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GEZIEN?
EVELIEN 

DELGOUFFE

Een droomfabriek voor nieuws -
ankers. Dat zoiets maar geen
 vaste prik wordt. Voor je ’t weet
zien we Stef Wauters ‘Mission
 Impossible’-gewijs de Burj Khalifa
beklimmen. Wat een contrabewe-
ging, ook. Al die jaren media -
training waarin werd geleerd om
vooral geen emoties te tonen:
 hoppa in de vuilbak. Al krijgt men
een anker niet op 1, 2, 3 gelicht.
Hanne deed aan autocorrectie
toen ze per ongeluk ‘struggelen’
zei, maar ‘worstelen’ bedoelde en
pas halverwege de eerste afleve-
ring kon ze ‘u’ voor ‘ge’ verruilen. 
Dat er in het statueske, immer
nuchtere anker een dansbeest
schuilt, mocht dan voor velen een
verrassing zijn, een blik op haar
mismeesterde tenen toonde dat
Hanne wel degelijk heeft geleden
voor haar passie. Helaas sloegen
haar ouders die droom op haar
twaalfde aan diggelen. Wat duide-
lijk nog steekt.
‘Hanne danst’ serveert een klas-
siek underdogverhaal zoals Eén
destijds met ‘Witte raven’ deed.
Hoewel ik doorgaans wel fan ben
van dat soort programma’s, is
Hanne geen witte raaf. Ze is ge-
pekt en gevederd, lenig als een kat
en vlijtig als een mier. De omstan-
digheden zijn dus iets te ideaal om
als kijker beklijfd te blijven kijken.
Tuurlijk gaat ze verbluffen. Moge-
lijk doet ze kijkers zelfs terug -
grijpen naar dromen die zij ooit
hebben laten schieten. Al zullen zij
die niet verwezenlijken door voor
tv te hangen, laten we ook daar
eerlijk in zijn. Trouwens, als er
 morgen geen volk meer voor de
buis zit, schiet ik vooral mezelf in
de voet. Dat in acht genomen: vet
je kuiten maar in, Stef Wauters.

‘Hanne danst’

Witloofboer Jaak uit Gelrode 
steelt de show in ‘DNA Nys’
Het tweede seizoen van ‘DNA Nys’, dat vanavond van
start gaat, belooft opnieuw een feest te worden voor
fans van veldrijden, Sven Nys en zijn 16-jarige zoon Thibau.
Maar de échte ster van de reeks is Jaak Cypers, witloofboer uit
 Gelrode en überfan van Nys junior. «Hij is eigenlijk de rode draad
doorheen de reeks», zei Sven Nys eerder. «Jaak is een filosoof, die
heel emotioneel vertelt over zijn coureur, den Tiejbouw. Zo puur,
zo echt, zo schoon om te zien.» Naast de levenswijsheden van Jaak
volgen we in ‘DNA Nys’ vooral Thibaus parcours naar het WK in
het Deense Bogense begin februari.  Daar wil hij de regenboogtrui
mee naar huis nemen. Ook de thuissituatie van de familie Nys en
Thibaus studies worden van dichtbij gevolgd. (SD)

EX-NIEUWSANKER INGRID DE PUTTER (61) VERDWEEN IN 2005 VAN HET SCHERM 

«IK KON DE AUTOCUE NIET MEER LEZEN»

De Gouden Schoen is niet het
enige wat zal blinken van-
avond, ook gastvrouw Birgit
Van Mol zal schitteren op het
gala, dat ze voor de 16de keer
presenteert. Al weet ze nog
niet welke jurk ze zal aantrek-
ken. Van haar twee copresen-
tatoren is ze wel al zeker:
Maarten Breckx en rooky
Niels Destadsbader.

• MARK COENEGRACHT •

MIS NIETS 
VAN HET GALA, 
ZELFS DE RODE
LOPER NIET
Dit jaar zullen er niet veel fan-
bussen richting het gala rijden,
want elke profclub mocht slechts
een vijftigtal supporters uitno -
digen. Maar dat wil niet zeggen
dat de fans van de Gouden
Schoen het spektakel moeten
missen. Al om 18.45 uur kan u op
vtmnieuws.be live de parade van
de voetbalsterren en hun part-
ners volgen. De reporter op de
rode loper is voor de gelegenheid
 Qmusic-stem Vincent Fierens,
presentator van het programma
‘F.C. Fierens’. Het gala zelf gaat
van start om 21.15 uur en is live  
te volgen op VTM. Meteen na de
live-uitzending wordt de nieuwe
Gouden Schoen exclusief online
geïnterviewd.

Naar aanleiding van 30 jaar ‘VTM
Nieuws’ blikt voormalig nieuwsanker
 Ingrid De Putter (61) in ‘Story’ terug op
haar carrière bij de commerciële
omroep en haar beslissing om in
2005, na 16 jaar nieuwslezen, in
de anonimiteit te verdwijnen.
 Ingrid startte haar carrière bij de
openbare omroep, maar ver-
huisde in 1989 naar het pas op -

gerichte VTM. Dat was een hele aan -
passing, maar wel een goede, vind ze. 
«Ik kwam terecht in een heel toffe bende,
met allemaal gedreven mensen die net
als ik de sprong in het duister waagden.
Een ploeg die er echt voor ging en dat
ging gepaard met de nodige ambiance.»
Na 16 jaar stopte ze echter met nieuws -
lezen en werd ze eindredacteur. Iets waar
ze zelf niet over te beslissen had. Een 25-

tal jaar geleden kreeg ze een tak in haar
gezicht, waardoor het hoornvlies in haar
oog beschadigd raakte en nooit volledig
genas. «Ik kon geen lenzen verdragen,
dus op een bepaald moment kon ik de
 autocue niet meer lezen. Ik voelde me on-
zeker en dat kan je je op een nieuwsset
niet permitteren.» Nu gaat het heel wat
beter met Ingrid, die zich liet opereren
aan haar ogen. (SS)

Eerst kijken hoe ze
opgeven in de zaal»

«Welke jurk ik aantrek?

Ze was zelf de tel wat kwijtge-
raakt, maar wij kunnen met
zekerheid melden dat Birgit
Van Mol (50) aan haar zestien-
de editie toe is. Bijna een
kwarteeuw geleden, in1995,
pronkte ze een eerste keer
naast Carl Huybrechts. Toen
nog op de VRT. Drie jaar later
verhuisden de Gouden
Schoen én Birgit naar VTM.
«Het werd een traditie. Tot
ze een paar jaar geleden
voor Francesca Vanthielen
kozen. Neen, verbaasd
was ik toen niet. Na zoveel
jaar mocht het eens wat
 anders. Maar kijk, drie jaar
 geleden hebben ze me terug-
geroepen en heb ik met heel
veel goesting toegezegd»,
 vertelt Birgit. «Voor het eerst
zijn we met drie presenta -
toren. Dat wordt ook even
 aanpassen. De rolverdeling is
lichtjes anders, ook voor mij. Ik
ga voluit focussen op de
 gesprekken, maar ik zal ook
een aantal keren opduiken
naast Niels of Maarten.»

Twee opties
Welke jurk Birgit zal dragen, is
nog niet beslist. «Ik heb er twee
mogen kiezen en ik heb een
duidelijke voorkeur voor een-
tje: een feestelijk exemplaar
dat een beetje lijkt op de jurk
die ik droeg voor de offi ciële
fotoshoot. Nummer twee is
ook best mooi, maar ik kan er
minder goed in ademen.
(lacht) En het moet elegant
blijven, hé. Voor ik de knoop
definitief doorhak, wil ik eerst
toch nog eens kijken wat het
geeft in de zaal zelf.» 
En die zaal is het Studio 100
Pop-Up Theater in Puurs, waar
de oorlog uit de musical ‘40-

‘Coach van het Jaar’. «De uit-
zending heeft ook uitgebreide
reportages over wat we het

 afgelopen jaar aan voetbal
hebben beleefd. Dat was echt
wel straf: denk maar aan het
WK van de Rode  Duivels en
 recent het voetbal schandaal»,
zegt Maarten.
Vorig jaar mocht Natalia voor
de muzikale omkadering
 zorgen, deze keer is die eer
voor de Duitse Symphoniacs,
een elektroklassiek muziek-
project met geschoolde klas-
sieke muzikanten die op viool,
cello en piano popsongs onder
handen nemen, van ‘A Sky Full
of Stars’ van Coldplay tot
 ‘Levels’ van Avicii.

45’ voor een avondje gestaakt
wordt. In totaal zullen er zo’n
1.600 toeschouwers plaats -
nemen, onder andere op de
beroemde rijdende tribunes.

Geen pumps meer
De show mag dan wel verhuisd
zijn, aan het concept werd
 weinig gesleuteld. U krijgt een
wervelend sportspektakel met
uiteraard de uitreiking van de
65ste Gouden Schoen als
 apotheose. VTM-sportanker
Maarten Breckx kijkt ook uit
naar de Gouden Schoen voor
de Beste Voetbalster. «Een tro-
fee die heel snel aan belang en
prestige heeft gewonnen. Ook
al omdat de Red Flames het zo
goed doen. Wat ooit begon als
een gouden pump voor WAGs,
is nu een begeerde prijs voor
de vrouwen óp het voetbal-
veld», zegt hij. Daarnaast zijn
er ook prijzen voor de ‘Goal van
het Jaar’, ‘Belofte van het Jaar’,
‘Doelman van het Jaar’, ‘Beste
Belg in het Buitenland’ en

BIRGIT VAN MOL (50)
PRESENTEERT DE ‘GOUDEN

SCHOEN’ VOOR DE 16DE KEE
R

‘DNA Nys’
Eén 

21.30 uur

Maarten, Niels 
en Birgit zijn het 
eerste trio 
dat het gala 
presenteert. 
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