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AMBITIE 
 
Als speler ben ik op zoek naar de creatieve mogelijkheden om kleur en inhoud te 
geven aan de gespeelde personages. Door improvisatie en verdieping ontstaat 
een persoon die ik, met andere accenten in karaktertrekken of omstandigheden, 
ook had kunnen zijn. Verschillende spelgenres en dito tegenspelers leveren een 
telkens andere chemie met vaak inspirerende resultaten; daar kan ik eindeloos 
van genieten.  
 

 
 
 
 
 
  
   
 

 
 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

ERVARING 
 
Improvisatietheater:  
 
Generaal Pardon 
(https://yrrostheater.com/generaal-pardon/wat-doet-yrros-met-impro/) 
 



Met een groep ambitieuze spelers vormen we sinds 2016 de improvisatietheatergroep Generaal Pardon! We 
hebben ontzettend veel plezier in de coachingslessen improvisatietheater van professionele coaches en 
improspelers met een grote ervaring of unieke aanpak. Zoals onder andere Veerle Brans (Tilburg 
tigers/Legendariërs) Maya van As (Flunknarf, Rocky Amaretto), Marco van Duuren en Jonathan Perquin.  
We treden regelmatig op bij allerlei evenementen, zowel op een podium als tussen publiek, en geven regelmatig 
impro-voorstellingen. We proberen alles uit en bekwamen ons in theatersport maar ook in long form.  
 
 
Go! Impro  
 
Go! Impro is het bedrijf van  Freija Flach waar zij onder andere via Te Gek Theater! geïmproviseerde 
theatershows maakt voor kinderen. Dit doet zij samen met een groepje improspelers en waar ik sinds 2017 deel 
van uitmaak. Opvallend hoe weinig er nodig is om de fantasie van kinderen te prikkelen. Tijdens de optredens 
geldt met name ‘less is more’.  
 
Station De Wereld Impro-toneel  
 
Station De Wereld is een theatergroep die volledig geïmproviseerde toneelstukken speelt. Sinds het najaar van 
2018 maak ik hier deel van uit. De acteurs (6) maken het ter plekke voor het eerst mee en daarmee ziet het 
publiek een van de meest oprechte voorstellingen  en elke keer anders. De coaching is in handen van Roemer 
Lievaert. 
Onze maatschappij bestaat uit 17 miljoen "gewone" mensen die geen van allen gewoon zijn. Die allemaal hun 
geheimen hebben, hun zwarte kanten, hun frustraties en hun ongelofelijk vermogen tot liefhebben. 
Door te spelen met wat er op het moment van de voorstelling precies dan aan de hand is, halen we steeds iets 
anders van dat verborgene naar boven en houden we het publiek zo een (lach)spiegel voor. 
 
 

Tekstheater: 
 
TG YrroS! (www.yrrostheater.com) 
 
2017/2018 Familie  (Maria Goos) 

     (jaarproductie 6) 
 Regie: Geert Niland  

Genre: Tragikomedie 
Rol: Von, een niet erg succesvol schrijver met een drankprobleem.  In 'Familie' herken 
je dat bekende mechanisme dat de meeste leden van een gezin vol goede moed aan 
een gezamenlijke vakantie beginnen, maar zodra ze dan weer samen zijn blijken 
andere dingen veel zwaarder te wegen.  
Oud zeer, verborgen geheimen en een flinke dosis onvermogen leiden in 'Familie' in 
eerste instantie tot dolkomische scenes. In de loop van het stuk komt alles zo dichtbij 
dat je als toeschouwer snapt dat je eerst lachte vanwege de herkenbaarheid, maar dat 
je later om dezelfde reden een knoop in je buik voelde. 
Productie: TG YrroS! i.s.m. Geert Niland 
 
 
 

2018 Innova  (gebaseerd op La malade imaginaire, Voltaire) 
     (korte productie Theaterhoppen vesting Woudrichem) 
 Regie: Ine Masseling  

Genre: Tragikomedie 
Rol: Ivar Steens, de ingebeelde zieke. Slachtoffer van de pharmacie en zijn omgeving. 
En niemand begrijpt de fanaticus  die door gaat en  doorslaat in  de strijd om te 
verjongen of te vernieuwen. 



Wie zegt: stop!   Wie durft daar tegen in te gaan.  Wie durft te zeggen, dat geluk niet 
te koop is.Productie: TG YrroS! i.s.m. Geert Niland 

 
 
 
 
2016/2017      Ex (Theatergroep Carver) 
      (jaarproductie 5) 
 Regie: Geert Niland  

Genre: Wrange komedie 
Rol: Ted,een van de partners van twee echtparen en 2 kinderen (als dubbelrol 
gespeeld). Wat staat er nog aan ruïnes van oude relaties? Wat proberen we weg te 
stoppen, en wat schiet er ongewild toch weer naar het oppervlak? Hoe erg doen 
we ons best om onze relaties te laten lijken op dat wat we ooit droomden? In 
welke bochten kronkelen we ons dan? En hoe grappig is dat? Hoe wrang het 
rollenspel?  Locatie: Loods in Andel waar buiten binnen en binnen buiten is.  
Productie: TG YrroS! i.s.m. Geert Niland 

 
 
2016 Hamlet aan de keukentafel (Shakespeare. A.M.G Schmidt) 
  (korte productie Theaterhoppen vesting Woudrichem) 

 
Regie en bewerking: Martine Werners  

     Genre: Interpretatie van Hamlet  
Rol: verbeelder van Hamlet. Het stuk is een korte opvoering waarin een moeder het 
verhaal van Hamlet vertelt aan haar dochter die voor school een werkstuk moet 
maken. De personages worden door ‘passanten’ in deelscenes ten tonele gevoerd om 
het verhaal te versterken.  Alle bezoekers zitten aan een lange tafel en maken deel uit 
van de setting.  
Locatie: Verenigingsgebouw van WSV Woudrichem. 
Productie: TG YrroS! i.s.m. Martine Werners 

 
 
 
 
2015/2016 Mijn Elektra (Koos Terpstra) 
 (jaarproductie 4) 
 Regie: Ine Masseling (www.bisonder.nl)  
 Genre: Moderne Klassieker 

Rol: De Opvoeder van Orestes. Manipulatief en obsessief,  in deze rol schuwt hij geen 
middel om te bereiken wat hij zich heeft voorgenomen  door middel van 
psychologische manipulatie bij Orestes maar ook bij diens zus Elektra. Uiteindelijk 
leidt dit tot de moord op hun moeder Klytemnestra. Een spin die zorgvuldig zijn web 
spint en de gevangen prooi emotieloos inkapselt en leegzuigt.  
Locatie: Waterstaatskerk – Vissersdijk - Woudrichem 
Productie: TG YrroS! i.s.m. Ine Masseling 

 
 
 
2015 Het is een Eitje 
 (Theaterhoppen vesting Woudrichem korte theaterproductie) 
 Regie: Tim Verbeek  
 Genre: De vertheatralisering van een ontbijttafelritueel 

Rol: zeer van zichzelf overtuigde presentator die uiteindelijk op de knieën gedwongen 
wordt. 
Locatie: Huiskamervoorstelling - Molenstraat – Woudrichem vesting 
Productie: TG YrroS! i.s.m. Tim Verbeek & Theaterhoppen 

 



 
 
2014 Voorbereiding, oprichting en eerste productie ‘Theaterhoppen’ (Vesting Woudrichem) 

 Doel: met ‘Theaterhoppen in de vesting’ beogen we om kwalitatief theater  
          toegankelijk(-er) te maken voor een groter publiek. Als eerste  
 

kennismaking met theater of verdieping met nog onontdekte genres van  
de podiumkunst. Want wij vinden dat ‘iedereen recht heeft op theater. 
Concept: in een dagdeel kan het publiek op kleine, bijzondere (thuis-) locaties 
aansluitend genieten van 4 verschillende theatervormen. Een dynamische mix  
en gewaagde combi van ambitieuze amateurs en veelzijdige professionals.  
Letterlijk op ‘proef’afstand. 
Debuut: op deze eerste Theaterhop-editie, speelde TG YrroS! Uitverkoren. 
Vervolg: het succes van Theaterhoppen ‘1’ leidt tot Theaterhoppen ‘2’-najaar 2015. 

 
 
 
 
2013/2014    Uitverkoren – bewerking door  Ine Masseling van Slawomir Mrozek’s ‘op volle zee’ 

     Regie: Ine Masseling (www.bisonder.nl) 
     Genre: absurdistische komedie 

Rol: nummer 2; opportunistisch karakter dat zich graag aansluit bij de sterke 
meerderheid zonder scrupulus en reflectie. 
Locaties: op diverse locaties / n.t.b.  
Productie: TG YrroS! i.s.m. Ine Masseling 
Optredens: najaar 2014 

 
 
 

2012/2013               Bemoeizucht  (Paul Haenen) 
      Regie: Janneke Franke (www.jannekefranke.nl) 
      Genre: Tragikomedie 

Rol: Peter, een man die nog onder invloed is van zijn ex en de oude ‘vriendengroep’ 
maar hiervan los probeert te komen door voor zijn eigen geluk te kiezen. Zijn nieuwe 
relatie met Marco is echter niet bestand tegen het zuigende verleden en de opgelegde 
loyaliteit. Locaties: Theater Peeriscoop Gorinchem + Verkadefabriek Den Bosch + 
Slot Loevestein Poederoijen 

 Productie: TG YrroS! 
Optredens: april/mei 2013 

 
 
 

 
2011/2012     Huis aan Zee – bewerking van boek Oceaan van een zee van Alessandro Baricco 

Regie & bewerking: Mik van Goor 
Genre: beeldend theater met tekst 
Rol: professor, op zoek naar waar de zee stopt het leven benaderend vanuit de ratio tot 
in het absurde. 
Locaties: Verkadefabriek (Den Bosch), Ostadetheater (Amsterdam),  
Theater Peeriscoop (Gorinchem) 

       Productie: debuut TG YrroS! 
 Optredens: mei/juni/oktober 2012 
 
 
 

2011     Voorbereiding & oprichting TG YrroS! 
 Doel: cultureel ondernemerschap door en met amateurspelers en professionele  

 theatermakers 



 
 
 

Overige Theaterprojecten 
 
2018 De Gysbregt van Aemstel - Theatergroep Demasqué in Zeist 

Regie: Martine Werners en Ronald de Bruin 
Genre: tragedie  
Geschreven door:  Joost van den Vondel, hertaalt door Toon van Wolveren (2018) 
Rol: Arend van Aemstel de broer van Gysbregt.  
Het stuk is een tragedie in vijf bedrijven met reien tussen de bedrijven door. Vondel 
schreef het oorspronkelijke stuk in 1637 ter gelegenheid van de opening van de eerste 
stenen schouwburg in Amsterdam. De opvoering was i.h.k.v. het jubileumjaar van 
Theatergroep Demasqué.  
Locatie: Theater Kunstenhuis in Zeist 
Productie: Theatergroep Demasqué 
Optredens: 21 t/m 30 december 2018  

 www.demasque.nl/ 
 
2016/2017/2018    Esther was Joods - StichtingTheaterproducties Gorinchem 

Regie: Mirjam v.d. Bogaard, Marie-Louise O’Herne, Michel de Valk 
Genre: muziektheater 
Rol: Vader van Esther. Het stuk is gebaseerd op het dagboek van Esther van Vriesland 
een Joods meisje dat min of meer op eenzelfde wijze als Anne Franck haar leven 
beschrijft in de beginjaren van de oorlog tot het moment dat de hele familie wordt 
afgevoerd naar Polen en vergast wordt.  
Locatie: Schouwburg de Vijf Zinnen in Goriunchem 
Productie Stichting Theaterproducties Gorinchem, Izak Boom, Peter Blanker
Optredens: 4,5 en 6 mei 2017 (reprises in 2018 gepland)  

 www.estherwasjoods.nl/ 
 
2016                   Obstinatum – Theatergroep Bisonder Gorinchem 

Regie: Ine Masseling 
Genre: komedie 
Rol: Joep. De man van een van de twee stellen die elkaar ontmoeten in een restaurant 
en er ondanks diverse pogingen niet in slagen om een gereserveerde tafel toegewezen 
te krijgen. Onderhuids speelt er van alles en af en toe steekt dat pijnlijk de kop op.  
Locaties: Restaurant Metropole - Gorinchem 
Productie: Theatergroep Bisonder 
Optredens: 30 sept, 1,2,7,8,9 oktober 2016 

 www.theatergroepbisonder.nl/ 
 
2015                   Diabolo Due – Theatergroep Bisonder Gorinchem 

Regie: Ine Masseling 
Genre: Absurdistische komedie 
Rol: Ricardo. De boef in het stuk dat gaat over een maffiafamilie in een kleinc dorpje 
in Zuid-Italië die hij probeert op te lichten.  
Locaties: Kwekerij Acanthus in Beesd (Mariënwaardt) 
Productie: Theatergroep Bisonder 
Optredens: 17, 23, 30 en 31 mei en 6 ,7 juni  2015 

 www.theatergroepbisonder.nl/ 
 
2014                   Alice in Winter Wonderland – Slot Loevestein i.s.m. Eva Mathijssen 

Regie: Eva Mathijssen 
Genre: Familiespektakel 



Rol: Gekke Hoedemaker, in samenspel met de Maartse Haas. Onderdeel van het 
spektakel waarin Alice in Wonderland en Through The Looking glass zijn verweven 
en op diverse Loevestein-locaties in een ‘loop’ werd gespeeld.  
Locaties: Slot Loevestein - Poederoijen 
Productie: Slot Loevestein i.s.m. Eva Mathijssen 
Optredens: 28, 29 en 30 december 2014 

 www.slotloevestein.nl 
 
2013                    Het geheim van de baron (vervolg op De vergeten winterkermis../2012) – Eva Mathijssen 

Regie: Eva Mathijssen 
Genre: Familiespektakel 
Rol: Kermisdirecteur, onderdeel van het verhaal dat op diverse locaties in een ‘loop’ 
werd gespeeld.  
Locaties: Slot Loevestein 
Productie: Slot Loevestein i.s.m. Eva Mathijssen 
Optredens: 28, 29 en 30 december 2013 

 www.slotloevestein.nl 
 
2012/2013           Peer Gynt – Henrik Ibsen, Het Zuidelijk Toneel 

Regie: Matthijs Rümke 
Genre: Romantisch-dramatisch theater op rijm 
Rol: koorlid – 5 homogene gemeenschappen: feestgangers, trollen, negerslaven,  

               gekken, rouwenden 
Locaties: Festivalversie: Boulevard (Den Bosch) en Cultura Nova (Heerlen) 
Tourneeversie: grote theaters in zuidelijke helft van Nederland 
Productie: Het Zuidelijk Toneel  
Optredens: (festivals) juli / augustus 2012 & (tournee) januari / maart 2013 
www.hzt.nl 

 
2013                    Frisse Oren – Het Zuidelijk Toneel 

Regie: Matthijs Rümke 
Genre: straattheater / verteltheater 
Rol: rondleidend gastheer met ludieke (eigen) teksten  
Locaties: Schouwburg 
Productie: Het Zuidelijk Toneel  
Optreden: 5 januari 2013 
www.theaterstilburg.nl 

 
2012                    Vergeten winterkermis van Poederoijen – Eva Mathijssen 

Regie: Eva Mathijssen 
Genre: Familiespektakel 
Rol: Kermisdirecteur, onderdeel van het verhaal dat op diverse locaties in een ‘loop’ 
werd gespeeld.  
Locaties: Slot Loevestein 
Productie: Slot Loevestein i.s.m. Eva Mathijssen 
Optredens: 27,28 en 29 december 2012 
www.slotloevestein.nl 

 
2012 De Kleine Prins/ Het Zuidelijk Toneel 

Concept: bewerking door Diemer van Wijk 
Regie: Diemer van Wijkl 
Genre: toneel, fictie 
Rol: piloot, tegenspeler van De kleine Prins 
Locatie: HZT-theater Ringbaan in Tilburg 
Productie: Het Zuidelijk Toneel – Tilburg 
Optredens: 28 en 29 april 2012 

 

http://www.hzt.nl/
http://www.hzt.nl/
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2012 Indoor Stadsgeheimen/ Het Zuidelijk Toneel 
Concept: Matthijs Rümke 
Regie: Nanette Edens 
Tekst: Marcel Osterop 
Genre: real life ‘gluren’ naar scenes (koptelefoon-geleid) 
Rol: man met meerdere geheime relaties 
Locatie: Cultureel Centrum 013 in Tilburg 
Productie: Het Zuidelijk Toneel – Tilburg 
Optreden: 08 januari 2012 

 
2011 Stadsgeheimen – uniek theaterproject van HZT en Kunstbalie 

Concept: Matthijs Rümke 
Tekst: Marcel Osterop 
Genre: real life ‘gluren’ op straat naar alledaagse taferelen (koptelefoon-geleid) 
Rol: cynische man van vrouw in een rolstoel 
Locatie: 35 slices of life op diverse (openlucht-) locaties in Tilburgse binnenstad 
Productie: Het Zuidelijk Toneel i.s.m. Kunstbalie 
www.hzt.nl 

 
2006 Brokstukken en Scherfscenes in opdracht van de gemeente Woudrichem 

Regie: Willem Westerman  
Tekst:  
Genre: historisch spektakelstuk gespeeld op locatie in de vesting van Woudrichem ter 
gelegenheid van 650 jaar stadsrechten 
Rol: burgemeester 
Locatie: vestingwal bij het Arsenaal in de vesting van Woudrichem 
Productie: Gemeente Woudrichem 

 
 
De Stuiter (www.destuiter.nl) 
 
2013/14 De vos Reynaerde (onderdeel drieluik ‘Vos’) –  bewerking Van den vos Reynaerde 

Regie: Michiel van de Burgt 
Genre: eigentijdse toneelbewerking naar het middeleeuwse epos 
Rollen: Isengrim, de wolf / Pastoor 
Locatie: drieluik met grande finale gespeeld op 4 locaties in gemeente Woudrichem 
Productie: De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2014 

 
2010/11 52x afscheid – Anna van der Kruis 

Regie: Mik van Goor 
Genre: Filmisch theater met tekst 
Rol: met aankomende (?) scheiding worstelende overspelige man 
Locatie: Giessen / in oude fruitschuur 
Productie: De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2011 

 
2009/10 Midzomernachtsdroom – Shakespeare 

Regie: Martin-Michael Driessen 
Genre: Klassieke komedie 
Rol: Fluit – een van de ambachtslieden tevens Thisbe (geliefde van Pyramus) in het 
toneelstuk binnen het toneelstuk 
Locatie: openlucht Uitwijk / open veld, met bos en aan riviertje 
Productie: De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2010 

 

http://www.hzt.nl/
http://www.hzt.nl/
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2008/09 De Vuurproef (Heksenjacht) – Arthur Miller 
Regie: Martin-Michael Driessen 
Genre: Moderne tragedie 
Rol: Dominee Hale (ongewild contributor aan de aanzet tot de Heksenjacht) 
Locatie: openlucht Almkerk / verlaten, overwoekerd buitenzwembad 
Productie: De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2009 

 
2007/2008 Animal Farm – George Orwell 

Regie: Malte Huthoff 
Genre: fabel / maskertheater 
Rol:  Een van Napoleon’s honden, Amerikaanse boer 
Locatie: openlucht Waardhuizen / op boerderij (in bedrijf) 
Productie: De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2008 

 
2007 Harmonie – Lizzy van Pelt & Claran Wielenga 

Regie: Malte Huthoff 
Genre: dorpsklucht met ondertoon 
Rol: dirigent, die een enigszins schuine schaats rijdt en de Harmonie oplicht 
Locatie: openlucht Uitwijk / Muziekkapel 
Productie: debuut van De Stuiter 
Optredens: 6 x juni 2007 

 
YrroS!-B@stards (www.yrrostheater.com) 
 
2017 Improvisatietheater t.b.v. Basisschool de Viermaster in Papendrecht  

               Genre: kinderimprovisatie o.b.v. het thema Kerst  
               Locatie: Basisschool de Viermaster Papendrecht 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: december  2017 
 
 
2017 Straattheater t.b.v. Binnenstad Gorinchem  

               Genre: improvisatie o.b.v. ‘500 jaar toren van de grote kerk van Gorinchem’ 
Rol: kapelaan op hoge stelten  

               Locatie: Binnenstad Gorinchem 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: mei  2017 
 
2017 Improvisatietheater bij de ‘dag van de zorg’  

               Genre: improvisatie t.b.v. ziekenhuispersoneel St. Catharina ziekenhuis 
Rol: percilflage op de ‘toppers’  

               Locatie: St. Catharina ziekenhuis Eindhoven 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: mei  2017 
 
 
2016 Improvisatietheater t.b.v. Basisschool de Viermaster in Papendrecht  

               Genre: improvisatie o.b.v. ‘Het echte kerstverhaal’ gebaseerd op het verhaal van Paul 
Biegel  

               Locatie: Basisschool de Viermaster Papendrecht 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: december  2016 
 
2016 Improvisatietheater t.b.v. Historische vereniging Werkendam  

               Genre: improvisatie o.b.v. een historisch thema  



               Locatie: Podium Hoogstraat Werkendam 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: juni 2016 
 
2016 Improvisatietheater t.b.v. vrijwilligers protestantse kerk – Sleeuwijk  

               Genre: improvisatie met diverse games  
               Locatie: Protestantse kerk Sleeuwijk 
               Productie: YrroS!-B@stards  

   Optreden: 01 april 2016 
 
2015 Intocht Sinterklaas – Sleeuwijk  

               Genre: interactieve improvisatie rondom een vooropgezet thema  
               Rol: Piet van wie de kleren zijn gestolen door een vader die graag als Piet met de sint 

 mee wil  
 Locatie: Haven Sleeuwijk en Winkelcentrum De Nieuwe Es - Sleeuwijk 

               Productie: YrroS!-B@stards  
 Optreden: november 2015 

 
2015 Dierendokters – Winkelcentrum Sleeuwijk (dierendag) 

               Genre: interactief improvisatietheater met kinderen en hun knuffels 
               Rol: Assistent Pim Pleister in samenspel met dokter Suus Snuffel    
               Locatie: Winkelcentrum De Nieuwe Es - Sleeuwijk 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: 3 oktober 2015 
 
2015 Schip Ahoy & alle hens aan dek – Kasteel Dussen (kastelendag) 

               Genre: interactieve improvisatievoorstelling voor kids op thema Schip Ahoy  
                                            /piraten 

               Rol: Woeste Willem, een zeerover met een erg grote fantasie waar het zijn 
  herinneringen aan zijn avonturen betreft    

               Locatie: Kasteel Dussen  
              Productie: YrroS!-B@stards  

Optreden: 25 mei /2e Pinksterdag 2015 
 
2015 Poppendokters – Beatrix Ziekenhuis Gorinchem (open dag) 

               Genre: improvisatie op thema gezondheid & ziekenhuis voor kinderen 
               Rol: Assistent Pim Pleisterl, in samenspel met dokter Suus Snuffel    
               Locatie: Beatrix Ziekenhuis  
              Productie: YrroS!-B@stards  

Optreden: 21 maart 2015 
 
2014 Dierendokters – Winkelcentrum Sleeuwijk (dierendag) 

               Genre: interactief improvisatietheater met kinderen en hun knuffels 
               Rol: Assistent Pim Pleister in samenspel met dokter Suus Snuffel    
               Locatie: Winkelcentrum De Nieuwe Es - Sleeuwijk 
               Productie: YrroS!-B@stards  

 Optreden: 4 oktober 2014 
 
2014 Interactief improvisatietheater ter ondersteuning veranderingsproces – Zorgspectrum 
                                          Oktober 2014  
 
2014  Ander Paasverhaal - Fort Altena  
                                          Genre: beeldend verteltheater / thema ‘samen Pasen vieren’ – ‘Weer-Zien’ 
 Rol: weermeneertje, in samenspel met het  weermevrouwtje en roodborstje

              Locatie: Fort Altena – Sleeuwijk 
Productie: YrroS!-B@stards m.m.v. Eva Mathijssen (script) 
Optreden: 2e Paasdag 2014 

 



 
 
 
2013 Kerstspektakel Fort Altena 

Genre: beeldend verteltheater / thema ‘samen kerst vieren’ a.h.v. weerhuisje 
 Rol: weermannetje, samenspel met het roodborstje en het weermevrouwtje

Locatie: Fort Altena – Sleeuwijk 
Productie: YrroS!-B@stards m.m.v. Eva Mathijssen (script) 
Optreden: 2e kerstdag 2013 

 
2013 Liniepad / Brabants Landschap 

Genre: straattheater / verschillende scenes op diverse locaties / interactie met  
 bezoekers  

Rol: een met zijn claimerige vrouw worstelende man 
Locatie: Fort Altena – Sleeuwijk 
Productie: YrroS!-B@stards  
Optreden: 21 en 22 september 2013 

 
2012 Opening Boekenweek – PC Basisschool De Morgenster – Sleeuwijk 
 Genre: improvisatie op thema / interactie met basisschoolkinderen en leraren 
 Rol: holbewoner, als onderdeel van groep 

Locatie: PC Basisschool De Morgenster - Sleeuwijk 
Productie: YrroS!-B@stards  
Optreden: oktober 2012 

 
2012 Liniepad / Brabants Landschap 

Genre: improvisatie / interactie met bezoekers / stil spel 
 Rol: trol, als onderdeel van groep 

Locatie: Fort Altena – Sleeuwijk 
Productie: YrroS!-B@stards m.m.v. Het Zuidelijk Toneel – Tilburg 
Optreden: 29 en 30 september 2012 

 
 
Diversen 
 
2017 Diverse scènes t.b.v. filmisch element (high speed camera)  in theaterproductie van Lucas 
                             de Man (‘De man is lam’)   voor  Het Zuidelijk Toneel 
                                          Productie/regie: HZT-Tilburg 
 
 
2016 Diverse scènes in een afstudeerfilm getiteld ‘op tafel’  voor Linda Verwoerdt 

filmdatum: 21 maart 2016 
Locatie: Biesboschmuseum Werkendam 

 Productie/regie: Linda Verwoerdt, camera: Huib van den Hoek, Geluid: Jeroen 
Hartog 
 
 
2015 Diverse scènes in diverse educatieve bedrijfsfilms voor Keukenconcurrent 
                                          Productie/regie: Allur – bureau voor videocommunicatie 
 
2014  Scene in educatieve bedrijfsfilm voor Keukenconcurrent 
                                          Productie/regie: Allur – bureau voor videocommunicatie 
 
2011 t/m 2014 Sinterklaas op Basisschool Oudendijk 
 
Juni 2013 Fotoshoot tbv lesmateriaal 

Regie: Annie(schrijfster) & Machelien Bel (Quattro Group). 



Opdracht: diverse shots bij tekst / obv scripting & spelen 
Productie: Quattro Group – audiovisual media productions 
Eindresultaat: leerboeken Engelse taal voor volwassenenonderwijs voor Duitse markt 
 

 
OPLEIDINGEN EN CURSUSSEN 
 
2016 Cursus Meisner Acteertechniek  (2 dagen) 

Docent: Herman Bolten  
Soort: acteren o.b.v. de Amerikaanse Meisnertechniek: ‘acteren is de vaardigheid om 
écht te handelen in een fictieve situatie’  
Locatie: Breda 

 
 
2016 Cursus improvisatietheater Voorjaar 2016 (10 lessen) 

Docent: Veerle Brans 
Groep: Generaal Pardon  (onderdeel Yrros)  
Soort: gevorderden cursus improvisatietheater, diverse games , long form 
Locatie: Breda 

 
2015 Cursus improvisatietheater Voor- en Najaar 2015 (2x10 lessen) 

Docent: Veerle Brans, Maya van As 
Groep: Generaal Pardon  (onderdeel Yrros) 
Soort: gevorderden cursus improvisatietheater, diverse games, long form  
Locatie: Woudrichem 

 
2014 Cursus improvisatietheater Najaar 2014 (10 lessen) 

Docent: Veerle Brans 
Soort: gevorderden cursus improvisatietheater, diverse games  
Locatie: Breda 

 
 
 
BESTUURLIJKE & ORGANISATORISCHE ERVARING  
 
YrroS! – Woudrichem  
 
2014 Medeoprichter, bestuurder en speler van Theaterhoppen 
 
                            Voorjaar 2014 is TG YrroS! i.s.m. Mirjam van de Bogaard van Boomgaard Producties gestart 

met het idee om ook Theater vast onderdeel te maken van het culturele pallet van de 
Woudrichemse vesting. In oktober/november 2014 was de eerste editie van Theaterhoppen een 
feit. In een dagdeel kan het publiek aansluitend genieten van 4 verschillende theatervormen. 
Een dynamische mix en gewaagde combi van ambitieuze amateurs en veelzijdige 
professionals. Samenwerking met de lokale horeca maakt het bezoekers mogelijk dit dagje uit 
te completeren met een Theaterhoplunch en/of –diner.  

                            Met ‘Theaterhoppen in de vesting’ beogen we als initiatiefnemers om kwalitatief theater 
toegankelijk(-er) te maken voor een groter publiek. Als eerste kennismaking met theater of 
verdieping met nog onontdekte genres van de podiumkunst. Want wij vinden dat ‘iedereen 
recht heeft op theater’. 

              Voorstellingslocaties: Diverse bijzondere (thuis-) locaties in de Woudrichemse Vesting +  
                            de Scheepswerf in de Historische Haven.  
  Bestuurlijke activiteiten:  
  - concepting, organisatie en selectie contacten, spelers/groepen, horeca, begeleiders 
  



 
2011 – heden Medeoprichter, bestuurder en speler bij Theatergroep YrroS! 
 
                        YrroS! is in 2011 gestart met als doel om jaarlijks met een klein team ervaren amateurspelers,  
                             onder regie van een professional, een kwalitatief stuk te brengen in theaters of op locatie 
                             in het land. 
  Bestuurlijke activiteiten:  
  - cont®acten regisseur en theaters / speellocaties 
                             - coördinatie spelers&productieteam 
 
BEST PRACTICE / PRIJZEN 
 
2010 Cultuurprijs 2010 (gemeente Woudrichem) voor Stichting De Stuiter 
 
 
 


