
"De ideale wereld" verrast op de Vlaamse 
Televisiesterren 

 
za 15/03/2014 - 22:51 
Update: za 15/03/2014 - 23:30 

Zico Saerens 
• ������ 

Niet "Het journaal", "VTM nieuws" of "Reyers laat", maar 
wel het satirische actualiteitenprogramma "De ideale wereld" 
heeft de prijs voor beste informatieprogramma gekregen op de 
Nacht van de Vlaamse Televisiesterren. "Dit is een grote, 
maar ook grappige schande", klonk het bij de makers. Tom 
Waes, "Safety first" en "Eigen kweek" kregen elk twee 
prijzen. "Thuis" werd uitgeroepen als beste tv-programma. 
Het was Philippe Geubels die op zijn geheel eigen manier de avond mocht inleiden. Tussen alle 
grappen door, was er ook plaats voor ernst. "Er is dit jaar heel hard gewerkt. Een applaus voor jullie 
zelf", zei hij tegen de tv-persoonlijkheden in de Ethias Arena in Hasselt. Nadien gaf hij het woord 
aan Kobe Ilsen, Francesca Vanthielen en Evy Gruyaert, die alles in goede banen mocht leiden. 



"Nog nooit een Skypegesprek met zoveel mensen meegemaakt" 

 
De makers van de VTM-reeks "Safety first" waren de eersten die naar voor mochten. Zij kregen de 
prijs voor beste humor- en comedyprogramma van Tristan, de vierjarige "Gangnam style"-danser uit 
"Belgium's got talent". Tim Van Aelst, de bedenker van "Safety first", bedankte VTM voor de ruimte 
die ze kregen om de reeks te maken. "Ik ben heel trots op het programma, maar nog meer op de 
manier waarop we het gemaakt hebben", zei hij. 

Matteo Simoni, een van de vier acteurs uit "Safety first", kreeg de prijs voor beste acteur. Simoni, die 
momenteel in de Verenigde Staten verblijft, mocht zijn dankwoordje uiten via Skype. "Een 
skypegesprek met zoveel mensen heb ik nog nooit meegemaakt", zei hij. "Ik wil heel graag de 
andere acteurs van "Safety first" bedanken. Het was een fantastische tijd." 

"Ik heb gewoon heel veel geluk, denk ik" 

 
Ook de reeks "Eigen kweek", die op Eén te zien was, mocht twee prijzen in ontvangst nemen. Zo 
kreeg de serie de prijs voor beste dramareeks. Joël Vanhoebrouck, regisseur van de reeks, 
bedankte daarbij de hele ploeg. "Bovendien was het ongelooflijk plezant om in het Heuvelland te 
draaien", zei hij. Showrunner Philippe De Schepper bedankte tv-zender Eén omdat ze hen de kans 
gaven om de reeks te maken. "Dat lijkt nu een heel eenvoudige beslissing, maar was het toen zeker 
niet." 

Eerder op de avond mocht ook actrice Sien Eggers naar voor om de prijs van beste actrice in 
ontvangst te nemen. "Nu moet ik de hele wereld bedanken", zei ze. "Ik vind het geweldig. Iedereen 
heel hard bedankt, ook voor de fijne samenwerking tijdens de opnames. Ik heb heel veel geluk, 
denk ik." 

"Bedankt, Mieke en mijn kinderen voor zoveel geduld" 

 
Tom Waes gaat ook met twee beeldjes naar huis. Zo kreeg hij met "Reizen Waes" een Televisiester 
voor beste realityprogramma. "Bedankt, Mieke en mijn kinderen voor zoveel geduld. Aangezien er 
een tweede reeks van het programma komt zal het volgend jaar niet veel beter zijn", klonk het. 



Nadien kreeg hij ook de prijs van tv-persoonlijkheid van het jaar, een van de twee prijzen die 
gekozen worden door het publiek. "Jerre (Jeroen Meus, nvdr.), ik vond het belachelijk dat jij hier 
vorig jaar stond te wenen, maar nu heb ik het ook", klonk het. 

"1.350.000 keer bedankt" 

De televisiesoap "Thuis" mocht de andere publieksprijs in ontvangst nemen, die voor beste tv-
programma. Ze kregen het beeldje uit handen van de twee Chinese panda's Xing Hui en Hao Hao, 
waarvan een ervan N-VA-voorzitter Bart De Wever bleek te zijn. 

 
"Populair zijn is aangenaam", zei actrice Lea Thys. "Wij proberen ons in te leven in de problemen 
van elke dag. De kijker gaat daarin mee. Wij zijn elke avond om 10 na 8 samen. Dat schept een 
band. 1.350.000 keer bedankt." Actrice Marleen Merckx beaamde de woorden van haar collega. 
"Dank u wel kijkers en ook dank u wel aan alle mensen die achter de schermen werken en waar wij 
veel aan hebben." 

"Dit is een grote, maar ook grappige schande" 

Het opvallendste van de avond was ongetwijfeld de winst van "De ideale wereld" in de categorie 
beste informatieprogramma. Eerder werd Otto-Jan Ham, die samen met Jonas Geirnaert en Jelle 
De Beule het programma presenteert, al bekroond door de televisieacademie als rijzende ster van 
het jaar. "Jelle De Beule was al een hele tijd aan het zeggen dat hij de rijzende ster ging worden", 
grapte hij. "Dat wordt nu wel lastig aangezien ik naast hem zit aan tafel. Maar Jelle, straks winnen 
we ook de prijs van beste informatieprogramma en dan mag jij als eerste aan de microfoon staan." 

 
Even later werd duidelijk dat de voorspelling van de presentator uitkwam. De makers van "De ideale 
wereld" kregen hun prijs uit de handen van minister van Media Ingrid Lieten. "Dit is een gigantische 
schande, maar wel een grappig", zei Jelle De Beule. Otto-Jan Ham vreesde de reacties op het 
winnen van de prijs. "Mensen gaan boos zijn op ons", klonk het. Jonas Geirnaert had nog een tip 
voor de andere genomineerden: "Jullie zijn stuk voor stuk fantastische kleppers. Als jullie er nog een 
beetje meer satire en humor in brengen dan ontvangen jullie de ster volgend jaar misschien." 

"Genomineerd samen met drie bekwame vrouwen" 



 
Een tip die gehoord werd door Kathleen Cools, die de prijs voor beste presentatrice in ontvangst 
mocht nemen. "Ik was genomineerd samen met drie bekwame vrouwen die ik ook heel graag bezig 
zie", zei Cools, die eind vorig jaar "Terzake" inruilde voor "Reyers laat". "Ik wil de redacties van die 
twee programma's dan ook bedanken, want zonder jullie kon het niet." 

Jan Van Rompaey kreeg de carrièreprijs uit handen van Luc Appermont, de voorzitter van 
de Vlaamse Televisieacademie. 

Zoals ieder jaar was er ook een eerbetoon aan de mediafiguren die het afgelopen jaar overleden. 
Op de tonen van "Strong", gezongen door Natalia, werden foto's en namen van de overledenen 
geprojecteerd. 

Alle winnaars op een rijtje 

• beste acteur: Matteo Simoni ("Safety first", VTM) 
• beste actrice: Sien Eggers ("Eigen kweek", Eén) 
• beste presentator: Koen Wauters ("Belgium's got talent", VTM) 
• beste presentatrice: Kathleen Cools ("Terzake", Canvas) 
• beste drama: "Eigen kweek" (Eén) 
• beste realityprogramma: "Reizen Waes" (Eén) 
• beste entertainmentprogramma: "The voice van Vlaanderen" (VTM) 
• beste lifestyleprogramma: "Dagelijkse kost" (Eén) 
• beste humor- en comedyprogramma: "Safety first" (VTM) 
• beste reportage en documentaire: "De rechtbank" (Vier) 
• beste informatieprogramma: "De ideale wereld" (Vier) 
• rijzende ster: Otto-Jan Ham ("De ideale wereld", "Is 't nog ver", Vier) 
• carrièrester: Jan Van Rompaey 
• populairste televisieprogramma: Thuis (Eén) 
• populairste tv-persoonlijkheid: Tom Waes ("Reizen Waes", Eén) 
 	  


