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Dit boekje heet niet voor niks Eigen Krabbels. 
Daarom in deze septembermaand ook vooral een overzicht met artikels van 
verschillende leden, die elk wel hun specialiteit hebben in bepaalde aspecten 
van het leven in Vlaanderen. 
We hebben een expert op gebied van energie, op gebied van sport, op ge-
bied van cursiefjes schrijven, op gebied van reisverslagen maken$ 
Breng dat allemaal samen en ik denk dat we weer een uitstekende Eigen 
Krabbels bij mekaar gesprokkeld hebben. Veel leesgenot!  

 

Eigen werk 

Hoe zit dat precies met onze 
elektriciteitsvoorziening? 

Overwegingen bij een mogelijk debat over de elek-

triciteitsvoorziening 
 

Er is de laatste maanden een stukje afgeleuterd over het feit of we wel over 
voldoende elektriciteit zouden beschikken om de voorbije (en nu: de komen-
de) winter te overleven, zonder dat plots de stroom uitvalt of zonder dat er 
een reeks overtrokken maatregelen moeten genomen worden door de ganse 
Belgische bevolking. 
Over heel deze zaak hebben we een specialist rondlopen in ons kring en we 
vroegen hem – toch een objectieve bron -  hoe het nu precies stond met de 
elektriciteitsvoorziening in ons land. Walter gebruikte zijn ervaring en zijn we-
tenschappelijke achtergrond om ons een beetje wegwijs te maken in deze 
materie. Geef er een lap op, Walter! 
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1. Elektriciteitsvoorziening in België bij piekverbruik 
 

In 2006 was er ongeveer 14000 MWe vermogen beschikbaar in de bestaan-
de productie-eenheden.  Dit volstond voor een bevoorradingszekerheid bij 
piekverbruik. 
In 2014 was er in grote productie-eenheden beschikbaar: 5900 MWe kern-
energie en ongeveer 3100 MWe ander vermogen. Duurzame middelgrote 
installaties zouden (volgens de beperkt beschikbare info)  een totaal vermo-
gen hebben van 3,3 GWe.  Bijgevolg ontbreekt ongeveer 1,7 GWe vermo-
gen (equivalent aan 17 centrales van 100 MWe) voor het opvangen van 
piekverbruik. Piekverbruik omdat de duurzame elektriciteitsproductie in klei-
ne eenheden haast volledig weersafhankelijk is.    
De weersafhankelijke duurzame elektriciteitsproductie werd overdreven ge-
subsidieerd zonder enige subsidies voor de noodzakelijke niet-
weersafhankelijke grote centrales die het wisselvallig ontbreken van duurza-
me  elektriciteit moeten opvangen. Bovendien verlaagde de dominante 
weersafhankelijke elektriciteitsproductie het aantal bedrijfsuren van de be-
schikbare fossiele (gas, olie, steenkool) centrales met als gevolg: een nega-

tieve economische rentabiliteit 
van deze oude centrales die 
vroegtijdig gestopt werden.  
Voor de elektriciteitsproducen-
ten handelend in de vrije 
markt opgelegd door de Eu-
ropese commissie, is de eco-
nomische rentabiliteit HET 
criterium voor het sluiten van 
oude centrales en het eventu-
eel investeren in nieuwe grote 
centrales van welk type ook.  
 

De eenzijdige subsidiëring van weersafhankelijke kleine eenheden kadert in 
het klimaatscenario van de VITO/SEPIA- studie (April 2010 met projectleider 
Prof. Aviel Verbruggen van UA) voor de horizon 2050 (namelijk 78 TWH als 
jaarverbruik bestaand uit 84 % duurzame energie en 16 % fossiele centra-
les). Dit scenario biedt geen bevoorradingszekerheid bij piekverbruik.  
Volgens de VITO/SEPIA-studie is bevoorradingszekerheid slechts mogelijk 
met 20 % kernenergie, 36 % fossiel en 44 % duurzaam voor een jaarverbruik 
van 82 TWh  in de horizon 2050. 
 

2. Inplanting van kerncentrales in Doel 
 

Rond 1968 heeft EBES beslist de eerste kerncentrales in te planten in Doel, 
want het voorstel voor inplanting op een zandbank ongeveer 20-30 km van 
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de kust werd van de hand gewezen: een transportkabel op de zeebodem en 
dan nog over land naar Antwerpen en Brussel was "utopie" en bij storm was 
het niet mogelijk operatoren per boot naar de kerncentrales te brengen.  
Persoonlijke vraag: Hoe wordt NU de elektriciteitsproductie van de windmo-
lens op een zandbank naar het land gebracht? EN wordt deze transportkost 
aangerekend aan de windenergie? 

 
Ter verdediging van Doel als inplanting, werd rond 1968 de mogelijkheid 
voorgeschoteld van het gebruik van de afvalwarmte in serres op de vruchtba-
re poldergrond van Doel.  Maar de overeenkomstige bouw van leidingen met 
afvalwarmte werd niet gerealiseerd. 
 

3. Levensduur van kerncentrales 
 

De levensduur van kerncentrales werd technisch-economisch vastgelegd op 
30 jaar (20 jaar afschrijving en 10 jaar onderhoudskosten niet groter dan af-
schrijving).  
 
In 2003 keurt het parlement de uitstap uit kernenergie goed d.w.z. geen nieu-
we kerncentrales MAAR wel de hoop dat de levensduur van elke bestaande 
kerncentrale  kan verlengd worden met tien jaar.  
Doel 1 (start in 1974) en Doel 2 (start in 1975) hebben deze politieke wens 
vervuld met een levensduur van 40 jaar en nu (parlement september 
2015???) wordt door de overheid een verlenging tot 50 jaar opgelegd. 
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Doel 3 en Tihange 2 (beide gestart in 1982) blijken na 30 jaar productie uit-
geblutst.  Er worden “scheurtjes” vastgesteld in het staal van de stalen reac-
torkuip (andere karakteristieken dan het staal van de andere kerncentra-
les !!!?).  
Doel 4 (start 1985) ligt stil wegens "olielek". Sabotage? Indirect bewijs dat er 
na 29 jaar ook sleet komt op de menselijke kennis van kleine details van de 
controleregeling van een installatie?.  
Tihange 3 (start 1986) met zijn huidige levensduur van 29 jaar begint veel 
belovend aan zijn levensweg van 40 jaar. 
Tihange 1 (start 1975) met zijn levensduur van 40 jaar presteert blijkbaar nog 
goed, dus de politieke hoop voor een levensduur van zo maar eventjes VIJF-
TIG jaar!  
 

Persoonlijke vraag:  Hoe betrouwbaar is een veilige en goed onderhouden 
auto (voorzien voor 150.000 km : 100 000km afschrijving en 50.000km toe-
laatbaar onderhoud) met meer dan 150.000  of 200.000 km  op de teller???  

Johan Van Asch 
Verzekeringsmakelaar 

Lid FVF Federatie voor Verzekerings- en Financiële tussenpersonen  FSMA 

11081A 

Verzekeraar van het Radeske 
Ondernemingsnummer 0525.898.564 

Agentschaphouder Baloise Insurance en Euromex 

  

Gsm 0479 98 10 65  
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Normaal gezien hadden we deze trip vorig jaar gepland. De fietsers waarmee 
we op reis gingen, zagen Zuid-Engeland niet echt zitten. Achteraf gezien kan 
ik ze gelijk geven. Engeland is (tot op heden) geen fietsland. Dit neemt niet 
weg dat de automobilist een enorm respect heeft voor de fietsers. 
Maandagmorgen komt Fons mij ophalen in Hoboken. De gashendel wordt 

opengedraaid richting Calais om over te 
steken met de Euro Channel naar Folkes-
tone. Op onze motor is weinig plaats voor 
mensen die op zoek zijn naar betere en 
veiligere leefomstandigheden dan in hun 
thuisland. Hot item in alle media, tot op 
heden nog altijd zonder menswaardige 
oplossingen. 
Op deze eerste dag bezoeken we direct de 
kathedraal van Canterbury, een aanrader. 
De volgende dag 

staat op de planning een tripje van om en bij de 
218km.  We stellen vast dat rijden in Engeland niet  
vanzelfsprekend is. Vooral de ronde punten, de smal-
le wegen tussen de hagen met weinig zichtbaarheid, 
maken dat je heel geconcentreerd moet rijden. Op 
deze eerste dag worden we geconfronteerd met auto-
matismen waarvan we moeten afwijken. Dit neemt 
niet weg dat we voortdurend genieten van het won-
dermooie landschap. Vooral de ‘Hop Farmhouses’ 
trekken deze eerste dag onze aandacht. Wie aan bier 
denkt, ziet direct het verband met de functie van deze 
boerderijen in de jaren 1900. De werkomstandigheden waren vergelijkbaar 

met onze toenmalige vlasproductie in 
Aalst en omstreken. 
Als je mijn metgezel een beetje kent, 
weet je dat er geen dag zal voorbij gaan 
zonder dat we kastelen of kathedralen 
tegenkomen. Fons staat hiervoor enorm 
in bewondering. Hij kan nauwelijks gelo-
ven dat in die tijd zo’n gebouwen werden 
opgetrokken en dat ze er nu nog altijd 
staan. Zijn tot in de puntjes voorbereide 

Wij gingen naar Zuid-Engeland 

en iedereen mag dat weten 
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routes zullen ons dus langs deze historische plaatsen navigeren. Ons eerste 
bezoekje zal trouwens Leeds Castle zijn, ware het niet dat wij daar veel te 
vroeg arriveren (opening pas om 10.00 a.m.) en dat in Engeland aan alles 
een serieus prijskaartje hangt. Bezoek aan dit ‘kasteeltje’ zou de brave bur-
ger zo’n £ 24 kosten. Prijzen tussen de 
£17 en £ 24 worden gevraagd voor alle 
bezoeken aan parken, kastelen en andere 
bezienswaardigheden. Wie een reis naar 
Engeland plant, het één en ander wil be-
zoeken en genieten van de prachtig aan-
gelegde parken, raden we aan een lid-
maatschap te nemen op National Trust. 
Dit kost voor een volwassene slechts £ 60 
op een jaar en geeft toegang tot zo’n 500 
plaatsen. Van Leeds Castle hebben we 
dus weinig gezien, maar niet getreurd. Knole House (foto) met zijn prachtige 

tuin konden we wel aan de buitenkant 
bewonderen, alsook Hever Castle, 
Chartwell, Scotney Castle en ik be-
spaar u de opsomming van alle kaste-
len van de volgende dagen. Fons’ be-
wondering viert hoogtij! 
Op de volgende dag steken we door 
naar Salisbury, natuurlijk niet zonder 
dat we Winchester Cathedral aan-
doen. Fons’ GPS laat ons even in de 
steek. Op dat moment is het oriënta-
tievermogen van Luc een welgekomen 

hulp. Hoewel deze laatste even met het links-rechts gedoe in de knoop zit, 
met als direct gevolg dat we enkele mijlen op een autostrade in de verkeerde 
richting rijden. Echter niet getreurd, we beleven 
alweer een geweldige dag met twee pracht van 
kathedralen waarvoor woorden te kort schieten, 
beelden spreken meer tot de verbeelding. 
Vergeten we vooral niet te vermelden dat in de 
kathedraal van Salisbury men ook, en niet ten 
onrechte, prat gaat op het bezit van de originele 
‘Magna Carta’, voor de Britten het grondvest 
van onze nog steeds bestaande democratie. 
Voor mij de basis van de universele verklaring 
van de rechten van de mens. 
Dag 4 staat geboekt als de mooiste rit. ’s Mor-
gens vertoeven we vooral in het gebied Natio-
nal Park New Forest tussen Salisbury en Bour-
nemouth. Een waarschuwingsbordje waar-
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schuwt ons voor dieren op de weg zowel ’s nachts als overdag. Het blijkt niet 
om een grap te gaan. In deze wondermooie uitgestrekte vlakte lopen vooral 
pony’s vrij rond. Maar ook runderen kunnen naar hartenlust hun gang gaan. 
In de namiddag steken we over aan Sandbanks. Deze overzet verbindt Poole 
met Swanage. Een veel genomen boot. De file was enorm, het voordeel dat 
de motorrijder hier heeft is handig meegenomen. In de verte zien we Isle of 
Wight en natuurlijk de wondermooie kust van ‘the English Channel’.  Via 
prachtige landwegen komen we bij Corte Castle, alweer een feeëriek dorpje 
in dit wondermooie landschap. 

Tot slot vermeld ik nog graag de 
tussenstop aan Milton Abbas, 
een hele straat vol met dezelfde 
cottages $ ‘toch schoon, hè’ 
waren de woorden van mijn mo-
torpartner.  Even de gas nog 
eens opentrekken richting Salis-
bury en dan genieten van de 
avond. De volgende dagen is 
weer mooi. Zo kunnen we verder 
genieten van dit prachtig stukje 
Engeland.  
Als je naar Zuid-Engeland gaat, 
mag natuurlijk Stonehenge niet 

ontbreken op het programma. Voor de rest van de dag genieten we opnieuw 
van veel bezienswaardigheden en prachtige landschappen. Ook de mooie 
wegen tussen de hagen blijven tot de verbeelding spreken. 
Wie met een trouwe bezoeker van Rock Werchter op stap is, zal zeker ook 
Glastonbury aandoen. Persoonlijk had ik hier nog niet over gehoord, maar 
het uitzicht van op deze hoogte is weer enorm. Wat is Engeland toch een 
uitgestrekt land, als we dit vergelijken met ons ‘Belgenlandje’! Maar wij zijn 
dan weer enorm verwend op andere gebieden 
hé! 
Natuurlijk hebben wij ook het huis van Churchill 
gezien, ‘The Seven Sisters (adembenemend) ,  
‘The Long Man’ en ‘The White Horse’, wat is dit 
laatste een tegenvaller, gewoon wat betonpla-
ten om een paard uit te beelden. Een tegenval-
ler was ook de kermis van Brighton en de stad 
Hastings. Voor de rest niets dan lovende woor-
den voor onze 2000 km lange trip met maar tien 
minuten regenval. Wat mij het meest bij blijft, is 
de pracht van de natuur, de vele kastelen en 
kathedralen en niet te vergeten, National Park 
New Forest. 
Wie nog niet in Zuid Engeland was, zeker doen! 
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Koen Meulenaere met verfris-
sende, nuchtere en satirische 

kijk op de sport 

“Analisten en columnschrijvers: weg ermee!” 
 

Hij is in Vlaanderen bekend – sommigen zeggen: berucht – geraakt met zijn 
satirische teksten over sport en politiek. In ‘Bladspiegel’ of ‘Kwaad bloed’ 
maakte hij in Sportmagazine en later in Knack wekelijkse artikels, verhalen 
waarin fictie en feiten vermengd werden, maar waarin soms wel eens enkele 
politici of sportmensen in het oog van de storm geraakten. 
Koen Meulenaere behoort ongetwijfeld tot de betere pennen van Vlaanderen 
en momenteel schrijft hij een dagelijks artikel in de krant De Tijd onder de 

rubriek ‘Kaaiman’, met een 
verfrissende, nuchtere en 
satirische kijk op de actuali-
teit. En als het van hemzelf 
afhangt, wil de 58-jarige 
Mortselnaar dat best nog 
een tijdje doen. Na zijn stu-
dies Pol&Soc aan de KU-
Leuven begon hij zijn jour-
nalistieke carrière als sport-
medewerker op Het 
Nieuwsblad, samen met 
Edwin Mariën, Paul Catt-
eeuw (prof aan de Karel de 

Grote Hogeschool), Bart Sturtewagen (intussen hoofdredacteur De Stan-
daard) en uw dienaar. Hij maakte de verhuis van de krant mee van de Em. 
Jacqmainlaan in het centrum van Brussel naar Groot-Bijgaarden, waar hij 
trouwens enkele jaren woonde. 
 

Koen Meulenaere werkte nadien ook voor VRT-radio, Humo, Knack, De Tijd, 
Sport/Voetbalmagazine, versloeg de voetbalwedstrijden voor Belgacom TV 
en maakte o.a. deel uit van het panel in de Rechtvaardige Rechters op VRT-
televisie. 
“Ik heb 35 jaar voetbalverslaggeving gedaan, maar begin vorig jaar vond ik 
het welletjes. Nog eens Westerlo-Charleroi verslaan. Nee, het was voldoen-
de. Trouwens, ik heb nooit zo veel voetbal gezien dan sinds ik gestopt ben. 
Nu kan ik tenminste rustig thuis kijken naar Stadion op VTM en naar Match of 
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the Day op BBC,” grijnst hij. 
 

“Sport is meer en meer een entertainmentfactor geworden” 
 

Heb je in die 35 jaar veel zien veranderen in de sport? 
Koen Meulenaere: “Een dikwijls weerkerende vraag. Ik zeg altijd: alles is ooit 
al eens gebeurd en alles zal ooit nog wel eens gebeuren. Natuurlijk is er de 
buitenissige media-aandacht voor sport. Maar eigenlijk is er relatief niet zo 
heel veel veranderd tegenover vroeger in functie van de levensstandaard 
toen. Er was toen minder geld beschikbaar voor de sport, terwijl de bladzij-
den sport in de media nu ontzettend zijn toegenomen. Sport is meer en meer 
een entertainmentfactor geworden. De mensen komen er toch massaal naar 
kijken. Of het nu de spelers van AA Gent zijn die in een bootje rondvaren in 
de Gentse wateren voor vele duizenden toeschouwers of de Gentse Fees-
ten. De belangstelling voor de 10 Miles in Antwerpen en Tomorrowland in 
Boom. Het is overal hetzelfde fenomeen.” 
 

Ondanks die massale belangstelling voor sport, vind je er 
nooit iets van terug in de programma’s van de politieke par-
tijen+ 
“De sportsector draait inderdaad grotendeels op zichzelf. Net zoals b.v. de 
filmsector, die af en toe wat subsidies krijgt toegestoken. Als een soort 
schaamlapje. Ik zie ook altijd maar meer geld in sport gestoken worden. Het 
zal dan wel zijn dat het rendabel is, zeker? Ik vraag me soms af waar het 
allemaal vandaan komt. Er komt inderdaad weinig overheidsgeld bij te pas, 
maar misschien is het maar goed ook dat ze er zich niet te veel mee bemoei-
en. Af en toe is er eens een vlaag van tussenkomst, zoals toen in de tachti-
ger jaren de infrastructuur grondig verbeterd werd. De grote rage van nieuwe 
sporthallen.” 
  

Toch blijft het moeilijk om in het huidige sportlandschap te 
overleven als kleinere sporttak. 
“Maar ook dat is weer van alle tijden. Akkoord, er wordt buitenissig veel over 
sport geschreven. En die enorme hoeveelheid voetbal en wielrennen in Het 
Laatste Nieuws of Het Nieuwsblad, ik lees dat allemaal niet meer. De marke-
teers zullen wel berekend hebben dat het rendabel is, zeker? Maar denk je 
dat het elders anders is? In de Verenigde Staten schrijven ze over baseball, 
NBA-basket, American football en de andere sporten komen daar ook amper 
aan bod.” 
 

“Wij zijn nu éénmaal een volk van voetballers en wielrenners” 
 

Het fenomeen doet zich niet alleen voor in de geschreven 
media, maar ook op tv+ 
“Nog zo’n klacht die dateert uit de jaren ’60. ‘Breng onze sport op tv’. De rea-
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liteit is echter dat er niet genoeg mensen naar die andere sporten kijken. Wij 
zijn nu éénmaal een volk van voetballers en wielrenners en daar zullen we 
ons bij moeten neerleggen. Alleen als er eens wereldvedetten opduiken, zo-
als Clijsters en Henin in het tennis, komt er interesse voor andere sporten. Of 
een hype zoals momenteel bij het volley of het hockey. Dat zijn de uitzonde-
ringen en dat is dus ook het lot van de kleinere sporten. 
Dankzij BBC is hier indertijd het snooker populair geworden, maar daar kijkt 
nu nog nauwelijks iemand naar om. In het boksen was er even Sugar 
Jackson, die de belangstelling opwekte, maar die is intussen ook geluwd. Het 
is een klacht van alle tijden. Intussen zijn er een pak sportzenders bijgeko-
men. Je kan altijd een partij golf bekijken op zulke zenders, maar wie kijkt 
ernaar? Misschien mensen in rust- en verzorgingstehuizen, waar je soms 
eerder van een soort behangtelevisie kan spreken.” 
 

Behangtelevisie 
 

Weegt het inhoudelijke van de sportverslaggeving niet 
steeds lichter? 
“Ook die klacht is eeuwenoud. Ik zeg altijd tegen beginnende, jonge journa-
listen: ‘Zeg nooit dat iets de eerste keer is’, want binnen de kortste keren krijg 
je een brief van een specialist, die verwijst naar een gelijksoortige gebeurte-
nis uit 1873. En elke week die wereldgoals, ach! Om nog te zwijgen over de 
manier waarop sommige journalisten bijna door het slijk kruipen om b.v. een 
Peter Sagan voor de micro te halen. Akkoord, hij is een interessante renner, 
die ik ook graag aanhoor, maar om daarvoor op de knieën te vallen! Wat 
heeft die kerel al gewonnen? Zo uniek is hij zeker niet als je hem vergelijkt 
met het palmares van b.v. Hinault, Moser, Godefroot of Vanspringel. En dan 
Quintana! Precies de Messias. En wat heeft hij gedaan in de Tour? Zeven 
minuten aangevallen. Hoeveel ritten heeft hij al gewonnen en hoeveel had 
b.v. Gerrie Knetemann er gewonnen.” 
 

Zie je nog toekomst voor de geschreven media in het digita-
le tijdperk? 
“Pas binnen tien jaar zullen we weten of de huidige jongeren nog een krant 
kopen als ze dertig jaar zijn. Maar ook in de digitale media moeten er men-
sen zijn die de teksten aanmaken. Iemand moet ze schrijven. En vermits het 
er steeds sneller en sneller moet aan toegaan, lijkt me dat zelfs geen slechte 
evolutie om een ander soort journalisten daarin te betrekken. Er zal stilaan 
meer mankracht nodig zijn. Of de mooie, doorwrochte verhalen er een plaats 
zullen in hebben, blijft evenwel een nog onbeantwoorde vraag.” 
 

Wat denk je van het steeds toenemend aantal analisten en 
co-commentatoren? 
“Ik reken op de Duitse chemiesector opdat ze een spuitbus ontwikkelen, 
waarmee ze al die analisten kunnen wegspuiten. Weg, ermee! Ze hebben 
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trouwens een grote invloed op het humeur van de sportjournalisten, meen ik 
al gezien te hebben. 
Anders is het met co-commentatoren. Dat is zelfs een goede zaak voor b.v. 
het voetbal met Wim De Coninck en Gert Verheyen als absolute uitschieters. 
Als je alleen negentig minuten voetbal moet vol maken, dan begin je willens 
nillens te zagen en na vijfentwintig minuten vraag je je al af waar je het nog 
kan over hebben. Tijdens zulke matchen moet je dan meestal ook nog de 
herhalingen bekijken en dus mis je toch af en toe iets. Daarom is het een 
geschenk om iemand naast je te hebben die dan meekijkt en die er enkele 
tactische visies kan aan toevoegen.” 

En de vele colum-
nisten in tijdschrif-
ten en kranten? 
“Een nog ergere plaag 
dan analisten. Ook weg 
ermee. Het ergerlijke 
aan zulke mensen is 
soms dat ze de plaats 
innemen van wezenlijke 
feiten. Naar een rang-

schikking moet je soms zoeken. Of het commentaar van die columnisten 
staat dan fraai uitgetekend op een bladzijde, terwijl je naar de uitslag van een 
klassieker soms moet zoeken. Het feitenrelaas wil ik ook altijd wel terugvin-
den in mijn krant. Dat moet er dus altijd instaan, vind ik.” 
 

“Ik heb ooit maar één proces aan mijn broek gehad. Glansrijk gewonnen!” 
 

In jouw artikels schop je ook wel eens tegen de schenen 
van sommige mensen. Nooit een proces aan jouw broek ge-
had? Heb je eigenlijk nog vrienden? En zijn de tenen van 
sportmensen nét iets langer dan die van politici? 
“Het is nooit mijn bedoeling om vrienden te maken met mijn artikels. En het 
soort lange tenen is precies even groot in de sport als in de politiek. Het zijn 
dikwijls mijn collega’s uit de politiek of de juridische wereld, die meer last 
hebben met hetgeen ik schrijf. Maar bij hen is ook stilaan het besef doorge-
drongen dat kranten moeten gevuld worden met enerzijds semi-privé-artikels 
en echte informatie. Dus qua klachten: dat valt nogal mee. 
In tegenstelling tot hetgeen velen denken, heb ik maar één proces aange-
smeerd gekregen. Van Ludwig Vandenhove, de vorige burgemeester van 
Sint-Truiden. Proces met glans gewonnen trouwens. Ik had hem voor een 
‘drankorgel’ versleten en dat betwistte hij. De man is nadien nog veroordeeld 
wegens vluchtmisdrijf na een ongeval en hij werd ook ooit betrapt met 3 pro-
mille in zijn bloed. 
Velen denken dat ik ook in proces lag met Freya Van den Bossche en haar 
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advocaat Walter Van Steenbrugge, nadat ik geïnsinueerd had dat ze haar 
thesis niet zelf geschreven had. Er is wel een klacht gekomen, maar geen 
proces. En die klacht is inmiddels verjaard$” 
 

Is het niet moeilijk om elke dag opnieuw een nieuwe invals-
hoek te bedenken voor een satirische benadering van de 
werkelijkheid? 
“Het is misschien een andere manier van werken, maar ook de andere jour-
nalisten moeten elke dag hun stukje klaar hebben. Ik heb de luxe om een 
aantal dingen niet te moeten doen op de krant. Ik denk trouwens dat het 
even moeilijk is om elke dag een ‘ernstig’ artikel te brengen over economie, 
bedrijven en financies. Bij hen moet alles juist zijn, moeten de cijfers klop-
pen$ Bij mijn artikels hoeft dat niet noodzakelijk zo te zijn. Ik zeg er wel altijd 
bij tegen mijn verantwoordelijken: als jullie vinden dat ik te ver ga, zet het dan 
niet in de krant. Ik moet de vrijheid hebben om te schrijven wat ik denk, zon-
der dat ik voor mogelijk opgedroogde bronnen moet vrezen. Ik hoop dat ik 
nog een tijdje op deze manier kan verder werken. Ik doe inderdaad wat ik 
graag doe, maar dat moet je voor een stuk ook afdwingen. En als ik het beu 
word, dan is het tijd om eruit te stappen, zoals ik dat bij Humo of bij de radio 
of bij de voetbalverslaggeving op tv gedaan heb” 
 

Is de sportjournalistiek niet veel minder kritisch geworden 
tegenover vroeger? 
“Ik denk dat de sportjournalisten veel kritischer zijn dan b.v. de politieke jour-
nalisten. Alleen verdwijnt dat kritische soms wel eens in de hoeveelheid pagi-
na’s. In de journalistiek is het eigenlijk zoals in veel andere zaken: je moet 
een beetje talent bezitten, maar vooral de inzet hebben en niet op een mi-
nuutje kijken. Ik heb dat zelf ook geleerd toen ik eens om 22 uur stipt het lo-
kaal verliet en er vijf minuten later nog een bericht binnen liep over een Bel-
gisch record dat gesneuveld was. En dus blijf ik b.v. tot 22u20. Je pikt er te-
genwoordig trouwens de jonge journalisten uit die het zullen maken. Het zijn 
zij, die al eens iets langer blijven en niet naar hun uurwerk kijken.” 
 

Apropos, bestaat de Louis Tobback-trofee nog voor de bes-
te quote van het jaar? 

“Nee, maar eigenlijk is hij ver-
vangen door de ‘Kaaiman-
quotes’. Ik hou die allemaal bij 
tot het einde van het jaar. Die 
kan ik dan bundelen en vooraf 
intikken, zodat ik tussen Kerst-
mis en Nieuwjaar ook kan ge-
nieten van een weekje vakan-
tie.”  



13 

Stil staan is achteruit gaan... 

De echte zangers kennen  ze wel. Zangpartijtjes die met enige vorm van voorzichtig-

heid gehanteerd dienen te worden. De oorzaak hiervan ligt niet aan de aard van het 

stuk. �een. Het zijn relikwieën die met handschoentjes uit de kast getoverd worden. 

Het papier geurt naar vergeten tijden. Doordrongen van zangerszweet en huidtalg. 

Vaak gered uit archiefkasten die doorheen de jaren al eens met de voetjes in het bin-

nengelopen stormregenwater kwamen staan.  

Als er nog een nietje in het partijtje zit - één, want er werd spaarzaam omgegaan met 

dat metaal - geeft de verkleuring perfect weer waar de partij samengehouden werd. 

Mooi om zien. 

Een met de hand geschreven naam staat er ook vaak op. Soms eerder kalligrafisch. 

Het ene handschrift is al duidelijker dan het andere. Een partijtje hanteren van een 

overleden lid geeft vaak een speciaal effect. Je komt dan persoonlijke muziekaante-

keningen tegen die zanger- of dirigentgebonden zijn. Je merkt  - ergens verborgen in 

een hoekje - fijne tekeningen die daarom niet steeds samengaan met de inhoud van 

het stuk. 

Sommige leden kunnen het niet laten om partijtjes mee naar huis te smokkelen. Dit is 

dan echt niet om ook thuis nog te oefenen. Het zijn eerder uitzonderingen die zich 

daaraan wagen. Neen, echt meenemen zonder het terug te brengen! Tot ergernis van 

Ludo. De man die al ons muziekwerk tot in de puntjes archiveert. Men beweert dat 

sommige leden thuis ondertussen een eigen archief hebben. Een appeltje voor de 

dorst? Of om in slechte tijden de redder in nood te kunnen spelen? Wie zal het zeg-

gen! 

Kortom, die papieren partijen zijn een openbaring aan voorbije indrukken en ervarin-

gen. Om te koesteren. 

Indringer ! 

Tot er een indringer op het toneel kwam. Meegaand met de tijd. In de repetities. Tij-

dens de uitvoeringen. Mooi beschermd in een speciaal tasje. Ingescande bladzijden. 

Ondertussen is zo een deel van ons repertorium gedigitaliseerd. 

iPad heet zo een ding. Handig als het is, hoef je enkel te swipen (vegen met de vin-

ger) en tippen op het pijltje om naar aan volgende pagina te wippen. Geen problemen 

meer met het geluid van omgedraaide bladzijden, klikkende ringen van de ringmap 

of het uitdelen of ophalen van partijen. Een stap vooruit... voor hij die het op die wij-

ze doet. 

Met die iPad kan je natuurlijk veel meer. Voor je het weet wordt tijdens een repetitie 

of opvoering het gecapteerde beeld opgenomen. En dit kan  tegen je gebruikt wor-

den! Voor je het weet worden de beelden doorgezonden naar huis en dan kan je niet 

tegenspreken als je niet opgemerkt wordt op het beeld. Wees op je hoede. 

Je kan deze zonderling wellicht op een volgende uitvoering makkelijk ontmaskeren. 

De kans bestaat dat de batterij van het apparaat niet opgeladen werd. Hij zal dan op-

komen met een elektriciteitshaspel om de iPad opnieuw op te kunnen opladen. 
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De opvoering van Mahler in Wilrijk leverde - buiten een scan van het publiek bij de 

afkondiging - een prachtig beeld op. Dat ding fotografeert naar voren maar ook naar 

achteren! Gewoon met een druk op de juiste knop. Kijk, mijn lieve, echtgenote. Ik 

was er bij en zag ook dat het goed was. Jij ook? 
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Gouden regels voor het samen 
zingen 

De Italiaan Cristiano Rizzotto verzamelde enkele interessante regels voor het 
samen zingen.  
Wij dachten dat onze koorleden met deze informatie zeker beter tot hun recht 
zullen komen. Zeker met het oog op deelname aan het provinciaal toernooi in 
2016. 
 

1. Iedereen moet hetzelfde stuk zingen. 

2. Neem jouw tijd om de bladzijden om te draaien. 

3. Maak je geen zorgen mocht je niet de juiste toonhoogte hebben, je zal 

met veel minder stress zingen als je daar niet aan denkt. 

4. De juiste noot op het verkeerde moment is een foutieve noot. 

5. Een valse noot op het juiste moment blijft een foutieve noot. 

6. Een valse noot die je heel stil zingt, blijft een valse noot. 

7. Een valse noot, die je met veel autoriteit zingt, is een interpretatie. 

8. Een goede interpretatie is deze, waarin geen enkele noot van het origine-

le ontbreekt. 

9. Mocht het je toch overkomen dat je een valse noot zingt, werp dan een 

kwade blik naar één van jouw buren. 

10. Als iedereen verkeerd zingt behalve jij, volg dan diegenen die verkeerd 

zingen. 

11. Als je zelf helemaal verkeerd zingt, laat dan iedereen stoppen en verzin 

een argument om alles opnieuw te zingen. 

12. Probeer het maximum aantal noten per seconde te zingen. Daardoor win 

je alvast de bewondering van de nieuwkomers in het koor. 

13. Als er een moeilijke passage voor komt, zing dan wat trager. Als er een 

gemakkelijke passage in voor komt, zing dan wat sneller. Op het einde komt 
het dan allemaal wel in orde. 

14. Aantekeningen over rusten, sterker zingen, ademhalen, sierlijke noten 

kan je verwaarlozen. Ze dienen alleen om de pagina wat mooier te maken. 
Als alle anderen gedaan hebben met zingen, moet je zelf ook geen noten 
meer zingen die je eigenlijk nog over had.  
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ZWK-weetjes 

 
Weet je dat+ 
$ sommige koorleden hun vakantiebestemming liever privé houden?  Waar 
zouden zij dan wel naartoe gaan $ 
$ een dirigent ad interim best eerst de cursus “ hoe bid ik voor” volgt. De 
voorzitter wil zich bij deze cursus direct aansluiten.  
$ de eerste stem enkel muziekpartijtjes wil uitdelen aan eigen stem. Slaan 
we hiermee de weg in van stemverantwoordelijken cf. Chorale Caecilia? 
$ Johan, nu we meer dan 100 jaar bestaan, eens gaat aanduiden wie in 
welke stem gaat zingen. We zijn benieuwd!  
$ er tijdens de vakantierepetitie zowaar twee nieuwkomers opdoken: Jan 
Theuns, de voorzitter van Die Ghesellen en fan van het Requiem van Mozart, 
en Peter Somers, de IT-man van Sint-Norbertus, die eigenlijk al wel eens 
meegezongen had. Jan, Piet, en waar blijven Joris en Korneel? 
$ wie naar Sint-Peterburg mocht gaan, zal er nog bekend Antwerps volk 
tegen het lijf kunnen lopen. Beiaardier Jo Haazen, in de voorbije vakantie-
maanden nog actief met bijzonder mooie concerten vanuit de Antwerpse ka-
thedraal, is ook de beiaardier van de Sint-Peter en Pauluskathedraal in Sint-
Petersburg. Hij is er tevens hoogleraar aan de faculteit voor kunst aan de 
staatsuniversiteit. Ook de schilder Harold Vanderperren uit Dendermonde is 
veel in Sint-Petersburg voor uitwisselingen met de Ermitage. 
$ Leo Segers met brio als enige de derde stem vertegenwoordigde in een 
vierstemmig stuk op de uitvaart van Joz. Van Grieken. 
$André De Gezelle na diezelfde dienst een bijzonder enthousiaste bewon-
deraar naar zich toe zag komen. De man dacht echter wel dat hij met Nest 
Smeets te maken had. 
$ V.U. Marcel van onze EK verrast werd met een opname voor galoperatie 

en hierdoor véél drinken voorgeschreven kreeg.             

$ er een oud-zanger in het land was, die normaal gezien zijn woonplaats in 

Argentinië heeft (zie foto) 

$ Wie herkent hem nog? Antwoord in 

volgende Eigen Krabbels. 
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Amsterdam 2015 

Speciaal voor diegenen die nog niet op de ZWK-site 
gekeken hebben -  

 
ONVERGETELIJK AMSTERDAM 
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Personalia :    Overleden  

De heer Joz Van Grieken, oud-lid en vurig supporter van de 

ZWK ging onverwachts van ons heen op 89-jarige leeftijd. Voor 

een volle Sint-Anna ten Drieënkerk op Linkeroever zongen we 

mee op zijn mooie uitvaartdienst.  

( ° 26 juni 1926 - + 4 augustus 2015 ).  

Eigen Krabbels besteedde nog een grote reportage aan deze 

ex-Wandelkringer in het aprilnummer 2015. 

De ZWK zal hem later ook nog op gepaste wijze herdenken.  
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Werkten mee aan dit nummer: Tony Ah Munn, Ludo Engelen, Walter Goos-
sens, Karel van Ael, Jan Leers, Johan Clerckx, Fons Carpentier, Luc Kort-
houdt, Raf Van Bortel, Luc Deumens, Jenny Backx, Lieve van Ael, Marcel 
Coppens (v.u.)  

Onze voorbije activiteiten : 

In de nabije en verre toekomst : 

Zondag 5 juli  Heilige Geest – 14e zondag vh jaar 
Zondag 12 juli Sint-Jacob – 15e zondag vh jaar 
Zondag 2 augustus Heilige Geest – 18e zondag vh jaar 
Zondag 9 augustus Sint-Jacob – 19e zondag vh jaar 
Dinsdag 11 augustus Sint-Anna LO - Uitvaartliturgie voor de 

heer Joz Van  Grieken 
 

Zondag 6 september – 10u30 Heilige Geest – 23
e
 zondag vh jaar 

Zondag 13 september – 10u00 Sint-Jacob – 24e zondag vh jaar 
  
Zondag 4 oktober – 10u30 Heilige Geest – 27

e
 zondag vh jaar 

Zondag 11 oktober – 10u00 Sint-Jacob – 28e zondag vh jaar 
  
Woensdag 11 november – 11u00 Sint-Norbertus – Gedachtenisviering 

voor onze overledenen 
 
Voor 2016 noteren we nu reeds: 
 

 

Donderdag 7 januari 2016 – 20u30 Nieuwjaarsreceptie voor de leden. 
Oud-leden zijn ook welkom. 

  
In het voorjaar Het Provinciaal Tornooi 
Zondag 22 mei 2016 – 15u00 Sint-Pauluskerk 
    Jubileumconcert Don Boscokoor met oa het Requiem van Mozart 
Zondag 31 oktober 2016 DeSingel – Blauwe zaal 
    Jubileumconcert Alma Musica beide concerten o.l.v. Willy Clerckx 
 


