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814.000 kijkers voor ‘De Luizenmoeder’
«Hallo allemaal, wat fijn dat je
er... was.» ‘De Luizenmoeder’, de nieuwe komische fictiereeks van VTM, heeft zijn start
gisteren niet gemist, want liefst
814.000 Vlamingen keken naar de
absurde gebeurtenissen in basisschool De Akker. Het was voor

VTM zelfs de beste fictiestart
sinds het tweede seizoen van
‘Safety First’ eind 2014. Dat was
bovendien beter dan ‘Eviva
España’ op Eén, dat 776.000
kijkers kon lokken. Nadien kon
Holland-België ook stevig scoren
voor VTM, met 550.000 kijkers.

Bij de VRT haalde ‘Dertigers’
opnieuw een half miljoen kijkers,
terwijl de nieuwe fictie van
Canvas, ‘Escape at Dannemora’,
een matige start kende. VIER kon
groeien dankzij ‘Ocean’s Eleven’,
Q2 haalde 132.000 kijkers met
‘National Security’. (TDS)

DE STRIJD TUSSEN DE VLAAMSE VROUWENZENDERS

GEZIEN?

Vitaya springt over VIJF

EVELIEN
DELGOUFFE

‘De Dag’
Hulde aan de m/v/x die bij VIER heeft geopperd
om ‘De Dag’ met dubbelafleveringen te vertonen.
De langverwachte fictiereeks van Jonas
Geirnaert en Julie Mahieu, die de 24 uur van een
bankgijzeling capteert, pingpongt per aflevering
namelijk van buiten naar binnen, waardoor het
dus best in paartjes van twee wordt bekeken.
In de praktijk verloopt dit als volgt: in aflevering
één zagen we hoe de politiediensten lucht kregen
van een gijzeling en zich professioneel ontvouwden op het ritme van de — nog anonieme —
gijzelnemers. De tweede aflevering deed die
eerste verhaallijn nog eens over, maar dan vanuit
het standpunt van de protagonisten in de bank.
Zo’n atypisch tijdsverloop biedt enkele zaken om
opgewonden over te raken: in de bank wordt het
toneel herschapen tot een sartriaanse hel waar je
als kijker middenin lijkt te zitten. Buiten de bank
tuur je tot in de details mee over de schouders van
de onderhandelaars. Dat deze vertolkt worden
door minder voor de hand liggende acteurs (hallo
Sofie Decleir) bevordert de geloofwaardigheid.
Een reeks die 24 uur beslaat, is uiteraard niet
nieuw. In vergelijking met het Amerikaanse ‘24’,
waar Jack Bauer in één dag meer terroristen in de
pan hakt dan Staatsveiligheid in een heel jaar,
heeft ‘De Dag’ eerder een (be)sluipende opbouw.
Niet erg, voor zij die via Telenet alle afleveringen
in één ruk kunnen uitkijken. Zij die iedere week
hun adem moeten inhouden, zullen iets meer
geduld aan ‘De Dag’ moeten leggen. Mijn buikgevoel zegt: volhouden.

Kinderen DAVY GILLES
zonder gordel én met z’n vieren
op achterbank

De machtsoverdracht
gebeurde in stilte, haast
onopgemerkt, maar
Vitaya heeft de voorbije
maanden VIJF verdrongen als grootste Vlaamse
vrouwenzender. VIJF had
met ‘Temptation Island’
wel nog een kijkcijferkanon in het voorjaar.
Maar zodra dat afgelopen
was, wist Vitaya marktaandeel af te snoepen.
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Joshua Winter uit ‘Sturm
der Liebe’ (boven) of
Joshua uit ‘Temptation
Island’ (onder)? De kijker
verkiest die laatste.

DE GEMIDDELDE KIJKCIJFERS ‘ALL-DAY’
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apr.
feb.
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17-01
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21-01
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17-06
27-11
18-11
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145.616
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VITAYA 8,4%

Sturm der Liebe
Het spreekuur
Ambulance
Verslaafd!
Steenrijk, straatarm
Masterchef Australia
Kinderziekenhuis
Een frisse start met Vtwonen
Inside Birmingham Children’s Hosp.
Home and Away

mrt.

8,2%

Foto’s RV, VIJF
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8,2%
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5,2%

okt.

9,0%

7,0%

VIJF 6,2%

nov.

aug.

mei

8,8%

8,4%

6,5%

5,5%

5,3%

Eén is en blijft de grootste Vlaamse
tv-zender, VTM beleefde een bijzonder succesvol jaar en ook VIER
deed het erg aardig. Dat wist u al.
Maar achter de Vlaamse tv-groten,
goed voor zowat 75% van alle
kijkers, leverden Vitaya en VIJF een
pittig duel om de gunst van
vrouwelijk Vlaanderen. En opvallend: Vitaya, dat de hele dag
vrouwen wil bereiken, is op dagbasis in relatieve stilte over concurrent VIJF gesprongen. Zo haalde
de zender vorig jaar 8,4% marktaandeel bij vrouwen tussen 18 en
54 jaar. VIJF was dan weer goed
voor 6,0% ‘all-day’. In primetime
(17-24 uur) deed die zender het
wél nog beter dan Vitaya. Met dank
aan ‘Temptation Island’ in het
voorjaar. VIJF haalde er 6,6%,
terwijl Vitaya er 6,1% scoorde.

4,7%

4,3%

gemiddeld

6,0%

Jonger publiek

«In 1988 was dat zo»
De passage van Davy Gilles (42) en zijn gezin
in het VTM-programma ‘Groeten uit’ krijgt
een staartje: in de aflevering was namelijk te
zien hoe de kinderen met z’n vieren plaatsnamen op de achterbank van de wagen, waar
slechts plaats was voor drie. Bovendien droeg
niet iedereen een gordel.
Het Agentschap Wegen en Verkeer wil een
kanttekening maken bij de beelden. «Wij willen hier uitdrukkelijk voor waarschuwen»,
zegt woordvoerster Veva Daniels. «Sinds 1991
dienen alle passagiers in België een gordel te
dragen. Bovendien mogen er niet meer
mensen plaatsnemen in de wagen dan er
gordels beschikbaar zijn. Wij roepen de
zenders dan ook op alle regels na te leven.»
«Maar de aflevering speelt zich af in 1988»,
reageert VTM. «In die tijd zaten de mensen
effectief met z’n vieren op de achterbank,
waardoor niet iedereen een gordel aan kon
doen. Veel wagens hadden zelfs geen gordel
toen. Dat is een beetje eigen aan het format.
Want uiteraard is het niet de bedoeling om
de regels te overtreden. In andere programma’s letten we daar goed op.» (TDS)

Vitaya scoort dus vooral tijdens de
daluren. En dat doet het met veel
vrouwvriendelijke films, de
‘medische zondag’ (‘Het spreekuur’ en ‘Ambulance’), leuke series
en documentaires. Of zoals ze het
bij Vitaya zelf omschrijven: «van
‘wauw’ tot ‘auw’, van prachtig tot
keischattig. Genieten van de
momentjes voor jezelf: een flinke
dosis me-time.»
«In april 2016 hebben we de zender
een nieuwe look gegeven en het
merk scherper gesteld. Voordien
bereikte Vitaya vooral wat oudere
dames. We hebben toen hard gewerkt om een jonger publiek te bereiken», blikt programmadirecteur
Ricus Jansegers terug. «Afgelopen
zomer is dan de tweede boost
gekomen. Met de straffe sportzomer boden we op Vitaya een uitgebreid menu aan voor vrouwen.
Dat werkte prima. Sterker, in het
najaar stelden we vast dat we dat
bereikte
publiek
behouden
hadden. Afgelopen kerstperiode
hebben onze kerstfilms het ook
écht uitstekend gedaan. Met als
resultaat dat Vitaya, waarmee we
al een tijdje over de hele dag beter
scoren dan VIJF, het nu ook in

VIJF TOP 10

primetime af en toe beter deed.»
De top tien van best scorende
programma’s op Vitaya en VIJF laat
nochtans wat anders zien. Want

Vlaanderen kijkt nog altijd véél
liever naar de verleidingskunsten
van Joshua in ‘Temptation Island’
(VIJF, 833.591 kijkers) dan naar Joshua Winter, één van de hoofdpersonages uit de Duitse soap
‘Sturm der Liebe’ (Vitaya,
238.621 kijkers). «Daar moeten
we dan ook niet flauw over doen»,
geeft Jansegers grif toe. «Op
momenten dat VIJF met zijn grote
kanonnen komt, piekt de zender
en komen we met Vitaya niet eens
in de buurt. Maar, het zijn pieken,
terwijl Vitaya een mooie, stijgende
lijn laat zien. De vrouwen die
komen, blijven ook.»
«Met VIJF mikken we inderdaad
consequent op primetime. VIJF is
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Vitaya scoort over
de hele dag
**
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Temptation Island
Goedele On Top
Oh My God
Sex Tape
Criminal Minds
Tipsy
New Amsterdam
Adam Zkt. Eva VIPS
Grey’s Anatomy
Shopping Queens

01-02
22-03
04-09
25-09
15-10
23-10
28-11
08-02
28-03
02-05

833.591
418.909
288.550
286.641
243.934
209.314
196.921
190.088
180.392
170.064

geen all-dayzender en heeft in
2018 het beste jaar ooit gescoord»,
aldus SBS-woordvoerder Kristof
Demasure. Toch plooide de
vrouwenzender na het succesvolle
voorjaar volledig terug op films en
buitenlandse reeksen. ‘Zo man zo
vrouw’, één van de vroegere sterkhouders, werd dan weer getransfereerd naar VIER.

TELEVISIE
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Binnengluren
in de zaal die
België bewaakt
Crisiscentrum laat voor
het eerst camera’s toe voor
‘De Veiligheid van Het Land’
Zonder speciaal pasje geraakt u zelfs niet
voorbij de voordeur, maar dankzij Eén kunt u
zeven weken lang achter de schermen kijken
van het Crisiscentrum in Brussel. U mag zelfs
binnen in Zaal 15, het zenuwcentrum voor grote
evenementen en crisissen. “We willen de
mensen laten zien dat er sinds de aanslagen
van 22 maart 2016 veel veranderd is”, zegt
directeur-generaal Bart Raeymaekers. TOM DE LEUR
De Rode Duivels die met een
open bus naar het stadhuis
oprukken, een betoging met
gele hesjes die uit de hand
loopt,
president
Donald
Trump die op bezoek komt,
een zware overstroming, het
afschakelplan dat steden en
gemeenten in het donker
dreigt te zetten: het belandt
zonder uitzondering op het
bord van het Crisiscentrum
van Binnenlandse Zaken in
Brussel. Camera’s zijn er niet
toegelaten, maar voor één
keer maakte directeur-generaal Bart Raeymaekers een
uitzondering. Zes maanden

maekers (51), die een verleden heeft bij de rijkswacht, de
federale én de lokale politie
én als veiligheidsadviseur van
voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon
(N-VA).
“Sinds 22 maart werken de
hulpdiensten in ons land nog
beter samen. We beseffen ook
meer dan ooit dat je niet moet
wachten tot je telefoon krijgt

BART RAEYMAEKERS
DIRECTEUR-GENERAAL CRISISCENTRUM

FOTO’S VRT

‘De Veiligheid van Het Land’
biedt een unieke blik achter
de schermen van het
Crisiscentrum van
Binnenlandse Zaken.

Bart Raeymaekers (l.) heeft een verleden als veiligheidsadviseur
van ex-binnenlandminister Jambon (r.).
W

Ook tijdens de blijde intrede van de Rode Duivels op 15 juli 2018 waakte
het Crisiscentrum over de veiligheid.
W

dan toch iets gebeurt, zijn we
voorbereid. Op een overstroming, op een afschakelplan,
op een chemische of bacteriologische aanval.”

Noodplan voor je eigen woning

In het geval van een ramp
verzamelt het Crisiscentrum
zo snel mogelijk de juiste
mensen rond de tafel om
informatie door
te geven en te
coördineren.
Maar er zijn
natuurlijk ook
plannen die op
zo’n moment uit
de kast worden
gehaald:
“We
hebben
heel
hard
gewerkt
aan de vereenvoudiging van die plannen. En
we willen ook dat ze werken
op het terrein, anders heeft
zo’n plan geen zin. Zo’n noodplan moet werken voor een
grootstad als Antwerpen waar
ze speciaal voor die noodplannen een ambtenaar hebben
met veel ervaring, maar zo’n
plan moet even goed werken
voor Zevenkote, een WestVlaams dorpje waar normaal
nooit iets gebeurt, maar waar
de ontsnapping van een gif- INFO
wolk in 2017 een ramp had ‘DE VEILIGHEID VAN HET LAND’ IS
kunnen veroorzaken.”
VANAF 28 JANUARI TE ZIEN OP ÉÉN.

“Een noodplan
moet werken voor
Antwerpen, maar
ook voor Zevenkote”

lang mocht er gefilmd worden, het resultaat is vanaf 28
januari te zien in De Veilig- met de mededeling: er is iets
heid van Het Land op Eén.
mis. Daarom hebben we ons
de voorbije twee jaar heleChemische aanval
maal anders georganiseerd.
De burger heeft daar niet veel
Als het programma één ding van gemerkt, maar we zetten
duidelijk moet maken, is het veel meer in op anticiperen
dat ze bij het Crisiscentrum en nog meer op informatie
niet zitten te wachten op een verzamelen. We analyseren
telefoon die een ramp of een constant alle risico’s van het
crisis aankondigt. Want die land. Van de negenhonderd
telefoon kwam er op 22 maart betogingen die hier jaarlijks
2016, met de aanslagen op plaatsvinden tot de beveiliZaventem en de metro in ging van ons drinkwater. Als
Brussel. “Sindsdien is er veel er een risico dreigt, proberen
veranderd”, zegt Bart Raey- we dat te verkleinen. En als er

De Crisiscel houdt zich ook
bezig met crisiscommunicatie
met de burger. “Via de website risicoinfo.be over algemene risico’s als ozonpieken
en storm. Voor nakende risico’s gebruiken we BE-alert,
waarmee we mensen kunnen
informeren via sms, via de
vaste telefoonlijn, via e-mail
en de borden boven de
snelwegen. Een half miljoen
Belgen heeft zich al ingeschreven op BE-alert, dat is
een goed begin. We vinden
het belangrijk dat de mensen
zich bewust zijn van wat er
zich rond hen afspeelt. Het is
goed dat de hulpdiensten hun
werk doen, de mensen hoeven
daar echt niet van wakker te
liggen. Maar tegelijk kan het
geen kwaad dat iedereen
beseft dat we niet in een
magische bubbel leven en dat
iedere burger zich kan voorbereiden. Dat kan ook met
een website als mijnnoodplan.be om voor je eigen
woning een noodplan te
maken met nooduitgangen,
aansluitingen voor gas en
water. We mogen de mensen
gerust wat zelfredzaamheid
teruggeven, we voelen dat ze
daarvoor open staan.”

