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Op 30 april, precies 33 jaar nadat ze de troon be-
steeg, doet Beatrix van Oranje-Nassau afstand 
van de macht en stelt ze haar zoon Willem-Alexan-
der als nieuwe koning der Nederlanden aan het 
publiek voor. Aan zijn zijde zal de razend popu-
laire Máxima pronken. Vandaag zendt de NOS 
een bijna anderhalf uur durend interview met het 
aanstaande koningskoppel uit. Een laatste char-
meoffensief vóór het menens wordt?
Jan Van den Berghe (royaltywatcher) «In de 
eerste plaats is het een fantastische pr-stunt van 
het Nederlandse vorstenhuis: als een monarchie 
zich niet laat zien, zakt de interesse zienderogen. 
Het gesprek zal zonder enige twijfel tot in de 
puntjes worden geregisseerd, maar zoals altijd 
zullen Willem-Alexander en Máxima erin slagen 
vlot en sympathiek over te komen – als een mooi, 
modern gezinnetje, én de vader en moeder des 
vaderlands.»
HUMO Moet het interview de tanende popu-
lariteit van Willem-Alexander ook een ultieme 
boost geven?
Van den Berghe «Een paar jaar gelegen lag hij 
onder vuur omdat hij een luxueus vakantiehuis 
had laten bouwen in een arm land als Mozam-
bique. Maar hoe gaat dat met monarchieën? Ze 
overleven elke vorm van scandalitis, want het 
sentiment haalt het bij hun publiek altijd op de 
ratio. Het volstaat dat er een kind wordt geboren, 
of dat er met een kwinkslag wordt gereageerd 
op tv, en hun populariteit schiet weer de hoogte 
in. Willem-Alexander heeft qua imago trouwens 
al een hele weg afgelegd. Tijdens zijn studenten-
jaren werd hij ‘Prins Pils’ genoemd, en Jeroen 
Brouwers dichtte hem ooit ‘het IQ van een krop 
sla’ toe. Maar door zich in te zetten voor het mi-
lieu, en vooral door zijn huwelijk met Máxima 
heeft hij zichzelf volledig in ere hersteld.»
HUMO Máxima is de diva van het vorstenhuis. 
Dreigt zij de nieuwe koning niet te overvleuge-
len? De Nederlanders zijn ook al ruim 120 jaar 
een koningin gewoon.

Van den Berghe «In tegenstelling tot de zo-
genaamde prinsen-gemaal van Beatrix, Juliana 
en Wilhelmina, krijgt Máxima wel de titel van 
koningin. Een kwestie van positieve discrimina-
tie is dat. Maar de koning heeft hoe dan ook de 
belangrijkste taak.
 »Het is natuurlijk geen toeval dat Europese 
kroonprinsen nooit een lelijke teutebel aan de 
haak slaan: als Willem-Alexander Máxima’s char-
mes – sorry voor de woordspeling – maximaal 
uitspeelt, dan zal hem dat geen windeieren leg-
gen. Terwijl zijn eigengereide moeder de politici 
soms de gordijnen in joeg, omdat ze álles wilde 
weten, heeft Willem-Alexander al aangekondigd 
meer het voorbeeld van zijn grootmoeder Julia-
na te willen volgen: op politiek vlak in de luwte, 
en vooral een burger onder de burgers, met een 
verbindende, meer protocolaire rol. En dan is het 
exotische charisma van Máxima natuurlijk een 
godsgeschenk. Hetzelfde zie je in België: er is 
alleen belangstelling voor de buitenlandse mis-
sies van prins Filip als Mathilde hem vergezelt.»
HUMO Over Filip en Mathilde gesproken: zit 
de kans erin dat ook zij binnenkort promotie 
maken?
Van den Berghe «Hoewel het met de gezond-
heid van koning Albert achteruit schijnt te gaan, 
ziet de politieke wereld het hem graag nog uitzin-
gen tot na de beladen verkiezingen van 2014. En 
mocht het er binnenkort toch van komen, dan be-
twijfel ik ten zeerste of een soortgelijk interview 
met Filip en Mathilde ook maar enig heilzaam 
effect zou hebben. Filip gedraagt zich als een 
stoethaspel, en in tegenstelling tot Máxima, die 
voortreffelijk Nederlands spreekt, klinkt Mathilde 
toch nog te veel als een papegaai. Het komt alle-
maal te aangeleerd over, is niet spontaan genoeg. 
 »Daarmee vergeleken verkopen Willem-
Alexander en vooral Máxima zich formidabel: zij 
kunnen zelfs de meest republikeinse bastions 
bestormen.» (td)
Nederland 1, 20.25
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‘We’re back!’ Met overslaande stem en ondeu-
gend glinsterende ogen krijst Jeremy Clarkson 
seizoen negentien van ‘Top Gear’ op gang. Om 
te vervolgen met: ‘We’re back with a new look. 
We have changed everything!’ Zoals we echter 
kunnen verwachten van iemand die voor de vol-
le 1m96 is opgetrokken uit ironie, is er aan de 
succesformule van het razend populaire auto-
programma helemaal níét gesleuteld. ‘Top Gear’ 
blijft één lange joyride met van de pot gerukte 
testritten, stunts en races. Of wat dacht u van een 
rallyrit met een Bentley, een rugbywedstrijd met 
auto’s en een reuzenbal, of een expeditie naar de 
bron van de Nijl in drie aftandse stationwagons? 
 Gelukkig ook weer van de partij: provoceren-
de onderbroekenlol en grofbekkerij. Zo slaagt 
Clarkson er dit seizoen in om met zijn auto ‘a 
gentleman’s sausage’ op de grond te tekenen, 
een prestatie waar hij best trots op is. Criticas-
ters brandmerkten hem en zijn vrienden Richard 
Hammond en James May terstond als ‘sad old 
men, die hun eigen seksuele tekortkomingen 
compenseren met autofetisjisme’. Niet dat het 
trio daar wakker van ligt, want ze haalden zich 
al de woede van de halve wereld op de hals. 
Een selectie der geschoffeerden. 

DE ZWAKKE WEGGEBRUIKER 
Op de kritiek dat ‘Top Gear’ overdreven snelheid 
promoot, antwoordde Clarkson ooit: ‘Snelheid 
heeft nog nooit iemand gedood. Plots stilstaan, 
dát is wat je de das kan omdoen.’

GROENE JONGENS 
Nogal wat ecologisten verslikten zich in hun 
linzensoep toen ze Clarkson, na een vraag over 
zijn ecologische voetafdruk, hoorden zeggen: 
‘Ik heb geen voetafdruk. Ik rijd overal naartoe.’

FABRIKANTEN VAN ELEKTRISCHE AUTO’S 
Een al bij al vrij positieve recensie van de Tesla 
Roadster sloeg om in nietsontziende electric car 
bashing toen de batterij van de sportauto al na 
88 kilometer leeg was, in plaats van de gega-
randeerde 321 kilometer. ‘Het duurt zo’n 16 uur 
om deze auto op te laden via het gewone elek-

triciteitsnet. En voor de groene jongens die dat 
ervoor over hebben: weet goed waar die stroom 
vandaan komt…’ Gevolgd door een shot van 
een kerncentrale.
 Enkele seizoenen later parkeerden Clarkson 
en May hun elektrische Nissan Leaf op parkeer-
plaatsen voor gehandicapten. Ook subtiel.

JAN MODAAL
‘We krijgen nogal veel klachten binnen over het 
feit dat we te weinig betaalbare auto’s laten zien 
in onze show. Daarom trappen we deze show af 
met de goedkoopste aller Ferrari’s!’

DE AUTO VAN JAN MODAAL
‘De Suzuki Wagon R moet vermeden worden zo-
als onveilige seks met een Ethiopische traves-
tiet.’ Of nog: ‘Als ik niet in slaap geraak, bekijk 
ik een foto van een Toyota Camry.’

STATEN EN VOLKEREN
Clarkson en co kregen Republikeins Amerika 
over zich heen (‘de Viper is het Amerikaanse 
equivalent van een sportauto, een beetje zoals 
George Bush het equivalent is van een presi-
dent’), alsook de voltallige bevolking van Roe-
menië en Albanië (‘denk Borat, maar minder 
subtiel’), Duitsland (‘de enige persoon die er 
goed uitzag in een vierzitscabriolet was Adolf 
Hitler’) en vooral Mexico. Na een rondje Mexi-
canen uitlachen besloot Clarkson een aflevering 
met de woorden: ‘De Mexicaanse ambassadeur 
zal wel te lui zijn om een klacht in te dienen.’ 
Kleine misrekening, want de brave man kroop 
meteen in zijn pen. De BBC verontschuldigde 
zich, maar benadrukte wel dat ‘nationale clichés 
al eeuwen deel uitmaken van de Britse humor’.
 Ondanks de klachten, boetes en diplomatieke 
rellen is de BBC altijd borg blijven staan voor ‘Top 
Gear’, dat met wereldwijd 350 miljoen kijkers 
een absoluut paradepaardje is. ‘‘Top Gear’ is een 
entertainmentprogramma, en mag dus niet al te 
ernstig worden genomen,’ is het mantra van hun 
woordvoerders. En dat is precies hoe de presen-
tatoren, en wij met hen, erover denken. (td)
Canvas, 20.40
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‘We hopen op een schokeffect,’ sprak een licht 
wanhopige Cercle Brugge-voorzitter Paul Van-
haecke, toen hij begin april zijn trainer Foeke 
Booy bedankte voor bewezen diensten. Eén van 
die bewezen diensten was het bereiken van de 
bekerfinale, die de hoogblonde Nederlander – 
als hij daar al zin in heeft – vanavond vanuit 
zijn luie zetel zal kunnen volgen. Zijn opvolger 
en voormalig assistent Lorenzo Staelens (foto) 
gaf het woord ‘schokeffect’ intussen een nieu-
we dimensie: onder zijn bewind boekte Cercle 
drie opeenvolgende zeges tegen Beerschot en 
ontliep het de rechtstreekse degradatie. De ver-
eniging lijkt meer dan klaar voor de eindronde 
met de tweedeklassers.
Lorenzo Staelens «We bevinden ons in een 
bizarre situatie, maar als ik moet kiezen tussen 
enerzijds bekerwinst en degradatie, en ander-
zijds verlies in de finale en het behoud, dan kies 
ik – en heel Cercle trouwens – voor het tweede. 
Europees spelen als tweedeklasser is misschien 
wel uniek, maar de focus ligt voor 100 procent 
op die eindronde.»
HUMO Jullie moesten het weekend vóór de 
bekerfinale wel al aan de bak in die eindronde. 
Hoe leven de spelers dan naar zo’n finale toe?
Staelens «Pas op de dag zelf gaan we ons op 
Genk concentreren, want ik wil niet dat er spe-
lers zijn die zich in de eindronde inhouden om 
de finale niet te missen. Trouwens, je zult het 
altijd zien: net als ze hun voetje terugtrekken, 
lopen ze blessures op. 
 »Wat de uitslag ook wordt, na de finale moe-
ten we ons onmiddellijk richten op de volgende 
eindrondematch. Winnen we de beker, dan zal 
er gefeest worden, maar met mate. Winnen we 
niet, dan moeten we die ontgoocheling zo snel 
mogelijk doorspoelen.»
HUMO Racing Genk is nog actief in play-off 
1, maar zal ongetwijfeld voluit gaan om toch 
minstens één trofee en dus ook een Europees 

ticket veilig te stellen. Zal dat verschil in mo-
tivatie geen vreemde finale opleveren?
Staelens «Voor alle duidelijkheid: iederéén bij 
Cercle wil die beker winnen. Zo’n match speel 
je niet elk jaar, dat is een dag waar je als speler 
met volle teugen van moet genieten. We zijn ook 
niet bang van Genk. Natuurlijk spelen zij beter 
en sneller dan de tweedeklassers in de eind-
ronde. Maar als wij die eindronde willen win-
nen, dan zal het er voor ons op aankomen om 
op eersteklasseniveau te spelen en minstens 
even scherp te zijn als tegen Beerschot. Dat 
betekent dat we ook tegen Genk ons mannetje 
moeten kunnen staan. Bovendien is zo’n finale 
alles of niets. Een rode kaart of een snelle goal 
kan alles bepalen.»
HUMO Hoe belangrijk is de factor Lorenzo 
Staelens? Na de beslissende zege tegen Beer-
schot noemde je de rol van de trainer miniem, 
maar de ommekeer is wel erg opvallend.
Staelens «Ik kan wel bepaalde accenten leg-
gen, maar ik blijf erbij: het zijn de spelers die het 
moeten doen. Carvalho en Wils halen eindelijk 
hun beste niveau, en Cornelis en Vidarsson zijn 
mijn gedroomde verlengstukken op het veld. 
De mentaliteit zat altijd al goed, maar hét grote 
verschil is dat de groep weer in zichzelf gelooft. 
Na de eerste zege tegen Beerschot zag je het 
zelfvertrouwen zo groeien. Alleen in de laatste 
match doken de nervositeit en de faalangst weer 
even op, maar als we op ons elan voortgaan in 
de eindronde, dan geef ik ons een goeie kans.»
HUMO Als dat lukt, krijgt Lorenzo Staelens – 
behalve een standbeeld – eindelijk een defi-
nitieve promotie bij Cercle?
Staelens «Zeker is dat ik de vereniging trouw 
blijf, of het nu in eerste of in tweede klasse is. 
In welke functie dat zal zijn, bekijken we na de 
eindronde. Maar ik ga niet ontkennen dat ik 
graag hoofdcoach zou blijven.» (td)
Canvas, 20.30

SPORT

FINALE BEKER VAN BELGIË:
RACING GENK – CERCLE BRUGGE
LUCKY LORRE

Album 100 RADIO
Studio Brussel, 10.00

Metropolis: Dansen MAGAZINE 
Nederland 3, 21.00

Het spreekuur:  MAGAZINE 
nieuw seizoen
vtm, 21.25

De uil van Athena: Snake Dance DOCU 
Canvas, 23.40

DO 9
MEI

3 0  APR IL  20 13
Source: Humo    Publication date: 23-4-2013



HUMO  I  977  ME I  2 0 13

WO 15
MEI

Op 15 mei treden Chelsea en Benfica in de arena, 
meer bepaald de Amsterdam ArenA, voor de fi-
nale van de Europa League. The Blues kunnen in 
één klap een ontgoochelend seizoen opsmukken, 
Benfica daarentegen kan zijn eerste trofee van 
een indrukwekkend seizoen verdienen. O 
Glorioso – zo wordt de trots van Lissabon 
genoemd – ligt namelijk in poleposition 
voor de landstitel en speelt op 26 mei de 
finale van de Portugese Beker. Ook de 
honger naar Europese glorie is enorm: de 
laatste keer dateert immers al van 1962, 
toen Eusebio en co de beker van Euro-
pacup I in de hoogte mochten steken. En 
laat die finale (tegen het grote Real Madrid) toeval-
lig ook plaatsgevonden hebben in… Amsterdam. 
Voetbalverslinder Johan Boskamp, die de Europa 
League uiteraard op de voet volgt, dicht Benfica 
minstens evenveel winstkansen toe als Chelsea.
Johan Boskamp «Ik herinner me die finale nog, 
in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Puskás 
scoorde vóór de rust drie keer voor Real, waar ook 
nog Di Stéfano en Gento speelden. Maar dankzij 
onder meer twee goals van Eusebio wonnen de 
Portugezen nog met 5-3. Toen was Benfica nog 
meer een klinkende naam in Europa dan nu, maar 
vergis je niet: de club heeft nog steeds een gewel-
dige uitstraling. Dat ze de treble nog kunnen win-
nen, is niet toevallig. In de terugmatch van de halve 
finale tegen Fenerbahçe speelden ze ronduit fan-
tastisch: tempo, positiespel, druk vooruit, het ta-
lent van Nico Gaitán en Enzo Pérez, met daarvoor 
het scorende vermogen van Oscar Cardozo…»
HUMO Zo te horen kan Benfica het Chelsea 
behoorlijk moeilijk maken?
Boskamp «Vast en zeker. Chelsea heeft dit sei-
zoen nog niet veel indruk op me gemaakt. In 
de eigen competitie zijn ze nog niet zeker van 
een Champions League-ticket en ook Europees 
lijkt het alsof ze met de handrem op spelen. De 
opstelling wisselt voortdurend, zodat het team 
geen automatismen kan ontwikkelen. Aan indivi-
duele klasse ontbreekt het Chelsea niet, maar als 
team schat ik Benfica momenteel wel hoger in.»

HUMO Over individueel talent gesproken: 
Eden Hazard (foto) maakte al meermaals het 
verschil bij de Londenaars. Mogen we hem dé 
vedette van deze campagne noemen?
Boskamp «Je kunt er niet omheen: Eden is het 

soort speler waarvoor je naar het voet-
bal kijkt. Maar hem nu dé uitblinker in de 
Europa League noemen, is misschien te 
veel eer. Bij Chelsea heb je bijvoorbeeld 
nog Juan Mata lopen, die kan ook aardig 
ballen. Bovendien speelde Chelsea voor 
de winter nog in de Champions League.»
HUMO Chelsea was inderdaad de 
allereerste titelverdediger die de 

groepsfase van de Champions League niet 
overleefde. Ook Benfica werd na een derde 
plaats opgevist in de Europa League. Is het 
niet jammer dat beide teams hun finaleplaats 
te danken hebben aan een herkansing?
Boskamp «Het is wat het is. Ik ben fan van het 
knock-outsysteem, maar in het voetbal gaat het 
allang om de knikkers. De topclubs wilden een 
vangnet en hebben dat gekregen. Ik stel wel vast 
dat het niveau van de Europa League de hoogte 
inschiet na de winter, dankzij die Champions 
League-teams. Dus als liefhebber van mooi voet-
bal juich ik het systeem wel toe. En de finale is 
wat mij betreft een topaffiche.»
HUMO Van nostalgie naar de goeie ouwe tijd 
is dus geen sprake? Tenslotte won je in 1974 
zelf de UEFA Cup met Feyenoord en bereikte je 
met RWDM de halve finales in 1977. Toen ble-
ven jullie lange tijd ongeslagen, maar moes-
ten uiteindelijk toch buigen voor Athletic Bil-
bao (1-1 en 0-0).
Boskamp «Ach, daar denk ik niet meer aan. 
Dat is prehistorie! Toen was voetballen totaal 
anders: we trainden twee of drie keer in de 
week, nu is dat acht of negen keer. Vroeger 
vond ik het leuk om te voetballen, nu vind ik 
het leuk om naar voetbal te kijken. Ik wil ge-
nieten van het leven, en daar hoort mooi voet-
bal bij.» (td)
Canvas, 20.30
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Op woensdag 22 mei begint in bloemenge-
meente Lochristi de Baloise Belgium Tour. Vrij 
vertaald en voor eeuwig en altijd in de volks-
mond: de Ronde van België. Baloise – een ver-
zekeringsmaatschappij! – streeft als nieuwe 
sponsor natuurlijk naar meer naamsbekend-
heid, maar levert ook extra inspanningen om 
de finales zo veilig mogelijk te maken voor de 
wielrenners. Of dat gelukt is mag Nick Nuyens 
oordelen, hij zal vijf dagen lang de rol van co-
commentator vervullen. O ironie, de Bom van 
Bevel ligt zelf al ruim een jaar in de lappenmand, 
na een val in Parijs-Nice 2012. Wat ons met-
een ook de wenkbrauwen doet fronsen: moet 
de Garmin-renner zelf niet volop aan de trai-
ningsarbeid?
Nick Nuyens «Zeker en vast. Daarom zal ik tij-
dens de Ronde van België het nuttige aan het 
aangename paren. Sporza heeft me gevraagd 
elke ochtend de laatste veertig kilometer te ver-
kennen. Zo kan ik tijdens de wedstrijd zinnige 
dingen vertellen over de wind of over gevaarlij-
ke punten op het parcours. Maar ik heb mezelf 
voorgenomen om telkens de laatste honderd 
kilometer te rijden.»
HUMO Je was nog maar één keer eerder co-
commentator, tijdens de Amstel Gold Race van 
2012. Blijkbaar heb je toen indruk gemaakt 
met je kunde.
Nuyens «Het is een voordeel dat ik zelf nog 
in het peloton zit, want dan zie je toch dingen 
die de doorsneewielerliefhebber niet in de ga-
ten heeft. Maar toch: liveverslaggeving is niet 
zo simpel als vaak wordt aangenomen. Geluk-
kig heb ik met Michel Wuyts een echte crack 
naast me, en zijn de uitzendingen niet zo lang… 
(lacht) Hoe dan ook wordt het een zware vijf-
daagse, want na die ochtendtraining en de uit-
zending ga ik nog elke avond revalideren.»
HUMO Is het niet een beetje masochistisch 
om een koers te verslaan als je veel liever zelf 
zou meerijden?

Nuyens «Nee, want op dit moment heb ik nog 
niets te zoeken in het peloton. Ik heb diep geze-
ten, dat wel, maar de berusting is intussen in-
getreden. Dit keer maak ik pas mijn comeback 
als ik me helemaal klaar voel. De Heistse Pijl op 
1 juni staat hoog op het verlanglijstje, want die 
wedstrijd – zowat in mijn achtertuin – wordt ge-
organiseerd door mijn vrienden. Maar ik pin me 
daar niet op vast. Als je de Vuelta van 2011 erbij 
telt – waar ik met een gebroken pols rondreed – 
is het al ruim anderhalf jaar geleden dat ik nog 
zonder zorgen kon fietsen. Op een week meer 
of minder zal het nu niet aankomen.»
HUMO Geen muizenissen dus terwijl je de 
Ronde van België volgt. Hoe schat je de oud-
ste rittenkoers van het land in? 
Nuyens «Als de aangekondigde namen ef-
fectief aan de start verschijnen – Cancellara, 
Voeckler, Greipel, Roelandts, Boom, Vanmarc-
ke – dan belooft het een open koers te worden, 
met veel kanshebbers. Bovendien staan er na 
de tijdrit op vrijdag nog twee ritten in de Arden-
nen op het programma. Wie de chrono wint, zal 
dus nog serieus uit zijn pijp moeten komen.»
HUMO De Ronde van België is echter geen 
WorldTour-wedstrijd. Ligt het peloton nog wel 
wakker van deze koers, die bovendien tijdens 
de Giro wordt gereden?
Nuyens «De collega’s komen sowieso graag 
naar België, uiteindelijk toch hét wielerland bij 
uitstek. Over de kwaliteit van de wegen wordt 
weleens geklaagd. Het doet me dan ook veel 
plezier dat de organisatie hoog inzet op de vei-
ligheid van de renners, al zullen ze toch niet 
overal nieuw asfalt gelegd hebben, vrees ik. 
Maar toch, onze wielerwedstrijden staan garant 
voor mooie parcoursen en veel supporters; zelfs 
midden in de week staat er meer volk aan de 
kant van de weg dan bij Milaan-Sanremo. Wie 
hier een rit wint, is de held van de dag. En wie 
wil dat niet zijn?» (td)
Eén, 14.00 
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Begin jaren zeventig domineerde Nederland 
het Europese voetbal, bijvoorbeeld door vier 
keer na elkaar Europacup I te winnen (éénmaal 
Feyenoord, driemaal Ajax). Vanavond wijdt het 
onvolprezen ‘Andere Tijden Sport’ één van zijn 
historische sportdocumentaires aan de UEFA-
cupfinale van 1974 tussen Feyenoord en Tot-
tenham Hotspur. En wel hierom: de return in 
de Rotterdamse Kuip (2-0 voor Feyenoord, dat 
de cup won) is synoniem met de trieste intrede 
van het hooliganisme op het Europese vaste-
land. Elf jaar voor het Heizeldrama en gelukkig 
met minder dramatische gevolgen, zijn de rel-
len wat uit de collectieve memorie verdwenen. 
Maar bij documentairemaker David Kleijwegt 
staat 29 mei 1974 in het geheugen gegrift.
David Kleijwegt «Ik ben geboren op 500 meter 
van de Kuip, Feyenoord zit dus in mijn bloed. In 
1974 was ik echter nog maar acht en mocht ik, 
in tegenstelling tot mijn oudere broer, de finale 
nog niet bijwonen. Toen we thuis hoorden over 
de Engelse onruststokers in de stad, hebben 
mijn ouders en ik na de wedstrijd samen aan 
de keukentafel zitten afwachten of mijn broer 
heelhuids zou thuiskomen. Die bange uren heb-
ben een onuitwisbare indruk op me gemaakt.»
HUMO Toch ligt deze onderwerpkeuze niet 
voor de hand, want in het liveverslag en in de 
kranten werd amper aandacht aan de rellen 
besteed. Was het niet moeilijk om de feiten 
te reconstrueren?
Kleijwegt «Niemand was voorbereid op de 
rellen. De politie niet, de clubs niet, de arbi-
trage niet, en ook de media niet. Daarom zijn 
er zo weinig beelden van. Onze belangrijkste 
leidraad was het politierapport, en we laten 
natuurlijk getuigen aan het woord, zoals een 
agent die nog voor de wedstrijd een schedel-
basisfractuur opliep. Toch ging de wedstrijd 
gewoon door, zonder fouilleringen zelfs. Een 
Nederlandse supporter kon via via dan weer 
een kaartje bemachtigen voor… het vak van 
Tottenham! Dat soort dingen is vandaag de 
dag ondenkbaar.»

HUMO Mag het een klein mirakel heten dat 
er die avond geen doden zijn gevallen?
Kleijwegt «Inderdaad, vooral omdat de rellen 
totaal onverwacht kwamen. Mijn werktitel luid-
de niet voor niets ‘Geen draaiboek’. De meeste 
agenten stonden twee uur voor de finale nog 
het verkeer te regelen en dachten ’s avonds 
lekker naar Feyenoord te gaan kijken. 
 »Zo zijn er wel meer tragikomische aspec-
ten aan het verhaal. Eén Engelse supporter 
vertelt hoe hij na de match samen met zo’n 
tachtig landgenoten ontsnapte uit de Kuip en 
een lege bus van het openbaar vervoer mét 
chauffeur gijzelde om hen naar het vliegveld 
te brengen. Terwijl de meesten onder hen met 
de ferry waren overgekomen! Op het vliegveld 
zette de politie hen meteen op het vliegtuig 
met de woorden: ‘Don’t ever come back to Rot-
terdam!»
HUMO De titel van de documentaire is uit-
eindelijk ‘De gesloopte finale’ geworden. 
Moeten we die titel ook figuurlijk opvatten? 
Kleijwegt «In Nederland is die finale tot van-
daag inderdaad overschaduwd door het ge-
weld. Bij de aanwezigen zit het zelfs nog heel 
diep. Die Nederlander die in het Tottenham-vak 
zat, is uit angst tien jaar weggebleven uit een 
voetbalstadion, een andere Feyenoord-suppor-
ter zoekt nog steeds elk weekend op wat Tot-
tenham heeft gedaan, en is elke keer weer blij 
als ze verloren hebben!»
HUMO Ironisch genoeg hebben de suppor-
ters van Feyenoord zich nadien ook niet be-
paald een positief imago aangemeten…
Kleijwegt «Dat klopt. In 1974 was er nog sprake 
van the English disease, maar die is besmet-
telijk gebleken. Toen beide ploegen in 1983 
nog eens tegenover elkaar stonden, was de 
Feyenoord-aanhang wel degelijk voorbereid. 
Toen werden de camera’s ook op de tribunes 
gericht, wat schokkende beelden opleverde. 
Negen jaar na die bewuste finale waren we 
zelf onze onschuld al kwijt…» (td)
Nederland 1, 22.15

In het spoor van Hannibal RADIO
Radio 1, 13.00

De neus van Pinokkio:  PANELSHOW
laatste aflevering
Eén, 20.30

Phil Spector FILM
Prime Star, 21.00

Marley DOCU
Canvas, 22.45

ZO 2
JUNI

DOCU

ANDERE TIJDEN SPORT
DE EERSTE VOETBALOORLOG

Source: Humo    Publication date: 4-6-2013
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ZO 30
JUNI

Een generale repetitie voor het WK Voetbal: zo 
wordt de vierjaarlijkse Confederations Cup in-
geschat. In Brazilië is die repetitie met een se-
rieuze valse noot begonnen, want op de ope-
ningsceremonie werd presidente Dilma Rous-
seff door duizenden toeschouwers uitgefloten 
en in verschillende steden braken sociale onlus-
ten uit. Heel wat Brazilianen pikken het niet dat 
hun zuurverdiende belastinggeld wordt besteed 
aan stadions (foto: Maracaña, het stadion in Rio 
de Janeiro, waar de finale wordt gespeeld) in 
plaats van aan onderwijs en gezondheidszorg. 
Filip Joos, die op 30 juni de finale van com-
mentaar voorziet, heeft begrip voor de protes-
ten, maar hij zag het allemaal al eens eerder.
Filip Joos «Bij elk WK is er drie jaar vooraf pa-
niek over de stadions. Twee jaar vooraf eist men 
trams tot op de middenstip, en één jaar vooraf 
wordt er betoogd tegen sociaal onrecht. Ik be-
treur de mistoestanden in Brazilië erg. Maar of 
dat betekent dat het WK er niet mag doorgaan? 
Als dat de maatstaf wordt, dan kunnen we alleen 
nog in Zwitserland terecht. Of in Qatar, zoals in 
2022. En dan staan we ook op onze achterste 
poten, omdat daar alles om geld en olie draait.»
HUMO Veel Brazilianen vrezen ook dat de  
ticketprijzen hun petje te boven zullen gaan.
Joos «Dat zou natuurlijk doodjammer zijn. 
Maar de Zuid-Afrikanen uitten in 2010 diezelf-
de vrees, en toch leefden ze een maand lang in 
een droom, vervuld van nationale trots en in een 
fantastische sfeer. De kostprijs voor die droom 
is misschien hoog, maar vergeet niet dat al die 
toeristen een flinke stuiver uitgeven. Oproepen 

om niet naar het WK te gaan vind ik dan ook te 
ver gaan. Trouwens, ik denk dat de voorspelling 
van vierduizend Belgische supporters in Brazilië 
schromelijk onderschat is.»
HUMO Op voorwaarde dat de Belgen zich ef-
fectief plaatsen…
Joos «Nu ben ik daar zeker van. Dat we we-
reldkampioen zullen worden, is flauwekul. Maar 
als we de eerste ronde overleven, kunnen we 
een ongeleid projectiel worden. Het is ook met 
die bril dat ik naar de Confederations Cup kijk. 
Ik stel bijvoorbeeld vast dat toplanden als Uru-
guay en Italië duidelijk op hun retour zijn. Dus 
ja, België kan zeker iets gaan doen in Brazilië.»
HUMO Nochtans is Italië al geplaatst voor 
de halve finale.
Joos «Ja, maar het werd bijwijlen wel belache-
lijk gemaakt door de Japanners, die ik de open-
baring van het toernooi vind. Het tempo dat zij 
ontwikkelen, die drang naar voren… Ik hoop echt 
dat België hen ontloopt. En Spanje natuurlijk 
ook. Hoe zij de bal kunnen verstoppen voor de 
tegenstander, dat blijft fenomenaal. Zij zijn weer 
favoriet voor de Confederations Cup.»
HUMO En Brazilië dan? Dat won zijn eerste 
twee duels, tegen Japan en Mexico.
Joos «Voor Brazilië is dit toernooi een godsge-
schenk. Die ploeg had dringend nood aan mat-
chen met inzet, want als gastland hoeft het geen 
WK-voorronde te spelen. De Goddelijke Kanaries 
zijn misschien niet meer zo goddelijk als in hun 
hoogdagen, maar bondscoach Scolari is wel 
een sterke, hechte ploeg aan het smeden.» (td)
Canvas, 23.50

SPORT

CONFEDERATIONS CUP: DE FINALE
SAMBABLUES

F1: GP van Groot-Brittannië SPORT
VIER, 13.30

De mens en de zee DOCU
(Planète océan)
Eén, 20.00

Cycling’s Greatest Fraud DOCU
National Geographic Channel, 22.00

Eén, 13.35

Source: Humo    Publication date: 2-7-2013
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ZO 7
JULI

Wie regelmatig door de stille Kempen rijdt, heeft 
ze wellicht al gezien: de grote reclameborden van 
Sauna Diana in Zundert, net voorbij de Belgische 
grens. Dat op die borden een schaars geklede 
dame verleidelijk ligt te wezen, verklapt dat je er 
op meer dan één vlak verwend kunt worden. Ook 
in het wielerpeloton weten ze al lang dat je bij 
Sauna Diana goed gesoigneerd wordt: dat blijkt 
dan weer uit een documentaire van Bas Steman 
voor ‘Andere Tijden Sport’. 
Bas Steman «Toen ik in de jaren tachtig zelf wiel-
renner was, bij de junioren en de amateurs, was 
er een ploeg die gesponsord werd door Sauna Di-
ana: jongens van 15 jaar, die nog nooit een naakte 
vrouw van dichtbij hadden gezien, reden wel rond 
met een zo goed als bloot exemplaar op hun pakje. 
Maar wat het pas echt bijzonder maakte, was dat 
uitbaters Frans en Corrie Siemons zo goed voor 
hun renners zorgden: terwijl andere jongens na de 
wedstrijd bij mensen moesten aanbellen om er te 
mogen douchen, had Sauna Diana een Engelse 
dubbeldekker gekocht en volledig uitgerust met 
een keuken, een badkamer en bedden.»
HUMO En bijna dertig jaar later dacht je: daar 
zit een documentaire in!

Steman «Eigenlijk ging het als volgt. Ik was 
op zoek naar een origineel retro wielershirt en 
dacht aan Sauna Diana. Niet lang nadat ik op 
Twitter een bericht postte, kreeg ik een sport-
tas met een volledige uitrusting, inclusief bidon 
met blote vrouw erop en een kerstkaart die je 
met goed fatsoen niet kunt ophangen. Toen ik 
er op bezoek ging, bleken hun oude bus en hun 
volgwagen nog in de garage te staan. Toen wist 
ik: hier moet ik wat mee doen.»
HUMO Temeer omdat de wielerbus van Sauna 
Diana school heeft gemaakt. Frans en Corrie 
Siemons waren hun tijd ver vooruit.
Steman «Zij kochten hun dubbeldekker al in 
1980, toen zelfs profwielrenners nog in een ploeg-
auto werden geperst om opgefrist te worden met 
een washandje. In 1986 heeft PDM zich op Sauna 
Diana geïnspireerd om zich als eerste profteam 
een gelijkaardige bus aan te schaffen. Maar toen 
zonen Jan en Mark Siemons zelf prof werden bij 
TVM, maakte de Sauna Diana-bus zélf zijn op-
wachting in het profpeloton, en later ook in de 
Tour de France.»
HUMO Niemand minder dan Patrick Lefevere 
maakte vijf jaar lang gebruik van de bus, zo 
vertelt hij in uw documentaire.
Steman «Inderdaad, onder meer voor de GB-
MG-ploeg met Johan Museeuw (links op de 
foto, naast Patrick Lefevere en Flavio Vanzella), 
Mario Cipollini en Wilfried Peeters. Het grap-
pige is dat de reclame voor Sauna Diana promi-
nent aanwezig was op de bus, inclusief afbeel-
dingen van vrouwelijk schoon, terwijl sponsors 
GB en MG het moesten stellen met een klein 
postertje achter het raam.»
HUMO Was dat vrouwelijk schoon soms ook 
lijfelijk aanwezig in de koers?
Steman «Mijn getuigen beweren van niet. 
Maar het gebeurde wel dat renners na de 
koers een koffie gingen drinken in Zundert. 
Zeker na de Sluitingsprijs in Putte-Kapellen 
was Sauna Diana de vaste afspraakplaats voor 
het peloton.»
HUMO Om koffie te drinken dus… (td)
Nederland 1, 22.10

SPORT

ANDERE TIJDEN SPORT: HOE EEN 
BORDEEL DE TOUR BINNENRIJDT
BUS DER LUSTEN

Wimbledon: mannenfinale SPORT 
Canvas, 15.00

Van Kooten en De Bie DOCUREEKS 
sloegen weer toe
Nederland 2, 20.25

Eén, 11.15

Shot on Location: REPORTAGEREEKS 
Das Leben der Anderen
Canvas, 20.40

Source: Humo    Publication date: 18-6-2013
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ZO 28
JULI

Wie ‘zwemmen’ en ‘Olympische Spelen’ zegt, 
hoort ergens achteraan in zijn auditieve hersen-
schors vanzelf de stem en vooral de Nederland-
se tongval van Sidney Appelboom. Normaal 
draaft de Antwerpenaar met Nederlandse roots 
maar één keer om de vier jaar op als cocom-
mentator, maar vanaf 28 juli zendt de openba-
re omroep het WK Zwemmen in Barcelona live 
uit. En dus moet Appelboom, in 1988 elfde op 
de 200 meter schoolslag in Seoel, uitzonderlijk 
ook tussentijds aan de bak naast Stef Wijnants.
Sidney Appelboom «Fijn dat we live gaan, 
want België beschikt over een zéér sterke lich-
ting op de korte afstanden. Zo sterk dat we zo-
wat elke dag mogen hopen op een Belgische 
halve finale. Dan tel je toch mee als klein land. 
Als we in de atletiek zo sterk presteren, staan 
de kranten er vol van. Laten we hopen dat nu 
het zwemmen aan de beurt komt.»
HUMO Van wie mogen we het meest verwach-
ten?
Appelboom «Glenn Surgeloose, François 
Heersbrandt en Kimberley Buys zie ik minstens 
een halve finale halen, maar bovenal moet dit het 
toernooi van Pieter Timmers worden: hij heeft 
nu de juiste leeftijd – 25 – en de kracht om het 
waar te maken. Ik heb opgevangen dat er stilaan 
‘chloormoeheid’ begint op te treden bij hem. De 
Spelen in Rio worden sowieso zijn laatste grote 
afspraak, dus moet hij in Barcelona de halve fina-
les van de 100 meter vrije slag bereiken, en op de 
200 meter zit er misschien zelfs meer in. Iedereen 
kijkt vooral uit naar de 4x100 meter, waarin Tim-

mers en co. vorig jaar in Londen verrassend de 
Olympische finale bereikten. Als ze die prestatie 
niet evenaren, zou dat wel een teleurstelling zijn.»
HUMO Het valt wel op dat België vooral op de 
korte afstanden meespeelt. Sommigen vrezen 
dat die luxe een gebrek aan een brede basis 
verdoezelt.
Appelboom «Na die Olympische finale in de 
4x100 meter, toch de ultieme race for real men, 
vroegen buitenlandse commentatoren me hoe 
dat kon: slechts één individuele zwemmer in een 
halve finale, en toch zo’n sterke aflossingsploeg! 
Het antwoord? Een brede basis! Ja, op de korte 
afstanden, maar wat is daar mis mee? We heb-
ben geen wereldtopper, maar wel zes jongens 
die de 100 meter onder de 50 seconden zwem-
men. Hoeveel landen kunnen dat zeggen? Trou-
wens, toen Fred Deburghgraeve in 1996 Olym-
pisch goud pakte, was er van een brede basis 
helemaal geen sprake.»
HUMO Je bent al jaren zaakvoerder van een 
veilinghuis. Hoe slaag je erin om zo bevlogen 
met de zwemsport bezig te blijven? 
Appelboom «Tot drie jaar geleden was ik nog 
als zwemcoach actief. Maar vooral: sinds 1992 
was ik aanwezig op zes Olympische Spelen en 
op alle grote internationale wedstrijden. Zo blijf 
je vanzelf op de hoogte. Bovendien mail ik in 
de weken vóór zo’n evenement duchtig over en 
weer met contacten over de hele wereld. Zwem-
men zit nu eenmaal in mijn bloed: van chloor-
moeheid is bij mij geen sprake.» (td)
Canvas, 18.00

SPORT

WK ZWEMMEN 
IN BARCELONA
NATTE 
DROMEN

SPORT
EK VOETBAL VOOR VROUWEN: FINALE
Niet dat we Karl Vannieuwkerke-gewijs een lans of 37 willen breken 
voor een onderschatte vrouwensport, maar momenteel vindt in Zweden 
het Europees kampioenschap voetbal plaats voor het andere geslacht 
(vanuit mannelijk standpunt dan). Aangezien de Rode Duivelinnen zich 

net niet hebben kunnen plaatsen, gaat dat EK in onze contreien haast onopgemerkt voorbij. 
Maar zelfs de Duitse Frauschaft, die voor de zesde keer op rij Europees kampioen kan worden, 
krijgt niet genoeg aandacht, zo leiden wij af uit het reclamespotje dat de Duitse zender ZDF 
lanceerde om het toernooi te promoten. Op sporza.be (trefwoorden ‘EK Voetbal vrouwen’) kunt 
u zelf uitmaken of de makers uit de bocht gingen, dan wel of ze blijk gaven van figuurlijke kloten 
aan het lijf. Wat er ook van zij: voor het betere balgevoel en indrukwekkende borstcontroles kunt 
u zondag terecht bij de NOS en de BBC. Al dan niet van achter uw strijkplank.
Nederland 1, BBC 2 en Eurosport 1, 15.15

F1: GP van Hongarije SPORT
VIER, 13.30

Fireflies in the Garden FILM
VIJF, 19.30

Zomergasten INTERVIEW
Nederland 2, 20.20

Boogie Nights FILM
Nederland 2, 23.25

Source: Humo    Publication date: 30-7-2013
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ZA 14
SEPTEMBER

Aaah, het zalige leven van een freelancer! Als 
we Sofie Engelen opbellen, ligt ze op het strand 
van Porto te genieten van haar vrijheid. Sinds 
ze in 2011 samen met haar collega-vj’s ontsla-
gen werd bij TMF, is Engelen aan de slag als 
zelfstandig presentator en producer. Momenteel 
telt ze af naar de start van het nieuwe jongeren-
programma ‘Carte blanche’ (OP12), waaraan ze 
intensief heeft meegewerkt. Maar wij willen het 
met haar hebben over het tweede seizoen van 
het TMF-programma ‘Wereldhit’. Terug naar het 
oude nest dus?
Sofie Engelen «Voor even toch, ja. Toen ze me in 
februari vroegen of ik voor ‘Wereldhit’ een maand 
door Vietnam wilde reizen, heb ik niet lang ge-
twijfeld. In het eerste seizoen was ik er niet bij, 
maar ik vond het concept heel origineel. Collega 
Jo Hens en ik kregen van vier artiesten de op-
dracht om met een old school taperecorder sam-
ples te verzamelen in Tanzania en Vietnam. Na 
onze reis werden onze samples online gegooid en 
daarmee konden muzikanten, dj’s, bands en pro-
ducers aan de slag om de wereldhit van 2013 te 
schrijven. Het beste nummer wordt opgenomen 
in een heuse studio en krijgt een professionele 
videoclip, die op TMF te zien zal zijn.»
HUMO Volgens het reglement moeten de lyrics 
wel iets te maken hebben met de Millennium-
doelstellingen. Zit die geëngageerde insteek 
ook in het programma?
Engelen «Sterker nog: muziek is slechts de aan-
leiding, want inhoudelijk ligt de nadruk op de 
ontwikkelingsprojecten die we ter plaatse bezoe-
ken. Zo woonde ik de geboorte bij van een baby-
tje – best een heftig moment voor iemand zonder 
kinderen die het niet zo begrepen heeft op zie-
kenhuizen. Dat kindje bleek een klompvoetje te 
hebben. Tien jaar geleden werden zulke kinderen 
weggestopt en kregen ze geen kansen in de Viet-
namese samenleving, maar het project dat wij 
bezochten probeert dergelijke handicaps te voor-
spellen, de ouders voor te bereiden en de kin-
deren adequaat te behandelen. Ik bezocht ook 
een project rond niet-ontplofte bommen uit de 

Vietnamoorlog. Ze helpen er slachtoffers, maar 
ze sensibiliseren de bevolking ook over hoe ze 
moeten reageren als ze zo’n bom vinden. Ik heb 
zelf ook een bom onschadelijk mogen maken.»
HUMO Hoe zorg je ervoor dat de toon van ‘We-
reldhit’ niet te zwaar wordt?
Engelen «Dat is de verdienste van regisseur 
Frank Mielants. Hij heeft de projecten zorgvul-
dig geselecteerd, zodat we mooie portretten kon-
den maken – met een lach en een traan, zoals 
dat heet. En natuurlijk zorgt de zoektocht naar 
de juiste samples voor een luchtiger sfeer. Dit 
keer waren de opdrachtgevers The Van Jets, The 
Happy, Kraantje Pappie en Sir Yes Sir. Voor hen 
moesten Jo en ik respectievelijk een kitscherig 
geluid, een authentiek kinderlied gezongen door 
een kinderkoor, het geluid van het nachtleven en 
een ritmisch dierengeluid opnemen. Niet evi-
dent, maar soms leverde dat leuke momenten 
op. Toen we aankwamen in een ziekenhuis voor 
gehandicapte kinderen, trakteerden zij ons op 
een welkomstlied. Kinderkoor? Check!»
HUMO Waar vind je kitscherige geluiden in een 
land als Vietnam?
Engelen «Waar je ze het minst verwacht! Toen 
we enkele dagen bij een afgelegen stam in de 
bergen verbleven, lieten ze een bandje optreden. 
Eén van de groepsleden bespeelde een fluit die 
klonk als een slechte doedelzak. Niet om aan te 
horen. Ook The Van Jets vonden het een vrese-
lijk geluid, maar ik was perfect geslaagd in mijn 
opdracht. Een Vietnamese klas meisjes heeft 
trouwens de clip van ‘The Future’ nagespeeld 
als verrassing voor The Van Jets. Johannes en 
Mich Verschaeve waren danig ontroerd!»
HUMO En wat mogen we verwachten van de 
uiteindelijke wereldhit?
Engelen «Het is geen sinecure om al die sam-
ples op een natuurlijke manier in één lied te ver-
werken. Toch heeft de winnaar er iets moois mee 
gedaan. Meer kan ik er niet over vertellen, want 
pas in de laatste aflevering wordt de laureaat be-
kendgemaakt en gaat de clip in première.» (td)
TMF, 20.00

REPORTAGEREEKS

WERELDHIT
VIETNAMALAMADINGDONG!

Girls SERIE
Acht, 20.30

Larry Crowne FILM 
VTM, 20.55

Kraftwerk: Pop Art DOCU 
Arte, 22.30

Met grote blijdschap FILM 
Nederland 2, 23.20

Source: Humo    Publication date: 17-9-2013
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Precies een eeuw geleden zag Muddy Waters 
– echte naam: McKinley Morganfield – het le-
venslicht, niet ver van de Mississippi. Het Radio 1- 
programma ‘Sonar’ grijpt die verjaardag aan om 
terug te blikken op honderd jaar zwarte muziek, 
want bluesicoon Waters wordt beschouwd als de 
stamvader van zowat alle genres die uit de blues 
zijn voortgevloeid. In de reeks ‘Back to Black’ laten 
vier panelleden nog tot 20 december elke week-
dag één van hun favoriete zwarte songs horen.
HUMO We willen niet vitten, maar Muddy  
Waters is toch jonger dan andere blueslegen-
des, zoals Robert Johnson, Son House en Char-
ley Patton?
Ronald Verhaegen (presentator van Sonar, 
foto) «Dat klopt, maar Johnson en co waren 
vooral plaatselijke helden, die pas jaren later 
wereldwijd gewaardeerd zouden worden. Muddy  
Waters daarentegen is er als eerste in geslaagd 
de blues van het lokale naar het internationale 
toneel op te tillen. Zo beïnvloedde hij de Britse 
blues van Eric Clapton en The Rolling Stones, 
die hun naam trouwens ontleenden aan Waters’ 
nummer ‘Rollin’ Stone’. In eigen land ontdekte 
hij onder meer Chuck Berry, die met zijn rock-
’n-roll de blues zou overschaduwen. Hij was dus 
een katalysator voor heel wat genres, maar ook 
voor de emancipatie van de zwarte bevolking. 
‘Wat de blanken kunnen, dat kunnen wij ook,’ 
was zijn motto. Dus liep hij altijd goed gekleed 
rond en eiste hij van zijn muzikanten dat ze nuch-
ter en strak in het pak op het podium stonden.»
HUMO Die combinatie van muziek en histori-
sche context is typisch voor de verhalen die 
bij de songkeuzes van de panelleden horen, zo 
bleek al uit de eerste afleveringen. 
Verhaegen «En daar horen soms verrassen-
de weetjes bij. Jimmy Dewit (alias DJ Bobby 
Ewing) vertelde ons bijvoorbeeld dat blanke 
Duitsers aan de basis liggen van de hiphop. 
Jawel! Toen de New Yorkse artiest Afrika Bam-
baataa op zoek was naar beats voor de block 
party’s in de Bronx, botste hij op Kraftwerk. 
Grof gesteld mixte hij twee van hun nummers 
door elkaar en zo ontstond ‘Planet Rock’, het 

oernummer van de hiphop.
 »Dat de blues ontstond bij Afrikaanse slaven 
in de Amerikaanse katoenplantages klopt ook 
niet helemaal. In feite waren het de blanke pi-
oniers – Engelsen, Schotten en Ieren – die hun 
volkse en religieuze muziek meebrachten toen 
ze de plantages oprichtten in het zuiden van de 
States. Nadien hebben de Afrikaanse slaven daar 
hun eigen draai aan gegeven. Om maar te zeg-
gen: het is allemaal één grote mix!»
HUMO Dat geldt ook voor jullie panel, dat naast 
Jimmy Dewit (hiphop en rap) bestaat uit Johan 
Op de Beeck (blues), Sasha Van der Speeten 
(funk en soul) en Marie Daulne van Zap Mama 
(Afrikaanse muziek). 
Verhaegen «Johan Op de Beeck, in een ver 
verleden nog VRT-nieuwsanker, is een heel goeie 
verteller én een kenner. Hij doorspekt zijn verha-
len met historische anekdotes die hij tijdens het 
schrijven van zijn boek ‘Blues – Seks, moed en te-
genspoed’ heeft achterhaald. Die mengeling van 
historische én persoonlijke relevantie is trouwens 
een rode draad in ‘Back to Black’. Voor Sasha Van 
der Speeten zijn Prince en Michael Jackson de 
beste artiesten aller tijden, dus die komen sowie-
so aan bod. En Marie Daulne laat het nummer 
‘Sodade’ horen van de Kaapverdische beroemd-
heid Cesária Évora. Dat speelde toen Marie aan 
het bevallen was van haar dochter.»
HUMO Is de Afrikaanse muziek niet een beetje 
de vreemde eend in de bijt?
Verhaegen «Ja en nee. Veel zwarte Amerikaan-
se muziek heeft haar wortels in Afrika, maar an-
derzijds blijkt ook Afrikaanse muziek schatplich-
tig aan wat er zich in Amerika afspeelde, denk 
maar aan Congolese jazz of Malinese blues. Die 
wisselwerking maakt dat Afrikaanse muziek er 
zeker bij hoort.»
HUMO Wat is jouw persoonlijke favoriete zwar-
te nummer? 
Verhaegen «Een twaalf minuten durende live-
versie van ‘The Ghetto’, van Donny Hathaway. Dat 
nummer heeft zo’n fenomenale groove, het mag 
eindeloos door mijn lijf kronkelen.» (td)
Radio 1, 15.15

RADIO

SONAR: BACK TO BLACK
VAN AFRIKA TOT IN AMERIKA

UEFA Champions League:  SPORT 
Barcelona - Ajax
Nederland 3, 20.15

Street Outlaws REALITY 
Discovery Channel, 21.00

Connie & Clyde SERIE 
VTM, 21.25

Who Do You Think You Are? PORTRET
(Marianne Faithfull) 
BBC 1, 22.00 

Source: Humo    Publication date: 17-9-2013
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De pijnlijkste nederlaag van het hele wielerseizoen 
mogen we zonder overleg met de vakjury toeschrij-
ven aan Tony Martin, die in de jongste Vuelta 170 
kilometer op kop reed en pas op tien meter van 
de finish voorbijgesneld werd door het sprintende 
peloton. Maar als het een troost kan zijn: hij wordt 
straks in Firenze voor de derde keer op rij wereld-
kampioen tijdrijden. Dat is tenminste de pronos-
tiek van Thomas De Gendt (foto), die samen met 
Kristof Vandewalle de Belgische kleuren zal verde-
digen in de ultieme race tegen de klok. De Gendt, 
die vorig jaar nog werd gebombardeerd tot ‘Belgiës 
Ronde-hoop in bange dagen’, kreeg dit jaar met 
nog veel meer pech af te rekenen dan zijn Duitse 
collega. Een troostprijs, in de vorm van een stunt, 
zit er voor hem echter niet in.
Thomas De Gendt «De voorbereiding op zowat 
elke grote afspraak van het seizoen viel in het wa-
ter door gezondheidsproblemen of een valpartij. 
Daardoor viel de Tour in het algemeen wat tegen 
en nam ik ziekjes deel aan het BK Tijdrijden. Tot 
overmaat van ramp werd ik tijdens de Vuelta ge-
diskwalificeerd omdat ik na een valpartij geprofi-
teerd had van de slipstream van de volgwagens. 
Nu, ik had wellicht toch moeten opgeven, want ik 
had na die val pijn aan mijn knie en elleboog. En ik 
wilde mijn WK Tijdrijden niet in gevaar brengen.»
HUMO Dus je hebt je zinnen wel gezet op dat WK?
De Gendt «Ik wil en zal er fit aan de start verschij-
nen, maar het zou dom zijn om mezelf podiumkan-
sen toe te dichten. Aan zo’n WK nemen alle grote 
specialisten deel, dus dan moet alles een beetje 
meezitten. Vorig jaar bijvoorbeeld werd ik pas twin-
tigste, omdat ik bijna als enige in de regen moest 
rijden. In Firenze zal ik al heel tevreden zijn met 
een plaats in de top tien.»
HUMO Mag je na je knappe derde plaats in de 
eerste tijdrit van de Tour niet hopen op meer? 
De Gendt «Dat is maar één tijdrit, hè! Zoiets kan 
ik niet elke keer. In de meeste chrono’s die ik rijd, 
eindig ik tussen de tiende en de vijftiende plaats. 
Alleen als alles meezit, zit er misschien meer in. 

In de tweede tijdrit van de Tour werd ik trouwens 
maar negentiende. Ik blijf dus realistisch.»
HUMO Wie zie je dan wel op het podium staan?
De Gendt «In Firenze zijn 46 van de pakweg 56 
kilometer recht en vlak. Echt op het lijf geschre-
ven van de echte tempobeulen, ‘de mannen met 
de 58’ (de grootte van het tandwiel vooraan, td). 
Dus Martin wint, daar twijfel ik niet aan. Cancellara 
verwacht ik natuurlijk ook voorin, al denk ik dat hij 
nog meer mikt op de wegrit. En dan is er nog Taylor 
Phinney, die vorig jaar al nipt de duimen moest leg-
gen voor Martin. Achter dat drietal volgt een hele 
hoop goede tijdrijders die even goed vierde als 
twintigste kunnen eindigen, en daar hoor ik bij.»
HUMO Ben je van plan om dit keer op te warmen 
voor de tijdrit? Tijdens de Tour deed je dat niet 
en kreeg je terstond het etiket ‘speciale kerel’. 
De Gendt «Ik werd toch maar knap derde, na Mar-
tin en Chris Froome! De ervaring leert me dat ik 
mijn beste resultaten behaal zonder opwarming. 
Voor de ploegentijdrit in de Vuelta móést ik op-
warmen en werd ik al na negen kilometer gelost. 
Mensen die me op basis daarvan onprofessioneel 
of eigenwijs noemen, kennen me niet. Ik werk heus 
wel met een trainer, en ik voer perfect uit wat wij in 
samenspraak beslissen. En wat mijn programma 
betreft: ik schik me naar de eisen van de ploeg en 
de sponsor. Ik doe niet mijn eigen zin.»
HUMO Je team Vacansoleil stopt ermee na 2013. 
Mocht je tegen het WK nog steeds geen nieuwe 
ploeg hebben, wat dan? 
De Gendt «Er zijn gesprekken met verschillende 
ploegen aan de gang, en die zullen de komende 
weken in een stroomversnelling komen. Het is al 
goed nieuws dat formule 1-rijder Fernando Alonso 
de WorldTour-licentie van Euskaltel heeft gekocht, 
zodat het aantal werkloze renners wat gedaald is. 
Maar ik maak me hoegenaamd geen zorgen. Het 
zou toch straf zijn als de nummer drie van de Giro 
van 2012 anderhalf jaar later al geen ploeg meer 
zou vinden?» (td)
Canvas, 14.45

SPORT

WK WIELRENNEN - TIJDRIT
DE TIJD VAN HET JAAR

Girls SERIE
Acht, 20.40

De Cup: 16de finale SPORT 
KSV Oudenaarde - Club Brugge
Canvas, 20.40

Vlaamse kaai CULTUUR 
met Stefan Hertmans
Arte, 22.55

Northern Soul:  CULTUUR 
a Culture Show Special
BBC 2, 23.00

Source: Humo    Publication date: 24-9-2013
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In de tiende aflevering van ‘Alleen Elvis blijft be-
staan’ krijgt presentator Thomas Vanderveken 
de recht-voor-z’n-raapse sportjournalist Hans 
Vandeweghe (foto) tegenover zich. Als auteur en 
columnist schopte Vandeweghe al tegen menig 
scheenbeen: dat hij het in zijn fragmentenkeuze 
over een diplomatieke boeg gooit, is dus even 
onwaarschijnlijk als een wielerseizoen zonder 
één positieve dopingplas.
Hans Vandeweghe «Ik weet al sinds augus-
tus dat ik één van de gasten ben. Ik heb dus 
heel wat tijd gehad om me voor te bereiden, 
en ik moet toegeven: de verleiding om bepaal-
de mensen af te zeiken was bijzonder groot. Zo 
had ik een fragment gekozen waarbij ik de bui-
tenlandse verslaggeving van de VRT op de kor-
rel wilde nemen als een kruising tussen toe-
risme en ramptoerisme. De redactie heeft dat 
fragment echter niet geselecteerd… Uiteinde-
lijk heb ik het op fragmenten gehouden die een 
grote indruk op mij hebben gemaakt, wars van 
politieke statements. Al zal ik af en toe weleens 
de neiging hebben om mijn grote gelijk te wil-
len halen, denk ik.»
HUMO Zal het live-aspect niet voor een onbe-
wuste handrem zorgen?
Vandeweghe «Ik betwijfel het. Ik ben niet bang 
voor live-uitzendingen of camera’s. Nochtans 
heb ik tot mijn zestiende gestotterd en kun je 
dat heel af en toe nog merken. Nee, als ik er-
gens complexen over heb, dan is het over mijn 
Gentse accent. Soms durf ik ook een Nederland-
se tongval te gebruiken, omdat ik lang bij onze 
noorderburen heb gewerkt. Dat moet ik zeker 
vermijden, want ik werk al genoeg mensen op 
hun zenuwen.»
HUMO Daar kunnen we ons iets bij voorstel-
len. Zo deins je er niet voor terug om kantte-
keningen te plaatsen bij bejubelde sportfeiten 
of -mensen. Krijg je soms niet het etiket van 
nestbevuiler?
Vandeweghe «Jazeker, onlangs nog, omdat ik 
als directeur van Wielerbond Vlaanderen een 

boek heb geschreven met als titel ‘Wie gelooft 
die coureurs nog?’.
 »Ik zeg altijd: ze kunnen de mens uit de jour-
nalistiek halen, maar ze kunnen de journalistiek 
niet uit de mens halen. Ik zal dus altijd op zoek 
blijven gaan naar de waarheid. In het boek toon 
ik trouwens aan dat wielrennen lang niet de on-
zuiverste sport is. Zo had Lionel Messi nooit wiel-
renner kunnen worden, want hij werd als tiener 
volgepompt met groeihormoon. Er is zelfs een 
ploegleider die mijn boek cadeau geeft aan elke 
persoon die tegen hem begint te zeuren over do-
ping in het peloton. Als dat geen compliment is!»
HUMO Thomas Vanderveken durft het vakdo-
mein van de gast al eens te verlaten om naar 
diepere zielenroerselen te graven. Ben je daar-
op voorbereid?
Vandeweghe «Men zegt me weleens dat ik al-
tijd goed ben op tv wegens mijn eerlijkheid. Dus 
zal ik ook nu weer eerlijk zijn. De mensen mogen 
gerust weten dat ik vaak een grote mond opzet 
om mijn twijfels te verbergen. En dat ik al een 
paar keer met mijn kop tegen de muur ben gelo-
pen, zoals velen hebben voorspeld. Maar ik ben 
nu 55, en nog altijd relatief vrij in mijn denken. 
Ze gaan me niet meer veranderen.»
HUMO Kun je tot slot nog een tipje van de slui-
er oplichten wat je fragmenten betreft? 
Vandeweghe «Van de negen filmpjes gaan er 
slechts twee over sport. In één ervan raak ik do-
ping aan, in het andere niet. Al is de sportman in 
dat fragment mogelijk ook gedopeerd en weten 
we dat gewoon niet. Pas op: ik kan nog onbe-
vangen naar sport kijken, hoor. Zelfs van Arm-
strong kon ik genieten. Je moet alleen genoeg 
over sport weten om er op de juiste manier naar 
te kunnen kijken. En dát zou ik vrijdagavond 
graag even toelichten.»
HUMO En wat krijgen we behalve sport nog 
te zien?
Vandeweghe «Omdat je zo aandringt: naakt. 
Lesbisch naakt zelfs. Zeker kijken dus!» (td)
Canvas, 21.25

INTERVIEW

ALLEEN ELVIS BLIJFT BESTAAN
‘ SPORT EN  
LESBISCH NAAKT’

Children in Need SPECIAL
BBC 1, 20.30 en BBC 2, 23.00

De dag dat Kennedy  DOCU
werd vermoord
Nederland 2, 21.00

Mondo Lisa MAGAZINE
Acht, 21.40
 

Troubled Water (DeUsynlige) FILM
Nederland 2, 23.45 

Source: Humo    Publication date: 19-11-2013
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ZATERDAG 14 december

REISMAGAZINE

DE BAARD VAN BARTEL
➔ Eén, 20.00
 

DOCUMENTAIRE

VRANCKX: INDIA, 
A DANGEROUS PLACE TO BE A WOMAN
➔ Canvas, 20.10 

SPORT

BOBSLEE: WB IN LAKE PLACID
➔ OP12, 21.00
 

MUZIEK

ARCTIC MONKEYS  
LIVE AT ITUNES FESTIVAL 2013
➔ Acht, 23.30

‘Smeets is 
drie dagen 
lang burge-
meester 
van een 
stadje met 
50 à 60.000 
inwoners. 
In zo’n  
steden gaat 
er elke dag 
wel iemand 
dood, maar 
niet op 
Pinkpop.’

MUZISCH GEVORMD

DOCU
3DOC: MR. PINKPOP
➔ Nederland 3, 21.30
::
Zoals Herman Schueremans mee aan de 
wieg van Rock Werchter stond en tot op 
heden organisator is, zo is de naam Jan 
Smeets onlosmakelijk verbonden met Pink-
pop, het oudste nog bestaande openlucht-
festival ter wereld. Samen met drie vrien-
den stampte hij in het Pinkster weekend van 
1970 de eerste editie uit de grond en 43 jaar 
later is Smeets – ondanks het feit dat hij 
de programmatie uit handen moest geven 
aan Mojo Concerts – nog steeds de drijven-
de kracht achter het intussen driedaagse 
festival in Landgraaf. Regisseur Jaap van 
Eyck liep voor, tijdens en na de laatste editie 
mee in het kielzog van Smeets en blikte een 
eerlijke, sfeervolle documentaire in over de  
enige echte Mr. Pinkpop.
HUMO Een documentaire draaien op 
een festival, en dan nog over de man 
die alles in goede banen moet leiden: 
is dat niet een enorm chaotische en 
stresserende uitdaging?
Van Eyck «Een festival is de gedroom-
de arena om een docu te draaien, en Jan 
Smeets is de gedroomde hoofdrolspeler. 
Je hoopt altijd dat die hoofdrolspeler de 
camera’s vergeet en vooral zichzelf is, en 
dat zat bij Jan Smeets wel goed. Zo begint 
de docu met een woede-uitbarsting van 
Smeets: de gemeente was het snoeihout 
op het terrein niet komen opruimen. Dat 
lijkt een pietluttigheid, maar Smeets denkt 
meteen aan de mogelijke gevaren: wat als 
iemand daar een sigaretje in gooit?»
HUMO Is het zijn verdienste dat 
Pinkpop al 44 edities lang gespaard is 
gebleven van ernstige incidenten?

Van Eyck «Dat heb ik dit jaar inderdaad 
kunnen vaststellen. In feite is Smeets drie 
dagen lang burgemeester van een stad-
je met 50 à 60.000 inwoners. In normale 
steden van die grootte gaat er elke dag wel 
iemand dood, maar niet op Pinkpop. Na-
tuurlijk lopen er vooral jonge mensen rond, 
maar ik zie toch ook steeds vaker oma’s en 
opa’s met hun kleinkinderen over de festi-
valweide struinen… (lacht)»
HUMO Jan Smeets heeft op het eerste 
gezicht een volks en toegankelijk 
karakter. Klopt dat beeld?
Van Eyck «Toch wel, ja. Smeets wordt drie 
dagen lang aangeklampt door festivalgan-
gers die met hem op de foto willen. Die 
aandacht laat hij zich zeker welgevallen, 
zo’n ijdeltuit is hij wel. Dat volkse heeft veel 
te maken met zijn afkomst. Hij is de zoon 
van een mijnwerker en woont al zijn hele 
leven in hetzelfde Limburgse dorpje. Hij 
kan heel smakelijk over zijn jeugd in de ja-
ren 50 vertellen. Over de tirannie van de 
pastoor, bijvoorbeeld. Die vroeg hem in 
de biechtstoel regelmatig of hij al met zijn 
hand in de broek van een meisje had ge-
zeten.»
HUMO Het mooie aan Pinkpop is ook 
dat de oprichters nog altijd erg close 
zijn met elkaar.
Van Eyck «Dat klopt, en ook dat is een 
belangrijk deel van Smeets’ persoonlijk-
heid. Zo’n 15 jaar geleden is één van de vier 
vrienden gestorven. Vlak voor zijn overlij-
den wilde die man nog trouwen met zijn 
vrouw, zij het in intieme kring en heel be-
scheiden. Toen dat plan Jan Smeets ter ore 
kwam, heeft hij prompt die hele bruiloft 
betaald. Dat maakt hem voor mij pas echt 
een grootheid.»
HUMO Is Mr. Pinkpop vooral een 
karakterportret, of krijgen we in 
de documentaire ook een streepje 
festivalgeschiedenis mee?
Van Eyck «Jan Smeets ís Pinkpop, dus zijn 
persoonlijke geschiedenis is verweven met 
die van Pinkpop. Zijn grootste frustratie 
is bijvoorbeeld dat Mick Jagger ooit naar 
Pinkpop kwam om samen met Peter Tosh 
het duet ‘(You Gotta Walk and) Don’t Look 
Back’ te zingen, maar doodleuk van het 
podium wegwandelde. Blijkbaar was hij 
daar vooral in de hoedanigheid van pla-
tenbaas en had hij er geen zin in: ‘See you.’ 
Smeets is er nóg niet goed van. Zijn ultie-
me droom is dan weer om zijn grote idool 
Neil Young eens op zijn podium te krijgen. 
Niet toevallig eindigt de docu met ‘Keep 
on Rockin’ in the Free World’, het favoriete 
nummer van Smeets. (td) 

Source: Humo    Publication date: 17-12-2013
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SERIE

SAFETY FIRST: LAATSTE AFLEVERING
➔ VTM, 20.35

MINISERIE

THE GREAT TRAIN ROBBERY
➔ BBC 1, 21.00

DICTEE

HET GROOT DICTEE  
DER NEDERLANDSE TAAL
➔ Canvas, 21.40

REALITY

MISSIE MOSANGO
➔ Eén, 22.35

Faroek 
Özgünes: 
‘Tips van 
kijkers 
leiden in 
één op 
de drie 
misdaad-
dossiers 
tot een  
oplossing.’

ZOEK MEE MET FAROEK

MISDAADMAGAZINE
FAROEK 
➔ VTM, 22.20
::
Faroek Özgünes brengt niet alleen verslag 
uit over misdrijven en rechtszaken voor 
de VTM-nieuwsdienst, elke maand gaat 
hij ook samen met de kijker op zoek naar 
daders en slachtoffers in het misdaad-
magazine ‘Faroek’. De eerste aflevering 
heeft hij al achter de rug, dus wilden wij  
weleens weten: heeft die veel bruikbare 
tips opgeleverd?
Faroek Özgünes «Tips die binnenkomen 
dankzij een opsporingsprogramma, leiden 
in één op de drie dossiers tot een oplossing, 
hebben we geleerd van buitenlandse voor-
beelden. Ter vergelijking: als je er waarzeg-
gers bij betrekt, heb je statistisch gezien 
nul procent opgeloste dossiers (lacht). Dat 
is ook de reden waarom de politie mee-
werkt aan ons programma: ze hebben er 
iets aan.
 »Het gaat ons uiteraard niet om de 
kwantiteit, maar om de kwaliteit van de 
reacties. Toen onlangs een nieuwe op-
roep werd gelanceerd over het verdwe-
nen Britse meisje Maddie McCann, kwa-
men er duizenden tips binnen. Terwijl je 
vaak maar één gouden tip nodig hebt om 
een zaak op te lossen.»
HUMO Heeft de eerste aflevering van 
‘Faroek’, uitgezonden in november, al 
wat teweeggebracht?
Özgünes «Jazeker. In die aflevering kwam 
onder meer de verdwijningszaak van Dries 
Scherrens aan bod – zijn lichaam zou toe-
vallig een dag later teruggevonden wor-
den. Op bewakingsbeelden was te zien 
hoe Dries in een doodlopende straat van 

een industrieterrein liep. Een halfuur later 
reed er ook een auto in die straat. Heeft die  
automobilist Dries nog gezien? We riepen 
de bestuurder op om zich te melden, en 
met succes. De vrouw bleek niets met de 
zaak te maken te hebben, waardoor de po-
litie die deur kon sluiten, zoals dat heet. Dat 
was een onrechtstreekse bruikbare tip: die 
helpt de politie om bepaalde denksporen 
verder op te volgen of te elimineren.»
HUMO Hoe verloopt de samenwerking 
met de politie precies?
Özgünes «Wij krijgen uitzonderlijk inzage 
in bepaalde dossiers, in het belang van het 
onderzoek. De politie stelt camerabeelden 
beschikbaar, maar waakt er ook over dat 
alle vermelde feiten juist zijn. We hebben 
met lopende dossiers te maken en we kun-
nen het ons niet veroorloven om fouten 
te maken die de advocaten van eventuele 
beklaagden later als verdedigingselement 
kunnen gebruiken.»
HUMO Wat moeten kijkers doen die 
over nuttige informatie denken te 
beschikken? 
Özgünes «Ze kunnen bellen naar een 
0800-nummer dat rechtstreeks naar de 
politie leidt. Voor elke case die behandeld 
wordt, is het laatste cijfer verschillend. 
Wij gaan niet zelf met de tips aan de slag, 
laat dat duidelijk zijn. De politie geeft ons  
alleen feedback als we daar zelf om vragen 
en als dat het onderzoek niet belemmert.»
HUMO Wat mogen we verwachten van 
de tweede aflevering?
Özgünes «We doen een oproep tot in-
formatie over het verdachte overlijden 
van Jean Van de Kerkhove, die in okto-
ber zwaargewond werd aangetroffen bij 
een metrostation in Antwerpen en enke-
le weken later overleed. We brengen ook 
nu weer een reportage over een minder 
bekende misdaadvorm. In de eerste af-
levering was dat ripdealing: transacties 
waarbij echt geld wordt geruild voor valse 
biljetten. Nu hebben we het over cashtrap-
ping. Misdadigers blokkeren de sleuf van 
een geldautomaat, waardoor het voor een 
argeloze klant lijkt alsof die dienst weigert. 
Als die klant weggaat, komen de misdadi-
gers het geld echter afhalen. We laten ca-
merabeelden van een aantal gevallen zien 
en hopen zo de daders te kunnen identi-
ficeren, en eventuele andere slachtoffers 
te overtuigen om zich te melden bij de 
politie. Zulke reportages hebben dus ook 
een belangrijke informatieve waarde: als 
u ooit meemaakt dat een geldautomaat 
blokkeert, wees dan op uw hoede.» (td) 

Source: Humo    Publication date: 17-12-2013


