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Gert Verhulst &
Ellen Callebout
Studio 100 baas en ‘alleskunner’ Gert Verhulst (1968, Berchem)
en Ellen Callebout (1977, Oostende) zijn 13 jaar samen en wonen
wisselend in Oostduinkerke en Antwerpen. Gert heeft twee kinderen uit
een eerdere relatie, Viktor (27) en Marie (26).
Gert Een deel van K2 zoekt K3 is al
opgenomen. Néé, ik weet écht niet
wie Klaasje gaat opvolgen. Dat gaan
we pas in de liveshows zien.
Ellen Natuurlijk ga ik K2 zoekt K3
volgen.
Gert Jij bent toch helemaal niet zo
geïnteresseerd in mij op tv.
Ellen Als ik iets leukers te doen heb
niet, maar ik kijk ’t meestal dezelfde
avond terug. Geef ik voor de gein een
cijfer. Jij kijkt niet graag naar jezelf.
Gert Dan voel ik een soort van
plaatsvervangende schaamte, behalve
bij de afleveringen van onze realitysoap De Verhulstjes. Maar dat is
anders: daarbij is het net alsof ik
naar familiefilmpjes zit te kijken.
Ellen Ik heb soms heimwee naar
onze realityserie. Ik twijfelde eerst
wel of ik zo’n cameraploeg over de
vloer wilde. Heel Vlaanderen ziet wat
je doet, ook al was ik wel iets gewend
door de vlogs van Viktor.
Gert Zoveel bijzonders gebeurt er nu
ook weer niet.
Ellen Precies! Hoe interessant is het
om mij in een pot te zien roeren?
Hoewel ik zelf ook graag de Meilandjes volg.
Gert De chaos in Chateau Meiland is
heel vermakelijk om te zien, maar ik
ben blij dat het er bij ons rustiger aan
toegaat. We kijken graag naar The
bachelor, Temptation Island.
Ellen Ook omdat Viktor het Vlaamse
Temptation Island presenteert. Hoewel de realityserie voor die tijd al een
familiemomentje op de bank was.
Gert (lachend) Dat was misschien
niet zo’n goed voorbeeld voor de
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kinderen. Tijdens het sporten kijk ik
B&B vol liefde terug. Van Jacob in
Portugal word ik wel gelukkig.
Ellen Bij Ex on the beach haakten we
trouwens af: té heftig.
Gert Ach, het is allemaal lekkere ontspannende tv. Na een kwartier val ik
meestal in slaap. Jij kijkt ook series op
Netflix.
Ellen Van die Zweedse krimi’s zoals
Modus of documentaires.
Gert Over moordenaars. Het is niet
altijd spannend genoeg en dan worden m’n ogen zwaar.
Ellen Bij The crown bleef je wakker.
Gert Die serie is ongelooflijk prachtig
gemaakt en er wordt onwaarschijnlijk
goed en geloofwaardig in geacteerd.
Ellen En het is waargebeurd.
Gert Als het waargebeurd is vind jij
het meteen goed.
Ellen Klopt, dan zit ik snel in een
verhaal. Geldt ook voor series in een
vreemde taal zoals Hit & run. Die
serie is deels in het Hebreeuws opgenomen. Dan dwaal ik niet af omdat ik
de ondertiteling moet blijven volgen.
Jij bent gek op van die oude zwartwitfilms of programma’s met archiefmateriaal.
Gert Hoe heet dat programma van
MAX nou? O ja, Nederland op film.
Daarin laten ze oud filmmateriaal
van Nederlanders zien. Fantastisch.
Vroeger vond ik alles van Henk
Spaan en Harry Vermeegen leuk. Ik
ben indertijd zelfs een jaar abonnee
geworden van de VARAgids. Kreeg ik
als welkomstgeschenk de pet van ‘De
gewone man’, een item in hun show
Pisa.

K2 ZOEKT K3
VRIJDAG, SBS 6, 20.30

Wie wordt de
opvolger van
Klaasje Meijer van
K3? Een 100-koppige publieksjury en
een professionele
– bestaande uit
Gordon, Samantha
Steenwijk en de
Vlaamse zangeressen
Natalia Druyts en
Ingeborg Sergeant –
beslissen.

GERT Boek Ben
niet zo’n lezer
Krant Online
Magazine Geen
Stad en Land
Amsterdam,
Frankrijk
Onhebbelijkheid Word
steeds luier
ELLEN Boek De
zeven zussen,
Lucinda Riley
Krant Online
Magazine Beau
Monde Stad en
Land Amsterdam, Frankrijk
Onhebbelijkheid Ongeduldig
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