
Eerlijk is eerlijk, de juryparodie door de
overlevende BV’s in ‘Sterren op de Dans-
vloer’ was gisteravond het absolute hoogte-
punt. 
Eerder, als groepsproef, had een vlammende
swing en jive op de livemuziek van The
 Baseballs – een fiftiesversie van Rihanna’s
‘Umbrella’ – heel wat BV’s fysiek genekt.
Maar erg was dat niet, want gelukkig kwam
de groepsdans aan het einde van de uitzen-
ding, net voor de beslissing wie na Jelle Van
Dael dit keer het vtm-dansprogramma
moest verlaten.
Voordien kregen de vijf uitverkorenen zeer
uiteenlopende dansen voorgeschoteld. An
Lemmens en Aerjen  kozen voor een eigen-
zinnige, moderne tango-interpretatie van
‘Bulletproof’ van La Roux. Een choreografie
die perfect paste bij het ‘rock chic, inclusief
grote tattoos en piercings’-imago van An.
Kevin Janssens en Martine vielen echt wel
op met hun statige, elegante en gracieuze
Engelse wals. Of was het allemaal te strope-
rig? Zelfs de handkus, die Kevin helemaal
aan het einde aan danspartner Martine
 Jottay gaf, was indrukwekkend romantisch.
Niet dadelijk handelingen die passen bij
 macho acteur Kevin Janssens, die voor het
grote publiek toch eerder helikopterpiloot
of vrouwenversierder is. 
Vurige Louis Talpe smeet zich met Leila vol-
ledig in een passionele paso doble, waarbij
Louis in niks deed denken aan de wat sullige
agent Toby die steeds weer door Mega

 Mindy gered moet
worden. Het zorgde

voor  stevige one-
nigheid binnen
de vakjury.
Peter Van den

Begin en Kimberly brachten, wat
ons betreft, een straffe tango.
Bloedernstig, kwaad kijkend,
bijwijlen haast woest, deed
Peter zijn ding. Het einde was
helemaal verrassend, toen
Kimberly de rokken ophief, een
mes tevoorschijn toverde en dat
in het lange lijf van Van den Begin
stak. Gelukkig was hij maar vijf

 seconden dood, waardoor hij dé verrassing
van deze ‘Sterren op de Dansvloer’ blijft.

De swing van Sonja
Zelf vreesde ze al weken voor de swing, die
ze vanavond moest brengen. Huppelen,
swingen, maar met veel regeltjes zoals
hoofd omhoog en armen perfect horizon-
taal. Het ging Sonja niet perfect af. Dit ge-
huppel was duidelijk niet de meest ge-
smaakte dansoefening voor Sonja Kimpen.
Het ging allemaal wat krampachtig,  al
kwam de echte lach er toch op het einde
toen ze met elkaars achterste botsten.
Volgende week knokken vier koppels voor
een plaatsje in de halve finale. Voor het eerst
zullen ze dan twee dansen afzonderlijk
moeten brengen.

**

Wie zijn The Baseballs?
NAMEN: BASTI - SAM - DIGGER
WOONPLAATS: BERLIJN, DUITSLAND
HOUDEN VAN: THE SIMPSONS, ELVIS, HAPPY DAYS, SWINGEN
KOMEN NOOIT BUITEN ZONDER: VETKUIF!
LIGGEN AAN DE BASIS VAN: VOC’N’ROLL (= ROCK‘N’ROLL MET MODERNE LYRICS & ZANG)
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-€5 KORT1NG
GELDIG BIJ AANKOOP VAN ALBUM 
‘STRIKE’ VAN THE BASEBALLS. DEZE 
BON IS GELDIG TOT 31/05/2010.

StrikeHET NIEUWE ALBUM VANTHE BASEBALLSMET ROCKABILLY VERSIES VAN UMBRELLA, HOT N COLD,ANGELS, HEY THERE DELILAH,THE LOOK,...

V I P S PIET PUUR

Piet Huysentruyt stelde gisteren
‘Piet Puur’ voor. De opbrengst
van dit nieuwe kookboek gaat
integraal naar de ALS Liga. 

Van zijn drie ‘SOS Piet’-boeken
zijn inmiddels meer dan 1,2 mil-
joen exemplaren verkocht. In af-
wachting van nummer vier, die in
het najaar zal verschijnen, heeft
Piet Huysentruyt voor het goede
doel het boekje ‘Piet Puur’
 gemaakt. De ondertitel luidt
 ‘Gerechten die vlot naar binnen
gaan’ want het is gemaakt voor
mensen die problemen hebben
met kauwen, slikken of vast voed-
sel. De vtm-kok richt zich vooral
op  mensen die getroffen zijn door
de fatale spierziekte ALS. 
«Dit boekje is geleidelijk aan ge-
groeid tot wat het nu is. Ik wilde
gaan voor ‘gewone’ gerechten
voor de hele familie, maar aange-
vuld met een aangepaste gepu-
reerde versie. Ik wilde ook ver-
mijden dat het een boekje met

enkel pureefoto’s zou worden.
Wel, we zijn geslaagd in ons
opzet», aldus een geëmotio-
neerde Huysentruyt, gisteren

op de persvoorstelling in Leuven,
waar hij meteen tot peter van de
Liga werd gebombardeerd. 

Al 30.000 verkocht
Nog voor ‘Piet Puur’ in de winkel
lag, kon vrijdag al een cheque van
50.000 euro overhandigd worden
aan de ALS Liga. De winst van
30.000 exemplaren die in voor-
verkoop  de deur uitgingen. Zowel
Huysentruyt, als vtm en uitgeve-
rij Lannoo schenken alle inkom-
sten aan de Liga. Op 9 oktober
gaat Huysentruyt ook koken voor
het galadiner ten voordele van de
ALS Liga in Leuven. (MC)

VOOR HET GOEDE DOEL

Meer info over de ALS Liga op www.alsliga.be. ‘Piet Puur’ kost 12,95 euro.

SPEELTIJD DEFINITIEF VOORBIJ 
Vorige week was het al kantje boordje, maar gisteravond bleek het danstalent van
An Lemmens toch onvoldoende om te concurreren met de andere koppels. Straks
nemen drie mannelijke BV’s het op tegen Sonja Kimpen, de enige vrouw die 
‘Sterren op de Dansvloer’ wonderlijk overleeft.

Rockabilly-jonkies The Baseballs speel-
den gisteren ten dans in ‘Sterren Op De
Dansvloer’. De hippe Duitsers scoren mo-
menteel volop met rock-’n-rollversies van
radiohits en brachten voor de deelnemers
hun versie van Rihanna's 'Umbrella'.

Leuk bezoek in ‘Sterren Op De Dansvloer’
gisteren, waar de Berlijnse 'The Baseballs'

als eerste band ooit een nummer mochten
brengen tijdens de liveshow. De drie
 jongens, die op hun 8ste reeds hun eerste
vetkuif kamden, waren onder de indruk.
«Weet je dat het voor ons soms moeilijk
was om de deelnemer van de professione-
le danser te onderscheiden? Zelf moesten
we maar drie pasjes brengen en dat von-
den we al behoorlijk verwarrend.»
Al was er één iemand die de jongens mak-

kelijk tot swingen kon verleiden. «We ken-
nen haar naam niet, maar ik weet wel dat
we de hele tijd naar de kont van die met
haar rood haar en tattoos stonden te sta-
ren. (An Lemmens, red.) Mocht die ons ge-
vraagd hebben, zou het zeker gelukt zijn.
Vooral bij iets traags waarbij je je partner
eens dicht tegen je aan mag trekken.
(lacht) Het was soms moeilijk om ons
op onze muziek te concentreren.» 
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Isabelle A zwanger van eerste kindje
Zangeres Isabelle Adam (34) en haar vriend Hans

Forceville (32) verwachten een eerste kindje. 
«We zijn heel blij met dit positieve nieuws en het
kindje is meer dan welkom. Alles verloopt prima
tot nu toe. Eind september wordt de baby
 verwacht», aldus een gelukkige Isabelle en Hans,

die al een kleine drie jaar samen zijn. Isabelles
nieuwe album en bijbehorende optredens

 schuiven op naar 2011. Hans Forceville is muzikant
en speelde onder andere bij Sweet Coffee. Hij heeft al twee kinderen uit
een eerdere relatie. Voor Isabelle wordt het haar eerste kindje. 

(JBR)

Leah Thys en Marleen Merckx,
meters van de ALS Liga, 
waren ook van de partij. PN

PN

An Lemmens
redt het niet

ORKEST
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An Lemmens 
en Aerjen  kozen voor 
een moderne tango-
interpretatie, maar 
dat volstond niet

MARK COENEGRACHT

«Moeilijk concentreren als die roodharige voor je danst»


