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Inleiding 

De laatste jaren werd er weer veel kwaliteit uitgebracht in Vlaanderen. Het werd dus hoog tijd dat we eens 

een update publiceerden van die deelcollectie. 

In 2011 publiceerden we al eens een lijst van de Vlaamse Stand-up Comedy op dvd, in 2013 volgde de 

tweede editie van de Vlaamse speelfilms op dvd en nu is er ook voor het eerst een volledige lijst van onze 

stand-up comedians en onze Vlaamse tv-series. 

Inhoud 

 Stand-Up comedy 

  Nieuw in 2016 en 2015 

  Alle speelfilms, geklasseerd op naam 

 Vlaamse speelfilms 

  Nieuw in 2016 en 2015 

  Alle speelfilms, geklasseerd op regisseur 

Tv-series 

  Nieuw in 2016 en 2015 

  Alle series, geklasseerd op titel 

Vlaamse stand-up comedy  

Nieuw in 2016 
 

Agnew, Alex: The legend ends (2016) 

In deze afscheidsshow, live opgenomen in het Sportpaleis, ventileert Alex in z’n gekende 

rock’n’roll comedy stijl nog één keer z’n mening over het Big Brother gevoel dat ons 

vandaag omringt. De overheid die de hele tijd maar uitmaakt wat goed of slecht is voor ons, 

de goegemeente die meent mensen te mogen maken of kraken, mediawatchers die ons 

bepaalde richtingen uitsturen. Over de gestoorde sociale controle die vreemd genoeg 

samengaat met een vorm van apathie. Wij zijn niet langer generatie x, maar generatie niks. 

 

Coppens, Raf: 25x 25 jaar (2016) 

De grote comeback show van Raf Coppens. En wat voor één. Hij staat er terug: scherp, 

gevat, ongehoord grappig. Raf Coppens is terug waar hij begon: tussen de mensen. 

Grappen over de actualiteit en het dagelijkse leven. Kort op de bal en licht bijtend. Het 

leven zoals het is, recht in uw gezicht gegooid. Opgejaagd door de moderne tijd. Geen 

andere komiek doet beter. 

 

https://www.bol.com/be/p/the-legend-ends/9200000022108436/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/25-jaar-raf-coppens/9200000042727350/?suggestionType=typedsearch
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Galle, David: Overleven in de chaos (2016) 

Chaos. Het leven is er vol van. In onze kop is het chaos. In uw kast en uw garage. U moet 

dringend eens orde scheppen in die warboel. Maar de agenda zit ook al vol. 

Structuur, dat hebben we nodig. Een oplossing. En David Galle heeft de oplossing. Heeft hij 

dan structuur? Neen, hij is zelf ook een groot warhoofd, dus hij kan er wel over meespreken. 

En misschien kunnen jullie samen wat opruimen. 

In z'n tweede avondvullende show gaat David op zoek naar de oorzaak en de oplossingen voor de 

chaos die ons omringt. Geniet tijdens de drukte van de Gentse Feesten van deze verhelderende 

voorstelling. 

 

Van Hyfte, Joost: Gastroseksueel (2016) 

“De liefde van de man gaat door de maag”. De uitdrukking gaat al generaties mee tot ieders 

tevredenheid. Helaas bestaat ze enkel nog in vage herinneringen. De gouden tijden zijn 

voorbij. Het begon fout te lopen in 1949 met de invoering van het vrouwenstemrecht, de 

uitvinding van de pil, de “baas in eigen buik”-beweging, Flair, VIJF en Maggie De Block. De 

feiten zijn wat ze zijn. Anno 2014 gaat de liefde van de vrouw door de maag en moet de 

man zich daar naar schikken. De eens zo trotse jager staat vandaag achter het fornuis om zijn liefde te 

bewijzen. De brede neusgaten — die een mammoet kunnen ruiken op 10 kilometer afstand — vergelijken 

vandaag fijne kruiden en de versheid van Provençaalse cavaillon. De man is een krijgsgevangene in 

keukenschort, verslagen in de oorlog der seksen. Maar het verzet smeult… Eén man komt op voor zijn 

lotgenoten. Joost Van Hyfte! 

Nieuw in 2015 
 

Boeva, William : Megalomaan (2015) 

 

Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan de rechterkant is William Boeva de 

grappigste dwerg der Lage Landen. Gewapend met een 5 cm hoge kuif, een kunstheup én 

een handvol grappen trok hij in 2009 richting comedycafé The Joker om er vervolgens 

keihard op zijn bakkes te gaan. Maar William had van het podium geproefd en zette door. 

Als een ware stand-upper geeft William Boeva in Megalomaan zijn eigen klare kijk op de wereld. Hilarisch in 

zijn bevindingen én messcherp voor zowel de aanstarende medemens als zichzelf. Met een mond groter 

dan ’s mans gestalte wil hij de mensen zijn soort leren kennen. Want misschien zijn er niet zoveel 

verschillen als het oog doet vermoeden… 

 

Nelissen, An: Mannenmonoloog (2015) 

 

Binnen 5 miljoen jaar zijn mannen helemaal uitgestorven! Daarom doet An Nelissen in haar 

10de soloproductie een warme oproep om de man te redden.  

Want wat zouden we doen als mannen niet zouden bestaan? Of wat zouden we niet doen, 

als er geen mannen meer zijn? Ja, mannen: het is zover, een feministe neemt het voor jullie 

op. Dat we dat nog mogen meemaken! Deze show is een registratie van één van die heerlijke avonden, in 

een volle Arenbergschouwburg. 

 

https://www.bol.com/be/p/overleven-in-de-chaos/9200000039432540/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/gastroseksueel/9200000039432552/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/mannenmonologen/9200000039432544/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/william-boeva-megalomaan/9200000049194430/?suggestionType=typedsearch
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Piv Huvluv: Yolo! (2015) 

 

Het mag vreemd klinken, maar af en toe denkt ook Piv Huvluv na over het leven. Het leven 

van de eendagsvlieg is dan ook dé inspiratiebron voor Yolo. In Yolo, Piv’s 5e avondvullende 

voorstelling, confronteert hij zichzelf en het publiek met de miezerige eindigheid van ons 

bestaan.  

Hij probeert aan te sturen op een minimale portie zingeving zonder al te grote doelen voor ogen te hebben. 

Met trefzekere eenvoud en op een innemende manier, want Piv blijft natuurlijk wel Piv. 

 

Solo, Han: Bedankt (2015) 

 

In “Han solo bedankt” krijgt het publiek de ultieme kans om Han solo te bedanken voor zijn 

jarenlange maatschappelijke inzet. 

Verwacht van Han solo dus opnieuw tonnen dubbele bodems en kilometers diepgang! Hij 

roept nog harder dan voorheen en gaat nog meer op in zijn unieke woede-uitbarstingen. 

Alleen zo kan hij werken aan een betere wereld. Han solo wordt niet anders, hij wordt beter! 

 

Van Peel: Van Peel overleeft de chaos: 2014 (2015) 

 

De noodlotsymfonie van een woelig 2014. Het jaar van de moeder aller verkiezingen en de 

vader aller mediacirci. Het jaar van eindelijk vrede in Vlaanderen, Oekraïne én in het 

Midden-Oosten. Of van de kiemen van WOIII? Wie zal het zeggen? Van Peel natuurlijk! 

Inclusief bonus audio CD “Veur in den otto”! 

 

Willams, Nigel : Nigel Williams beken(d)t (2015) 

 

‘Beken(d)t’ is een rant vanuit de onderbuik, een blik in mijn hoofd waar gedachten razen, 

meningen groeien, stemmen om ter luidst roepen en waar het geweten knaagt: van de 

eenzaamheid van een ziekenhuiskamer tot de overblijfselen van de Berlijnse muur, van semi 

BV-schap tot de marteling van onze consumptiemaatschappij, van het misbruik van 

pijnstillers tot het zichzelf te ernstig nemen, van zwartgeschminkte politici tot het redden van het milieu. 

  

https://www.bol.com/be/p/van-peel-overleeft-2014/9200000036464030/?suggestionType=typedsearch
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjluZKR1LfRAhUFWhoKHdJxASwQjRwIBw&url=https://www.bol.com/be/p/han-solo-bedankt/9200000023862497/&psig=AFQjCNFCQZQQz8fPqzNk7hN5jHzS4SMRTg&ust=1484140443338699
https://www.bol.com/be/p/piv-huvluv-yolo/9200000039432550/?suggestionType=typedsearch
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Oudere cabaretdvd’s 

Verzameldvd’s 

Comedy casino 1       cab COME 01 

Comedy casino 2        cab COME 02 

Comedy casino 3       cab COME 03 

Hard gelach        cab HARD 

Hard gelach live !       cab HARD 

In de Gloria 1        cab IN DE 01 

In de Gloria 3        cab IN DE 03 

Vaneigens        cab VANE 

Zonde van de zendtijd, seizoen 1     cab ZOND 01 

 

Afzonderlijke Stand-up comedians 

Alex Agnew 

Ka-boom (2006) 

More human than human (2009) 

Morimos solamente (2008) 

Superheld (2010) 

Larger than live (2011) 

The legend ends (2013) 

 

Baul, Guga 

Maestroloog (2014) 

 

Cannaerts, Bart 

Waar is Barry? (2013) 

Wanneer gaan we nog eens bowlen? (12014-  besteld, hou de catalogus in de gaten 

 

Coopens, Raf 

25 x 25 jaar (2016) 

Deprez, Wouter 

Eelt (2007) 

War (2008) 

Je zal alles worden (2009) 

Hier is wat ik denk (2013) 

 

De Rycke, Xander 

Uw zoete 666 (2010) 

Mijn zwarte parade (2011) 

Zijn derde show (2015)  
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De Schepper, Els 

Puur-intiem (2003 

Supervrouw (2007) 

Terug normaal (2007) 

Roddelt (2010 

Niet geschikt als moeder (2012) 

 

Freddy De Vadder 

In den beginne (???) 

Gearrangeerd (2007) 

Icoon (???) 

Freddy gaat naar de bakker (2011) 

In den beginne (2014) 

 

Gabriels, Bert 

Gestorven onzin (2009)  

Galle, David 

D. (2012) ) 

Gaston & Leo 

De strafste TV-stoten ! (2005) 

Het beste van (2011) 

 

Geubels, Philippe 

Droog (2009) 

Hoe moet het nu verder? (2012) 

 

Gili 

Gilicatessen (2009) 

Iedereen paranormaal (2012) 

CTRL (2016) 

 

Goegebeur, Steven 

De geknipte man (2014)    besteld, hou de catalogus in de gaten 

 

Helsen, Wim 

Heden soup! (2006) 

Bij mij zijt ge veilig (2007) 

Spijtig Spijtig Spijtig (2015) 
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Hoste, Geert 

Dwars 

Staat, integrale versie (2006) 

Houdt woord (2008) 

Regeert, eindejaarsconference, (2009) 

Beslist (2010) 

Vulkaan (2011) 

XX (2013) 

King (2014) 

Jump (2016) 

 

Kamagurka 

Welkom in Kamagurkistan (2007) 

Kommil Foo 

Theatershows (3 dvd’s) (2003) 

IJdele hoop 

Lof der waanzin 

Wolfijzers en schietgeweren 

 

Kruismans, Bert 

België voor beginners (2006) 

Wereldberoemd in Vlaanderen Roddelt (2010) 

Ratrace (z.j.) 

Geen gezeik iedereen rijk (z.j.) 

Vaderland (2015)     besteld, hou de catalogus in de gaten 

 

Lamoot,Gunter 

7 years of pure genius (2007) 

Uw beste vriend 

Rauwe kloten (2013) 

 

Leenders, Jeroen 

Sorry ik ben Jeroen Leenders (2013) 

Mahieu, Steven 

Mahieusteues (2013) 

Maniak (2016) 

 

Malschaert, Veerle 

Soldier of love (2014) 

Supermarkt (2014) 

Ecodiva (2016)      besteld, hou de catalogus in de gaten 
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Nelissen, An  

Het goede lijf (2010) 

Vaginamonologen (2012) 

De verzamelde doos (2014) 

Moedermonoloog (2013) 

 

Rijckaert, Henk 

Karton (2010) 

Het experiment (2012) 

Zwerm (2014) 

 

Segers, Iwein 

25 jaar (z.j.) 

Comeback van Iwein Segers (2012) 

 

Urbanus 

Beter 10 krisis in de lucht dan 1 in ons land 

Live & in ’t echt (2005) 

De flauwste van (2005) 

Genoeg gelachen, nu humor (2006) 

Hiep hiep rahoe (2005) 

Vobiscum live (2007) 

 

Vandecasteele, Joost 

In onaanvaardbare staat (2014) 

 

Van den Hoof, Adriaan 

Achterklap (2008) 

Hoogspanning (2013) 

Van Hyfte, Joost 

Kok (2013) 

Gastroseksueel (2016) 

 

Vermeire, Jacques 

Zaalshow 1 

Zaalshow 2 

 

Williams, Nigel 

Democlash (2008) 

Terrorist (2006) 

Working class hero (2013) 

Beken (d)t (2015) 
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Wyns, Luk 

Sterke verhalen (2004) 
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De Vlaamse film op DVD 

In 2009 maakten we ons eerste overzicht van de Vlaamse speelfilms. In 2014 maakten we een update en dit 

is de meest recente versie. 

Veel kijkgenot 

Hoe zoek je in onze catalogus? 

In de catalogus op onze website (http://kortrijk.bibliotheek.be/ ) vind je met een eenvoudig trucje alle 

dvd’s terug. 

Met de Zoekopdracht : vlaamse films DVD  504 treffers (series inbegrepen) 

In de Linkerkolom kun je bijvoorbeeld selecteren op  2010-…  

Dit zijn de speelfilms en series die verschenen zijn vanaf 2010 

In dezelfde Linkerkolom kun je nog verder verfijnen:   2016, 2015 enz… 

Op die manier vind je de laatste aanwinsten. 

  

http://kortrijk.bibliotheek.be/
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Wij hebben het niet ? 
 

Natuurlijk kunnen wij niet alles hebben. Dankzij de goede 

samenwerking tussen de verschillende West-Vlaamse en andere Vlaamse bibliotheken kun je, als lid van 

onze bib, heel eenvoudig cd’s of dvd’s laten overkomen van andere bibliotheken. Zoek in de catalogus, vul 

een formuliertje in (digitaal) of ter plaatse en afhankelijk van de beschikbaarheid, krijg je zo snel mogelijk 

bericht per mail of telefoon als het door jou gevraagde klaarligt is. Je betaalt een schamele € 1,50 als 

vergoeding. 

We proberen altijd zo volledig mogelijk te zijn met onze collectie maar soms gaan dvd’s kapot of zijn ze 

(tijdelijk) niet meer te krijgen in de handel. 

Je kan ze wel bij onze collega’s vinden. 

 

Blueberry Hill (Robbe de Hert, 2005) 

Dief (Mark Punt, 1997) 

Gaston en Leo in Hong Kong (Paul Cammermans, 1988) 

In kluis (Jan Guyaert, 1978) 

De Indringer (Frank Van Mechelen, 2005) 

De kollega’s maken de brug (Vincent Rouffaer, 1988) 

Manneken Pis (Frank van Passel, 2000) 

De laatste zomer (2007) 

Paniekzaaiers (Patrick Le Bon1986) 

Zware jongens (Robbe de hert, 1984) 

De Belgische film op DVD 

In het onderstaande gedetailleerde overzicht hebben we alleen de Nederlandstalige film opgesomd en van 

een korte inhoud voorzien. 

Lijst van Belgische films (ook kinderfilms) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_films  

Meer info over de Vlaamse film vind je o.a. op volgende websites 

www.filmfreak.be 

www.filmsalon.be  

www.cinebel.be 

www.cinevision.be 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/De_laatste_zomer
http://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Film_uit_2007
http://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Belgische_films
http://www.filmfreak.be/
http://www.filmsalon.be/
http://www.cinebel.be/
http://www.cinevision.be/
http://zoeken.bibliotheek.be/
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De Vlaamse film op DVD, chronologisch 

2016 

 

Achter de wolken (Cecilia Verheyden, 2016)   romantiek, ouderen 

Langspeelfilmdebuut van Cecilia Verheyden, gebaseerd op het succesvolle theaterstuk* van 

Michaël De Cock. In de hoofdrollen de bekende Vlaamse acteurs Jo De Meyere en Chris 

Lomme die hun toneelrol hernemen. Emma en Gerard waren in hun studententijd 

geliefden, maar zij trouwde met zijn beste vriend waarna ze elkaar uit het oog verloren. 

Vijftig jaar later zijn beiden weer alleen en ontmoeten ze elkaar bij toeval. Hun liefde vlamt 

weer op, maar hun familie is daar niet blij mee. 

 

Ay Ramon (Stijn Coninx, 2016)    Sinterklaas, humor 

Terwijl Sinterklaas zoals altijd met de stoomboot uit Spanje naar Antwerpen vaart, reist zijn 

trouwe knecht Ramon Iglesias met zijn paard over land om het dier van zeeziekte te sparen. 

Maar ze worden onderweg gevangen genomen door Tikkelotje, die het muzikale talent van 

Ramon in een nieuwe act wil gebruiken om zo haar slecht draaiende theatertje nieuw leven 

in te blazen. Professor Van den Uytleg en Conchita zetten hun postduiven in en ook Zwarte 

Piet schiet in actie om Ramon en het paard terug te vinden. De zoektocht loopt echter niet van een leien 

dakje en één voor één worden ze door de vastberaden Tikkelotje in de val gelokt en opgesloten. Er zit voor 

Sinterklaas niks anders op dan alleen op pad te gaan. Zal hij erin slagen om zijn vrienden terug te vinden en 

te bevrijden? 

 

Broer (Geoffrey Enthoven, 2016)     broers, humor 

Ex-hoteluitbater Mark Lebeer krijgt onverwacht een uitnodiging van de knappe, steenrijke 

Ierse Grace om hun oude liefdesaffaire van twintig jaar geleden nieuw leven in te blazen. 

Het bericht is echter niet voor hem bedoeld, maar voor zijn broer Michel die destijds het 

ouderlijk hotel heeft failliet geholpen en daarna vertrokken is met Marks vrouw. 

Opgestookt door zijn geldzuchtige buurman Ronie, besluit Mark zich uit te geven voor zijn 

broer en zo de vroegere familiale ‘rekeningen’ te vereffenen. Wanneer Mark en Ronnie in Ierland 

toekomen, blijkt dat Grace ook haar eigen, duistere agenda heeft... 

 

Land of the enlightened, The (Pieter-Jan De Pue, 2016)   Afghanistan 

Fictie en documentaire lopen naadloos in elkaar over in deze verbluffende 

cinematografische reis, naar de schoonheid van het door oorlog geteisterde Afghanistan. 

De beelden die debuterend regisseur Pieter-Jan De Pue over een periode van zeven jaar op 

evocatieve 16 mm-film vastlegde, geven een bevreemdende maar fascinerende kijk op de 

toestand waarin Afghanistan wordt achtergelaten voor de volgende generatie. 

Terwijl de Amerikaanse soldaten zich opmaken om te vertrekken, dringen we in het spoor van De Pue diep 

in dit verborgen land binnen waar jonge jongens vogelvrije bendes vormen die handelsroutes controleren, 

springstof van achtergebleven landmijnen verkopen en roestige tanks als speeltuigen gebruiken 

 

 

 

https://www.bol.com/be/p/broer/9200000053839180/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/ay-ramon-de-eerste-vlaamse-sinterklaasfilm/9200000065397643/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/land-of-the-enlightened-au-pays-de/9200000065170584/?suggestionType=suggestedsearch
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2015 

 

D’Ardennen (Robin Pront, 2015)     misdaadfilm 

Als Kenneth na vier jaar vrijkomt uit de gevangenis wil zijn vriendin Sylvie geen contact meer 

met hem hebben. Deels omdat ze is afgekickt en deels omdat ze inmiddels een relatie met 

zijn broer Dave heeft, die ook het rechte pad gevonden heeft. Kenneth weet nog van niets 

en probeert Sylvie’s liefde terug te winnen. Als de spanningen tussen beide broers 

toenemen komt het tot een uitbarsting 

 

Belgica (Felix Van Groeningen, 20016)     muziek, broers 

 

Felix Van Groeningen (The broken circle breakdown; De helaasheid der dingen) vertelt in 

zijn vijfde speelfilm het verhaal van zijn vader die eind jaren tachtig in Gent de beruchte 

club Charlatan beheerde, hier 'Belgica' genoemd. Vrijgezel Jo (Stef Aerts) begint een café in 

Gent, zijn oudere broer Frank (Tom Vermeir), getrouwd, vader en autoverkoper, besluit 

hem te gaan helpen. Samen bouwen ze het café uit tot een succesvolle en beruchte nachtclub, maar de 

broers gaan ook drugs gebruiken, krijgen financiële problemen, relatieverwikkelingen en ook hun 

onderlinge band staat onder druk. 

 

Black (Adil el Arbi, 2015)    multiculturele samenleving 

!!! Engels gesproken !!! 

Rauwe film uit België van Adil El Arbi en Bilall Fallah, die door de terreur in Parijs extra in de 

aandacht is gekomen. Het verhaal is gebaseerd op de romans Back en Black van Dirk 

Bracke* en laat zich samenvatten als West Side Story of Romeo en Julia in Brussel. Zij is 

vijftien jaar en lid van de zwarte straatbende Black Bronx, hij is een charismatische 

Marokkaan en lid van de 1080'ers, een bende uit Molenbeek. Hun romance wordt de inzet van een wrede 

bendeoorlog. 

 

Bowling balls (Marc Punt, 2015)    motorbendes, humor 

 

Ergens diep verscholen in het midden van nergens staat het clubhuis van motorclub de 

Bowling Balls. De club wordt geleid door president Mon Dewilde, een ex-

belastingcontroleur. De Bowling Balls spiegelen zich graag aan beruchte bendes zoals de 

Hells Angels en de Outlaws, maar helaas zijn haar leden een pak minder heldhaftig. Ze 

houden zich bezig met de verkoop van gestolen auto’s, maar krijgen steeds meer concurrentie van een 

rivaliserende bende, de Banana Knights. 

 

Brabançonne (Vincent Bal, 2015)    romantische komedie 

 

De Vlaamse harmonie Sint-Cecilia en het Waalse En Avant zijn allebei geselecteerd voor de 

grote Europese finale. Wanneer de solist van Sint-Cecilia dood neerstort op het podium 

heeft Elke, dochter van dirigent Jozef, een idee om alsnog hun finale te redden: de 

fantastische trompettist Hugues weghalen bij de Walen. 

 

 

https://www.bol.com/be/p/bowling-balls/9200000040520745/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/be/p/brabanconne/9200000037714546/?suggestionType=typedsearch
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Cafard (Jan Bultheel, 2015)     wereldoorlog I 

 

Vlaamse animatiefilm (2015) van ex-reclameman Jan Bultheel over de Eerste Wereldoorlog. 

Het verhaal is gebaseerd op ware gebeurtenissen en volgt een worstelkampioen die bij de 

eerste pantserdivisie uit de geschiedenis terechtkomt. De zware voertuigen zakken in de 

prut bij de loopgraven in België en worden daarom naar de Russen gestuurd. De divisie reist 

de wereld rond zonder ooit te hoeven vechten. De film is gemaakt met motion-capture techniek. De 

bewegingen van de acteurs werden digitaal 'betekend'. De stijl is mooi maar grof, denk aan games uit de 

jaren '90. Prachtige decors maar weinig expressie in de gezichten 

 

Café Derby (Lenny Van Wesemael, 2015)      familie 

Van Wesemael vertelt in haar film het verhaal van haar eigen familie en overleden vader, 
een marktkramer met een kroostrijk gezin die het hoofd boven water probeerde te houden. 
Haar zachte kroniek over opgroeipijnen en de moed van een volkse man om te blijven 
dromen, is altijd integer en oprecht. Georges doet dat met vallen en opstaan en soms met 
grote plannen in het hoofd. Als hij verneemt dat paus Johannes Paulus II tijdens zijn bezoek 

aan België anno 1985 op dat vliegveld nabij Gent een openluchtmis gaat geven voor meer dan 
honderdduizend mensen, huurt hij het enige café in de omgeving en maakt hij zijn Hollandse vrouw en 
collega-marktkramers warm om er standjes met eten en drank te installeren.  Dat het een en het ander op 
een fiasco uitdraait, valt te verwachten maar Van Wesemael is niet geïnteresseerd in een optimistisch 
sprookje. 

Foute vrienden, de film (J.C.M. Willems, 2015)     humor 

 

Foute Vrienden – De Film is groter, harder, exotischer en nog gênanter dan de welbekende 

reeks van 2BE. De vrienden gaan op dezelfde manier te werk als op TV: alles is echt en 

wordt vastgelegd met verborgen camera’s. Maar deze keer trekken ze door heel Europa. Ze 

spelen straatartiesten in Parijs, zijn sommeliers in een kasteel, en halen hun beste 

versiertrucs boven in Barcelona. 

 

Galloping mind (Wim Vandekeybus, 2015)    tweelingen, lot 

 

Voor deze poëtische brok geobsedeerd filmmaken trok hij naar Boedapest en de Zwarte Zee 

in Roemenië. Om er bij valavond paarden, bereden door kinderen, zonder zadel, door de 

straten te laten draven. Of om te tonen hoe zwerfhonden in de fik worden gestoken en om 

vooral met veel lyrische panache naar het leven te kijken van een bende straatjochies en 

een handelaar in puppy's annex filosoferende radiopiraat - de stemmige soundtrack, tussen jazz en rock in, 

is fraai met straffe namen als Dans Dans, Mauro Pawlowski en Marc Ribot. 

 

FC De Kampioenen: Jubilee general (Eric Wirix, 2016)   humor 

 

De Kampioenen worden uitgenodigd door Albert Tartuffe, een oude vriend van 

voorzitter Boma voor een vriendschappelijke wedstrijd in de Provence tegen het 

plaatselijke Saint-Tintin. Tartuffe probeert aan Boma een wijndomein te verkopen waar 

een steenrijke sjeik van af wil. Boma is namelijk van plan om met Goedele naar Frankrijk 

te verhuizen en te stoppen met de Kampioenen. Wat Boma niet weet is dat het wijnkasteel waardeloos is. 

Er komt namelijk een TGV-lijn door het gebied. 

 

https://www.bol.com/be/p/cafe-derby/9200000053380328/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/foute-vrienden/9200000044376572/?suggestionType=typedsearch
https://media.fun.be/media/catalog/product/cache/43/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/0/20395307.jpg?_ga=1.134209294.1638845067.1484139709
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Lee & Cindy C. (Stany Crets, 2015)      romantiek 

besteld, hou de catalogus in de gaten 

 

Lee and Cindy C. is een romantische tragikomedie over rockdromen, schlagerpassie en 

onvoorspelbare liefde. Lee besluit zich te wijden aan een carrière in de rockmuziek. De 

muzikale kwaliteiten van zijn bandleden, tevens zijn jeugdvrienden, zijn echter niet bepaald 

indrukwekkend. Gelukkig krijgt hij steun van zijn nonkel Dolf, een derderangsclown met een 

drankprobleempje. Cindy C. een Vlaamse schlagerzangeres, wil haar carrière een nieuwe boost geven maar 

zit met een gewetensprobleem. Zij wil niet langer liegen en bedriegen in de klatergouden wereld van de 

showbizz. Wanneer Lee en Cindy elkaar per toeval ontmoeten, ontdekken ze bij mekaar een drang naar 

integriteit en waarheid. Een vonk springt over en de twee worden ondanks de wereld van verschil en een 

leeftijdskloof verliefd op elkaar. 

 

Paradise trips (Raf Reyntjens, 2015)     roadmovie 

 

Buschauffeur Mario heeft zijn hele carrière gepensioneerden naar het warme zuiden 

gebracht. Op de vooravond van zijn eigen pensioen moet hij tegen zijn zin een kleurrijke 

bende jongeren naar een festival in Kroatië brengen. Onderweg groeit het conflict tussen 

de conservatieve Mario en zijn alternatieve passagiers. Wat Mario’s laatste reis moest 

worden verandert al snel in een fascinerende trip die Mario confronteert met zijn vooroordelen en met zijn 

verloren zoon. 

 

Problemski hotel (Manu Riche, 2015)   vluchtelingen, verfilmd boek 

 

Verfilming van het boek uit 2003 van Dimitri Verhulst* door Manu Riche. Over een 

opbloeiende liefde tussen Bipul en Lidia, twee asielzoekers in een asielzoekerscentrum in 

Brussel, in de donkere dagen voor kerst. Een ensemblefilm met een absurdistisch tintje 

 

 

Safety first: the movie (Tim van Aelst, 2015)     humor 

 

In Safety First - The Movie slepen bewakingsagenten Dirk Porrez, Simon 'Smos' Vos, Luc 

Turlinckx en Ingrid Porrez de job van hun leven in de wacht: ze mogen de V.I.P. van een van 

de beste muziekfestivals ter wereld bewaken! Eenmaal daar doet Luc een schokkende 

ontdekking die de hele Friendship in gevaar brengt. Ook op Tomorrowland geldt: Discipline, 

Dedication and Friendship... maar Safety First! 

 

Terug naar morgen (Lukas Bossuyt, 2015)    science fiction 

 

Viktor is een jonge en briljante wetenschapper die al heel zijn leven gelukkig is met Lena, 

ondanks een tragisch ongeval tijdens hun jeugd. Op een dag ontdekt Viktor een manier om 

de tijd te manipuleren: hij kan e-mails naar het verleden sturen. Viktors' drang om zijn en 

Lena's verleden te veranderen, wordt te groot. Maar het verleden, hoe klein de ingreep ook, 

verander je niet zonder risico's... 

 

https://www.bol.com/be/p/lee-cindy-c/9200000046257633/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/be/p/terug-naar-morgen/9200000050319493/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/paradise-trips/9200000050077785/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/safety-first/9200000053796255/?suggestionType=typedsearch
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Trouw met mij (Kadir Balci en Jean-Claude Van Rijckegem, 2015) gemengde 

huwelijken 

 

Jurgen heeft zijn knappe collega, Sibel, na een korte affaire ten huwelijk gevraagd. Voor de 

ouders van beide twintigers komt de trouw als een complete verrassing. Sibel en Jurgen zijn 

smoorverliefd en kijken enorm uit naar een prachtig trouwfeest. Dat is echter buiten de 

druk, de verwachtingen en de twijfels van hun families gerekend. Eén ding is zeker: het wordt een 

trouwfeest om nooit meer te vergeten. 

 

Vriendinnen (Cecilia Verheyden, 2015) 

 

Tiendelige televisieserie van de Vlaamse zender Eén. In 1945 worden de 18-jarige Nel en Eva 

eerst buurmeisjes en daarna ondanks hun tegengestelde karakters vriendinnen. De serie 

volgt de ups en downs in hun vriendschap en hun leven tot 2014. Hun vriendschap staat 

centraal, tegen de achtergrond van de veranderende maatschappij met de opkomst van de 

pil, abortus, het feminisme, moderne apparaten. Het ene meisje evolueert van vrijgevochten naar gematigd 

terwijl de andere het omgekeerde proces doormaak 

 

Wat mannen willen (Filip Peeters, 2015)    romantische komedie 

 

In Wat Mannen Willen volgen we de levens van zes mannen op zoek naar de grote liefde of 

gewoon een beetje geluk in een tijd waarin mannen soms geen idee hebben hoe ze man 

moeten zijn en wat vrouwen nu eigenlijk van hen verwachten 

 

 

 

Waste land (Pieter van Hees, 2015)      film noir 

 

"Waste land" is het derde deel in de trilogie "Anatomie van liefde en pijn" van Van Hees, na 

"Linkeroever" en "Dirty mind". "Waste land" vertelt het verhaal van politieagent Leo 

Woeste, die zichzelf helemaal verliest in de duisternis van Brussel. Wanneer zijn vrouw 

onverwacht zwanger wordt, wil hij nog een laatste moordzaak ophelderen. 

 

Welp (Jonas Govaerts, 2015)      griezelfilm 

 

De twaalfjarige Sam heeft een rijke fantasie. Als hij met de scouting gaat kamperen in de 

Ardennen, ziet hij een vreemd wezen met een masker rondsluipen door de bomen. De 

leiding van de scouts doen het af als een verzinsel en vinden Sam een fantast. Tot er steeds 

vreemdere dingen gebeuren en de scouts erachter komen dat er niet alleen een gemaskerd 

wezen rondsluipt, maar nog iets veel gruwelijkers. 

 

 

 

 

 

 

https://www.bol.com/be/p/trouw-met-mij/9200000039906757/?suggestionType=suggestedsearch
https://www.bol.com/be/p/wat-mannen-willen/9200000050000986/?suggestionType=typedsearch
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbxcbbrbzRAhXCtxoKHTX5AuUQjRwIBw&url=http://www.cinenews.be/nl/films/waste-land-1/&psig=AFQjCNGEQrU3j1wSbRHmvDTchSlVDYu8GQ&ust=1484301923738715
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Alle Vlaamse speelfilms op een rij (geklasseerd op regisseur) 
1. Balci, Kadir   Turquaze (2012)   multiculturele samenleving 
2.      Trouw met mij (2015)   gemengde huwelijken 
3. Bal, Vincent   Brabançonne (2015)   romantische komedie 
4. Balthazar, Nic   Tot altijd (2012)   drama, MS 
5. Barman, Tom   Any way the wind blows (2004)  drama 
6. Beels, Kaat   Swooni (2011)    drama, passie 
7. Boeckmans, Ivan  Kassablanka (2004)   multiculturele samenleving 
8. Boonman, Fleur  Portable life (2011)   roadmovie 
9. Bossuyt, Lukas   Terug naar morgen (2015)  science fiction 
10. Brosens, Peter   Khadak (2006)    Mongolië, nomaden 
11. Bucquoy, Jan   Camping Cosmos (2009)  humor 
12. Bultheel, jan   Cafard (2015)    Wereldoorlog I 
13. Buyens, Frans   Het dwaallicht (1973)   verfilmd boek 
14.      Minder dood dan de anderen (1992) euthanasie 
15. Cammermans, Paul  Het gezin van Paemel (1986)  boerenleven, verfilmd 
16.      Gaston en Leo in Hong Kong (1988) humor 
17. Claus, Hugo   Vijanden, De (1968)   Wereldoorlog II 
18.      Vrijdag (1980)    incest, verfilmd boek 
19.      De leeuw van Vlaanderen (1985)  Guldensporenslag, verfilmd 
20.      Sacrament, Het (1989)   zelfmoord, holebi 
21. Collet, Paul   Cash? Cash !(1967)   bendes 
22.      Louisa, een woord van liefde (1972) erotische film 
23. Conincx, Stijn   Hector (1987)    humor 
24.      Koko Flanel (1990)   humor 
25.      Daens (2000)    sociale film 
26.      To Walk again (2007)   sport, drama 
27.      Soeur Sourire (2009)   biopic, muziek, holebi 
28.      Marina (2014)    muziek 
29.      Ay Ramon (2016)   Sinterklaas, humor 
30. Conrad, Patrick   Slachtvee (1979à   thriller 
31. Coppens, Freddy  Max (1994)    humor 
32. Crets, Stany   Lee & Cindy C. (2015)   humor 
33. Debrauwer, Lieven  Confituur (2005)   ouder worden 
34.      Pauline en Paulette (2006)  ouderdom 
35. De Bruyn, Erik   Nadine (2008)    kinderloosheid 
36. De Clercq, Julie   Vleugels (2007)    romantische komedie 
37. Defurne, Bavo   Noordzee, Texas (2012)   adolescentie, holebi 
38. Degelin, Emile   Leven en dood op het land (1963) platteland, verfilmd boek 
39. De Hert, Robbe   De Witte van Sichem (1980)  platteland, verfilmd boek 
40.      Zware jongens (1984)   humor 
41.      Lijmen (2000)    satire, verfilmd boek 
42. Delvaux, André   De man die zijn haar kort liet knippen (1965) verfilmd boek 
43.      Een vrouw tussen hond en wolf (1979) WO II, collaboratie 
44. De Pue, Pieter Jan  Land of the enlightened (2016)  Afghanistan 
45. Deruddere, Dominique  Crazy love (1987)   verfilmd boek 
46.      Wait until spring, Bandini (1989) verfilmd boek 
47.      Iedereen beroemd (2000)  humor 
48.      Firmin (2007)    boksen, humor 
49.      Bloedbruiloft (2013)   humor, actie 
50.      Flying home (2014)   duivensport; romantiek 
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51. Desmyter, Stef   Wolf (2010)    thriller 
52. Didden, Marc   Istanbul (1985)    drama, roadmovie 
53.      Brussels by night (2004)  drama, stadsfilm 
54.      Sailors don’t cry (2011)   romantiek 
55. Eerhart, Bobby   Wildschut (1985)   thriller 
56. El Arbi, Ardil   Black (2015)    multiculturele samenleving 
57. Embrechts, Geert  Allez Eddy (2012)   humor 
58. Enthoven, Geoffrey  Vidange perdue (2006)   ouderen, drama 
59.      Happy Together (2008)   drama 
60.      Meisjes (2010)    humor 
61.      Hasta la vista (2011)   gehandicapten 
62.      Broers (2016)    broers 
63. Goossens, Guy   Frits & Freddy (2011)   humor 
64. Govaerts, Jonas   Welp (2015)    griezelfilm 
65. Heldenbergh, Johan  Schellebelle 1919)   wereldoorlog I 
66. Henderickx, Guido  Verbrande brug (1977)   sociale film 
67. Herbots, Hans   Verlengd weekend (2006)  humor 
68.      Bo (2010)    drugs, jeugdinstellingen 
69.      Windkracht 10 (2010)   leger, avontuur 
70. Ilegems, Herwig  Duts (2012)    humor 
71. Kümel, Harry   Malpertuis (1971)   griezelfilm 
72.      De komst van Joachim Stiller 1976 verfilmd boek 
73.      Het verloren paradijs (1978)  drama 
74. Lambo, Daniel:   Los Flamencos (2014)   humor 
75. Lamens, Erik   SM-rechter (2009)   biopic, sadomasochisme 
76. Le Bon, Patrick   Hellegat (1980)    streekfilm 
77.      Zaman (1983)    thriller 
78.      Paniekzaaiers (1986)   thriller 
79. Monsaert, Peter  Off-line (2013)    ex-gedetineerden 
80. Mortier, Koen    Ex-drummer (2007)   drama, verfilmd boek 
81.      22 mei (2010)    zelfmoord, schuld 
82. Peeters, Filip   Wat mannen willen (2015)  romantische komedie 
83. Pieters, Guido   Doctor Vlimmen (1978)   streekroman, verfilmd boek 
84. Pront, Robin   D’ Ardennen (2015)   misdaad 
85. Provost, Nicolas  The invader (2011)   Brussel, migranten 
86. Punt, Marc   Bowling balls (2015)   motoren, humor 
87. Rademakers, Fons  Het mes (1961)    drama, pubers 
88.      Mira (1971)    platteland, verfilmd boek 
89. Reyntjens, Raf   Paradise trip (2015)   roadmovie 
90. Riche, Manu   Problemski hotel (2015)  vluchtelingen, verfilmd boek 
91. Roskam, Michaël R.  Rundskop (2011)   thriller, veeteelt 
92. Simons, Peter   Het einde van de reis (1981)  drama 
93. Somers, Ilse   Weekend aan zee (2012)  romantische komedie 
94. Standaert, Dominique  Hop (2003)    sociale film, illegalen 
95. Stockman, Alex   Verboden te zuchten (2009)  Brussel 
96.      Pulsar (2011)    fantasy, informatica 
97. Thys, Guy Lee   Mixed Kebab (22012)   multiculturele samenleving 
98. Timmers, Johan   Vreemd bloed (2011)   Slagerij 
99. Toye, Patricia   Rosie / Nowhere man (2000)  jeugdliefde 
100.     Little black spiders (2012)  tienerzwangerschap 
101. Troch, Fien  Een ander zijn geluk (2006à  dood 
102.     Unspoken (2010)à   Vermiste kinderen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Happy_Together_(2008)
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103. Van Aelst, Tim   Safety first, the movie (2015)  humor 
104. Van Avermaet, Tom  Dood van een schaduw (2012)  fantasy 
105. Vandekeybus, Wim  Galloping mind (2015)   tweelingen, lot 
106. Van den Berghe, Dorothée Meisje (2003)    vrouwen 
107.      My queen karo (2010)   Krakers 
108. Van den Bossche, Rudy  Olivetti 82 (2006)   thriller, verfilmd 

boek 
109. Van den Broeck, Walter Groenten uit Balen (2012)  sociale film, verfilmd 
110. Vandewoestijne, Johan  Lucker (2007)    horror 
111. Van Eyck, Rob   De aardwolf (2013) 
112. Van Groeningen, Felix  Steve + Sky (2004)   romantische film 
113.     Dagen Zonder Lief (2007)  humor 
114.      De helaasheid der dingen (2010) sociale film, 

verfilmd boek 
115.      The broken circle breakdown (2012) liefde, kinderen 
116.      Belgica (2015)    muziek 
117. Van Hees, Pieter  Linkeroever (2008)   thriller, horror 
118.      Dirty mind (2009)   humor 
119.      Waste land (2015)   film noir 
120. Van Hoebroeck, Joel  Brasserie Romantiek (2012) liefde, humor 
121.      Dubbelleven (2012)  drama, ontrouw 
122. Van Hoogenbemt, Miel  Man zkt vrouw (2008)  humor 
123. Van Looy, Eric   Ad Fundum (1993)  studentenmilieu 
124.      De zaak Alzheimer (2004) detective, verfilmd 
125.      Loft (2009)   thriller 
126. Van Mechelen, Frank  De hel van Tanger (2006) drugs 
127.      Salamander (2013)  detective 
128. Van Mieghem, Hilde  De kus (2005)   romantiek, voetbal 
129.      Dennis van Rita (2006)  mentaal gehandicapten 
130.      Smoorverliefd (2011)  romantische komedie 
131. Van Nuffel, Hans  Adem (2012)   mucoviscidose 
132. Van Passel, Frank  Villa des Roses (200)  drama, verfilmd boek 
133.      Het varken van Madonna (2012) romantische 

komedie 
134. Van Rompaey, Christophe Aanrijding in Moscou (2008)  romantische komedie 
135. Van Wesemael, Lenny  Café Derby (2015)  familie 
136. Verbruggen, Jakob  Code 37 (2012)   thriller 
137. Verhavert, Roland  Meeuwen sterven in de haven (1955) drama 
138.      Rolande met de bles (1972) adel 
139.      De loteling (1974)  verfilmd boek 
140.      Pallieter (1976)   platteland, verfilmd boek 
141.      Brugge, die stille (1981)  historische film, verfilmd 

boek 
142.      Boerenpsalm (1989)  verfilmd boek 
143. Verheyden, Cecilia  Achter de wolken (2016) romantiek, ouderen 
144.      Vriendinnen (2015)  vriendschap 
145. Verheyen, Jan   Team spirit (2001)  voetbal 
146.      Team spirit II (2004)  voetbal 
147.      Alles moet weg (2005)  humor, verfilmd 
148.      Buitenspel (2007)  vader-zoon relatie, voetbal 
149.      Los (2009)  multiculturele samenleving, 

verfilmd boek 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Dagen_Zonder_Lief
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150.      Dossier K. (2010)  detective, verfilmd boek 
151.      Zot van A (2011)  romantische komedie 
152.      Het vonnis (2014)  thriller 
153. Vervaet, Christian  De gek op de heuvel (2007) drama, autisme 
154. Willems, J.C.M.   Foute vrienden, de film (2015) humor 
155. Wirix, Eric   FC De Kampioenen (2014) humor 
156.      Jubilee general (2016)  humor 

 

Afsluiter 

De Vlaamse kortfilm doet het al jaren goed, ook in het buitenland en daarom is er deze keuze van 
kortfilms van Vlaamse regisseurs. 
Selected Shorts 3, de beste Vlaamse kortfilms van 2005 
Selected Shorts 6, de beste Vlaamse kortfilms van 2006 
Selected Shorts 8, de beste Vlaamse kortfilms (2008) 
Selected Shorts 10, de beste Vlaamse kortfilms (2010) 
Selected Shorts 13, de beste Vlaamse kortfilms (2011) 
Selected Shorts 14, de beste Vlaamse kortfilms (2012) 
Selected shorts 15, de beste Vlaamse kortfilms (2013) 
Selected shorts 17, de beste Vlaamse kortfilms (2014) 
Selected shorts 19, de beste Vlaamse kortfilms (2015) 
Selected shorts 21 - Framed: de beste Vlaamse korte animatiefilms (2016) 
Selected shorts 22, de beste Vlaamse kortfilms (2016) 

De Vlaamse series op DVD 

Series uit 2016 en 2015 

 

Bevergem (Eén, 2015) 
 
De serie gaat over Freddy De Vadder die verblijft in de fictieve West-Vlaamse gemeente 
Bevergem. De Bevergemnaars zijn gecharmeerd door de aanwezigheid van de excentrieke 
rock-’n-rollfiguur, maar al snel wordt duidelijk dat de dorpelingen zelf nog veel excentrieker 
zijn. Ieder van hen neemt buitenstaander Freddy in vertrouwen en daarbij komen allerlei 
kleinburgerlijke intriges aan de oppervlakte tussen enerzijds luidruchtige alfamannetjes (en 

-vrouwtjes) en anderzijds brave, onhandige underdogs. In de aanloop naar de jaarlijkse dorpsfeesten raken 
de gemoederen nogal verhit, maar Freddy slaat alle heisa gade en blijft te allen tijde de onbewogen 
beweger. 
Bevergem is een productie van Gilles De Schryver voor productiehuis De Wereldvrede. De opnames vonden 
hoofdzakelijk plaats in de centrale van Zwevegem en op en rond het dorpsplein van Kooigem. De serie 
bestaat uit 9 afleveringen waarvan 8 afleveringen de feitelijke serie vormen en één aflevering een parodie 
is op de 'making of'. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Vanneste
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gilles_De_Schryver
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=De_Wereldvrede&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zwevegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kooigem
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjihtKU-LnRAhVC6RQKHVxdCRQQjRwIBw&url=https://www.bol.com/be/p/bevergem/9200000049886468/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNFKdorvQiElPWb8nYllEjw2hXV3LA&ust=1484218828759925
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Buurtpolitie (VTM, 2014- 

In deze Vlaamse scripted realityreeks kan de kijker tien afleveringen volgen hoe de 8 

agenten van de buurtpolitie misdrijven bestrijden en de veiligheid van de burgers 

garanderen. Soms door grote interventies op touw te zetten, soms door eenvoudig- weg 

een luisterend oor te bieden. En dat zowel op patrouille, bij interventies op de straat, bij 

burgers thuis, als op het politiekantoor. De ene keer met opperste concentratie en intens 

speurwerk, de andere keer met een vleugje humor en relativering. 

Coppers (VTM, 2016- 
 
Liese Meerhout van de federale gerechtelijke politie, gaat op zoek naar gerechtigheid. In 
dertien op zichzelf staande afleveringen maakt het publiek kennis met Liese Meerhout, een 
warme gedreven flik, mét een eigenzinnig kantje. 
De televisiereeks is een combinatie van vrije verfilmingen van de misdaadromans van Toni 
Coppers én nieuwe verhalen in de lijn van het werk van de auteur.  

 
 

     
 HT & D (VTM, 1994-1998) 

 
HT&D (Hygiëne Thuis & Daarbuiten) was een moppenprogramma op televisie met in de eerste twee 
seizoenen als gastheer Guido Depraetere. Later werd Walter Capiau de vaste gastheer. Het programma 
werd voor het eerst uitgezonden in 1994 op de Belgische commerciële zender VTM, liep tot 1998 en werd 
geproduceerd door het productiehuis Media Lounge met als producer Tom Bauwens. Er werden in totaal 
91 afleveringen gemaakt. 

 
Spitsbroers (2015-) 
 
De broers Dennis (17) en Alan (21) Moerman voetballen samen bij vierdeklasser Genk VV en 
dromen allebei van een carrière als profvoetballer. Maar terwijl de ene een profcontract 
krijgt bij het grote KRC Genk en kan genieten van een leven vol glamour en glitter, snel geld 
en gewillige vrouwen, krijgt de andere tegen alle verwachtingen in nergens een contract 
aangeboden. En hoe blij die ook is voor zijn broer, toch beginnen diens succes en zijn eigen 

mislukking hoe langer hoe meer aan hem te knagen.. 
 

      
Spoed (VTM, 2000-2008) 
 
Ziekenhuisserie over de helden van het Algemeen Ziekenhuis: de artsen, de chirurgen, de verpleegkundigen 
en het ambulancepersoneel van de dienst Spoedgevallen.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Guido_Depraetere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Walter_Capiau
https://nl.wikipedia.org/wiki/1994
https://nl.wikipedia.org/wiki/VTM
https://nl.wikipedia.org/wiki/1998
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tom_Bauwens&action=edit&redlink=1
https://www.bol.com/be/p/ht-d-aflevering-1-8/9200000040892918/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/ht-d-afl-9-16/9200000046087418/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/ht-d-afl-17-24/9200000046087422/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/ht-d-afl-25-32/9200000047864717/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/be/p/ht-d-afl-41-48/9200000051711979/?suggestionType=typedsearch
https://www.bol.com/nl/p/spoed-aflevering-1-8/9200000021022900/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=5&itm_id=9200000021022900&itm_role=in
https://www.bol.com/nl/p/spoed-aflevering-9-16/9200000022799415/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=4&itm_id=9200000022799415&itm_role=in
https://www.bol.com/nl/p/spoed-aflevering-17-24/9200000021765094/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=3&itm_id=9200000021765094&itm_role=in
https://www.bol.com/nl/p/spoed-aflevering-25-32/9200000021765062/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=2&itm_id=9200000021765062&itm_role=in
https://www.bol.com/nl/p/spoed-afl-49-56/9200000036343713/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=1&itm_id=9200000036343713&itm_role=in
https://www.bol.com/nl/p/spoed-deel-33-40/9200000032986527/?bltg=itm_event=click&mmt_id=4d132418aab8fe1f&pg_nm=pdp&slt_id=prd_reco&slt_nm=product_recommendations&slt_pos=C1&slt_owner=ccs&itm_type=product&itm_lp=0&itm_id=9200000032986527&itm_role=in
http://www.imdb.com/title/tt3922744/mediaviewer/rm1849761024?ref_=tt_ov_i
https://www.standaardboekhandel.be/images/5413660731019.img?img=img/h89/h99/h00/h00/1723207.jpg&w=800&h=800
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Luc Gijsbrechts (Leo Madder), dokter en directeur van het ziekenhuis, en zijn team staan elke nacht weer 
klaar om de binnengebrachte slachtoffers zo goed mogelijk op te vangen en te verzorgen. Dat verloopt niet 
altijd van een leien dakje en verwikkelingen zorgen voor spanningen binnen het team... Toch komen 
patiënten steeds op de eerste plaats, wat niet altijd makkelijk is, want liefde, ambitie, afgunst en 
vriendschap domineren ook het privéleven van de dokters en verpleegsters. 

Oudere series op DVD 

Albert II (Eén, 2013) 

Geschiedkundig juiste reconstructie van 20 jaar bewind 

Alfa papa Tango (BRT, 1990-1991) 

De serie speelde zich af in een brandweerkazerne in het centrum van Brussel 

Amateurs (2014) 

Het verhaal van een amateurtheatergezelschap 

Aspe (VTM, 2004-) 

Misdaadreeks naar de boeken van Pieter Aspe 

Axel Nort (1966) 

Detectivereeks voor de jeugd 

Benidorm (VTM 1989 en 1992) 

Komische serie die zich afspeelt in Spanje 

Beschuldigde sta op (BRT, 1964-1980) 

 Reeks over beruchte processen 

Bossen van Vlaanderen, De (BRT, 1991) 

gebaseerd op de waargebeurde moorden van Beernem 

Buiten de Zone (TV 1, 1994-1996) 

Humor voor de jeugd, combinatie van sitcom en sketches 

Clan (VTM, 2012) 

Drama met verschillende moorden 

Code 37 (VTM, 2011-2012) 

Over een politiecorps, gespecialiseerd in zedendelicten 

Collega’s, De (BRT, 1978-1981) 

Humoristische reeks rond kantoorperikelen 

Cordon (VTM, 2014-2015) 

 Eden virus bedreigt Anwterpen 

Crimi clowns (2BE, 2012) 

Humoristische reeks rond een gangsterbende 

Dagboek van een herdershond (BRT, 1978-1980 

 Katholieke serie over een kapelaan die in een Limburgse gemeente woont 

Deadline 14/10 (VTM, 2012) 

Rond de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen 

De Ridder (Eén, 2013- 

 Misdaadserie die zich afspeelt in de rechtbank 

Dubbelleven (Eén, 2010-2011) 

Drama rond twee vrouwen met dezelfde man 

Eigen kweek (Eén, 2013-) 

 Humor over een boerengezin dat drugs begint te kweken 

Eiland, Het (Eén, 2004-2005) 

Komische Tv-reeks over collega’s op een bureau 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Brandweerkazerne
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Moorden_van_Beernem
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Fabian van Fallada (BRT, 1969 

Avonturenreeks voor de jeugd 

F.C. De Kampioenen (1990-2011) 

Humoristische reeks rond een amateurvoetbalteam 

Flikken (1999-2009) 

Politieserie die zich afspeelt in Halle 

Floris (BRT, 1969) 

Nederlandse reeks over een edelman rond 1500 

Geslacht De Pauw, Het (2004 en 2005) 

TV-parodie op realitysoaps 

Goddelijke monster, Het (Eén, 2011) 

Over de ondergang van een geslacht machtige ondernemers eind 20ste eeuw 

Hard labeur (BRT, 1985) 

Kroniek van het plattelandsleven in Vlaanderen, einde 19de eeuw 

Heterdaad (BRT, 1996-1999) 

Politieserie over de BOB in Brussel 

In de Gloria (2000-2001) 

Komische parodie op reality-tv 

In Vlaamse velden (Eén, 2014) 

Naar aanleiding van 100 jaar WO I 

Jeroom en Benzamien (BRT, 1966) 

Drama rond een rusthuis, naar een boek van Ernest Claes 

Johan en de Alverman (BRT, 1965) 

 Jeugdserie die geschiedenis en fantasy vermengde 

Kapitein Zeppos (BRT, 1964-1968) 

 Jeugdserie met een geheimzinnige speurder 

Kat, De (BRT, 1973) 

 Jeugdserie over milieuactivisme 

Katarakt (Eén, 2007-2008) 

Familiereeks rond fruitboeren in Limburg 

De Kavijaks (VTM, 2007) 

Volkse reeks rond vissersfamilie, gebaseerd op een roman van Jozef vantorre 

Keromar (BRT, 1971) 

 Jeugdserie gebaseerd op cultuur van de hippies en de sfeer van Tolkien 

Kinderen van Dewindt (Eén, 2005-2009) 

 Over een familie ondernemers maar ook over de modewereld 

Klein Londen, klein Berlijn (TV1, 1988) 

 Over collaboratie en verzet tijdens WO II 

Kolderbrigade, De (BRT, 1980) 

 Komische reeks in het Gents dialect over een politiecommissariaat 

Koning van de wereld 

Speelt zich af rond een Vlaamse bokser op Cuba 

Langs de kade (Eén, 1988-1993) 

 Misdaadserie over een politiebureau in de Antwerpse haven 

Maria Speermalie (BRT, 1979) 

Generatieconflict in 19de eeuw, naar boek van Herman Teirlinck 

Matroesjka’s (VTM, 2006-2008) 

 Over Belgische vrouwenhandelaars die rekruteren in Oost-Europa 
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Meester, hij begint weer (BRT, 1985-1987) 

 Humoristische reeks over een leraar 

Mens van goede wil, Een (BRT, 1973-1974) 

 Streekdrama naar een roman Gerard Walschap 

Met man en macht (Vier, 2013) 

 Rond gemeenteraadsverkiezingen in een kleine gemeente 

Merlina (BRT, 1983-1988) 

 Jeugdreeks over een detectivebureau en een uitvinder 

Midas (BRT, 1967) 

 Spionage in de medische/scheikundige wereld 

Moeder waarom leven wij ? (VTM, 1993) 

Familiedrama over het Antwerpse stadsproletariaat, naar een boek van Lode Zielens 

Niet voor publikatie (VRT, 1994-1995) 

Serie in het journalistiek milieu 

Ons geluk (VTM, 1995-1996) 

Familiedrama, naar een boek van Gerard Walschap 

Oud België (Eén, 2010) 

Gebaseerd op herinneringen over een Brussels revuetheater 

Paradijsvogels, De (BRT, 1979-1982) 

Humoristische reeks naar een toneelstuk van Gaston Martens 

Parelvissers, De (Eén, 2006) 

Humoristische terugblik door medewerkers over op- en opgang van een productiehuis 

Pleintje, Het (BRT, 1986-1987) 

Drama rond een pastoor en zijn progressieve buren 

Quiz me quick (Eén, 2012) 

 Drama rond een team caféquizzers 

Rang 1 (Eén, 2011-2012) 

 Drama rond winnaars van de grote Lottopot 

Recht op recht  (VRT, 1998-2002) 

Over ware gebeurtenissen in een Brusselse rechtbank 

Rodenburgs, De (VTM, 2009-2001) 

 Familiekroniek rond rijke families in Kortrijk 

Ronde, De (Eén, 2011) 

 Over een aantal mensen, op één dag, die van de Ronde van Vlaanderen 

Rupel (VTM, 2003-2004) 

Politieserie 

Safety First (VTM, 2013-2014) 

Komische reeks 

Salamander (Eén, 2012-2013) 

Thriller 

Schipper naast Mathilde (BRT, 1955-1963) 

Drama over een schippersfamilie 

Slisse en Cesar (VTM, 1996-1999) 

Komische, volkse reeks over twee vrienden uit een verschillend milieu 

De smaak van De Keyser (Eén, 2008-2009) 

Klassieke familiesaga over een geslacht van jeneverstokers 

Stille waters (VRT, 2001) 

Boeiend drama over een dorp en de Belgische wantoestanden 



Vlaams cabaret, films en series Openbare bibliotheek Kortrijk febr. 2016 p.  
25 
 

Strangorianen (VTM, 1991) 

 Komische serie met De Strangers in de hoofdrollen 

Tegen de sterren op (VTM, 2010- 

Parodie op worden diverse bekende televisiegezichten, televisieprogramma's en films  

Terug naar Oostendonk (VRT, 1997) 

Dramatisch gevecht van boerendorp tegen aanleg van Antwerpse haven 

Urbain (Eén, 2005) 

 Komische serie rond Urbanus 

Van vlees en bloed (VRT, 2009) 

 Over kleine middenstanders, meer bepaald een familie slagers 

Veel geluk professor (VRT, 2001) 

Belevenissen van een jonge leraar in Zwitserland, naar een boek van Aster Berkhof 

Verdriet van België, Het (BRT, 1994) 

 Serie naar het boek van Hugo Claus 

Vermist (VT4, 2008-2011) 

Over het vijfkoppige team van de Cel Vermiste Personen van de Federale Politie 

Vijfhoek, De (Eén, 2012) 

De reeks vertelt het verhaal van de bewoners van de fictieve Brusselse wijk de Kattenberg. 

De Vorstinnen van Brugge (BRT, 1972) 

Reeks over de Brugse bourgeoisie, einde 20ste, naar een boek van Maurits Sabbe 

Wat als? (2BE, 2011) 

 Komische sketchreeks 

Wij, heren van Zichem  (BRT 1969-1972) 

Humoristische familiereeks naar verhalen van Ernest Claes 

Witse (VRT, 2004-2012) 

Politiereeks 

Wij van België (VTM, 2009) 

Komische reeks, parodie op hete leven van Prins Filips en prinses Mathilde 

Wolven (Eén 2012-2012) 

Thriller over de antifraudedienst van de Federale Gerechtelijke Politie van België 

Zone stad (VTM, 2003-2012) 

 Nauw aansluitend bij het reële politiewerk in Antwerpen 

Zwaard van Ardoewaan, Het (BRT, 1972) 

Historische jeugdreeks die zich afspeelt in de Middeleeuwen 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Cel_Vermiste_Personen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Politie_in_Belgi%C3%AB

