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Bernard Vandamme, intussen 41, is de godfather
van de Belgische catch. De Bruggeling staat
twintig jaar in de ring en is – naast Mac Taraz
uit Ninove – de enige Belgische wrestler met
een proflicentie. “Ik heb altijd gezegd dat ik zou
stoppen op mijn 35ste. Tja… Na iedere blessure
en operatie – ik heb zowat iedere spier in mijn
lichaam gescheurd – heb ik gevloekt dat het me
allemaal niet meer waard was, maar toch begon
ik telkens opnieuw.”
Vandamme, die nog twee jaar door zou willen
gaan, combineert zijn sport tegenwoordig met
een job als nachtwaker, onder meer bij Hotel
Ter Brughe in Brugge, of als buitenwipper in
zomerdiscotheken. “Ik zou perfect van de catch
kunnen leven, maar dan zou ik veel meer in
actie moeten komen”, zegt ‘De Chippendale van
de ring’. “Maar de tijd van mee op tournee
gaan, van 20 wedstrijden per maand, is voorbij.
Het lichaam heeft daar geen zin meer in. Ik pik
nu nog maandelijks zes evenementen mee,
verspreid over drie weekends.”

WCW WORLDWIDE
De mooiste tijd uit zijn carrière is de twee jaar
waarin hij samen met Wim Coryn het wresling-
programma WCW Worldwide op het toenmalige
Kanaal 2 mocht presenteren. Verborgen na een
erotisch programma op zaterdagnacht of tussen
de jeugdseries op zondagmiddag haalde het
catchprogramma toch telkens tegen de 100.000
kijkers en een knap marktaandeel. Door het
programma bereikte de populariteit van Van-
damme én zijn sport een hoogtepunt in Vlaan-
deren. “Wekelijks lagen er vuistdikke pakken
brieven van kinderen op me te wachten, met
tekeningen en lolly’s. Ik was populairder van
Kabouter Plop ! Mijn mailbox zat barstensvol :
van mensen die wilden leren catchen tot kinde-
ren die me vroegen wat ze moesten doen omdat
ze gepest werden op de speelplaats… De mails
kwamen sneller dan dat ik ze kon beantwoor-
den. Als ik nu in ’t stad loop, roepen er nog
altijd mensen wrestle it – mijn eindkreet waar-
van we toen zelfs een dance-single hebben
gemaakt – naar me, terwijl ze mijn kenmerken-
de handbeweging maken. Machtig !”
Na twee jaar werden de rechten van de WCW-
beelden verkocht én duurder. De VMMA be-
sloot daarop om de stekker uit het programma
te trekken. “Op dit moment wordt de WCW in
tachtig landen uitgezonden, waaronder in Roe-
menië, Bulgarije, Moldavië en zelfs Wallonië,
maar niet in Vlaanderen. Ik ben zelf al gaan
praten met de Vlaamse zenders, maar tegen-
woordig telt alleen reality : mensen die koken,
verhuizen, verdikken, kindjes krijgen…”
Zijn heimwee naar de camera’s steekt Vamdam-
me niet weg. “Als er weer interesse is, zal ik
daar meteen op springen. Een fantastische tijd,
ook financieel. Ik was meer in België en hoefde
minder rond te reizen om mijn boterham te
verdienen.”

CATCH TEGEN VOOROORDELEN
In zijn nu 20 jaar durende carrière waren voor-
oordelen zijn vaakst voorkomende vijand : catch
is doorgestoken kaart, het is fake en geen sport,
wrestlers zijn circusfiguren. “Een voorbeeld :
zopas had ik een interview met een journalist
die 20 jaar lang voetbal heeft verslagen. Met-
een : zijn er wedstrijden uitgekocht ? Is er do-
ping in het spel ? Na het interview vroeg ik hem
hoeveel keer hij die vragen al had gesteld aan
een voetballer. Nog nooit, moest hij toegeven.
Maar in zijn allereerste interview met een wor-
stelaar wel… Maar goed, ik vind het niet erg, er
is media-aandacht. Slechte publiciteit bestaat
niet. Het ergste is als ze je vergeten.”
Wrestling is sport, topsport zelfs, weerlegt Van-
damme meteen ook de kritiek. “Catch is een
variatie van het worstelen, de oudste sport ter
wereld. Maar kijk, zelfs dat verdwijnt straks bij
de Olympische Spelen. Wrestling vergt veel
opofferingen, inclusief je sociaal leven. Als ik
om me heen kijk, zie ik alleen maar gescheiden
wrestlers. We zijn constant bezig met ons eigen
lichaam. Dagelijks zit ik in de fitness en zorg ik
dat ik zes keer – om de 2,5 uur – mijn pro-
teïnen en koolhydraten binnen heb. Dat hoeft
niet veel te zijn : een kipfilet met rijst, een
milkshake, vijf eieren met havermout… Per jaar
drink ik hooguit drie keer alcohol : op oudejaar,
mijn verjaardag en misschien tussendoor eens
op een receptie. Ja, alles voor mijn sport.”

ZEVEN TALEN
Wrestling is ook leven op de weg. “In mijn
carrière heb ik in 16 verschillende landen ge-
catcht, nu vecht ik voornamelijk in Frankrijk,
soms eens in Nederland of Denemarken. Om
de lange autoritten wat te breken, leg ik taal-cd’s
op. Zo onderhoud ik de talen die ik in avond-
school heb geleerd. Naast Nederlands, Engels,
Frans en Duits spreek ik ook nog Spaans, Rus-

sisch en Bulgaars. Waarom ? Met Engels kan je
overal terecht, zei men, maar ik ondervond al
snel dat dat niet klopt. Bulgaars leerde ik omdat
ik daar regelmatig op vakantie ging, Russisch is
dan weer de tweede taal in Oost-Europa en de
basis voor de meeste Slavische talen. Wat heb je
aan Italiaans als je dat alleen maar in Italië kan
spreken ? Ik heb geprobeerd om ook nog Ara-
bisch te leren, dat in 22 landen wordt gespro-
ken, maar na een jaar heb ik er de brui aan
gegeven. Het raakte er niet meer in.”

L’HOMME FORT IN ‘FORT BOYARD’
Vijf jaar geleden – na 15 jaar carrière – bracht
Bernard Vandamme een dvd uit over zijn eigen
leven. “Elke wrestler heeft zijn merchandising :
posters, poppetjes… Ik wou ook graag een dvd.
Met succes, want de 6.000 exemplaren zijn
allemaal de deur uit, voornamelijk naar fans in
Frankrijk.” De dvd was een compilatie van ge-
vechten met cameo’s uit onder meer Wie van de
Drie ?, Afrit 9, Het Hart van Vlaanderen en Fort
Boyard, waarin hij in de Franse versie drie jaar
lang L’Homme Fort speelde. “Regelmatig krijg ik
telefoons van castingbureaus, zoals onlangs
voor een rol als viking. Maar drie keer heen en
weer naar Antwerpen voor 50 euro, daar is mijn
nafte nog niet van betaald.”
Als hij nu de film van zijn leven afspeelt, heeft
hij geen spijt. “Wel denk ik vaak : what if. Ik
ben drie keer naar de VS getrokken, maar om-
dat ik geen green card kreeg, moest ik telkens
terugkeren. Wat als ik écht een poging had
gedaan om er te blijven ? Maar in de VS heb je
de top en de kelder, een middenklasse is er
niet. Als buitenlander was het vroeger ook veel
moeilijker om binnen het circuit te raken dan
nu. Ik zeg niet dat het gelukt zou zijn, voor
hetzelfde geld leefde ik daar in een caravan,
zoals in de film The Wrestler. Maar what if…”

(Olivier Neese)

“Ik was populairder dan
Kabouter Plop”
BRUGGEq ‘Wrestle it !’ Met die kreet op het einde van
het catchprogramma ‘WCW Worldwide’ op het toenmali-
ge Kanaal 2 raakte de Brugse wrestler Bernard Vandam-
me begin deze eeuw bekend in Vlaanderen. Met het op-
doeken van de show verdwenen hij en zijn sport weer
diep op de achtergrond. Maar met een wrestlingevent in
eigen stad staat ‘De Chippendale van de ring’ zaterdag 2
maart weer even in de schijnwerpers. “Vooroordelen ?
Het ergste is als de mensen je vergeten.”

“Ik eet zes
keer per dag,
om de 
2,5 uur”

PRIVÉ
Geboren op 16
oktober 1971 in
Brugge, waar hij
nog altijd woont.
Heeft een relatie
met Alexandra
Simion.

LOOPBAAN
G Begon op zijn
zesde met judo.
Na een opleiding
aan de Amerikaan-
se Skullcrushers
Wrestling School,
onder leiding van
legende Adrian
Street, werd hij in
1992 prof. Werd
zes keer Europees
kampioen : drie
keer heavy weight,
twee keer tag tam
en één keer dou-
ble crown.
G Presenteerde
tussen 1999 en
2001 samen met
Wim Coryn WCW
Worldwide op
Kanaal 2. Dook
regelmatig op in
tv-programma’s :
van Fort Boyard
en Matroesjka’s
tot de muziekclip
van Biba Binoche
(Betty van Big
Brother).

BIO

Bernard
Vandamme
Wrestler
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Bernard Vandamme in
actie in de ring. (GF)

“Het zal speciaal zijn om nog eens
voor eigen publiek te kunnen
catchen”, zegt Bernard Vandam-
me. “Van de 1.400 wedstrijden die
ik heb betwist, waren er misschien
maar twintig in België. Het vorige
catchevent in Brugge dateert al
van 2005, de vorige keer in België
van 2010 in Knokke-Heist. Mis-
schien wordt dit zelfs mijn laatste
wedstrijd ooit in eigen land. Binnen
twee jaar wil ik stoppen en ik be-
twijfel of er in die periode nog
Belgische kampen zullen zijn...”
Het volledige programma omvat
vier herenwedstrijden : Fernando
De Soussa (Por.) – Ultimo Chingon
(Mex.), Kenzo Richards (Nl.) – Mark
Kodiak (Nl.), Jimmy Gavroche (Fr.) –
Cybernic Machine (Bel.) en Bernard
Vandamme (Bel.) – Hakem Wakuur
(Verenigde Arabische Emiraten).
Daarnaast is er ook een dames-
match tussen Angel Bomboita (Fr.)

en Sexy Sindy (Fr.). Tot slot is er
een Four Continents Cup met
Makoto (Jap.), Hugo Perez (Ecu.), El
Magico (Sp.) en Starbuck (Can.).
“Die laatste is een wereldprimeur.
Nooit eerder hebben vier catchers
uit vier verschillende continenten
het tegen elkaar opgenomen”,
zegt de Brugse catcher. “In totaal
komen daarmee elf verschillende
nationaliteiten in actie, dat is de
eerste keer dat een Belgisch eve-
nement daarin slaagt.”
Hoeveel toeschouwers mag zo’n
evenement in West-Vlaanderen
verwachten ? “Heel moeilijk te
voorspellen. In Frankrijk zijn er
sommige events twee weken voor-
af al uitverkocht, maar in Brugge…
Bokswedstrijden – al kan je dit niet
volledig vergelijken want daar
komen vooral families van de bok-
sers op af – trekken 500 mensen…
Maar het is een vraagteken, al
loopt de voorverkoop erg vlot.”

(ON)

Eurostars op zaterdag 2 maart in
Tempelhof Brugge. Tickets kos-
ten 10 euro. Bestellen en info op
www.eurostars-wrestling.be

“Nog altijd
roepen de
mensen
‘wrestle it’
naar me.
Machtig !”

Laatste wedstrijd in eigen
land op zaterdag 2 maart ?
BRUGGEq West-Vlaamse wrest-
lingfans kunnen op zaterdag 2
maart nog eens hun hartje opha-
len. In het Brugse Tempelhof vindt
dan een internationaal wrestling-
event plaats. Voor Bernard Van-
damme een zeldzame thuismatch.
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De naam doet een Deense dog
of een rottweiler vermoeden,
maar Brutus is een… chihua-
hua. “Schoon zicht als we in ’t
stad wandelen, hoor”, lacht
Bernard Vandamme – zelf
103 kg en 1,8 m – als hij zijn
hondje – 2 kg en 20 cm – optilt.
“Zeker als ik hem onder mijn
jas draag en enkel zijn kopje
eruit steekt. Maar een stoer
beestje, hoor. Het heeft alleen
een slechte naam gekregen
door de madammetjes die hun
hondje in hun sacoche meene-

men. Je zou ervan verrast zijn
hoeveel wrestlers zo’n hondje
hebben.”
Bernard had eigenlijk een voor-
liefde voor exotische dieren.
“En dan vooral voor apen”, zegt
hij. “Ik heb zelfs lang met het
idee gespeeld om een vergun-
ning aan te vragen om een
primaat te houden, maar ik heb
daarvan afgezien. Als je een
dier hebt, moet je ervoor zor-
gen. En als ik zie hoeveel tijd
een chihuahua al in beslag
neemt…” (ON)

“Schoon zicht
als we
in ’t stad
wandelen,
hoor”

Geen aap maar
een chihuahua
BRUGGEq Zo stoer en gevaarlijk hij in de ring
oogt, zo toegankelijk en aimabel is Bernard Van-
damme daarbuiten. Ruwe bolster ? Vergelijk hem
eerder met zijn huisdier Brutus.
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Behoudens drukfouten of uitputting voorraad. Het aanbod kan verschillen naargelang het gevolgde assortiment.

Deze Top Deal-aanbiedingen zijn geldig  
van 28 februari t.e.m. 6 maart 2013.

witloof 
cat.1 België 
kistje 5 kg 
kg € 0,80 
 normale prijs
per kistje 5 kg € 7,95

ACTIMEL
multifruit 
8 x 100 ml 
L € 2,21
 normale prijs € 3,55
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LEFFE
blond  
in blik 
4 x 50 cl 
L € 1,59
 normale prijs € 6,34

3 17
OP VERTOON VAN JE TOP DEAL CARD
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