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‘Van Vlees en Bloed’, dat op donderdag-
avond stilaan met een kolossale 2 miljoen kij-
kers begint te flirten, speelt zich af in een
beenhouwerij in de Kempen, een familiebe-
drijfje waar de kasten vol lijken blijken te han-
gen en het ene mysterie na het andere wordt
ontsluierd. Zo blijkt de zoon hormonen te

hebben gedeald, en zijn de wandelingen
van de pa met hond Joepi een dekman-

tel voor overspel met een Hollandse
klant — als die in de winkel twee ko-
teletjes komt bestellen, is dat code
om tot ‘bospoepen’ over te gaan. 

Overbuur
«Vooral dat laatste is tegenwoor-
dig de grap van de dag», zegt Her-
man Vangramberen, beenhou-
wer in Boutersem. «‘Hebt gij
geen hond?’, vragen vrouwelij-
ke klanten plagerig. Of: ‘Heb ik
u laatst niet in het bos gezien,

Herman?’ Ik vraag dan wel eens
terug of ze hun buik nog niet vol

hebben van koteletten.»
Hoewel het fictie is, herkennen de sla-

gers en hun klanten zich zeer sterk in de
reeks. «De geest van het Vlaamse familie-

bedrijf zit er écht in», klinkt het in slagerij
Het Eindeken in Hulshout. Een collega: «Je
hébt echt van die klanten die steevast om
één minuut voor openingstijd al aan de
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GEHACKTE BELGEN ZIJN NOG GEEN GELD KWIJT
«Van de 2.000 Belgen wiens
kredietkaart gekraakt werd
door Amerikaanse gangsters, is
er nog geen enkel slachtoffer ef-
fectief geld kwijt.» Dat zegt Jean-
Michel Dasnoy, woordvoerder
van Atos Wordline. 

Gangsters ontvreemdden on-
langs in de VSt de kredietkaart-
gegevens van 100.000 mensen.

«Waaronder 2.000 Belgen. We
hebben hen een brief gestuurd
en gevraagd om zelf hun kaart te
blokkeren. Dat is een preventie-
ve maatregel: tot nu werd bij
geen enkele Belg fraude vastge-
steld. Als dat wel het geval was
geweest, dan hadden we de be-
trokken kaart zelf geblokkeerd.»
Jaarlijks worden zo 50.000 kaar-
ten preventief afgesloten. Enkele

klanten stoorden zich aan de
brief, waarin de gedupeerden ge-
vraagd werd om geen contact
met Atos op te nemen. «We mo-
gen geen uitleg geven omdat het
onderwerp deel uitmaakt van
een gerechtelijk onderzoek. Over
hun persoonlijke financiële situ-
atie hadden we dat wel kunnen
doen. We zullen daar in de toe-
komst duidelijker in zijn.» (CL)

SUCCESREEKS ZINDERT DOOR IN VLAAMSE SLAGERIJEN

JONGE ATLEET GEGREPEN DOOR TREIN
Opnieuw is een tiener omgekomen nadat hij door een trein werd gegrepen. Falco Christiaens (17) uit

Zele reed gisterenavond alleen met zijn fiets van school naar huis toen hij de overweg Goeiende in Zele
wou oversteken en onder een aanstormende trein terechtkwam. Christiaens is een jonge veldloopbe-
lofte bij AC Zele. Volgens Infrabel werkten de slagbomen normaal. Mogelijk hoorde de jongeman het

belsignaal niet omdat hij een iPod droeg.

Korpschef mag
blijven na blaam

Guido Van Wymersch kan aan-
blijven als korpschef van politie-
zone Brussel Hoofdstad-Elsene,
ondanks de blaam die hij kreeg
van Binnenlandse Zaken. Dat
zegt de Brusselse burgemeester
Freddy Thielemans. «Er werd
een tuchtprocedure opgestart
tegen Van Wymersch om
duidelijkheid te brengen», zei
woordvoerder Nicolas Dasson-
ville. «Het rapport dat daar het
resultaat van is, toont nu zwart
op wit aan dat hij de procedure
van zijn aanstelling niet beïn-
vloedde en dat hij zijn beoorde-
lingsverslag niet wijzigde. Het
rapport wijst enkel uit dat hij de
indruk wekte dat hij zoiets deed.
Daarom kreeg hij een blaam, de
lichtst mogelijke sanctie. Het
toont aan dat hij geen echte
fouten maakte.»

Drugtest te
omslachtig 

79% van de agenten vindt de
controles op druggebruik te
omslachtig. De helft geeft toe
dat ze bestuurders van wie ze
vermoeden dat ze onder invloed
zijn, daarom niet controleren.
Dat blijkt uit een enquête van
‘De Verkeersspecialist’. Volgens
de wet moeten eerst via een
checklist uiterlijke kenmerken
nagegaan worden. De chauffeur
moet op één been staan bijv.
Daarna volgen een urinetest en
een bloedproef. 85% van de
agenten wil dat de procedure
vervangen wordt door een een-
voudige speekseltest. Staats-
secretaris Etienne Schouppe wil
daar werk van maken. (CL)

Eén Belg op vier
slachtoffer van
huiselijk geweld

Een kwart van onze landgeno-
ten is al minstens een keer
slachtoffer geweest van huise-
lijk geweld. Dat blijkt uit een
rondvraag van Test-Aankoop
bij meer dan 800 Belgen. Het
huiselijk geweld betrof in 73%
van de gevallen verbale agres-
sie. 38% kreeg ook te maken
met bedreigingen of chantage,
23% met fysieke agressie en
21% met stalking. In 38% van de
gevallen is de partner de dader.
Daarna volgen de ex-partner
(23%), de zoon (10 %), de zus
(8%), broer en moeder (elk 7%)
en de vader (6%). De voor-
naamste oorzaken van huiselijk
geweld zijn woede en frustratie,
gevolgd door jaloezie en
alcoholmisbruik.

Niets is nog hoe het was, in de Vlaamse slagerijen en
beenhouwerijen. Door het succes van ‘Van Vlees en

Bloed’ is de Eén-reeks hét gespreksonderwerp van de
dag, tussen het bestellen van worsten en salami door.

«En vrouwen die met een vettige knipoog twee
koteletjes vragen.»

àltijd wordt samengespannen voor de eigen
zaak: «Zoals toen het koppel in de reeks voor
het oog van de klanten geconfronteerd werd
met hun overspel, meteen de rangen sloot:
‘Was er nog iets, meneer?’ Toen heb ik naar
mijn vrouw gekeken en gezegd: ‘Weet ge nog,
schat?’ Heel lang geleden hadden wij eens ru-
zie gehad, in het atelier, de winkelbel ging, en
zij ging huilend naar voor: ‘Ik heb net Herman
ajuin helpen kuisen, ik moet er nòg van blei-
ten’, zei ze, om toch maar geen steek te laten
vallen.»

Authentiek
Bij sommigen is nòg een onverwachte bijwer-
king van het televisieprogramma, een omzet-
stijging. «Het is zeker en vast drukker dan nor-
maal», zegt Vangramberen. «Ik denk dat dat
ermee te maken heeft. Dat mensen dat zien
op tv, en zeggen: tiens, dat is nog echt, dat is
nog authentiek gezellig — gezelliger in elk ge-
val dan in de voorverpakte rayons van de su-
permarkt. De verkoop gaat beter dan vorig
jaar, deze tijd. Vooral de koteletten (lacht).»
«En néé, ik heb geen hond», benadrukt Her-
man. 

Beenhouwer Herman snijdt koteletjes in
zijn slagerij in Boutersem. Gevraagd door

een vrouw met een vette knipoog? Foto PN

Lucas Vanden Eynde
als slager in de serie.

Foto vrt

«Koteletten
verkopen 
nu beter»

deur staan te morrelen. Zoals die rare over-
buur in ‘Van Vlees en Bloed’. Of die elke keer
om twee voor half zeven, sluitingstijd, bin-
nenstappen. Of die elke dag honderd gram
van hetzelfde komen halen. Ik ken zelfs fami-
lies van wie ik al generaties lang kan voorspel-
len wat ze zullen bestellen, telkens opnieuw.
Het is echt fantastisch gemaakt, die reeks.»

Bemoeienis
«Ook het medeleven dat je van klanten krijgt
— als je van slechte wil bent, zou je het ‘be-
moeienis’ kunnen noemen — is zeer herken-
baar», zegt Herman Vangramberen. «Ander-
half jaar geleden is onze meestergast veron-
gelukt, en toen voelde je alles hier samentrek-
ken. Ik heb daar veel aan gehad.»
En hoe in zo’n familiebedrijfje ondanks alles

DE MENSEN ZIEN DAT
OP TV EN ZEGGEN:
TIENS, DAT IS
GEZELLIGER DAN IN
DE VOORVERPAKTE
RAYONS VAN 
DE SUPERMARKT

De trein kwam pas hon-
derd meter na de overweg
tot stilstand. Ondanks de
enorme klap was de jon-
gen niet op slag dood. De
MUG probeerde ter plaat-
se de tiener te reanime-
renmaar de jongen over-
leed een uur later aan zijn
verwondingen. «Een héél
zwaar en vreselijk verlies»,
zegt Rudi Heuninck van
Atletiekclub Zele. «Falco
was een groot talent in
onze club, zowel in het
steeple als bij het veldlo-
pen. Hij haalde dit jaar al
vele ereplaatsen in de pro-
vinciale wedstrijden. Hij
heeft één jongere zus en
één broer.»

iPod
Wat juist de oorzaak was
van het ongeval, is niet
duidelijk. Volgens Infrabel,
de beheerder van de
spoorlijnen, werkte de sig-
nalisatie aan de overweg
normaal. Zowel de knip-
perlichten, het belsignaal
als de slagbomen deden
naar behoren dienst. 
Uit goede bron vernamen

we dat de jongen wel een
iPod op had toen hij de
spoorlijn kruiste. Mogelijk
hoorde hij de bel niet en
sneed hij de overgang een
beetje af zodat de korte
slagboom hem niet in de
weg zat. Het is volgens de
hulpdiensten onwaar-
schijnlijk dat hij moedwil-
lig tussen de slagbomen
slalomde.

Verdubbeld
Het is pas van begin janua-
ri geleden dat in Bornem
Cyrus Vanstaen (12) om-
kwam toen hij met zijn
fiets tussen de slagbomen
reed omdat zijn vriendjes
al waren overgestoken. Op
vier jaar tijd is het aantal
dodelijke ongevallen aan
overwegen overigens
meer dan verdubbeld. Vol-
gens het recentste cijfer
van 2007 kwamen er dat
jaar 17 mensen om het le-
ven.
Door het ongeval in Zele
werd tussen Lokeren en
Zele een vervangende
busdienst ingelegd.

(PKM/GDW/CL/GMD/CDS)
Gisteravond stond er al een rouwbericht

op de website van atletiekclub Zele.


