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Italiaanse paaldanser wint
finale ‘Belgium’s Got Talent’

TV
KIJKCIJFERS VRIJDAG 8 TOT DOND. 14 MEI
1. Thuis (donderdag)

Eén

1.230.755

2. Iedereen Beroemd (donderdag)

Eén

980.988

3. Het Journaal 19 uur (donderdag)

Eén

917.710

4. De Zoo achter de Schermen (zo.)

Eén

794.537

5. Dossier K. (zondag)

Eén

782.441

6. Flikken Maastricht (zondag)

Eén

765.234

7. Belgium’s Got Talent (vrijdag)

VTM

759.701

8. Sportweekend (zondag)

Eén

717.439

9. Koppen (donderdag)

Eén

679.309

VTM

672.821

10. Familie (maandag)
De winnaar

De verliezer

Eén beheerst de top tien,
al doet ook VTM het goed
met Mijn Popuprestau
rant en Axel Opgelicht
(564.254). Real Madrid
Juventus lokt 482.623
voetballiefhebbers naar
2BE. Vier doet het goed
met Topdokters, Kroost en
Achter de Rug.

Het mooie weer en het ve
le voetbal halen de cijfers
omlaag. De herhaling van
Wolven (302.501) blijft
een zwak broertje op Eén,
net als The Missing. Op
Canvas is de Amerikaanse
Top Gear (70.953) geen
topper, Vitaya blijft
’s avonds worstelen. (tdl)

BEELD VAN DE DAG

‘Ik heb zin om er nog
eens in te vliegen’

Sofie Dumont opent popuprestaurant in oud klooster
Sofie Dumont (40)
verlaat deze zomer
opnieuw even haar
tvkeuken om een
tijdelijk restaurant te
openen. ‘Ik vind het
heerlijk nog eens
mensen te verwennen.
Maar dan kort en
krachtig.’
JO DE RUYCK

Foto: vrt

In de ‘Wonderjaren’, een
rubriek uit Iedereen Be
roemd op Eén, krijg je wel
vaker mensen te zien zoals
u ze niet kent. Gister
avond was radiopresenta
trice Friedl’ Lesage aan de
beurt en ze vertelde hoe
vreselijk ze het vond dat
ze een tand miste toen ze
haar eerste communie
deed. Haar vader was im
mers tandarts en ze vond

het absoluut geen reclame
voor de praktijk van haar
papa dat ze erbij liep zon
der voortand. Dus hield
Friedl’ tijdens de sessie bij
de fotograaf de hele tijd
koppig haar mond dicht.
Toch moet haar moeder
erin zijn geslaagd haar te
laten glimlachen, getuige
daarvan dit fraaie beeld
uit het fotoalbum van
Lesage (foto). (jdr)

Holy PopUp. Zo gaat het res
taurant dat Sofie Dumont van
4 tot 20 juni opent in het Vlaams
Brabantse Herne heten. Geen
naam die zomaar uit de lucht
komt vallen, want de popup
vindt een onderkomen in de
kloostergangen van een voorma
lig klooster dat bovendien in de
Heilige Geeststraat staat. ‘We
starten er helemaal van nul. We
verzorgen de hele aankleding en
zijn van plan met lokale en biolo
gische producten te werken.’
Dumont, die vooral bekend is
van het VTMkookprogramma
De Keuken van Sofie, is met deze
popup niet aan haar proefstuk
toe. Twee jaar geleden opende ze
al een tijdelijke zaak in Roosdaal,
Sofie. ‘Wegens te druk is het er
vorig jaar niet van gekomen een
popup te openen. Dit jaar heb ik
die drie weken precies in mijn

agenda kunnen passen. Tussen
de opnamen van De Keu
ken van Sofie in en de
kookopdrachten die ik
voor privépersonen
uitvoer. Popups vind
ik heerlijk. Je haalt er
de voldoening uit om
mensen te kunnen
verwennen,
maar
wel kort en krachtig.’

Kriebels
Voor Sofie Dumont is een
restaurant
runnen
overigens
niets
nieuws. Jarenlang
baatte ze Les Ele
veurs uit, maar
in 2013 stopte
ze met die
zaak. ‘Maar zo
nu en dan krie
belt het om er
nog eens in te
vliegen met
een keukenbri
gade om me
heen. Natuurlijk,
zo’n tijdelijke zaak
heeft zijn beper
kingen.
Daarom
werk ik ook met één
vijfgangenmenu.’
INFO
Reserveren kan vanaf
volgende maandag via
www.sofiedumont.be/
Holypopup.

Het popuprestaurant zal drie weken
geopend zijn. Dat paste nog net in de
drukke agenda van Sofie Dumont.

Foto: pn

Telefacts
kaak werden gesteld.
Telefacts stuurde twee
koppels om vlees naar
de slager, om een was
machine te kopen en
om prijs te vragen voor
een nieuwe badkamer
en een nieuwe keuken.
Het ene koppel onder
ging wat er in de winkel
werd aangeboden, het
andere koppel was ge
coacht door twee
experts in verkoops
technieken en stelde
zich assertief op. Voor
al het bezoek aan de
slager intrigeerde mij.
De nietassertieve da
me van het koppel
vroeg honderd gram

Foto: vtm

préparé en tweehon
derd gram gemengd ge
hakt en kreeg vijftien
gram préparé extra en
dertig gram gemengd
gehakt te veel. ‘Kun u
zich voorstellen’, zei de
expert die via de ver
borgen camera mee
keek, ‘honderd klanten

Misschien lag het aan
zijn outfit – niet meer
dan een klein, té span
nend wit slipje – maar
de Italiaanse paal
danser Domenico
Vaccaro (22) heeft de
finale van Belgium’s
Got Talent gewonnen.
De trofee: 50.000 euro.
‘In België wonen lijkt
me wel wat’, zegt hij.
Intussen leidde zijn
overwinning op de
sociale media tot spot:
‘Laten wij volgend
jaar meedoen aan
Italy’s Got Talent.’

Schaarsgeklede Domenico Vaccaro
steekt 50.000 euro op zak

Domenico na zijn overwinning:
de euforie was compleet. Foto: vtm

BENJAMIN PRAET

ZAPPEN MET TOM
Tom de Leur
keek naar Het mag niets meer zijn
Naar de slager gaan en
de winkel verlaten met
meer vlees dan je nodig
had: het is u ongetwij
feld ook al overkomen.
Beenhouwers die er
systematisch twintig of
dertig gram bij kletsen:
ze zitten in dezelfde ca
tegorie als de bloemis
ten die een boeket van
28 euro klaarmaken,
terwijl je heel duidelijk
een boeket van 25 euro
had gevraagd. Die men
taliteit van ‘het mag
iets meer zijn’ zit me al
jaren dwars. Ik was dan
ook blij toen ik in Tele
facts zag hoe die ver
koopstechnieken aan de
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per dag aan pakweg
vijftig gram vlees extra,
da’s vijf kilo vlees extra
per dag verkocht, maal
driehonderd werk
dagen, dat is een aantal
koeien en varkens meer
per jaar’. Daarmee gaat
de slager dus twee we
ken per jaar naar Tene

rife, waarmee ik niet
gezegd heb dat ze alle
maal zo zijn. Ik omzeil
het probleem al jaren
door vlees in de super
markt te kopen en nog
amper charcuterie te
eten. In andere gevallen
laat ik mijn assertiviteit
afhangen van de con
text. Als mijn vrouw me
vraagt of het iets meer
mag zijn, blijf ik kri
tisch. Als dat ‘iets meer’
me geld kost, zeg ik so
wieso nee. In alle ande
re gevallen verleen ik
mijn volste medewer
king. Die andere geval
len laat ik aan uw ver
beelding over.

‘Ik ga feesten met iedereen
die mij heeft bijgestaan. En Ka
ren, jij bent gewoon fantas
tisch.’ De 22jarige Italiaanse
paaldanser Domenico Vaccaro
heeft de overwinning in de der
de editie van Belgium’s Got Ta
lent achter zijn naam geschre
ven, nadat hij het in de top drie
haalde van goochelaar Steven
Delaere en dansact Fusion, of
tewel: het Waalse koppeltje
Saléna Baudoux en Kevin
Pilette. Al houden zij aan hun
deelname wel een verloving
over.
Dat Domenico in pole
position lag, werd al dui
delijk na zijn act. ‘Alle
mensen hebben een li
chaam, maar gij staat er be
ter mee’, vatte jurylid Rob
Vanoudenhoven het treffend
samen. Dé quote van de avond,
terwijl Karen Damen rood aan
liep en dankbaar een tissue
aannam van Niels Destadsba
der.
Wie op voorhand vreesde dat
hij Domenico’s kunstje intus
sen wel had gezien, kreeg een

opmerkelijke surplus: Domeni
co betrad het podium in een
spannend wit slipje dat weinig
aan de verbeelding overliet.
Presentator Koen Wauters for
muleerde het zo: ‘Goed dat dit
de finale is, want elke week
heeft hij minder kleren aan.’
Twitter ontplofte en we willen
het aantal vrouwen dat Dome
nico prompt thuis uitnodigde,
niet te eten geven. Intussen
schuifelde menig echtgenoot
ongetwijfeld
ongemakkelijk
over de sofa.

Cirque du Soleil
Domenico wil nu zijn toe
komst verder uittekenen,
‘want een vliegticket terug
naar Italië had ik sowieso nog
niet geboekt’. Daar verdient hij
de kost met het duiken naar
zeeschelpen in zijn thuisstad
Puglia, al is hij weinig happig
om daar meteen weer aan de
slag te gaan. ‘Italië is mijn land,
maar ik heb er geen toekomst.
In België wonen en de wereld
rondreizen, met Cirque du So

De Italiaanse Domenico won – in een strak wit slipje – van het
Waalse koppeltje Saléna en Kevin (foto boven links).
leil bijvoorbeeld, dat lijkt me
wel wat.’
Een Italiaan die Belgium’s Got
Talent wint, op de sociale me
dia werd er hier en daar spot
tend over gedaan. ‘Dus, een Ita
liaans onderbroekenmodel is

Foto: vtm

het talent van België? Vreemd’,
klonk het, en nog: ‘Een Italiaan
die wint, zegt dat veel over ons
land of veel over het program
ma?’ In het buitenland is dat
evenwel niet nieuw. Zo werd
Britain’s Got Talent eerder ge

wonnen door Hongaarse scha
duwdansers.
Maar de finalist met de lang
ste houdbaarheidsdatum is
misschien wel de Limburgse
Ann Helena Kenis, die komen
de zomer ook op de Gentse
Feesten te zien zal zijn. ‘Philip
pe Geubels met een ander ge
slacht en ADHD’, zo omschreef
jurylid Rob Vanoudenhoven
haar. En voor wie eraan twij
felde, dat was een compliment.
‘Want jouw act was een van de
beste dingen die ik de laatste
jaren heb gezien’, besloot hij.
Met haar energieke gedrag en
excentrieke acts polariseerde
ze de publieke opinie de voor
bije weken in uitgesproken
voor en tegenstanders. Maar
met haar gevatte Pensioenlied,
begeleid door een piano en
strijkers, liet ze in de finale
zien dat het ook ingetogener
kan. Zonder aan sterkte in te
boeten. Vlaanderen kan nog
een cabaretière op topniveau
gebruiken, en Ann Helena
maakte intussen duidelijk dat
zij die plek meer dan verdient.

Vrijen in de barakken van Auschwitz

Ben Weyts en Regi te gast in
finale van ‘Het Zijn net Mensen’

Het leven gaat door. Veel pijn
lijker dan in een oord des doods
als Auschwitz (foto’s) kan dat
cliché niet klinken, maar het is
wel de harde realiteit. Dat krij
gen we te zien in de reportage
Living in Auschwitz, waarin
Thomas Van de Putte een
Auschwitz laat zien dat eigenlijk
een gewoon stadje is. Maar ge
woon is relatief. Oswiecim, zoals
de plek in het Pools heet, wordt
wegens zijn gruwelijk oorlogs
verleden elke dag overspoeld
met busladingen toeristen. Veel
inkomsten puurt Auschwitz
daar niet uit, en dat merk je aan
de belabberde staat waarin de
barakken van het kamp zich be
vinden.
Eén barak renoveren kost
5 miljoen euro, een kost die
Auschwitz en de gemeenten er

Wie kan beter het
seizoen van een
dierenquiz afsluiten
dan de minister van
Dierenwelzijn? In
de laatste aflevering
van Het Zijn Net
Mensen is niemand
minder dan Ben
Weyts (NVA,
links) samen met
DJ en producer Regi Penxten
te gast bij MarcMarie
Huijbregts, Gert Verhulst en
Karen Damen (rechts). Ach
ter de coulissen zit de sfeer al
vast goed. ‘Pas maar op, mijn
goede vriend Theo (Vrancken,
nvdr.) is bevoegd voor asiel en
migratie’, dreigt Weyts al la
chend bij de Nederlandse ko
miek Huijbregts die de laatste
tijd vaak in België is. Regi

Foto: blg, vrt

omheen niet kunnen opbrengen.
En dus vallen de overblijfselen
van AuschwitzBirkenau ten
prooi aan avonturiers. Buurtbe
woners graven er naar Nazi
bunkers en de plaatselijke jeugd
amuseert er zich.
In een van de barakken treft
Van de Putte een oude matras
aan. ‘Jonge mensen doen hier
dingen die jonge mensen nu

eenmaal doen’, zegt de gids. ‘Ik
denk dat ze seks hebben in de
barakken.’ (jdr)
VRANCKX, LIVING IN AUSCHWITZ
Canvas, 20.10 uur

Foto: vier

geeft dan weer aan geen die
renvriend te zijn. Benieuwd
hoe dat afloopt. Het Zijn Net
Mensen was het afgelopen sei
zoen een kijkcijferrecord op
Vier. Daarom gaat het pro
gramma ook volgend jaar ver
der. (jc)
SEIZOENSFINALE
HET ZIJN NET MENSEN
vanavond, 20.40 uur

