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ZONDAG 5 januari

RADIO

THE RAT PACK
➔ Radio 2, 18.00 

CULTUUR

KUNSTSTOF TV (MET PETER BUWALDA 
EN GEORGINA VERBAAN)
➔ Nederland 2, 18.05 

SERIE

ANGRY BOYS: SEIZOEN 1
➔ Acht, 20.30 

SERIE

DE RIDDER: SLOT VAN HET SEIZOEN
➔ Eén, 21.25

‘WEER WINNEN ZONDER DOPING’

INTERVIEW
5 JAAR LATER:  
THOMAS DEKKER
➔ Nederland 1, 23.10
::
De Nederlandse omroep NTR pakt rond de 
jaarwisseling uit met het uitstekende ‘5 jaar 
later’. Daarin praat Jeroen Pauw met een 
bekende Nederlander die hij vijf jaar eerder 
ook al heeft geïnterviewd. Fijne insteek: die 
interviews zijn toen niet uitgezonden, maar 
Pauw blikt er wel op terug tijdens het nieu-
we gesprek. Hoe meer er in de tussentijd is 
gebeurd, hoe interessanter. En óf er wat is 
gebeurd bij de laatste gast van de lopende 
jaargang, wielrenner Thomas Dekker. Hij 
was ten tijde van het eerste gesprek Neer-
lands hoop in bange wielerdagen, maar zat 
van 2009 tot 2011 een schorsing uit wegens 
dopinggebruik.
Thomas Dekker «Dat eerste interview da-
teert eigenlijk van zes jaar geleden, van no-
vember 2007. Ik had er net een topseizoen 
op zitten, met onder meer de eindzege in 
de Ronde van Romandië. Ik was 23, ik stond 
helemaal anders in de wereld en ik stond 
niet stil bij de consequenties van dat ge-
sprek. Toen hij me onlangs opnieuw inter-
viewde, was het wel vreemd om mezelf te-
rug te zien.»
HUMO Temeer omdat je zes jaar 
geleden hebt zitten liegen.
Dekker «Uiteraard. Ik kon toen onmogelijk 
toegeven dat ik al doping had genomen. 
Maar een beetje amateurpsycholoog kan 
de twijfel in mijn ogen zien. En uit mijn ant-
woord kun je afleiden dat ik er niet catego-
risch tegen was. Dat levert natuurlijk speci-
ale televisie op, omdat je die beelden bekijkt 
met de kennis die je nu hebt.»
HUMO Was dat niet confronterend?

Dekker «Ik kan het wel relativeren. Ten eer-
ste ben ik betrapt en heb ik mijn straf uit-
gezeten. Ten tweede: iedereen weet intus-
sen dat bijna het hele peloton zich in die tijd 
dopeerde. Ik kan er net zo goed open over 
praten. Ik weet nu wel zeker dat ik die fout 
nooit meer zal maken. Maar verder ben ik 
nog steeds een man van extremen. Als an-
deren op café vijf pintjes drinken, drink ik 
er vijftien.»
HUMO ‘5 jaar later’ gaat niet alleen 
over het verleden, maar ook over 
heden en toekomst. Je maakt sinds 
anderhalf jaar weer deel uit van het 
peloton. Hoe bekijken ze je daar?
Dekker «Ik heb geluk gehad. Wie nu wordt 
betrapt, komt er nooit meer in, denk ik. 
Maar ik was nog een twijfelgeval, een jon-
ge kerel die deel uitmaakte van een oud 
systeem. Ik heb ook geen vrienden verlo-
ren in het peloton. De collega’s hebben het 
gewaardeerd dat ik geen namen heb ge-
noemd. Dat heeft niet alleen met de omerta 
te maken, maar ook met hoe ik in elkaar zit. 
Natuurlijk was het frustrerend dat ik werd 
geslachtofferd terwijl anderen, van wie ik 
zeker was dat ze ook pakten, konden blij-
ven koersen. Maar het is niet zo dat ze een 
pistool tegen mijn slaap hebben gezet: ik 
had zelf beslist om me te doperen en dus 
moest ik zelf op de blaren zitten.»
HUMO Op sportief vlak zit het minder 
mee.
Dekker «Fysiek was ik nog niet de oude, en 
mentaal kreeg ik een paar tikken: toen de 
hele Rabobank-affaire werd uitgespit, werd 
mijn naam vaak genoemd. Dat gaat je niet 
in je koude kleren zitten. Ik hoop dat 2014 
een rustiger jaar wordt. Ik heb veel wed-
strijden gewonnen zónder doping, laat dat 
duidelijk zijn, en ik hoop dat ik dat nog zal 
kunnen.» (td) 

‘De 
collega’s 
in het 
peloton 
hebben het 
gewaardeerd 
dat ik geen 
namen heb 
genoemd.’

Source: Humo    Publication date: 7-1-2014
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ZONDAG 12 januari

FILM

THE WATER HORSE
➔ VIER, 17.20 

DOCUREEKS

FUTURESCAPE WITH JAMES WOODS
➔ Discovery Channel, 21.00
 

SERIE

IN VLAAMSE VELDEN
➔ Eén, 21.20 

SERIE

DRACULA (VERVOLG VAN SEIZOEN 1)
➔ 2BE, 21.50
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‘IK BEN GEWOON EEN WIJF’

COMEDY
STEVEN MAHIEU: 
MAHIEUSTUEUS
➔ Canvas, 21.05
::
Alsof de Vlaamse comedyscene nog niet 
in genoeg weelde baadt, heeft met Ste-
ven Mahieu alweer een nieuw talent een 
fameuze doorbraak beleefd. In zijn eerste 
show ‘Mahieustueus’ legt hij uit waarom 
plasma-tv’s de doodsteek zijn voor daklo-
zen en vertelt hij met een onnavolgbare mi-
miek over vechtscheidingen en de (on)zin 
van moedermelk. Een eigen smoel heeft hij 
ontegensprekelijk, maar recensies roem-
den ook zijn ‘eigen stem’, dankzij zijn maat-
schappijkritiek en – niet onbelangrijk voor 
een comedian – zijn humor: ‘tussen grof 
en fijnzinnig’. Stoute vraag misschien, maar 
waaruit bestaat die ‘eigen stem’ precies?
Steven Mahieu «Sommigen kiezen reso-
luut voor maatschappijkritiek, anderen 
gaan voor grofgebekte humor. Ik denk dat 
ik daar ergens tussenin zit; ik vind mezelf 
eerder een soort ‘onderbuikcomedian’. Je 
mag de slechtste grap ter wereld vertel-
len, als het woord tetten erin voorkomt, la-
chen de mensen toch, omdat ze dat zelf nog 
niet eens durven te zeggen. Maar als je je-
zelf alleen maar verschuilt achter dat soort 
humor of absurdisme, verval je in een stijf 
stramien. Zelf wil ik altijd tonen waar ik voor 
sta. De kunst bestaat er volgens mij in te 
switchen tussen slaan en zalven. Niet toe-
vallig ben ik een grote fan van Theo Maas-
sen. Die drukt je soms ook met de neus op 
de feiten, zonder de moraalridder te spelen. 
Want het moet natuurlijk grappig blijven.»
HUMO De vraag is: hoe weet je dat 
je grappig genoeg bent om op een 
podium te gaan staan? Is comedy in 

die zin niet de meest kwetsbare vorm 
van theater?
Mahieu «Comedy is eigenlijk een arrogante 
spreidstand. Door te pretenderen grappig 
te zijn, steek je je hoofd door een touw. En 
het publiek hoeft enkel nog de stoel waar 
je op staat weg te trappen. Maar de erva-
ring leert mij ook: hoe meer iemand betaald 
heeft, hoe harder hij lacht. Het is een soort 
investering: lachen tot je de prijs van je toe-
gangskaartje eruit gehaald hebt (lacht).»
HUMO Hoewel de titel ‘Mahieustueus’ 
anders doet vermoeden, is 
van arrogantie geen sprake – 
integendeel. Je hebt het wel vaak 
over je eigen leven, maar de show 
bulkt van de zelfrelativering.
Mahieu «Niets ergers dan alles kapot rela-
tiveren behalve jezelf. Als je na een mislukte 
show van het podium stapt en je zegt ‘Het 
publiek verstond het niet’, dan ben je slecht 
bezig. Voor mij is comedy een exhibitionis-
tische manier van eerlijkheid. Ik gooi al mijn 
paranoia en onzekerheid te grabbel. Eigen-
lijk ben ik gewoon een wijf… Het helpt ook 
dat ik niet kan acteren, al vindt mijn regis-
seur Han Coucke net van wel, omdat ik zo 
mezelf kan zijn op een podium. Dat probeer 
ik trouwens ook naast het podium. Mensen 
zeggen me na de show soms dat ze het ap-
preciëren dat ik nog iets kom drinken in de 
cafetaria. Ik vind dat maar normaal. Het is 
dat of met mijn vaste technicus in een veel 
te kleine ruimte backstage een pintje drin-
ken onder een tl-lamp!»
HUMO Ga je zelf kijken naar 
‘Mahieustueus’?
Mahieu «Nee, toch maar niet. Het is zoals 
naar oude foto’s uit je puberteit kijken. Toen 
voelde je je dé man, maar je had nog niet 
eens een snor. ‘Mahieustueus’ is een bun-
deling van mijn eerste jaren in de comedy 
en ik ben er nog altijd erg trots op. Maar 
er zitten ongetwijfeld grappen in die ik in 
mijn tweede theatershow ‘Maniak’ – die 
op 9 januari trouwens in Gent in première 
gaat! – niet meer zou vertellen. Je legt de 
lat nu eenmaal alsmaar hoger. Niet dat het 
een intellectuele bedoening wordt, maar 
anders dan mijn eerste show is ‘Maniak’ 
ontstaan vanuit één centraal thema: toen 
mijn beste vriend in een depressie terecht-
kwam, heb ik me daarin vastgebeten. Ik heb 
vastgesteld dat de politici niet de oorzaken, 
maar de symptomen aanpakken: gewoon 
pillen pakken om te kunnen blijven door-
gaan. ‘Maniak’ is daardoor een coherentere 
show, met meer vlees aan en af en toe een 
stevige tik. Maar vrees niet: het wordt ab-
soluut geen depressieve bedoening!» (td) 

Steven 
Mahieu: 
‘Sommigen 
kiezen re-
soluut voor 
maatschap-
pijkritiek, 
anderen 
gaan voor 
grofgebekte 
humor. Ik 
denk dat ik 
daar ergens 
tussenin zit.’

Source: Humo    Publication date: 14-1-2014
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MAANDAG 13 januari

RADIO

LINDE LIVE
➔ Studio Brussel, 16.00 

SPEL

WAUTERS VS WAES
➔ Eén, 20.40 en VTM, 22.40

SERIE

CRIMI CLOWNS
➔ 2BE, 22.20 

MINISERIE

BLACK MIRROR: 
FIFTEEN MILLION MERITS
➔ Nederland 2, 23.00

ZEG MAAR JESSE

DOCU 
THE AMERICAN EXPERIENCE: 
JESSE OWENS
➔ Canvas, 21.30
::
Weinig mensen hebben Adolf Hitler een 
grotere peer gestoofd dan Jesse Owens: 
op de Olympische Spelen van 1936 in Ber-
lijn, die één lange propagandastunt moest 
worden voor het Derde Rijk, liet de zwar-
te atleet z’n Arische tegenstanders tot vier 
keer toe het wit van z’n hielen zien: op de 
100, de 200 en de 4 x 100 meter én in het 
verspringen. Het verhaal van Jesse Owens 
heeft in de loop der jaren mythische pro-
porties aangenomen. De PBS-documen-
taire die u vanavond op Canvas te zien krijgt, 
brengt hem terug op ware grootte.

DE STRAFSTE SPRINTER ALLER TIJDEN
Owens’ fameuze vierdubbele triomf werd 
pas in 1984 geëvenaard door Carl Lewis, 
toen de Sovjet-Unie de Spelen in Los An-
geles boycotte. Zelfs Usain Bolt heeft nog 
nooit vier gouden medailles gepakt op één 
olympiade. Maar eigenlijk was Owens nog 
indrukwekkender op een Amerikaanse 
topmeeting in 1935: daar verbeterde hij 
drie wereldrecords en evenaarde er nog 
een vierde… in drie kwartier! 
 Wat de docu ook laat zien, is dat ze even 
goed over een andere Afro-Amerikaan-
se atleet had kunnen gaan. In 1935 werd 
Owens in zeven van de tien onderlinge 
duels geklopt door ene Eulace Peacock, 
maar die moest door een hamstringbles-
sure verstek geven voor Berlijn. 

GEEN HAND VAN HITLER
Op het authentieke beeldmateriaal is dui-
delijk te zien hoe Hitler met groeiend afgrij-
zen de suprematie van Owens gadeslaat. 
Wat de handdruk betreft, is de waarheid 
echter iets genuanceerder. Hitler schudde 
op de eerste dag van de Spelen alleen de 
hand van de Duitse atleten. Toen de orga-
nisatie de Führer vroeg om ofwel álle lau-
reaten de hand te schudden, ofwel geen 
enkele, koos hij voor het tweede. Het was 
dus niets persoonlijks. 
 Owens zelf zei daar trouwens over: ‘Presi-
dent Franklin D. Roosevelt stuurde me zelfs 
geen telegram.’ Om de receptie bij te wonen 
die na zijn thuiskomst te zijner ere werd ge-
organiseerd in het Waldorf Astoria, moest hij 
de goederenlift nemen.

SNELLER DAN EEN PAARD
Owens sprintte inderdaad tegen paarden, en 
ook tegen honden en treinen. Maar terwijl 
Usain Bolt het onlangs in Argentinië bij wijze 
van schnabbel opnam tegen een bus, waren 
de stunts van Owens bittere noodzaak: alleen 
zo kon hij zijn gezin onderhouden. ‘Mensen 
vonden dat vernederend,’ zei hij later, ‘maar 
wat moest ik doen? Ik had vier gouden me-
dailles, maar die kun je niet opeten.’ (td) 

Om de 
receptie bij 
te wonen die 
na de Spelen 
te zijner ere 
werd geor-
ganiseerd, 
moest Jesse 
Owens de 
goederenlift 
nemen.

SERIE

DEXTER: SEIZOEN 8
➔  Nederland 3, 23.00
::
Wie even verslaafd is aan ‘Dexter’ als Dexter Morgan zelf aan bloed-
spatten, weet ongetwijfeld al hoe de strapatsen van ’s werelds meest 
aaibare seriemoordenaar zijn geëindigd. In Amerika was de finale van 

het allerlaatste seizoen immers al te zien op 22 september. Maar wie toch braafjes heeft gewacht, kan 
vanaf vandaag terecht op Nederland 3. 
 Spoiler alerts zijn aan ons niet besteed: wij verklappen helemaal níéts. Behalve dat Debra minstens 
zo labiel wordt als haar stiefbroer, dat Hannah een (niet onverwachte) comeback maakt als love interest 
en dat er in seizoen 8 minder doden vallen. Dat mocht ook wel, want mensen met te veel vrije tijd heb-
ben uitgerekend dat Dexter minstens 132 moorden op zijn geweten heeft. Eat that, Hannibal Lecter!

Source: Humo    Publication date: 14-1-2014
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DONDERDAG 13 februari

MUZIEK

HUMO’S ROCK RALLY SESSIONS
➔ Acht, 20.30
 

WETENSCHAP

FACTCHECKERS
➔ Nederland 3, 20.55
 

REPORTAGEREEKS

ALLOO IN DE VROUWENGEVANGENIS
➔ VTM, 21.40
 

DOCUMENTAIRE

HET UUR VAN DE WOLF:  
TRESPASSING BERGMAN
➔ Nederland 2, 23.00

‘EVEN FLINK ZIJN’

REPORTAGEREEKS
VIA ANNEMIE:  
BLIJF VAN MIJN LIJFJE (DEEL 2)
➔ Eén, 20.40
::
Het thuisland van haar Poolse poetsvrouw, 
een luxecruise op de Middellandse Zee, de 
zwaar bewaakte compound van de Belgi-
sche ambassadeur in Kaboel: in ‘Via An-
nemie’ bracht Annemie Struyf ons al naar 
plaatsen waarvan we het bestaan alleen 
maar konden vermoeden. Voor de twee-
delige reportage ‘Blijf van mijn lijfje’ – van-
daag is deel 2 te zien – reisde Struyf naar 
Kenia, om het taboe van de genitale ver-
minking onder de aandacht te brengen. 
‘Misschien komt het omdat ze zelf drie 
dochters heeft, maar mijn moeder was 
daar nog meer aangegrepen dan anders,’ 
vertelt Struyfs dochter Johanna Laurent. 
De pas afgestudeerde journaliste verdiepte 
zich ook in het thema en schreef er samen 
met haar moeder een boek over, waaruit 
blijkt dat besnijdenissen niet eens zo’n ver-
van-mijn-bedshow zijn.
HUMO Eerst en vooral: wat houdt zo’n 
besnijdenis precies in?
Johanna Laurent «Er zijn drie grote types 
van besnijdenissen. Bij type 1 wordt de cli-
toris gedeeltelijk of volledig weggesneden, 
meestal met een bot stukje scheermes of 
glas. Bij type 2 worden ook de kleine en/of 
de grote schaamlippen verwijderd. Bij type 
3 wordt alles nadien zelfs dichtgenaaid, 
maar dat gebeurt in Kenia niet. Na die vre-
selijk pijnlijke en hygiënisch onverantwoor-
de ingreep moeten de meisjes drie weken 
in afzondering. Daarna wordt er nog am-
per over gepraat. Zelfs in Kenia zélf is geni-
tale verminking dus nog een groot taboe.»
HUMO Besnijdenissen zijn er verboden, 
maar vinden blijkbaar nog op grote 
schaal plaats. Weten die meisjes 
eigenlijk wat hen te wachten staat?

‘ Alleen besneden meisjes 
kunnen trouwen – en  
wie trouwt, krijgt een 
bruidsschat’

Laurent «Elk jaar in december, als het in 
Afrika vakantie is, worden honderden meis-
jes besneden. De meesten zijn tussen 7 en 
13 jaar, maar er zijn ook meisjes van amper 
5 of 6 bij. Ze beseffen meestal wel dat er iets 
te gebeuren staat, maar weten niet wat. De 
ouders maken er een feest van: de familie 
komt op bezoek, de meisjes worden overla-
den met cadeautjes en kleren… Maar vooraf 
krijgen ze niet veel meer te horen dan: ‘Even 
flink zijn en daarna doorgaan met je leven.’»
HUMO Als buitenstaander vraag je je af 
wie zijn kind zoiets aandoet.
Laurent «Zoals wel vaker draait het meestal 
om geld. Alleen besneden meisjes kunnen 
trouwen. En wie trouwt, krijgt een bruids-
schat. Veel families hebben die bruidsschat 
broodnodig om te overleven. Bovendien is 
de sociale druk enorm. Wie niet besneden 
is, wordt als een paria beschouwd. Dus 
wie er niet aan wil meedoen, kan niet an-
ders dan vluchten. Veel Keniaanse vrouwen 
smeekten mijn moeder dan ook om hun 
verhaal naar buiten te brengen.
 »Met het boek ‘Blijf van mijn lijfje’ (uit op 
6 februari, red.) willen we een verhaal van 
hoop brengen. Alleen als deze praktijken 
beter bekend zijn, kunnen ze uitgeroeid 
worden. Want wereldwijd lopen ieder jaar 
3 miljoen meisjes het risico om besneden te 
worden! Mijn moeder heeft haar ervaringen 
in Kenia verder uitgespit, terwijl ik me heb 
vastgebeten in het Belgische luik. Via de 
Brusselse organisatie GAMS (Groupe pour 
l’abolition des mutilations sexuelles) sprak 
ik met een zevental vrouwen tussen 13 en 
33 jaar, die vanwege een besnijdenis hun 
land zijn ontvlucht. Maar ook in onze eigen 
grootsteden melden hulpverleners gere-
geld dat ouders hun dochter willen besnij-
den. Sommige kinderen worden zelfs naar 
Afrika gevlogen voor een besnijdenis!»
HUMO Je lijkt helemaal klaar om in de 
voetsporen van je moeder te treden.
Laurent «Mijn interesse in human interest 
zal ik wel van mijn moeder geërfd hebben. 
Maar terwijl zij vooral voor televisie werkt, 
zou ik liever reportages maken voor kranten 
en tijdschriften. Voorlopig is dat toekomst-
muziek. Nu hoop ik vooral dat ‘Blijf van mijn 
lijfje’ het taboe over genitale verminking zal 
helpen slopen.» (td) 

Johanna 
Laurent: 
‘Wereldwijd 
lopen 
ieder jaar 
3 miljoen 
meisjes het 
risico om 
besneden te 
worden!’

Source: Humo    Publication date: 11-2-2014
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ZATERDAG 21 juni

Karl Van-
nieuwkerke: 
‘Als kind 
droomde ik 
er al van om 
ooit voor 
de radio te 
werken.’

REPORTAGEREEKS

WE BLIJVEN VRIENDEN
➔ Nederland 3, 8.55 en 16.45

FILM

BIENVENUE CHEZ LES CH’TIS
➔ Eén, 20.35

SERIE 

MAD MEN: SEIZOEN 5
➔ Acht , 21.00 

DOCU 

BIG EASY EXPRESS
➔ Nederland 3, 21.40

VER GESCHOPT

RADIO
KARL & KOMPANY
➔ Radio 2, 8.00
::
Als één man het cliché bevestigt dat West-
Vlamingen noeste werkers zijn, dan is het 
Karl Vannieuwkerke wel. Alsof zijn zomer 
met de WK-omkadering van Sporza en ‘Vive 
le vélo’ nog niet genoeg gevuld is, zet hij de-
zer dagen ook zijn eerste stappen op de ra-
dio, met het zaterdagochtendprogramma 
‘Karl & Kompany’ op Radio 2. Heeft Van-
nieuwkerke een overontwikkeld arbeids-
ethos of is hij de enige gek die ze bereid von-
den tot zo’n helse agenda?
Karl Vannieuwkerke «Dat wordt allemaal 
nogal overdreven, vind ik. Elke sportjourna-
list beleeft momenteel drukke tijden, maar 
na de sportzomer keert de rust terug. Wie 
elke dag ‘Reyers laat’ in elkaar moet boksen 
en presenteren, zoals Lieven Van Gils tot 
voor kort, heeft volgens mij een nog veel 
drukkere en dwingendere agenda.»
HUMO Je kunt toch niet 
ontkennen dat het dit jaar wel 
erg veel wordt?
Vannieuwkerke «Eigenlijk vallen de 
puzzelstukken best wel goed in el-
kaar. Maar zoals altijd is er één moei-
lijk puzzelstuk en dat is dit keer die ene 
week overlap tussen het einde van het WK 
en het begin van de Tour. Maar ook daar zijn 
we op voorbereid. Als de Rode Duivels hun 
kwartfinale zouden winnen, dan blijf ik het 
WK volgen en start ‘Vive le vélo’ uitzonder-

lijk een week later. Verliezen ze de kwartfi-
nale, dan doe ik op zaterdagochtend nog 
‘Karl & Kompany’ en reis ik meteen daarna 
met de trein naar Leeds, waar ik ’s avonds 
de eerste aflevering van ‘Vive le vélo’ pre-
senteer. Maarten Vangramberen neemt 
dan de laatste week van het WK voor zijn 
rekening.»
HUMO Die combinatie van WK en Tour 
is niet nieuw, maar ‘Karl & Kompany’ 
is dat wel: je debuut op de radio! 
Waarom die switch?
Vannieuwkerke «Zonder melig te willen 
klinken: als kind droomde ik er al van om 
ooit voor de radio te werken. Het idee om 
op Radio 2 een zaterdagochtendprogram-
ma te presenteren was me al eerder voor-
gesteld, en nu bleek het WK een ideale ge-
legenheid om al zes weken warm te lopen 
voor de actuashow ‘Karl & co’, die in sep-
tember start.»
HUMO Is er qua aanpak een groot 
verschil met de livetelevisie die je 
gewoonlijk maakt?
Vannieuwkerke «Voor tv heb ik tegenwoor-
dig alleen nog een blad met wat trefwoor-
den voor me liggen, maar voor de eerste 
aflevering van ‘Karl & Kompany’ heb ik me 
voorbereid zoals voor mijn eerste tv-optre-
den. Ik was behoorlijk zenuwachtig, maar 
had al snel door dat je ruimte moet geven 
aan improvisatie. Je moet wel weten waar-
over je gaat spreken, maar je hoeft niet al-
les neer te schrijven. Belangrijk is: aanvoe-
len op welke momenten je moet inpikken.»
HUMO Welke invulling geeft ‘Karl & 
Kompany’ aan de WK-hype?
Vannieuwkerke «Het Radio 2-publiek zit 
niet te wachten op diepgaande tactische 
beschouwingen. Met behulp van mijn vaste 
sidekick Tomas Van Den Spiegel en de an-
dere gasten – op 21 juni komt onder meer 
Dave Peters op bezoek – maken we er een 
sfeervol en onderhoudend programma 
van. Er zijn ook een aantal vaste rubrieken. 
Zo komt Leo Van der Elst in elke aflevering 
een anekdote vertellen over het roemruch-
te WK van 1986 en sturen we reporter Va-
nessa Vanhove op pad om samen met sup-
porters de aantrekkelijkste wedstrijden te 
volgen. En dan is er natuurlijk ook het we-
kelijkse trans-Atlantische telefoontje met 
Vincent Kompany, die bijwijlen verbazend 
gevat uit de hoek komt… Na de eerste af-
levering waren de reacties alvast heel po-
sitief, waardoor ik ook al uitkijk naar ‘Karl 
& co’. Maar mijn radiowerk mag nooit ten 
koste gaan van mijn tv-werk, want meer 
nog dan een sportjournalist ben ik een te-
levisiemaker in hart en nieren.» (td) 

MEER 
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WOENSDAG 25 juni
EEN EN AL OOR

MUZIEK
‘CARMEN’ IN VERONA
➔ Arte, 20.50
::
Voetbalminnende operafanaten staan 
op woensdag voor een hartverscheu-
rende keuze: terwijl op Arte een op-
voering van ‘Carmen’ vanuit de arena 
van Verona wordt uitgezonden, staat 
in Brazilië onder meer Bosnië-Iran op 
het programma. Bij nader inzien mis-
schien toch niet zo’n zwaar dilemma… 
Wie ongetwijfeld op Arte zal afstemmen, is 
minister van staat Willy Claes, de Eden Ha-
zard onder de Vlaamse pianisten. Volgens 
zijn echtgenote schuilt achter de notoire 
operaliefhebber nochtans een onvervalst 
voetbaldier ‘aan wie je alles mag vragen over 
het allerkleinste ploegje’. Zou hij op het WK 
afstemmen?
Willy Claes «Ach, zo’n grote voetbalfan ben 
ik nu ook weer niet. Ik probeer weleens een 
wedstrijd op tv te zien en dat zal tijdens het 
WK niet anders zijn – zeker als de Duivels 
spelen. Maar op 25 juni is de keuze snel ge-
maakt.»
HUMO Waarom is de opvoering van 
‘Carmen’ in Verona zo’n aanrader?
Claes «Vooral vanwege de locatie. Voor een 
spektakelstuk als ‘Carmen’ vormt de are-
na van Verona, met plaats voor 12.000 à 
15.000 toeschouwers, een ideaal decor. Het 
biedt de regisseur tal van mogelijkheden – 
ik denk alleen al aan de stierengevechten in 
het stuk. Die regisseur is trouwens Franco 
Zeffirelli, die al ruimschoots zijn strepen 
verdiend heeft, zeker in Italië.»
HUMO Moet ‘Carmen’ het dan vooral 
van het spektakel hebben?

Claes «Nee, begrijp me niet verkeerd: het 
orkest in Verona is op en top professioneel 
– kwaliteit gegarandeerd. Ze strikken er ook 
altijd de crème de la crème onder de opera-
zangers en -zangeressen. Bovendien is de 
akoestiek in de arena ronduit wonderlijk. 
Toen mijn kinderen nog klein waren, heb 
ik er drie voorstellingen bijgewoond, en ik 
moet zeggen: in de oudheid was ‘akoes-
tiek’ geen hol begrip… Hopelijk komt dat 
formidabele geluid ook tot zijn recht op tv.»
HUMO Vraag aan een absolute leek 
om één opera te noemen en de kans is 
reëel dat het antwoord ‘Carmen van 
Bizet’ is. Hoe komt dat?
Claes «In de eerste plaats door de muziek 
van Georges Bizet, die tegelijk toeganke-
lijk én geniaal is. Aria’s als ‘La Habanera’ en 
‘Les Toréadors’ hebben volkstheaters we-
reldwijd geïnspireerd tot parodieën, en 
iedereen kan de melodieën meeneuriën. 
‘L’amour est un oiseau rebelle’, de kern-
zin van ‘La Habanera’, vat ook het univer-
sele thema van de opera perfect samen: 
de liefde, of meer bepaald de jaloezie, die 
zelfs de nuchterste man tot de gekste din-
gen kan drijven. Bizet heeft met Carmen 
het prototype van de femme fatale neerge-
zet. Toen het stuk in 1875 uitkwam, waren 
de geesten er trouwens nog niet rijp voor. 
‘Carmen’ werd bijzonder slecht onthaald 
door het bourgeois publiek, dat zich niet 
kon verzoenen met een zigeunervrouw in 
een sigarenfabriek als hoofdpersonage.»
HUMO Volgend jaar wordt ‘Carmen’ 
ook opgevoerd tijdens de Zomeropera 
in Alden Biesen, een organisatie waar 
u voorzitter van bent. Kan Verona 
inspireren?
Claes «Het decor in Alden Biesen mag 
dan nog voor een prachtig historisch ka-
der zorgen, het is helaas niet te verge-
lijken met dat van Verona. Daar kunnen 
minstens drie verschillende decors tege-
lijk opgesteld worden, op de binnenkoer 
van Alden Biesen wellicht maar één. Dat 
zal onze mensen tot creativiteit dwingen. 
Mijn eigen rol is nogal beperkt: als voor-
zitter van de vzw is het mijn taak om de 
regisseur op tijd en stond met zijn voeten 
op de budgettaire grond te zetten… In die 
zin zal Verona dus vooral doen watertan-
den, vrees ik (lacht).» (td) 

MEER 
ZENDERS & 
UPDATES?

Surf naar 
humo.be/

tv-gids

‘De muziek van Bizet  
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de ideale 
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DONDERDAG 3 juli
ALS HET KITTELT...

DOCU
NIEUWE HELDEN – 
IN HET HART VAN DE TOUR
➔ Nederland 2, 21.50
::
In de schaduw van de metrosek suele 
grootverdieners in Brazilië trekken de 
dwangarbeiders van de weg zich op 5 juli 
in Leeds op gang voor de 101ste editie van 
de Tour de France. Twee dagen eerder kunt 
u genieten van de niet te versmaden do-
cumentaire ‘Nieuwe helden – In het hart 
van de Tour’. Daarin volgen Dirk Jan Roe-
leven en zijn crew de Tour van vorig jaar 
in het spoor van het zelfverklaarde ‘pro-
pere’ team Argos-Shimano. Het resultaat 
is een staaltje cinéma vérité, dat in Neder-
land al 8.000 mensen naar de bioscoop 
lokte. Dat Marcel Kittel & co ‘nieu-
we helden’ worden genoemd, blijkt 
met veel meer te maken te hebben 
dan de vier ritzeges van de kopman. 
Dirk Jan Roeleven «Onze keuze voor 
 Argos-Shimano had meer dan alleen 
met het cleane imago te maken. De 
ploeg hanteert een heel aparte aan-
pak, met een grote nadruk op het 
groepsgebeuren. In plaats van zich elk in-
dividueel klaar te stomen, wordt er vaak 
samen getraind. Zo is er niet alleen meer 
sociale controle van binnenuit, er ontstaat 
zo ook een heel hechte teamgeest. De ma-
nier waarop ze Mark Cavendish bijvoor-
beeld opfokken onderweg naar de ultieme 
confrontatie met Kittel op de Champs-Ély-
sées: om duimen en vingers van af te lik-
ken.»
HUMO Je hebt wel ontzettend veel 
geluk gehad. Kittel won vier etappes 
en in Saint-Malô werd Tom Veelers 
door Cavendish tegen het asfalt 
gekwakt. Aan lotgevallen geen gebrek. 

‘Slaan we Cav op zijn 
gezicht of worden we 
weer maatjes?’

Roeleven «Dat Veelers, knecht van de nieu-
we spurtkoning, onderuit wordt gehaald 
door de onttroonde koning himself, en niet 
door een of andere obscure Oezbeek, was 
inderdaad een geluk bij een ongeluk. Maar 
het is vooral het dilemma achteraf – slaan 
we op Cav zijn gezicht of worden we weer 
maatjes? – dat de kijker meesleept. ‘Nieuwe 
helden’ is immers geen klassieke wielerdo-
cu over geschoren benen en met flitsende 
actiebeelden. Het is een rauwe, vrij kale film, 
zonder muziek zelfs, waarbij de menselijk-
heid van de renners naar voren komt. Zoals 
rode lantaarn Tom Veelers die kapot zit en 
zegt dat hij zich ‘uitgemergeld’ voelt. Dat 
vond ik zo mooi.»
HUMO Ook Kittel viel vorig jaar op door 
zijn intelligente, kritische stem. Een 
verademing.
Roeleven «Precies, en dat geldt voor die 
hele ploeg. Manager Iwan Spekenbrink 
houdt bij zijn scouting veel rekening met 
de familie en de omgeving waaruit de jon-
gens komen, met hun karakter en intelli-
gentie. Uiteraard is Kittel daar het uithang-
bord van, maar dé ster van de film blijkt toch 
John  Degenkolb te zijn. Terwijl hij in een 
kleurrijke pyjama naar Bob Marley ligt te 
luisteren, mijmert hij filosofisch: ‘We we-
ten allemaal hoeveel pijn we gaan lijden en 
toch willen we allemaal aan die Tour deel-
nemen. Sterker nog, we doen ook anderen 
pijn. Eigenlijk zijn we huurlingen, een soort 
vreemdelingenlegioen.’ Prachtig, toch?»
HUMO Waren de renners ook zo 
openhartig over doping? Wil de nieuwe 
generatie – met Chris Froome voorop – 
dat verleden niet liever begraven? 
Roeleven «Deze jongens niet. Ze wilden net 
een sterk signaal geven, om een duidelijke 
streep onder dat verleden te kunnen trek-
ken. Marcel Kittel vergelijkt doping nemen 
met een bank beroven en zou het zijn ou-
ders simpelweg nooit kunnen aandoen. 
Maar het is alweer Degenkolb die me het 
meeste raakte: ‘Kleine jongetjes kijken nu 
naar mij op, zoals ik zelf opkeek naar  Ullrich 
en Zabel. Ik kan het echt niet maken om 
hen te bedriegen, zoals ik me bedrogen 
heb gevoeld.’ Om er dan aan toe te voe-
gen: ‘Maar zoiets hebben Ullrich en Zabel 
tien jaar geleden wellicht ook gezegd. Dus 
waarom zou men mij geloven?’ De spijker 
op de kop.» (td) 
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WOENSDAG 9 juli
VIVE LE BOSBERG

TALKSHOW
VIVE LE VÉLO
➔ Eén, 21.15
::
Als er één Touretappe is waar de klasse-
mentsrenners met knikkende knieën tegen 
opkijken, dan is het wel rit 5 van Ieper naar 
Arenberg. In totaal moet het peloton die 
dag over negen kasseistroken dokkeren – 
van knikkende knieën gesproken. Niet ver-
wonderlijk dus dat Karl Vannieuwkerke die 
dag naast acteur Tom Van Dyck een ras-
echte flandrien aan zijn tafel heeft uitge-
nodigd. Edwig Van Hooydonck zal altijd 
vereenzelvigd worden met zijn hero-
ische overwinning in die doorregen-
de Ronde van Vlaanderen van 1989, 
maar naast twee zeges in Vlaande-
rens mooiste – hij won ook in 1991 
– behaalde ‘Eddy Bosberg’ ook vier 
top 10-plaatsen in Parijs-Roubaix. De 
ideale analist dus.
Edwig Van Hooydonck «Je kunt de Tour 
niet winnen in Arenberg, maar je kunt hem 
wel verliezen. Er zal de hele dag nerveus ge-
koerst worden, valpartijen loeren voortdu-
rend om de hoek. Als het bovendien regent 
en waait, vrees ik voor een niet te overzien 
slagveld.»
HUMO Is het wel opportuun om zo’n 
parcours op te nemen in de Ronde 
van Frankrijk?
Edwig Van Hooydonck «Ik zie niet in waar-
om niet. Parijs-Roubaix is toch een iconi-
sche wedstrijd? Mochten ze nu speciaal 
naar de Koppenberg omrijden, dan zou ik 
ook mijn wenkbrauwen fronsen, maar deze 
kasseien liggen toch in Frankrijk? Al kan ik 
wel aannemen dat de rit een regelrechte 
nachtmerrie is voor Spanjaarden en Colom-
bianen van vijftig kilogram die nog nooit 
een kassei van dichtbij hebben gezien.»

‘Je kunt de Tour niet winnen 
in Arenberg, maar je kunt 

 hem wel verliezen’

HUMO Zelf heb je zes keer de Tour ge-
reden, zonder succes. Heb je er des-
ondanks mooie herinneringen aan?
Edwig Van Hooydonck «Eerlijk? Niet echt. 
Ik heb vooral verschrikkelijk afgezien. Ge-
nieten doe je pas als je zelf wint of als je 
ploeg drie ritzeges behaalt, en dat zat er 
voor mij niet in. Na mijn eerste keer had 
ik al begrepen dat ik er niet veel kon gaan 
doen, maar voor elke profrenner is de Tour 
nu eenmaal iets speciaals. En dat is het 
nog steeds voor mij. De voorbije jaren heb 
ik mijn vakantie meermaals zo gepland dat 
ik de etappes in de Alpen of de Pyreneeën 
live kon meepikken. Nu ik zelf aan de kant 
sta, kan ik er dus wel van genieten (lacht).»
HUMO En nu misschien nog meer 
dan de voorgaande jaren? Je stapte 
in 1996 zelf uit het peloton omdat je 
de opmars van epo niet kon aanzien. 
Nauwelijks twee jaar later ontplofte 
de Festina-bom en sindsdien was er 
altijd wel wat. 
Edwig Van Hooydonck «Ik associeer de 
Tour niet méér met doping dan de eendags-
wedstrijden, hoor. De Bosberg oprijden op 
het buitenste blad, zoals mijn concurren-
ten plots deden, was ook niet normaal. Ik 
ga niet ontkennen dat naar de Tour kijken 
me een tijdlang moeite gekost heeft, maar 
ik veronderstel dat het er nu eerlijker aan 
toegaat. Maar goed, is die plaat niet stil-
aan grijsgedraaid?» 
HUMO Een vooruitblik dan maar, om 
af te ronden. Froome en Contador 
zijn uiteraard de topfavorieten, 
maar zijn er nog renners waar je naar 
uitkijkt?
Edwig Van Hooydonck «Ik denk dat Richie 
Porte, de schaduwkopman van Froome, 
kan verrassen. Al hoop ik nog altijd stille-
tjes dat ook Bradley Wiggins aan de start 
verschijnt. Jurgen Van den Broeck zou na 
enkele mislukte seizoenen ook boordevol 
energie moeten zitten, hij kan weleens ver-
bazen. Voorts is het duimen voor een Bel-
gische ritzege. Makkelijk wordt dat niet, 
want in tegenstelling tot vroeger – toen er 
tientallen Belgen aan de Tour deelnamen 
– rijden er nu maar een handvol landgeno-
ten meer mee. Ongetwijfeld hebben zij de 
etappe naar Arenberg aangestipt. Schrijf 
maar op: Sep Vanmarcke zal er niet ver af 
zijn.» (td) 
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Hooydonck: 
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de Tour. Pas 
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ZATERDAG 12 juli
BUITENSPEL

DOCU
DE PLEINTJES 
➔ Canvas, 20.40
::
‘Onze naam verwijst naar de ietwat luie, 
maar creatieve Zuid-Amerikaanse spel-
makers van weleer,’ lacht Rutger Verbeek 
als we hem vragen naar de etymologie van 
nummer10, het productiehuis dat hij in 2011 
oprichtte met enkele van zijn voetbalmin-
nende vrienden. Na hun meeslepende do-
cumentaire over de Malinwa-supporters 
tijdens de gouden Europese campagne 
van 1987-1988, dompelden de jonge wol-
ven zich het voorbije anderhalf jaar onder in 
het Antwerpse straatvoetbal. Het resultaat 
is vlak voor de kleine WK-finale te zien op 
Canvas in ‘De pleintjes’, waarin de sociale 
en emotionele impact van het edele balspel 
opnieuw de harten beroert.
Rutger Verbeek «We wisten al langer dat 
er in Antwerpen een bloeiende straatvoet-
balcultuur bestond, maar het was een docu 
over het straatbasketbal in New York die ons 
op het idee gebracht heeft er een film over 
te maken. We zijn meteen op zoek gegaan 
naar de bekendste figuren in het circuit: 
Mohamed Zemmouri, een ex-zaalvoetbal-
ler die al twintig jaar de pleintjes afschuimt 
en elke jongen kent die tegen een bal 
kan trappen, maar vooral Karim Ba-
char, de bekendste Belgische zaal-
voetballer ooit en een icoon van het 
straatvoetbal. Hij bleek in zijn jeugd 
jarenlang te hebben samengespeeld 
met Matthias Schoenaerts, die bijna 
als enige blanke op straat voetbalde. 
Dat Schoenaerts aan onze docu wilde mee-
werken, was een onverwachte opsteker.»
HUMO Jullie hebben ook Moussa 
Dembélé en Radja Nainggolan 
kunnen strikken. 

Verbeek «Het was niet eenvoudig om een 
gaatje in hun agenda te vinden, maar uit-
eindelijk hebben ze allebei heel enthou siast 
meegewerkt. Dembélé en Nainggolan wa-
ren trots om de plek te laten zien waar zij 
hadden leren voetballen: respectievelijk 
het Bisthovenplein in Deurne en Linkeroe-
ver. Maar voor alle duidelijkheid: zij waren 
niet de insteek van ons project. We wilden 
vooral de huidige straatvoetballertjes be-
lichten.»
HUMO Waren die even bereidwillig?
Verbeek «Laten we zeggen dat het geen 
goed idee was om out of the blue met onze 
camera’s op die pleintjes te verschijnen. Ge-
lukkig was Karim Bachar mee als tussenper-
soon: hij legde de jongens uit dat we een 
positief beeld van het straatvoetbal wilden 
ophangen, en na een aantal bezoekjes had-
den we hun vertrouwen gewonnen. Op den 
duur waren ze zelfs bereid om voor de opna-
mes om zeven uur ’s ochtends op te staan!» 
HUMO Hoe komt het dat al die talent-
volle jongeren de weg naar dat tra-
ditionele voetbalcircuit niet vinden? 
Bij Antwerp of Beerschot heeft nog 
maar zelden een echte straatvoetbal-
ler de eerste ploeg gehaald.
Verbeek «Dat is helaas de realiteit. Niet zel-
den worden ze daar weggestuurd zodra ze 
één of twee keer te laat op training verschij-
nen. Dát is het grote verschil met de aanpak 
van Karim. Hij werkt voor de vzw Kras, die 
naast allerlei sociale activiteiten voor kinde-
ren en jongeren ook een zaalvoetbalploeg 
op poten heeft gezet, met een degelijk ge-
structureerde jeugdwerking. De trainers 
zijn bijna allemaal van allochtone origine 
en weten dus perfect hoe ze met die gasten 
moeten omgaan. Het is ergens jammer dat 
het nodig is, maar op die manier vormt het 
straat- en zaalvoetbal wel een mooi vang-
net. En dat is wat we met ‘De pleintjes’ wil-
len aantonen. Heel wat jongens hebben ons 
verteld dat het zonder de bal veel slechter 
met hen was afgelopen.» 
HUMO Dat het straatvoetbal 
een bloeiende subcultuur is in 
Antwerpen, bleek ook bij de première 
van ‘De pleintjes’, op 6 juni in de 
Roma: de zaal zat nokvol.
Verbeek «Binnen zat er 1.100 man en we 
hebben nog bijna 200 mensen ontgoo-
cheld huiswaarts moeten sturen! Het 
mooie was dat de zaal voor de helft gevuld 
was met jonge Marokkanen die anders 
nooit in de Roma zouden komen. Elke keer 
als hun eigen pleintje of één van hun vrien-
den in beeld kwam, gingen ze volledig loos. 
Het leek wel alsof we in een voetbalstadion 
zaten – onvergetelijk!» (td) 
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DINSDAG 22 juli

‘Op mijn 
massagetafel 
komen de 
renners voor 
het eerst tot 
rust tijdens 
de Tour.’

MASSAGEGEHEIMEN
TALKSHOW
VIVE LE VÉLO
➔ Eén, 21.15
::
Acht edities van de Ronde van Frankrijk 
masseerde David Bombeke de spieren van 
de Lotto- en de BMC-renners. Na die van 
vorig jaar beloofde hij zijn kinderen om een 
sabbatjaar te nemen en in juli 2014 met het 
gezin op vakantie te gaan, ver weg van de 
Tour. Maar in deze drukke sporttijden ont-
komt niemand aan Karl Vannieuwkerke. 
En dus schuift Bombeke op 22 juli samen 
met ex-sprintster en -bobsleester Hanna 
Mariën mee aan tafel in ‘Vive le vélo’. Op 
het moment dat Humo hem even uit zijn 
vakantiemodus haalt, bevindt hij zich net 
aan de voet van de Mont Ventoux, de meest 
mythische aller Tourcols die dit jaar straal 
wordt genegeerd door het peloton.
HUMO De kans dat Karl 
Vannieuwkerke je de pieren uit 
de neus vraagt, is niet gering. Je 
verklaarde zelf ooit dat wielrenners 
het openhartigst zijn op de 
massagetafel.
David Bombeke «Dat geldt zeker in de Tour, 
waar de renners van hot naar her worden 
gesleurd. Na een dag vol stress en gevaar, 
gevolgd door een paar uur mediagekte, ko-
men de renners op mijn tafel voor het eerst 
tot rust. Eindelijk kunnen ze even stilstaan 
bij de gebeurtenissen van de voorbije dag 
en een, euh, normaal gesprek voeren. De 
kinesist – en bij uitbreiding al het perso-
neel in een team – speelt een belangrijke 
psychologische rol tijdens zo’n ronde van 
drie weken.»
HUMO Die rol heb jij vooral gespeeld 
bij Cadel Evans. Is hij de renner 
met wie je de nauwste band hebt 
ontwikkeld?
Bombeke «Zonder twijfel, omdat ik ook 
veel met hem alleen ben opgetrokken tij-
dens voorbereidingen en hoogtestages. 
Cadel is fysiek zeker niet te onderschat-
ten, maar vooral op het vlak van me-
tier en beroepsernst is hij een voor-
beeld voor iedereen. In de beginjaren 
van onze samenwerking leek een 
Touroverwinning onbereikbaar, maar 
mettertijd kwam die droom steeds 
dichterbij en in 2011 was het einde-
lijk raak. Dat ik daar jarenlang mijn 
steentje aan had bijgedragen, gaf die zege 
een extra zoete smaak.
 »Ik moest toen ook terugdenken aan de 
overwinning van mijn idool Greg LeMond in 
1989, toen hij Laurent Fignon met slechts 8 

seconden verschil versloeg. Ik kende via via 
LeMonds ploegleider José De Cauwer en ik 
heb dat moment bijzonder intens beleefd. 
En 22 jaar later stond ik zélf te juichen op 
de Champs-Elysées.»
HUMO Je bent al van kindsbeen af een 
wielerliefhebber?
Bombeke «Absoluut. Ook Eric Vander-
aerden was een favoriet van mij. Maar ik 
heb ook gevoetbald en beroepshalve kom 
ik veel in contact met andere atleten. Wiel-
rennen is mijn grootste passie, maar ik heb 
bewondering voor alle sporters.»
HUMO Jij bent dus niet één van die 
wielerliefhebbers die neerkijken op 
de verwende luxepaardjes op het WK 
Voetbal?
Bombeke «Wielrennen is een individuele 
sport, waar je harder voor moet trainen en 
meer voor moet opofferen. De nadruk ligt 
er vooral op het duurvermogen. Maar voet-
ballen op WK-niveau is zeker niet te onder-
schatten, alleen heb je er totaal andere ca-
paciteiten voor nodig. Eigenlijk vergelijk je 
dus appelen met peren.»
HUMO In ‘Vive le vélo’ word je 
geflankeerd door Hanna Mariën, die 
sinds kort in jouw revalidatie- en 
topsportcentrum aan de slag is. 
Bombeke «Haar contract is pas ingegaan 
op 1 juli, dus voor haar kennis van het wiel-
rennen is ze niet uitgenodigd, denk ik. Maar 
als ex-topsporter, die trouwens zelf gere-
geld op de koersfiets zit, is ze wel bijzon-
der geïnteresseerd in de atletische pres-
taties van de Tourrenners. Ik vermoed dat 
het voor haar een openbaring wordt om de 
Ronde van Frankrijk van zo dichtbij mee te 
maken.» (td) 

MEER 
ZENDERS & 
UPDATES?

Surf naar 
humo.be/

tv-gids.

FILM

SAVING PRIVATE RYAN
➔ VIER, 20.30

TV-FILM

DIE TOTEN VOM BODENSEE
➔ Canvas, 20.40

DOCU 

DEFEATING THE SUPERBUGS
➔ Canvas, 22.10

DOCU 

EVERYTHING IS POSSIBLE
➔ Nederland 2, 22.45

Source: Humo    Publication date: 22-7-2014



16 SEPTEMBER 2014 HUMO / 95 

WOENSDAG 24 september

Britt van 
Marsenille 
vervangt 
Leki in ‘De  
madam-
men’: 
‘Eigenlijk 
kan ik niet 
meer doen 
dan mezelf 
zijn.’

TRIOOTJE OP DE RADIO
RADIO
DE MADAMMEN
➔ Radio 2, 9.00
::
Ketnetwrapster, programmamedewerker 
bij Woestijnvis, designer van vrouwenmo-
de, presentatrice van het Eén-program-
ma ‘Voor hetzelfde geld’… Van een zittend 
gat kunnen we Britt van Marsenille moei-
lijk verdenken. En nu slaat ze opnieuw een 
andere weg in, want vanaf deze week ver-
vangt ze Leki als één van de drie madam-
men van Radio 2. Hallo, Britt?
Britt van Marsenille «Humo? Dat had ik 
eerlijk gezegd niet verwacht.»
HUMO Hoezo?
Van Marsenille «Tja, ik kan me niet van de 
indruk ontdoen dat Radio 2 door veel an-
dere media wat stiefmoederlijk wordt be-
jegend, alsof een zender met zo veel luiste-
raars niet hip kan zijn. Ik moet toegeven dat 
ik zelf een trouwe Radio Minerva-fan ben, 
maar ik heb me de laatste tijd ondergedom-
peld in het Radio 2-universum en ik moet 
zeggen: ik kan het ten zeerste smaken! We 
moeten echt af van dat hokjesdenken, dus 
bedankt voor de interesse! (lacht)»
HUMO Graag gedaan. Jij bent voor 
de eerste keer op de radio te horen. 
Zenuwachtig?
Van Marsenille «Dat valt wel mee. Ik ben 
nu voor het eerst op de redactie, om kennis 
te maken. Gelukkig word ik te midden van 
stress en drukte meestal heel rustig. Bo-
vendien heb ik de luxe dat Anja Daems en 
Catherine Vandoorne me omringen, twee 
steunpilaren die al jaren in het vak zitten.»
HUMO Radio 2 denkt eraan om elk 
jaar een nieuwe derde madam op de 
luisteraars los te laten. Het ziet er 
dus weer niet naar uit dat je lang op 
deze stoel zult zitten.
Van Marsenille «Er is inderdaad afgespro-
ken om het tijd te geven, om elkaar beter 
te leren kennen. En dan zien we wel weer 
of radio de richting is die ik uitga. Ik weet 
bij wijze van spreken nooit hoe vol-
gende week, laat staan volgend jaar er 
zal uitzien. Maar na de voorbije druk-
ke jaren, moest ik wel eens een keuze 
maken. En ‘De madammen’ is perfect 
te combineren met de opnames van 
‘Voor hetzelfde geld’. Het programma 
werkt met een beurtrol – er zijn tel-
kens maar twee presentatrices – waardoor 
ik maar een twee- à drietal keer per week in 
de ether ben.»
HUMO ‘Een wisselende derde madam 
zorgt voor een nieuwe dynamiek en 

nieuwe invalshoeken,’ luidt het bij 
de zender. Wat mogen we van jou 
verwachten?
Van Marsenille «Het is niet zo dat ik aan be-
paalde thema’s zal worden gelinkt. Ik vond 
kleren ontwerpen een heel leuke job: knip-
pen en plakken, mijn verbeelding aan het 
werk zetten om iets moois te creëren… Dat 
is ook wat ik bij ‘De madammen’ wil doen. 
Eigenlijk kan ik niet meer doen dan mezelf 
zijn. Dat zal ook wel de reden zijn waarom 
ze aan mij hebben gedacht – omdat ik voor 
een boeiende aanvulling kon zorgen. Anja 
en Catherine hebben allebei kinderen en 
een huishouden, ik niet. Mijn leven is iets… 
ongeorganiseerder. Ik ben ook eerder het 
jongensachtige type, dat niet zozeer houdt 
van jurkjes en hoge hakken, maar wel van 
auto’s en motoren, van het buitenleven, van 
beesten en bijen…»
HUMO Bijen?
Van Marsenille «Jazeker! Ik ben ook imker, 
op het dak van een rusthuis, in het midden 
van de stad Antwerpen. Het is een fantas-
tisch project, waar de bewoners heel dicht 
bij betrokken worden. Ook die bezigheid 
blijkt perfect te combineren met ‘De ma-
dammen’, en daar ben ik heel blij om. Ik heb 
dus wel een keuze gemaakt, maar dat bete-
kent niet dat ik stilzit (lacht).» (td) 
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WOENSDAG 1 oktober

Kersvers 
voetbal-
analist 
Patrick 
Vervoort: 
‘Ik ben 
altijd 
supporter
van An-
derlecht 
geweest.’ 
(Foto: 
Deschacht 
en Kljestan)

GEEN BAL VOOR DE MOND
SPORT
UEFA CHAMPIONS LEAGUE: 
ANDERLECHT- 
BORUSSIA DORTMUND
➔ 2BE, 20.20
::
Voetbalanalisten. Stuurlui aan wal die 
geen blad voor de mond nemen. Bijge-
volg worden ze opgehemeld én verguisd. 
Patrick Vervoort trad op de eerste speel-
dag van de Champions League onversaagd 
toe tot dat analistengild. Samen met Aad 
de Mos volgde de 32-voudige Rode Dui-
vel de match van zijn ex-club Anderlecht 
op het veld van Galatasaray. ‘We hebben 
een unieke kans op drie onverhoopte pun-
ten laten liggen,’ zo sprak hij na het 1-1-ge-
lijkspel.
HUMO Je spreekt nog in de we-vorm 
als je over Anderlecht praat…
Patrick Vervoort «Ik ben dan wel een Beer-
schot-product, supporter van Anderlecht 
– in mijn jeugd hét Belgische uithangbord 
in Europa – ben ik altijd geweest. Toen ik 
er in 1987 zelf ging spelen, heb ik er een 
fantastische tijd beleefd. Met De Mos als 
coach bereikten we zelfs de finale van de 
Beker der Bekerwinnaars (2-0-verlies te-
gen Sampdoria, red.).»
HUMO Zelf ben je nooit coach 
geworden, ondanks je ervaring op het 
hoogste niveau.
Vervoort «Toch wel, ik heb ooit de U9 
van Germinal Beerschot gecoacht! (lacht) 
Nee, trainer ben ik nooit geweest, maar 
ik ben wel nog steeds makelaar. Momen-
teel houd ik me vooral bezig met de Zuid-
Amerikaanse markt. Ik zie aan sommige 
van mijn ex-collega’s hoe het trainerschap 
mentaal en fysiek aan je vreet. Zo moest 
Marco van Basten wegens hartproblemen 
gas terugnemen. Je moet met het bestuur 
overeenkomen, je spelersgroep tevreden 
houden… Dat neem je allemaal mee naar 
huis. Er komt dus veel meer bij kijken dan 
louter trainingen voorbereiden, een 
ploeg neerzetten en wedstrijden 
analyseren. Dat zou ik wél met ple-
zier doen, want ik ben nog steeds be-
zeten van het spelletje.»
HUMO Analyseren mag je 
nu doen op 2BE. Tijdens 
Galatasaray-Anderlecht bleek 
inderdaad hoe bezeten je nog bent: 
lyrisch na de eerste helft, maar 
opvallend streng na de tweede.
Vervoort «Het was dan ook bijzonder 
pijnlijk dat ‘we’ na zo’n berepartij maar 

één punt hadden gepakt. Galatasaray 
werd bijwijlen weggespeeld, maar na de 
1-0 werden sommige spelers te gretig. 
En ja, ik was ook streng voor Hasi, want 
door  Kljestan in te brengen voor Mitrović, 
plooide Anderlecht nog verder terug dan 
het onbewust al deed. Dat hoort allemaal 
bij het leerproces, maar het was logisch 
dat de spelers in de put zaten.
 »Persoonlijk vind ik dat je elke match 
moet beginnen om te winnen. Maar daar 
wringt het schoentje soms, vandaag de 
dag. Op papier beschikken veel huidige 
spelers misschien over meer technisch 
vermogen dan mijn generatie, maar wij 
gingen wel altijd van onze eigen sterkte 
uit. Die drive mis ik nu weleens, alsof de 
spelers er bij voorbaat al niet meer in ge-
loven.»
HUMO Misschien zijn ze gewoon 
realistisch? In tegenstelling tot in de 
jaren 80 gaapt er een enorme kloof 
tussen het Belgische voetbal en de 
Europese top.
Vervoort «Geld speelt uiteraard een gro-
te rol, en de formule van de Champions 
 League heeft het voetbal fundamenteel 
veranderd. In de Beker der Landskampioe-
nen speelden alléén de kampioenen, nu is 
het een circus geworden dat de toplanden 
alleen maar rijker maakt. Maar net zoals 
ik geloofde dat België in Brazilië wereld-
kampioen kon worden, blijf ik hopen dat 
een Belgische club nog eens de volgende 
ronde haalt. Die kans is klein, maar niet 
onbestaande.» (td) 
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ZONDAG 14 december

Sporza-
journalist 
David Naert: 
‘Het is altijd 
een beetje 
appelen met 
peren verge-
lijken.’

PETIT CRU

SHOW
SPORTGALA 2014
➔ Eén, 20.30
::
Vanavond krijgen we eindelijk te zien welk 
pronkstuk Catherine Van Eylen nu weer uit 
haar garderobe tevoorschijn heeft getoverd 
om het jaarlijkse Sportgala te presenteren. 
Maar allicht nog belangrijker: die avond ko-
men we ook te weten wie tot Sportman, 
Sportvrouw, Belofte, Ploeg, Coach en Para-
lympiër van het Jaar zijn verkozen. Behalve 
de ex-laureaten bepalen de beroepsjourna-
listen die aangesloten zijn bij Sportspress 
(voorheen de Beroepsbond van Sportjour-
nalisten) wie met een trofee naar huis mag. 
Het publiek kent nu al de top 3 in elke ca-
tegorie, maar Sporza-journalist en Sports-
press-voorzitter David Naert is één van de 
weinigen die ook al weet wie de uiteinde-
lijke winnaars zijn…
David Naert «Het heeft weinig zin te hen-
gelen. Ik houd de lippen stijf op elkaar.»
HUMO Wie niet waagt, niet wint. Kunt 
u ons dan vertellen of u tevreden 
bent met de genomineerden die uit 
de bus zijn gekomen?
Naert «Het is altijd een beetje appe-
len met peren vergelijken, wat het 
ook voor mij erg moeilijk maakt om 
te stemmen. Maar ik ben best tevre-
den, ja. Ik weet dat de sporza.be- 
lezers Sven Nys misten in de top 3 
en zelf had ik graag één van de volley-
balvrouwen bij de genomineerden gezien, 
maar daarmee wil ik absoluut geen afbreuk 
doen aan de verdiensten van de anderen.»
HUMO De lijst met genomineerden 
beslaat een breed spectrum: naast 

voetbal en wielrennen komen onder 
meer ook volleybal, tennis, hockey, 
schaatsen, atletiek, boksen en zeilen 
aan bod.
Naert «Met de longlist die wij aan onze 
stemgerechtigden bezorgen, proberen wij 
het volledige panorama te bestrijken, en ik 
ben blij dat dat zich vertaalt in de uitein-
delijke shortlist. Het moet ook gezegd dat 
vooral de allrounders onder de sportjour-
nalisten stemmen. Nogal wat specialisten 
geven toe dat ze niet genoeg kennis van 
zaken hebben over andere disciplines om 
een objectieve keuze te kunnen maken.»
HUMO Anderzijds lijkt de spoeling 
dit jaar eerder dun: 2014 was niet 
bepaald een grand cru.
Naert «Ik geloof dat ons land slechts vier 
medailles behaald heeft in Olympische 
disciplines. Op de wereldtitel van boks-
ster Delfine Persoon na, zijn de absolute 
topprestaties een beetje uitgebleven. Daar 
staat echter tegenover dat we trots mogen 
zijn op onze beloften en onze ploegsporten. 
De hockeymannen, de volleybalvrouwen en 
natuurlijk ook de Rode Duivels hebben het 
land toch beroerd, niet?»
HUMO Over de Rode Duivels 
gesproken: als Thibaut Courtois wint, 
wordt hij de eerste voetballer op 
de erelijst. Toch opvallend voor een 
voetballand als België?
Naert «Daarmee is ook meteen het cliché 
onderuitgehaald dat voetbal en wielren-
nen met alle aandacht gaan lopen. Nu, ik 
denk niet dat er veel af te dingen zou zijn 
op  Courtois als Sportman van het Jaar.»
HUMO Kunnen we daar dan toch iets 
uit afleiden?
Naert «Goed geprobeerd, maar nee. Zo 
vind ik de opmars van David Goffin bijvoor-
beeld indrukwekkend. Akkoord, hij is nog 
geen top 10 in de wereld, maar Kim Clijsters 
werd ook voor het eerst Sportvrouw toen 
ze pas de top 40 had bereikt en alleen maar 
het WTA-toernooi van Luxemburg had ge-
wonnen. Wat mij ook plezier doet, is dat 
de journalisten de vierde plaats van Bart 
Swings op de Winterspelen niet zijn verge-
ten, want vaak wegen recentere prestaties 
toch zwaar door.»
HUMO Tot slot: dit wordt de laatste 
versie van het Sportgala.
Naert «Op de VRT, welteverstaan. Sports-
press organiseert het Gala samen met 
sport- en mediabedrijf Golazo, en die sa-
menwerking loopt verder. Natuurlijk vind 
ik het als Sporza-journalist jammer dat de 
VRT afhaakt, maar ik kan dat gezien de bud-
gettaire context wel begrijpen.» (td) 
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