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WOESTIJNVISWOEDEND NA SCHERPE UITSPRAKENVAN DIRECTIE
Een interview met SBS-directeurs Philippe
Bonamie en Sigrid Van den Houte, verantwoor-
delijk voor de zenders VIER en VIJF, heeft voor
grote beroering gezorgd bij productiehuis Woes-
tijnvis, mede-eigenaar van de zenders. Bonamie

stelde dat bij de start van VIER ‘vele fouten’
gemaakt zijn, onder anderebij het afgevoerde ‘De
Kruitfabriek’. Drie programmamakers vanWoes-
tijnvis, onder wie Tom Lenaerts, reageerden gis-
teravondmet een ongezien scherp persbericht.

JELLE BRANS

De openlijke ruzie tussen VIER en z’n
hofleverancier Woestijnvis begon bij
een interviewdat gisteren is versche-
nen in ‘De Morgen’. Daarin steken
algemeendirecteurPhilippeBonamie
en commercieel directeur Sigrid Van
Den Houte de hand in eigen boezem
door te zeggen dat er ‘verkeerde keu-
zes’ zijn gemaakt bij de opstart van
VIER. Maar enkele andere passages
zijn bij Woestijnvis-programma-
makers Tom Lenaerts, Jan Eelen en
Steve Verhaeghe in het verkeerde
keelgat geschoten. Ze tonen geen
enkel begrip voorwat de SBS-directie
in het interview zegt. «Met verbazing
lazen we het interview», schrijven de
drie in een persbericht. «Als makers
van‘PlanB’en‘DeKruitfabriek’vinden
wedaternet iets teveelzakeninstaan
die dewaarheid geweld aan doen. Als
Bonamie zegt dat ‘De Kruitfabriek’
nooit met 200% goesting gemaakt is,
zakt onzebroekaf. Als hij beweert dat
het bij de twee programma’s aan en-
thousiasme ontbrak, valt onze mond
open. De bewering dat er onenigheid
was over de inhoud klopt ook niet. Al
deze uitspraken getuigen van weinig
kennis ter zake en vooral van weinig
respect tegenover iedereendie zich al
diemaandengesmetenheeft.»

Profileringsdrang
Lenaerts en co vermoeden in de
uitspraken profileringsdrang van de
directie. «Maardatmoetzenietdoen
door te spuwen op het
vorige seizoen. Het was
voor alle tv-makers een
moeilijk jaar, maar we
zijn wel trots op de pro-
gramma’s die we ge-
maakt hebben. En we
zullen ook volgend jaar
met evenveel enthousi-
asme en goesting aan
nieuwe projecten blijven
werken», aldus het pers-
bericht. Opmerkelijk: de
leiding vanWoestijnvis—
Wouter Vandenhaute,
Eric Watté en program-
madirecteur Olivier Goris
— ondertekenden het
persberichtniét.
Viahetoverkoepelendebe-
drijf DeVijver is productie-
huis Woestijnvis mede-ei-
genaar vandeSBS-zenders.
Deverschillendestandpun-
ten van zender en productiehuis zor-
genal langervoorspanning.Die twee-
spalt is nu voor het eerst openlijk op
straat beland. VIER-woordvoerder
Kristof Demasure doet het voorval af
als een storm in een glas water. «Alles
isuitgepraat.Philippesuitsprakenwa-
ren zeker niet bedoeld als verwijt aan
demakers. Hijwilde enkel duidendat
hetinhetalgemeenaanenthousiasme
ontbrak rond ‘De Kruitfabriek’, onder
andere doordat bijvoorbeeld de pro-
gramma’s ervoor en erna niet altijd
scoorden», sust Demasure. «Tom, Jan
en Steve hadden daar begrip voor,
maar ze wilden toch per se een pers-

bericht uitsturen. Omdat ze als trotse
makers wilden aantonen dat ze nog
steeds voor het volle pond achter hun
programma’s staan.Meerdandatwas
het echt niet. Dit soort ruzietjes komt
in de beste families voor. We gaan
allemaal samenverder.»

Hard tegen hard bij

DAAR ZAKT MIJN BROEK
VAN AF. DIT GETUIGT VAN
WEINIG KENNIS TER ZAKE
EN GEBREK AAN RESPECT
Tom Lenaerts,
programmamaker Woestijnvis

TomLenaertswas presentator van de afgevoerde actuashow
‘DeKruitfabriek’ enwerktmomenteel aan nieuweVIER-programma’s. De Bock

Hevige onweders zetten straten en snelwegen blank
InAntwerpenenLimburgwashetgiste-
renvolophozennadehevigeonweders
vandonderdagnacht.Ookveleauto-
mobilistenondervondenhinder. Opde
AntwerpseRingendewegenvanuit
NederlandendeKempennaarAntwer-
penstondenkilometerslange files.

InhetLimburgseRiemstliependekelders
van liefst 25 woningen onder water. De
modder dreef ook enkele woonkamers
binnen. De brandweer van Genk kreeg
een tiental oproepen te verwerken. De
meldingen kwamen vooral vanuit Oud-
Waterschei.Hetgingmeestalovertakken
opdewegenenondergelopenstraten .
In Antwerpen draaide het verkeer

helemaal in de soep. Op het knooppunt
van de Ring met de E19 en A12 richting
Brusselstondengisterochtendliefst twee
vandedrie rijstrokenvandeafslagonder
water. «Het water stond op bepaalde
plaatsenkniehoog», zegtHajoBeeckman
van het Vlaams Verkeerscentrum. De
brandweerkreeghetwatermaarmoeilijk
weg. Ook het Agentschap Wegen en
Verkeermoest ter plaatse komen omhet
water over de vangrails naar de grachten
te leiden.
Ook op de wegen vanuit Nederland, de
AntwerpseKempenenHasselt— respec-
tievelijk de E19, E34 en E313 — was er
sprakevanwachttijdentotmeerdantwee
uur.

Parket klist
wapensmokkelaars die

leveren aan Brusselse bendes
Het federaalparketheeft eenbende
wapensmokkelaarsopgerolddie zware
vuurwapens leverdeaanhetBrusselse
misdaadmilieu.Hetonderzoekheeft
ongeveereen jaargeduurd.

De wapens konden gemakkelijk in
Tsjechië gekochtworden omdat ze daar
gedemilitariseerdwaren,maar deBrus-
selsebendemaaktedewapensopnieuw
gebruiksklaardoorwisselstukkenteko-
pen in Duitsland. Het parket deed 22
huiszoekingeninhetBrusselse.Hetvond
25 vuurwapens, geluidsdempers en
munitie.Het gingomScorpio-machine-
pistolen, maar ook om handvuur-
wapens. Vijf verdachten werden opge-
pakt en voor de onderzoeksrechter ge-
leid. Vier personen werden aangehou-
den, de vijfde werd onder strikte voor-
waarden vrijgelaten. Volgens het parket
worden twee van hen ook verdacht van
enkelegewapendeovervallen. (ABH)

Na succes Maaike Ouboter
Ook in Vlaanderen
tv-zoektocht naar
singer-songwriter

VIERorganiseertz’neersteeigentalenten-
jacht. ‘De Beste Singer-Songwriter van
Vlaanderen’ wordt «een aanstekelijke
zoektochtnaarechtemuziekdierendiege-
passioneerd zijn door zingen enhet schrij-
ven van eigen nummers». Het tweede sei-
zoen van de Nederlandse versie, dat mo-
menteeloptvtezienis, leverdealeenhitop
voor kandidate Maaike Ouboter. Haar
nummer ‘Dat ik je mis’ werd in korte tijd
ruim 15.000 keer gedownload, in Neder-
landéninVlaanderen.Wiehetprogramma
bijonszalpresenteren,wordtlaterbekend-
gemaakt.Hetprogrammazaldezewinter
opVIERtezienzijn.

Patent Viagra vervalt:

vanaf maandag goedkopere

varianten te koop

Maandag vervalt het patent op Viagra.
Goedkopere varianten van de potentie-
verhogendepilzullenvanafdanopvoor-
schrift verkrijgbaar zijn in de apotheek.
Pfizer, de fabrikant van Viagra, brengt
zelf zo’n generische variant opdemarkt
met denaamVerventi. Dat pilletje is net
hetzelfde als Viagra, alleen is het niet
blauw, maar wit. Eén Viagra-pil kost
12 euro, eenVerventi-pil zal «enkele eu-
ro’s goedkoper» zijn. Ook andere fabri-
kanten brengen goedkopere versies op
demarktonderde stofnaamsildenafil.

Computer slecht voor
geheugen van kinderen
Jonge kinderen moeten zo min mogelijk
blootgesteld worden aan computers. Dat
adviseert deDuitse psychiater enpsycho-
loog Manfred Spitzer in het Nederlandse
dagblad ‘de Volkskrant’. «Computers
stimuleren een vluchtige manier van
leren», zegt hij. Volgens Spitzer zijn alle
studies die de voordelen van computers
aantonen—kinderenzoudenspectaculair
beter lezenenrekenen—gesponsorddoor
deICT-lobby.«Erzijnwélgoeduitgevoerde
studiesdieaanleidinggeven totgrotezor-
gen.»Kinderen leren oppervlakkig enhoe
minder ze een beroep hoeven te doen op
hungeheugen,hoeslechterhetzal functi-
oneren, aldusSpitzer.

VIER-directeur
PhilippeBonamie. Dirven

Alle kleine beetjes helpen: een vrouw is in deweermet een dweil
in deAntwerpse gemeenteDuffel. Marc De Roeck

Pakje friet
in twee weken
10 cent duurder

De prijs voor frietjes van de frituur is in

noggeentweewekenmet10centgeste-

gen,meldt‘VTM-Nieuws’.Datheeftalles

temakenmetdeslechteaardappeloogst:

er zijn op dit moment geen Belgische

aardappelen. Door het koudeweer is de

oogstdriewekenlater.Importerenuithet

buitenlandisdeenigemogelijkheid,maar

dat rekenen de frituren door aan de

klant. «Nu is het ongeveer

9eurovooreenzakvan

10 kilo. Vorig jaar

was dat iets meer

dan 6 euro. Een

groot verschil en

dat moeten we

recupereren»,

zegtuitbater

Patrick
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KATRIEN STRAGIER

Na de dagvaarding van Delphine
Boël zit er opnieuw een serieuze
haar in de koninklijke boter. In
een schriftelijkemededeling laat
prins Laurent weten dat hij «met
spijt nog maar eens vastgesteld
heeft dat elk door hem onder-
nomen project of reis op een
bepaalde manier wordt
geïnterpreteerd». Daardoor ziet
de 49-jarige prins zichzelf «sinds
25 jaar gedecrebiliseerd bij zijn
gastherendoorpersonendieniet
noodzakelijk door het staats-
belanggemotiveerdzijn».

Ergernis
«Het zijn al dertig jaar dezelfde
personen (namen noemt de prins

niet, red.)diemijaanvallenenmij
zoeken. Ik ben dat kotsbeu»,
reageertdeprins ineentelefoon-
gesprekmetdezekrant.«Ikhebal
tientallen keren gezegd om wie
het gaat, maar niemand wil mij
geloven.»Tweejaargeledendeed
de prins al een gelijkaardige
uithaal na een controversiële
Congo-reis. Ondanks een uit-
drukkelijk verbod van toenmalig
premier Leterme, reisde Laurent
toen deels op kosten van presi-
dent Kabila naar het Afrikaanse
land. De tegenwind die hij toen
kreeg, omschreef Laurent als een
«coup van het paleis» om hem te
«verzwakken». «Al 30 jaar willen

ze me kwaad doen», zei hij. «Het
is de schuld vanhet paleis, dat de
pers en premier Yves Leterme
gebruikt om mijn activiteiten af
teblokken.»
SindsdienmoetLaurentvoorzijn
reizen toestemming vragen aan
BuitenlandseZaken,endatergert
hem.«Deprinsstoortzichaaneen
bepaalde atmosfeer die rond zijn
doen en laten hangt», meent zijn
advocaatPierreLegros.«Elkekeer
weer stoot hij op allerlei ver-
boden. Hij voelt zich geïnfantili-
seerd.» De ergernis over die kin-
derlijke behandeling heeft de
prins volgens zijn raadsman tot

dezenieuweuithaal aangezet.
Met demededeling zegt Laurent
ook de feiten te willen uitleggen
«zoals ze zich hebben voor-
gedaan». «De prinswerd in Israël
uitgenodigd om uit handen van
deKKL (het JoodsNationaalFonds,
red.)eenprijs teontvangenterere
van het werk dat hij al 20 jaar in

desectorvanhetmilieuuitvoert»,
leest het bericht. Maar die KKL is
niet onbesproken. Onder meer
Amnesty International protes-
teert al jaren met petities en
betogingen tegen deze «racisti-
sche»organisatie, diebomenzou
planten op platgewalste Pales-
tijnse nederzettingen. In de

Wetstraat stak dan ook hevige
kritiek op. «Dit lijktme eenblun-
der van Buitenlandse Zaken»,
fulmineerde Eva Brems (Groen).
«Dit had nooit toegelatenmogen
worden.»

Regels aanvaard
VolgensOpenVld’er LukVanBie-
sen kan de prins er maar beter
aanwennendatzijnreizenonder
de microscoop worden gelegd.
«Hijmoetdegevolgenvanzijnac-
ties uit het verleden onder ogen
zien.Hijheeftde strengere regels
waaraan zijn missies sinds zijn
Congo-reis zijn onderworpen
trouwens zelf aanvaard. En die
zijnvoorderestvanzijn leven. Of
deprinsdatnuleukvindtofniet.»

ELKE KEER WEER
STOOT DE PRINS
OP ALLERLEI
VERBODEN.
HIJ VOELT ZICH
GEÏNFANTILISEERD
Advocaat Laurent
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Prins Laurent haalt zwaar uit na al wie kritiek heeft op zijn bezoek naar
Israël. «Het zijn al 30 jaar dezelfde personen diemij aanvallen. Ik ben
het kotsbeu», vertelt het koninklijke ‘enfant terrible’ aan de telefoon.
De prins ergert zich eraan dat zijn doen en laten onder de loep wordt
gehouden,maar in deWetstraat klinkt het dat Laurent ermaar beter
aan kanwennen. «Dat blijft zo tot het einde van zijn dagen.»

«Al 30 jaar word ik aangevallen»

LAURENT BIJT VAN ZICH AF NA KRITIEK OP ZIJN OMSTREDEN REIS NAAR ISRAËL

Laurent,

gisteren

op de opening

vanhet eerste
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inMiddel-

kerke. PN

Boël daagt koning

voor rechter omdat

haar dochter ziek is

DelphineBoëlheeftAlbert IIvoor
de rechter gedaagd omdat haar
dochtervorigemaandzwaarziek
is geweest. Dat de koning er toen
nietwasomhaar te steunen,was
de druppel die de emmer deed
overlopen. Dat zegt Patrick De-
clerck, al tien jaar een goede
vriend van Boël, in een gesprek
methetVTM-programma‘Royal-
ty’.«Haardochter Josephinewerd
opgenomen in het hospitaalmet
een longontsteking», vertelt de
Antwerpse galerijhouder. «Dat
was een heel emotioneel gebeu-
renvoorDelphine.Het isdanheel
jammer dat ze geen schouder-
klopjekreegvanhaarvaderofdat
opa niet op bezoek kon komen.»
Declerckbevestigtookdatdebui-
tenechtelijke dochter van onze
koningweldegelijkdiscriminatie
ondervindt,zoalszezelfbeweert.
«Delphine wordt beroepsmatig
soms tegengewerktdoorbepaal-
de instanties.»

	  

	  


