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Agenda leeggemaakt, dekentje klaargelegd, gordijnen dichtgetrokken                       én Humo-overzicht op de schoot gepakt?
                                                 U bent me d’r eentje, niet te doen: tijd voor het                       nieuwe tv-seizoen!

Voelt u zich best gelukkig bij 
uw partner? Ga dan vooral niet 
op uw lauweren rusten: aan 
uw relatie werkt u beter vóór 
er sleet op zit. In  ‘Koppels’ vol-
gen vier gelukkige stelletjes 
relatietraining onder het toe-
ziend oog van klinisch seksuo-
logen Chloé De Bie en Wim 
Slabbinck. De koppels krijgen 
opdrachten, fi lmen die zelf en 
leveren commentaar. ‘Eén mi-
nuut tongkussen? Vooruit dan 
maar! Zittend of liggend?’
HUMO De koppels krijgen 
relatietraining. Wat is het 
verschil met relatietherapie?
CHLOE DE BIE «Relatiethera-
pie is er voor koppels die de 
brokken zelf niet meer kunnen 
 lijmen. Bij relatietraining moet 
er niets gered worden. Onze 
koppels voelen zich goed bij 
elkaar, maar zitten wat vast 
in de sleur van het dagelijkse 
leven. Dus geven wij tips om 
daar weer uit te raken.»
HUMO Is het echt nodig om 
over je relatie te praten als 
alles goed gaat?
DE BIE «Je moet geen proble-
men zoeken waar er geen zijn. 
Maar praten zorgt ervoor dat 
je met elkaar verbonden blijft. 
Het is ook makkelijker om het 
over moeilijke dingen te heb-
ben,  zoals de defi nitie van 
overspel, wanneer je in rustig 
water zit dan wanneer de boot 
al half  gezonken is.»
HUMO Wat kan de band 
tussen twee partners 
versterken?
DE BIE «Kussen! Veel en hevig! 
Dat was ook één van de 
opdrachten: test elke 
dag een aantal kussen 
uit en ga op zoek naar 
jullie ideale kus. In 
een lange  relatie ver-
geten we dat mak-
kelijk en geven we 
alleen nog haasti-
ge kusjes. Terwijl 
een echte kus, 
van minstens 
zes seconden, 
heel e�  ci-
ent is.»

HUMO De koppels filmen 
zichzelf. Zorgt dat niet voor 
zelfcensuur?
DE BIE «Dat was ook mijn be-
zorgdheid, maar de koppels 
hebben ons verrast met hun 
openheid. Ze voelden zich 
veilig en durfden heel open 
te zijn.»
HUMO Krijgen we ook seks 
te zien?
DE BIE «Nee, we wilden het 
proper houden (lacht). We ga-
ven de koppels wel opdrach-
ten om hun seksleven te ver-
beteren, en daar praten ze ook 
vrijuit over. Zo  lieten we hen 
 vragenlijsten invullen over hun 
seksuele voorkeuren om die 
daarna samen te overlopen.»
HUMO Kan de Vlaming 
echt zo moeilijk over 
seks praten dat er een 
enquête aan te pas moet 
komen?
DE BIE «Niet alleen de Vla-
ming, hoor. Ik heb twee jaar 
in Nederland gewerkt en ook 
daar is seks een beladen the-
ma. ‘Wat vind jij leuk in bed?’ 
is een vraag die we verbazend 
weinig stellen aan onze part-
ner. Tegenwoordig zien we 
overal rondom ons een grote 
lading seks, maar dat is niet 
de realiteit die ik bij echte kop-
pels zie.»
HUMO Wat kunnen we 
daaraan doen?
DE BIE «Gewoon doen en je 
gêne opzijzetten. Zo kun je je 
afvragen: ‘Is het normaal dat 
ik anale seks leuk vind? En 
gaat mijn partner niet raar re-
ageren als ik het voorstel?’ 

Maar bij praten over seks 
is er geen protocol, en 
maar goed ook. Zolang 
beide partners het oké 

vinden, kan alles.»
HUMO Straks 

eens proberen, 
bedankt! (sp)
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VTM, donderdag 
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Zo redt u uw relatie: ‘Kussen! 
Veel en hevig!’
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fi losofi e van de huiskamer 
aan.»
HUMO In ‘Man bijt hond’ heb 
je véél mensen bezocht. Ben 
je echt iedereen terug gaan 
opzoeken?
HEYLEN «Nee, van de pakweg 
tweehonderd mensen heb ik er 
zestig uitgekozen. Er moest een 
goede reden voor zijn. Mensen 
met een talent vind ik bijvoor-
beeld interessant. Zo herinner-
de ik me een meisje dat enorm 
mooi pianospeelde en zong als 
een engel. Wat blijkt? Ze is on-
langs nog bij ‘Belgium’s Got 
Talent’ gepasseerd.  Sommige 
mensen zijn volledig openge-
bloeid sinds mijn vorige be-
zoek, bij anderen lijkt de tijd te 
hebben stilgestaan.»
HUMO Valt bij die laatste 
categorie ook een zekere 
schoonheid te rapen, of denk 
je: dat zijn twintig verscheten 
jaren geweest?
HEYLEN (lacht) «Nee nee, daar 
valt schoonheid te rapen. Kijk, 
ikzelf ben nogal avontuurlijk 

aangelegd. Maar wie zegt dat 
dat het beste is? Ik heb vrien-
den en kennissen die nog al-
tijd doen wat ze vroeger de-
den. Zij houden van het dorpje 
Oosteeklo, waar ik vandaan 
kom, en willen er de rest van 
hun leven blijven. Die men-
sen zijn gelukkig. Als ik bij 
hen ben, dan voel ik een knus-
se nestwarmte. Bij mij thuis 
in Oostende is er óók warmte, 
maar tegelijk heerst er een ge-
voel van opwinding.»
HUMO Ben jijzelf tevreden 
over je afgelopen twintig 
jaar?
HEYLEN «Jawel. Ik ben mee-
gegaan naar VIER en ik ben 
blij met die keuze, net zoals 
ik blij ben dat ik nu weer een 
programma voor de VRT kan 
maken. Laat mij mezelf maar 
op tijd en stond  heruitvinden. 
Liever stromend dan stil-
staand water.» (vvp)

ZELFDE DEUR, 20 JAAR LATER
Eén, donderdag 6 september, 20.40

‘Coach’ Stijn Van der Stockt neemt afscheid van de Britten:               ‘Iedereen is er ad rem’
voor de brexit hadden gestemd 
omdat ze hun soevereiniteit te-
rug willen. Het was geen stem 
tegen Europa of tegen de Euro-
peanen. Ze hebben vooral het 
gevoel dat ze niet genoeg con-
trole hebben over hun eigen in-
stellingen en wetten. Kortom, 
over hun eigen land.»
HUMO Maakt de gewone Brit 
zich zorgen over de gevolgen 
van een harde brexit?
VAN DER STOCKT «Dat is ook 
weer zo geweldig aan hen, ze 
nemen het ongeloofi jk Brits 
op. Zoals het in ‘Time’ van Pink 
Floyd klinkt: ‘Hanging on in quiet 
desperation is the English way’. 
Met een zekere ironische, lank-
moedige afstandname.»
HUMO Het blijft in ieder geval 
een uniek volkje.
VAN DER STOCKT «Het is ook 
geweldig om daar televisie te 
maken. In België zijn de spits-

vondige mensen dungezaaid. In 
Groot-Brittannië is bijna ieder-
een ad rem. Echt ongeloofl ijk. 
Ieder een lijkt wel op het vinken-
touw te zitten om een mopje te 
maken. Als er één ding is wat 
deze rubriek kan doen, is het 
de Britten zelf nog meer laten 
schitteren dan de presentator.»
HUMO Pink je eind maart 
een traantje weg als Groot-
Brittannië écht de Europese 
Unie verlaat?
VAN DER STOCKT «Ik vrees de 
dag dat onze belangrijkste part-
ner in de Europese Unie Duits-
land wordt (lacht). Anderzijds 
neem ik het ook wel op zoals de 
meeste Britten zelf: we zien wel 
wat er komt. En ondertussen 
kunnen we er maar beter eens 
mee lachen.» (mvs)

IEDEREEN BEROEMD
Eén, maandag 3 september, 19.40


