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Loop niet te koop met
persoonlijke gegevens
Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat de antwoorden op de geheime
vragen voor je e-mail niet zo moeilijk te raden zijn. ‘Wat is de tweede
naam van je moeder ?’ en ‘Hoe heette je eerste huisdier ?’ is volgens Microsoft onveilig. De onderzoekers ontdekten dat bekenden van de 130
proefpersonen uit het experiment in 28 procent van de gevallen de geheime vraag wisten te raden. Onbekenden kwamen binnen vijf pogingen achter 13 procent van de
antwoorden. Wie toch een geheime vraag wil instellen, kan er maar
beter zeker van zijn dat het antwoord niet geraden kan worden.
Zorg er dan ook voor dat je op sociale netwerksites als Facebook en
Myspace niet teveel persoonlijke
gegevens zet. (SB/foto grf)
Maak je vraag hoogstpersoonlijk.

Onze politie als dierenvriend
Amerika, Australië en Groot-Brittannië hebben hun eigen dierenpolitie. Maar is dat ook mogelijk in België? Dat vraagt Danny De Cort – en
met hem 2.536 Facebookvrienden –
zich af. “Niet nodig”, zo blijkt uit het
antwoord van het kabinet Binnenlandse Zaken. “De lokale politie is in
deze materie bevoegd.”
Danny De Cort uit Wilrijk zoekt
sinds begin maart steun via Facebook
voor de oprichting van een dierenpo- De lokale politie weet wel raad met
litie. “We willen een organisatie die een python.
nauwlettend toekijkt op het dierenwelzijn. Een organisatie – als onderdeel van de federale politie – die alle
klachten rond dierenmishandeling correct behandelt.” Volgens Danny is dat
nu niet het geval. “Politieagenten zijn niet genoeg geschoold. Mensen weten
niet tot wie ze zich moeten richten. Er is geen duidelijke structuur.” Federaal
minister van Binnenlandse Zaken Guido De Padt is niet gewonnen voor het
idee. “Het beschermen van dieren behoort tot het takenpakket van de lokale
politie”, zegt woordvoerster Els Cleemput. “Wie klachten heeft betreffende
dierenmishandeling kan gewoon naar het noodnummer 101 bellen.” Volgens Cleemput is de lokale politie perfect op de hoogte van de materie en nemen ze – indien nodig – ook contact op met gespecialiseerde organisaties.
“Bovendien is er ook een dienst Leefmilieu bij de federale politie die tussenbeide komt bij bedreigde diersoorten. Zij geven ook de nodige opleiding aan
de lokale politie, genre ‘wat moet je doen als je een python in bad vindt ?’,
enz.” Info www.dierenpolitie.net (maf/foto grf)

Kloof tussen ouders en
gamende jongeren groter
BEA, die de Belgische entertainmentindustrie vertegenwoordigt,
vraagt meer aandacht voor PEGI,
het paneuropese ratingsysteem
voor games. “Heel wat ouders
hebben geen idee welk soort
computerspelletje hun zoon of
dochter speelt.”
Terwijl de gamesector groter en groter wordt, lijkt datzelfde te gebeuren
met de generatiekloof tussen ouders
en gamende jongeren. “Terwijl de
jeugd het spelen van games als de
normaalste zaak ter wereld ervaart,
vragen ouders zich bezorgd af wat
hun kinderen aan het spelen zijn”, aldus algemeen directeur van BEA
Olivier Maeterlinck. “Het is dan ook
belangrijk dat ouders correct worden Olivier Maeterlinck : “Zelfs winkeliers zijn niet vertrouwd met het
geïnformeerd over games en meer PEGI-classificatiesysteem”.
specifiek over de inhoud ervan.”
OUDERS ZIJN VERANTWOORDELIJK VERBOD OP GEWELD
HET SPINNETJE
Het PEGI-systeem verplicht de ver- BEA is trouwens duidelijk geen voorSinds 2003 hanteert de gamesector koper van games in België niet om de stander van een verbod op gewelddahet PEGI-systeem. “Dit systeem leeftijd van de koper te gaan contro- dige games, zoals dat momenteel in
werkt met leeftijdscategorieën en leren. “In Nederland mag je geen Duitsland wordt ingevoerd. “Games
met pictogrammen. Het spinnetje is spelletje met rating 18+ verkopen worden tegenwoordig door de media
waarschijnlijk het bekendste picto- aan een 12-jarige. Daar is het verbo- gebruikt om dramatische gebeurtegram en duidt erop dat een game den. Wij zijn daar geen voorstander nissen te verklaren en dat vinden wij
beelden bevat die angst kunnen aan- van. Wij willen dat het PEGI-sys- jammer. Verschillende studies tonen
teem doeltreffend is. Een verkoops- aan dat games naast ontspanning een
jagen.”
Hoewel het PEGI-systeem al sinds verbod heeft geen zin. Anders komt heleboel positieve effecten opleve2003 in heel Europa bestaat, hebben de oudere broer het spel wel kopen of ren. Elke game, gaande van quiz, tot
sportgame of strategisch spel, verde meeste ouders er nog nooit van ge- ruilen ze het gewoon onderling.”
hoord. “Zelfs op de werkvloer van Volgens Maeterlinck hebben de ou- groot computerkennis en creativiteit
winkels die games verkopen, weten ders nog altijd de grootste verant- en oog-hand coördinatie stimuleert.
de verkopers vaak niet wat PEGI pre- woordelijkheid in wat ze hun kinde- Sommige games trainen ruimtelijk
cies inhoudt. Ze zijn simpelweg ren toelaten en wat niet. Daarom is inzicht, overzicht in complexe situslecht geïnformeerd hierover.” Om het zo belangrijk dat de ouders weet aties, mentale vermogen en langeterdeze situatie te verbeteren, heeft Mia hebben van het PEGI-systeem. “In mijngeheugen. Andere games nodiDe Schamphelaere (CD&V) recent alle spelconsoles (PlayStation, X-Box gen dan weer uit om meer te beweeen wetsvoorstel ingediend, waarin en Wii, red) kan je trouwens een ou- gen, versterken de wilskracht of doen
ze de regering oproept werk te maken derlijk toezicht instellen op basis van het reactievermogen toenemen.”
van een akkoord tussen de game-in- PEGI, waarbij je bijvoorbeeld alle ga(Sebastiaan Bedaux/Foto grf)
dustrie, de verkopers en de overheid. mes van 16+ of 18+ gaat blokkeren.”
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SOLDEN
van Bedking

open van 10 tot 18.30 uur
zaterdag open van 10 tot 18 uur
zondag open van 14 tot 18 uur
dinsdag en feestdagen gesloten

info@ bedking.be

Brasschaat (Maria-ter-Heide)
Bredabaan 948b
Tel. 03 271 27 01
open van 10 tot 18.30 uur
zaterdag open van 10 tot 18 uur,
zondag, maandag en feestdagen
gesloten

GRATIS ADVIES VAN KINESISTEN TER PLAATSE
MEER KEUZE, NIET VER, WEL ANDERS
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Boortmeerbeek
Leuvensesteenweg 338
Tel. 015 52 03 60

De beste bedden,
matrassen,
lattenbodems,
bureaustoelen, salons,
relaxzetels, zitballen,
kniestoelen, bedtextiel,
kussens...

