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Voor wie draaien K3, Laura
 Tesoro, Gers Pardoel en Sean
Dhondt hun stoel nog een laatste
keer om? De strijd om de aller-
laatste tickets naar de battles
wordt vanavond ingezet tijdens
de vijfde blind audition van ‘The
Voice Kids’. En of er gestreden
wordt. De 13-jarige Helena uit
Heusden drijft de beat op met het
stevige rocknummer ‘Lubbock or
Leave It’ van Dixie Chicks. Niet zo

heel verwonderlijk, want haar
papa Wim schuimde vroeger met
gitaar ontelbaar veel Vlaamse
concertzalen af met zijn punk-
band Janez Detd. Benieuwd of
Helena dezelfde muzikale genen
heeft als hij... Ook Lotte (11) kiest
voor een stevig nummer: ‘Sweet
Child o’ Mine’ van Guns N’ Roses.
En daar blijft het niet bij. Aja (13)
brengt het moeilijke ‘Ain’t 
No Other Man’ van Christina

 Aguilera. Laura Tesoro herkent
zichzelf meteen in Aja: «Ik heb dit
nummer ook gezongen tijdens
mijn deelname aan ‘The Voice’.»
Is de nieuwe Laura opgestaan?
Elisabeth (14) blaast dan weer
de liveband omver, vindt
Gers. Met ‘Never Tear Us
Apart’ van Bisshops Briggs
bereikt het showgehalte
vanavond een hoogte-
punt.  (JOBG)

KLEINE MEISJES, GROTE SHOWBEESTEN
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Swingende dansers op VIER of
jong vocaal geweld op VTM. 
Dat is de keuze die de kijker
 vanavond moet maken. In
 ‘Dancing with the Stars’ 
tonen onder anderen Sien 
Eggers (67), Ian Thomas (21) en
Kat Kerkhofs (30) hun beste
 pasjes. Wij volgden mevrouw
Dries Mertens een hele dag.
• MARK COENEGRACHT •

Geluk bij een ongeluk. Dins-
dag moest ze aanschuiven bij
‘Van Gils & Gasten’ om recla-
me te maken voor ‘Tipsy’, haar
eigen programma voor VIJF,
waardoor ze de wereldgoal
van haar partner Dries
 Mertens moest missen. Het
voordeel was dat Dries nadien
vrijaf kreeg en mee kon aan-
schuiven voor de allereerste
opnames van ‘Dancing with
the Stars’, met zijn echtgenote
Kat in een glansrol. Dries keek
toe en knikte dat het goed was.
«Ik ben blij dat Dries komt kij-
ken», knikt Kat. «Dat gebeurt
uiteraard absoluut niet vaak.
Bovendien heeft hij de lat nu
meteen heel hoog gelegd. Hij
heeft dinsdag gescoord tegen
Nederland en verwacht dat ik
nu op mijn beurt straf pres-
teer. Het is van moeten. Dat
helpt, want we dagen elkaar
graag uit. Dries is ook niet de
man die straks met compli-
mentjes zou gaan strooien als
ik laatste eindig.»

Geen BV
«Of ik getwijfeld heb om mee
te doen? Ik heb zeker niet
 onmiddellijk ja gezegd»,
maakt Kat duidelijk. «Ik wilde
eerst weten wie mijn concur-
renten zouden zijn. Ik ken
 mijzelf bovendien goed
 genoeg om te weten dat het
competitiebeestje meteen
ontwaakt. Met alle gevolgen
voor mijn familie- en gezins-
leven. We leven in Napels, da’s
niet echt bij de deur, hé (lacht).
Ja, ik heb dus nagedacht. Maar
het kleine meisje in mij was zo
blij met dit aanbod. Ik ben al
mijn hele leven gek van
 dansen en performen.»
«Mijn vader schoof mij des-
tijds graag naar voren als de
dochter die goed kon dansen
en zingen. Ik had zelf ook
 gênant veel zelfvertrouwen.
Maar toen mijn papa stierf,
was ik mijn grote bezieler
kwijt. Ik was net zestien en
vond plots heel veel dingen
stom. Pas de laatste jaren is die
vrijheid en blijheid weer naar

boven gekomen.»
«Ik ben niet ingestapt om be-
kend te worden. Ik wil of moet
geen BV worden», vervolgt Kat
meteen. «Bekendheid is in
mijn geval altijd superrelatief.
Ik ben getrouwd met iemand
die écht bekend is. Niet alleen
in Vlaanderen. Ik zie wat
 bekendheid in zijn geval bete-
kent. Da’s iets wat ik nooit 
zal bereiken. En wat, voor alle
duidelijkheid, ook niet moet.
Ik zal mezelf altijd keihard
 relativeren. Da’s goed voor
mij, want het houdt me met
beide voetjes netjes op de
grond. Ik ben graag journalist,
maak graag tv, vind het tof om
met human interest bezig te
zijn. Ik ben ook dankbaar dat
mensen naar mij willen kij-
ken, maar het is geen doel.»

Openingsdans
Gert en Jani openen de show,
maar de openingsdans is weg-
gelegd voor Kat en haar dans-
partner Nick. «Ze hebben me
hier inderdaad de openings-
dans toegewezen. Best heavy.
Maar ook een eer. Het toont
aan dat ik wel wat kan. Waar
ik wil eindigen? Als ik streng
wil zijn voor mezelf, moet ik
bij de top drie raken. Dat moet
haalbaar zijn. Concurrentie?
Karen, James en Ian. Dat
 worden de grote tegenstan-
ders, denk ik. Wie er gaat
 winnen? Geen idee. Dit
 programma is ook een soort
populariteitstest. Maar ik heb
niet het minste idee of ik op
dat vlak goed ga scoren.»

Het kleine meisje in mij 

was zo blij met dit aanbod. 

Ik ben al mijn hele leven gek

KAT KERKHOFS

KAT KERKHOFS SMIJT ZICH VOLLEDIG IN ‘DANCING WITH THE STARS’

«Het doel: scoren zoals 
Dries tegen Holland»

van dansen en performen

‘Dancing 
with the
Stars’

VIER
20.35 uur

‘The Voice
Kids’
VTM

20.40 uur

Leen Dendievel maakt
een selfie terwijl James

Cooke wordt geschminkt. 

Nick Kocken is Kats
coach en danspartner

van dienst.

James Cooke —
volgens Kat

een grote 
concurrent — 

oefent alvast wat
danspasjes in.. 

Wie wil uitblinken
op de dansvloer
moet natuurlijk

ook een blinkende
outfit kiezen.

Elodie mogelijk out
door blessure

Drama achter de schermen van 
‘Dancing with the Stars’. Uitgerekend
de meest sportieve kandidate, Elodie
Ouedraogo, is hoogst onzeker voor
de eerste dansaflevering. Vorige
week moest ze alle repetities met
 onmiddellijke ingang stoppen nadat
werd vastgesteld dat ze een haar-
scheurlijn in haar onderste rechterrib
had opgelopen. Een gevolg van het
vele repeteren en vooral het vele 
‘liften’ tijdens de repetities voor haar
rumba. Indien Elodie niet kan dansen,
krijgt ze geen score van de vakjury.
Maar omdat het publiek pas volgende
vrijdag voor het eerst mag mee -
stemmen, wordt een mogelijk
 definitief forfait tot dan uitgesteld.

(MC)

De 13-jarige Aja brengt het
moeilijke ‘Ain’t No Other Man’

van Christina Aguilera.
Foto VTM
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trainingen overlapten met de 
opnames van Tipsy, het ‘weten-
schappelijk experiment’ waar-
voor ze samen met haar zus 
Lyn aan de fles gaat. “Dus ik 
stond vaak met kleine, rode 
oogjes op de dansvloer. Maar 
intussen sta ik op scherp. Dat 
mag ook, met een schema van 
meer dan zestien uur oefenen 
per week.”

Wat ze heeft geleerd? “Dat 
dansen echt een topsport is. 
Een vak, zelfs. Nick is er zo 
goed in dat hij in een bar of 

club uit de toon valt. Ik
zie dat als we uitgaan:
hij is slecht in gewo-
ne danspasjes. Kom,
steek nu gewoon je
hand in de lucht, be-
weeg wat op en neer

en doe een ordinaire
hetero-move, moet

ik dan zeggen.”
(lacht)

Drie jaar overleefde de 
Vlaamse tv-kijker 
zonder dansprogramma 
van eigen bodem. Dan-
cing with the Stars op 
Vier keert vanaf van-
avond de trend. Negen 
bekende gezichten van 
diverse pluimage wal-
sen in een afvalrace 
behendig langs de tango, 
chachacha en jive. 
Acht weken lang, 
onder het strenge 
oog van juryleden 
Jan Kooijman, 
Leah Thys, Joanna 
Leunis en Michel 
Froget. De zender 
mikt alvast op een 
bescheiden 200.000 
tot 250.000 kijkers.

BV’S OVER DE VLOER
Een ‘haarlijnscheur’ in haar 

onderste rib. Dat verdict kreeg 
Elodie Ouédraogo (37, foto) 
vorige week in de aanloop naar 
Dancing with the Stars. De 
kwetsuur is volgens de artsen 
het rechtstreekse gevolg van 
de intensieve trainingen en 
– vooral – het gelift worden tij-
dens het oefenen van de rumba. 
Die was tijdens de eerste afle-
vering gepland, op de tonen van 
Symphony van Clean Bandit ft. 
Zara Larsson. Helaas: de repeti-
ties werden meteen stopgezet, 
en sindsdien is het onduidelijk 
of ze aan de dansshow zal kun-
nen deelnemen. 

“Ik heb al vaak voor hete 
vuren gestaan en ben het als ex-
topsporter gewoon om steeds 
over mijn pijngrens te gaan. 
Maar deze blessure had ik echt 
niet verwacht. Ik word nu goed 
opgevolgd door het medische 
team en we evalueren de situa-
tie van dag tot dag. Maar heel 

eerlijk: ik weet niet hoe dit zal
aflopen”, zegt ze.

Deelname Elodie 
Ouédraogo onzeker 

● Peter Van Asbroeck
(55) & Laura
Weense wals op de
tonen van ‘Dive’ van
Ed Sheeran
● James Cooke (33)

 & Björk
Chachacha op de

tonen van 
‘Beautiful 
People’ van

Chris Brown

● Sien Eggers (67) & Rob
American smooth op Coo-
lio’s ‘Gangsta’s Paradise’, 
in de jaren 20-versie van 
Robyn Adele Anderson 

● Fabrizio Tzinaridis (26) 
& Margot

Paso doble op de tonen 
van ‘Black Skinhead’ 
van Kanye West
● Karen Damen (43) 

& Frank
Argentijnse tango op de
tonen van ‘The Arena’ 
van Lindsey Stirling
● Leen Dendievel (34)

& Andrei 
Jive op de tonen van ‘What 
I Like About You’ van Lillix

Ian Thomas verruilde L.A. 
onlangs weer voor Vlaanderen. 
Dat heeft hij zich nog niet 
beklaagd. “Ongelooflijk welke 
kansen ik hier krijg. Zoals nu, 
met Dancing with the Stars. 
Iedereen steunt me hard.” 

Ian weet als performer hoe
hij een pasje moet zetten op 
het podium. “De repetities 
waren best chill. Maar dan 
naderen de uitzendingen en 
slaat de twijfel toe. Maar 
goed, ik ga zes dagen per 
week fitnessen, leef 
gezond als veganist en 
danste 18 uur per week. 
Dat moet de klus 
klaren.” Zijn geheime 
wapen: de chemie 
met zijn danspartner 
Natascha. “We 
hadden een klik en 
doen intussen ook 
naast de dansvloer 
veel samen. Uit-
gaan, of een hapje 
eten. Het publiek 
zal die connec-
tie tussen ons 
hopelijk met-
een zien.”

“En dan slaat 
de twijfel toe”
Ian Thomas (21) en Natascha
Dansen vanavond freestyle 
op ‘Finesse’ van Bruno Mars

Of ze een danspartner konden 
vinden die op mannen valt. Dat 
vroeg Kat Kerkhofs vooraf aan 
de productie. “Was dat gek? 
Nee toch? (lacht) Tenslotte ben 
je als duo heel intiem. Je neemt 
elkander stevig beet, je ligt sa-
men over de vloer te rollen. Het 
is heel lichamelijk. Dan hoeft 
Dries (Mertens, haar man, 
nvdr.) zich alvast geen 
zorgen te maken. Hij 
weet dat het Nick 
daar beneden niets 
doet.” Fun fact: 
Nick had aan-
vankelijk ove-
rigens geen 
idee wie “die 
Dries Mertens 
eigenlijk is”.

Kats eerste 

Kat Kerkhofs (29) en Nick
Dansen vanavond een samba op ‘Mi 
Gente’ van J Balvin en Willy William 

“Homo als danspartner gevraagd”

DANCING WITH THE STARS
VIER, 20.35 uur

BENJAMIN PRAET

Sterren strijden om de titel in 
‘Dancing with the Stars’ op Vier

OOK ZIJ ‘HEUPEN’ OP DE OVERWINNING

























Na 20 jaar verdwijnt Trudy deze avond uit
‘Familie’. Het personage van Silvia Claes
(42) pakt haar koffers en vliegt haar part-
ner Bart in Dubai achterna. De actrice moet

op zoek naar ander werk. Met lichte
 tegenzin, want: «Dit was niet mijn
 eigen keuze.»

Ondanks haar lange staat van
dienst is de exit van Trudy geen
grote verrassing voor de trouwe
soapkijkers. Ze verdween al
eens een tijdje uit het verhaal
en sinds haar terugkeer uit
Los Angeles leek ze het per-
sonage op overschot, want
ze had nog amper grote
verhaallijnen en tegen-
spelers. Haar huis werd
leger en leger: haar part-
ner Bart werkt in Dubai,
haar dochter Louise
wil op kot, haar stief-
zoon Jelle zit op in-
ternaat en haar ex
Peter wil verhuizen.
Wat bond Trudy 

nog aan de Van den
Bossches? Niks meer.
«Zelf zou ik deze stap
nooit hebben gezet»,
zegt Silvia. «Het zijn
de scenaristen die
beslist hebben om
Trudy uit de reeks
te schrijven. Haar

verhaal was volgens hen op. De laatste
 jaren stond mijn rol al op een lager pitje,
dus ik voelde het wel ergens aankomen. Al
 hoopte ik dat ze Trudy toch opnieuw een
boost zouden geven, want ze blijft een leuk
personage waar je veel kanten mee op kan
gaan. Als acteur weet ik dat de kans
 behoorlijk klein is om een bepaalde rol je
hele leven te spelen. Twee decennia lang
in de huid van Trudy mogen kruipen is dus
al niet slecht. Ik kan  afscheid nemen door-
gaans goed relativeren. Er zijn dus geen
traantjes gevloeid.»

Loopbaanbegeleiding
Eén troost voor de actrice: haar personage
sterft niet. «Natuurlijk is dit fijner zo.  Omdat
Trudy naar het buitenland vertrekt, blijft
alles mogelijk. Het is dus niet uitgesloten
dat Trudy nog eens terugkomt, als dat past
binnen een verhaallijn. We zien wel. Ik sta
voor alles open en ben benieuwd wat de
toekomst brengt. Ik zit nu in loopbaan -

begeleiding om uit te zoeken wat er nog al-
lemaal bij mij past. Naast acteren heb ik nog
heel wat andere interesses. In het verleden
gaf ik al eens workshops poëzie aan jonge-
ren en dat beviel me wel. Ik ben nog aan het
uitzoeken wat ik wil en kan doen. Een
hoofdstuk afsluiten is altijd wennen, maar

het is ook een goede gelegenheid om nieu-
we kansen te krijgen. Vroeger had ik ont-
zettend veel schrik dat ik het acteren te veel
zou missen, maar nu kan ik het moeilijk in-
schatten. Ik ben ook iemand die van zeker-
heid houdt. Misschien omdat ik een kind
heb, anders zou ik als actrice wel een zwer-
versbestaan kunnen leiden.» (HL/CD)

*** 
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SHOWB        ZZ 
Na 20 jaar Trudy verlaat 

vanavond ‘Familie’

Nee, dit was niet mijn keuze.
Maar mijn personage sterft
niet, dus alles blijft mogelijk

SILVIA CLAES

LAURA TESORO IN ‘40-45’ ALS BACK-UP NATHALIE MESKENS EN CLARA CLEYMANS  
340.000 tickets gingen voor ‘40-45’ al over de
toonbank. Een absoluut record in Vlaanderen,
dat blijvend voor verlengingen zorgt. En dus kan
versterking van de cast niet uitblijven. Vanaf
 februari keert Laura Tesoro (22) als  Sarah, tien
jaar na haar laatste musicalrol als Annie, terug
naar haar roots. «Spannend, maar ik hou wel
van een uitdaging.» • KORNEEL DOBBELS •

«Het minste ervaring, 
maar ik zal níet onderdoen»

Dat ‘40-45' een succes zou worden,
stond in de sterren geschreven. Studio
100 was voorbereid op een stormloop
en schakelde meteen twee casts in, een
groene en een blauwe. Maar zelfs dat
blijkt niet genoeg, en dus moeten er
 acteurs toegevoegd worden. Enter
 Laura Tesoro, die vanaf 13 februari in de
huid van het joodse meisje Sarah mag
kruipen. «Ik wissel de rol af met Clara
Cleymans en Nathalie Meskens, dus dat
geeft wel wat stress. Ik ben het minst
actrice van ons drie, maar ik wil zeker
niet onderdoen. Ik zal mijn tekst maar
al instuderen», lacht de Antwerpse. «Ik
vind het vooral een heel mooi com -
pliment dat Studio 100 mij gevraagd
heeft om die rol met hen te delen. Zeker
omdat het tien jaar geleden is dat ik op
de scène stond. Om dan meteen deel uit
te mogen maken van zo’n spektakel,
dat is echt fantastisch.»

Kussen met Jonas
En die rol is niet van de minste. De
 joodse Sarah moet onderduiken wan-
neer de Duitsers Antwerpen binnen-
vallen. «De rol geeft mij geen stress»,
zegt Laura nuchter. «Ik zie het gewoon
als een uitdaging en daar hou ik wel
van. Al staat de oorlog zelf wel ver van
mijn bed, op de première kwam alles
toch heel dichtbij. Ik weet niet hoe dat
op de scène zal voelen, maar ik heb er
alleszins heel veel zin in.» Dat ze daar-
naast ook de elf jaar oudere Jonas Van
Geel moet kussen, deert haar niet. «Ik
speel nu eenmaal een rol en ik ken

 Jonas van bij VTM, al is het wel de
 eerste keer dat we samenwerken aan
een project.»
Sarah is trouwens niet het enige per-
sonage dat afgelost wordt. Voor de rol
van Tuur en de andere kinderrollen is
Studio 100 druk op zoek naar nieuwe
kindacteurs. «Kinderen mogen wet-
telijk gezien slechts een bepaald aan-
tal voorstellingen spelen per jaar. Ver-
mits de productie nu al verlengd is tot
en met 24 maart, moeten wij op zoek
naar nieuwe kinderen die zich voor
de rol willen engageren», zegt Studio
100-woordvoerder Jan Pieter Boodts. 

Zolang publiek het wil
Studio 100 had nochtans van in het
begin drie kinderen ingeschakeld om
de rol van Tuur te delen, maar de
stormloop op tickets — een week na
de première gingen er opnieuw
90.000 stuks over de toonbank —
 beslist daar nu anders over. «De
 ambities waren van in het begin heel
groot, maar dit overtreft echt al onze
verwachtingen. We hadden eigenlijk
gehoopt om minstens het bezoekers-
record van ‘14-18’ te evenaren. Een
week na de première was het al zover,
en nu blijft het bezoekersaantal stijgen.
We hadden nooit verwacht dat het zo
snel zou gaan.» En de enkele Vlamingen
die het stuk nog niet gaan bewonderen,
hebben hun kans nog niet verkeken.
«Zolang er vraag naar tickets is, blijft
‘40-45’ spelen. Verlengingen hangen
dus van het publiek af. We hebben bij

Ik vind het een mooi comp
liment dat

Studio 100 mij gevraagd heeft.

dat ik Annie speelde
LAURA TESORO

deze voorstelling het voordeel dat we
spelen in het Studio 100 Pop-Up 
Theater in Puurs.» 

Pauze door K3
Al is er wel een muziekgroepje dat
daarbij roet in het eten zou kunnen
gooien. K3 viert vanaf 6 april namelijk
hun 20ste verjaardag in datzelfde  
Pop-Up Theater. «De data voor de 
K3-shows staan inderdaad al een tijdje
vast en die vinden exclusief plaats in
ons Pop-Up Theater in Puurs. Hanne,
 Marthe en Klaasje gaan voor één keer
dus niet op tournee doorheen Vlaan -
deren», zegt Studio 100. «Maar stel dat 
het publiek  tegen dan nog steeds 
naar ‘40-45’ wil komen kijken, dan
 her nemen we de spektakelmusical
 gewoon eens de K3-shows zijn
 afgerond. Zo kunnen de acteurs ook
even op adem komen.»

Het is toch al tien jaar gelede
n

Laura zal net 
als Meskens en

Cleymans 
(foto inzet) 

de rol van het
joodse meisje
Sarah op zich

nemen.

1998

2004

2005
2018

Van een adellijke junkie over 
de vrouw van Peter Van den

 Bossche tot de echtgenote van
Bart Van den Bossche: 

Silvia Claes heeft als Trudy 
een hobbelig parcours achter 

de rug in de VTM-soap.

Foto’s VTM, Ghyselinck en Bacquaert
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