Tom Waes helpt Ketnetters
met ‘onmogelijke’ checks
Vanaf maandag 3 november

In de kelders van Ketnet staat een kluis met daarin een
geheim dat Ketnet liever verborgen wilde houden.
Maar dat is zonder Tom Waes gerekend…
“Vorig jaar lanceerde Ketnet de Checklist: een lijst van dingen die kinderen absoluut nog willen
doen voor ze 12 jaar worden. Ketnet hielp hen om die ‘checks’ te realiseren. Maar ik heb nog een
andere lijst gevonden: de Blacklist. Daarin staan alle ideeën die volgens Ketnet onmogelijk zijn.
Onzin. Volgens mij is niets onmogelijk. En dat zal ik bewijzen, samen met een paar heel dappere
Ketnetters...” (Tom Waes)

De Blacklist - # Check 1:

Rob (10) wil een echt gebouw laten ontploffen

De Blacklist - # Check 2:

Alexander (12) wil offroaden met een 4x4

De Blacklist - # Check 3:

Merijn (9) wil met z’n liefje Maïthé (10) trouwen

De Blacklist - # Check 4:

Hannah Laure (12) wil een looping maken met een stuntvliegtuig

De Blacklist - # Check 5:

Anton (11) wil graag zijn eigen horrorfilm regisseren

De Blacklist - # Check 6:

Rica (8) & Evi (9) willen een echt peperkoeken huis bouwen
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De Blacklist : de geheime checklist
“Wat willen jullie absoluut nog doen voor jullie 12 jaar worden?” Die vraag stelde Ketnet begin
vorig jaar aan de Vlaamse kinderen. Het resultaat was de Checklist: een lijst met 50 leuke wensen
en dromen van kinderen. Ketnet ging de voorbije twee jaar met die checks aan de slag en hielp de
kinderen om ze uit te voeren. Maar daarmee is de kous niet af…
Tom heeft namelijk iets ontdekt : er zijn nog veel meer checks dan die 50 uit de Checklist. Checks
die kinderen hadden ingestuurd, maar die Ketnet te gevaarlijk vond, niet helemaal kosjer of
gewoonweg onmogelijk. Die checks belandden op de ‘blacklist’: een lijst die Ketnet liever wilde
vergeten. Ze staken de blacklist weg in een kluis diep in de kelders van de VRT. Maar Tom Waes
heeft die kluis gekraakt…
In De Blacklist vist Tom zes “onmogelijke” checks op en samen met de inzenders probeert hij ze
toch te verwezenlijken. Elke week gaat hij de uitdaging aan om één van die ‘onmogelijke’ checks
tot een goed einde te brengen. Of dat altijd zal lukken, is natuurlijk maar de vraag, want sommige
wensen gaan wel heel ver…

Vervolgverhaal
Tom ontfermt zich over acht kinderen en hun zes “onmogelijke” checks. Hij maakt er een erezaak
van om samen met de kinderen hun wensen in vervulling te laten gaan. Hoe ze dat doen, dat zal
blijken in De Blacklist, vanaf maandag 3 november.
Elke week komt één Blacklist-check aan bod, van maandag tot donderdag om 18.35 u. Daarin
kunnen de Ketnetters volgen hoe Tom en zijn protégé in vier afleveringen de checks stap na stap
proberen te realiseren. De Blacklist is dus telkens een vervolgverhaal. Als alles goed verloopt, gaat
de wens op de vierde dag in vervulling: missie geslaagd. Op zaterdag om 9.35 u. worden de vier
afleveringen na elkaar uitgezonden in één lang, spannend verhaal.

De Blacklist is een productie van deMENSEN voor Ketnet.



De Blacklist: vanaf maandag 3 november om 8.25 en 18.35 u., maandag tot
donderdag, compilatieaflevering op zaterdag om 9.35 u.



www.ketnet.be

Meer informatie over de Blacklist-checks op de volgende pagina’s
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De Blacklist # Check 1 – vanaf maandag 3 november
Rob (10) wil een echt gebouw laten ontploffen

Rob heeft ooit de badkamer thuis laten overstromen. Het zegt wat over zijn gevoel voor
spektakel, maar de check die hij naar Ketnet stuurde, gaat wel heel ver. Hij wil heel graag zelf
eens een gebouw laten ontploffen. Tom gaat met hem aan de slag, maar explosieven, daar weet
Tom zelf ook niet veel van af. En wie wil er nu zijn huis laten ontploffen?
Aflevering 1
Rob is elf jaar en hij droomt ervan om een gebouw te doen ontploffen. Tom ziet dat helemaal
zitten. Hij ontvoert Rob uit de klas en trekt met hem naar een afgelegen plek. Daar experimenteren
ze met een microgolfoven, een meloen en heel veel vuurwerk.
Aflevering 2
Tom en Rob worden opgeleid tot echte bommenspecialisten. Ze mogen op cursus bij DOVO, de
ontmijningsdienst van het leger. Rob mag een robot besturen om een bompakket onschadelijk te
maken.
Aflevering 3
Vandaag mag Rob iets heel bijzonders doen. Hij mag mee met een gevaarlijke missie van de
ontmijningsdienst van het leger. Ze gaan een oude vliegtuigbom laten ontploffen. Ideaal om alles te
leren over ontploffingen, maar vooral heel erg spannend.
Aflevering 4
Vandaag is het eindelijk zover: Rob mag een echt gebouw doen ontploffen. En niet zomaar een
tuinhuisje maar een gigantische elektriciteitscentrale met torens van wel 120 meter hoog.
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De Blacklist # Check 2 – vanaf maandag 10 november
Alexander (12) wil offroaden met een 4x4

Als Alexander ooit de Lotto wint, koopt hij een ticket voor een voetbalmatch van Real Madrid
én een Land Rover Defender. En in die droomauto wil hij heel graag offroad crossen. Tom heeft
een week de tijd om Alexander voor te bereiden op een echte 4x4-wedstrijd. Eén, niet
onbelangrijk detail: Alexander heeft nog nooit met een auto gereden. Hij is tenslotte maar 12.
Aflevering 1
Tom plukt de 12-jarige Alexander weg uit een scoutsviering om zijn grote droom waar te maken:
deelnemen aan een echte offroad-wedstrijd met een 4x4. Maar eerst moet Alexander zijn
droomauto verdienen.
Aflevering 2
Alexander leerde alles over de 4x4 en mag er nu ook mee rijden. Maar hij heeft met zijn 12 jaar nog
nooit aan het stuur gezeten van een auto, laat staan van een knaloranje 4x4. Tom geeft hem een
bijzondere spoedcursus.
Aflevering 3
Autorijden lukt al aardig voor Alexander. Offroaden, dat is nog een ander paar mouwen. Tom haalt
4x4-specialist Frank erbij. Op een parcours vol hindernissen proberen ze Alexander klaar te stomen
voor de grote wedstrijd.
Aflevering 4
Alexander is klaar voor de grote wedstrijd. Maar de regen heeft het offroadparcours loodzwaar
gemaakt. Zeker op het moeilijkste stuk, bijgenaamd ‘De hel’.
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De Blacklist # Check 3 – vanaf maandag 17 november
Merijn (9) wil met z’n liefje Maïthé (10) trouwen

Merijn is dol op de krulletjes van Maïthé. En ze is zo lief, en zo schattig en mooi. Daarom wil
Merijn heel erg graag met haar trouwen. Maar kinderen mogen niet trouwen… Het wordt een
lange zoektocht waarin Merijn en Maithé duizend toestemmingen moeten vragen en ook nog
eens proberen om het trouwfeest van hun dromen in elkaar te steken. Gelukkig is Tom daar om
een handje toe te steken.
Aflevering 1
Merijn is negen en smoorverliefd op de tienjarige Maithé. Hij wil dolgraag met haar trouwen. Tom
helpt Merijn om zijn geliefde te verrassen met een sprookjesachtig huwelijksaanzoek.
Aflevering 2
Merijn en Maithé willen trouwen, maar ze zijn nog maar negen en tien jaar oud. Mag dat wel? Vindt
de papa van Maithé het wel ok dat Merijn zijn dochter huwt? En vinden ze een burgemeester of een
pastoor die het huwelijk wilt voltrekken?
Aflevering 3
Nog één dag tot het sprookjeshuwelijk van Maithé en Merijn. Ze moeten nog kleren kiezen en een
openingsdans instuderen. Niet bepaald de specialiteiten van Merijn...
Aflevering 4
De grote dag voor de tienjarige Maithé en de negenjarige Merijn. Krijgen ze het sprookjeshuwelijk
waar ze van droomden? Zullen de mama’s wenen tijdens de openingsdans?
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De Blacklist # Check 4 – vanaf maandag 24 november
Hannah Laure (12) wil een looping maken met een stuntvliegtuig

Hannah Laure is zot van pretparken en achtbanen, en ze wil graag een looping maken in een
stuntvliegtuig. Niet als passagier, maar zelf, als piloot. Een kind zelf een looping laten maken, is
nog nooit gedaan, maar Tom kent wel een paar piloten die hem en Hannah Laure kunnen
helpen…
Aflevering 1
Hannah Laure is elf jaar en ze heeft een ongewone droom: ze wil zelf met een stuntvliegtuig vliegen
en er eigenhandig een looping mee uitvoeren. Dat is levensgevaarlijk, dus Tom besluit om klein te
beginnen.
Aflevering 2
Om een looping te kunnen doen, moet je eerst leren vliegen. Hannah Laure krijgt vliegles van
Patrick, een ervaren zweefvlieger. Ze doet het prima, tot ze een beetje te veel bochten heeft
gemaakt...
Aflevering 3
Een piloot die misselijk wordt, die kan geen looping doen. Tom neemt Hannah Laure mee naar
Nederland. Daar staan twee indrukwekkende machines die piloten en astronauten gebruiken om te
trainen tegen misselijkheid.
Aflevering 4
Hannah Laure is klaar voor haar grote droom: een looping maken in een echt stuntvliegtuig. Enkel
als ze het helemaal alleen kan doen, is de missie geslaagd.
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De Blacklist # Check 5 – vanaf maandag 1 december
Anton (11) wil graag zijn eigen horrorfilm regisseren

De meeste kinderen moeten gaan slapen als er een horrorfilm op tv is. Anton wil er graag een
maken. Als regisseur. Al was het maar omdat hij graag de baas speelt. Anton heeft al een
verhaal geschreven, maar voor de rest weet hij niet hoe hij het moet aanpakken. Tom regelt
voor Anton acteurs, een filmploeg en de hulp van een echte topregisseur: Jan Verheyen. Wordt
Antons film een succes op de première?
Aflevering 1
Anton is elf jaar en hij heeft een speciale droom: hij wil een horrorfilm maken over zijn eigen
hockeyploeg. Het eerste wat Anton moet doen, is acteurs zoeken…
Aflevering 2
Vandaag beginnen ze echt aan Antons film. Anton is de baas op de set en moet alles in goede banen
leiden. Dat is niet altijd even gemakkelijk.
Aflevering 3
Op de laatste opnamedag van de horrorfilm is het tijd voor de special effects. Tom wordt
omgetoverd tot opperzombie en Anton spuit vals bloed tijdens een bijtscène.
Aflevering 4
Tijd voor de grote première van Antons horrorfilm ‘De hockey zombies’. Tom pikt Anton op in echte
Hollywoodstijl. En nu maar hopen dat het publiek de film goed vindt...
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De Blacklist # Check 6 – vanaf maandag 8 december
Rica (8) & Evi (9) willen een levensgroot peperkoeken huis bouwen

Rica en Evi zijn de beste vriendinnen en de grootste snoepers! Daar heeft ook hun droom mee
te maken. Ze willen absoluut een levensgroot huis van peperkoek bouwen. Zoals in Hans en
Grietje, maar zonder heks dan. Een gigantische missie voor Tom. Hoe maak je 12.000
peperkoeken bakstenen die stevig genoeg zijn om muren mee te bouwen? En hoe maak je een
eetbaar dak? Het zijn maar twee van de duizend vragen waar Tom, Rica en Evi mee worstelen…
Aflevering 1
Evi en Rica zijn prettig gestoord en een beetje snoepverslaafd. Ze willen een levensecht
peperkoeken huis te bouwen, net als in het sprookje van Hans en Grietje. Tom gaat meteen aan de
slag, maar merkt al snel dat het toch niet zo simpel is.
Aflevering 2
Tom, Evi en Rica hebben professionele hulp nodig om hun muren recht te laten staan. Ze gaan naar
de peperkoekfabriek. Kan specialist Jef hen leren hoe je de perfecte peperkoeken bakstenen
maakt?
Aflevering 3
Vandaag beginnen ze echt te bouwen aan het peperkoeken huis. Dat blijkt nog altijd een zware
opdracht te zijn. Gelukkig krijgen Tom, Evi en Rica hulp van decorbouwer Gert Tessens en kok Wim
Ballieu. Rica krijgt van Tom de bijnaam: ‘de grootste smospot ter wereld.’
Aflevering 4
Het huis van peperkoek staat recht maar het moet nog helemaal versierd worden. Tom heeft voor
een paar helpende handen gezorgd. Wanneer Evi en Rica zien wie hen komt assisteren, gaan ze uit
hun dak.
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Perscontact
Tine Plasmans, perscoördinator Ketnet - tel. 02 741 38 85 - tine.plasmans@vrt.be
Interviews
interviews@vrt.be
Persportaal
http://pers.vrt.be
Geert Van Hoeymissen, fotoredacteur Ketnet – 02-741 35 59 - geert.vanhoeymissen@vrt.be
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