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Het NK in Vlist, 2007, was een groot
feest met Cornelis de Bruijn als
Nederlands kampioen. Morgen
(zaterdag) zal het in Jaarsveld
wederom een groot feest worden

bij het Nederlands Kampioenschap
Polsstokverspringen. Dan weten we
welke Hollandse springers de kam-
pioenen uit 2007 Cornelis de Bruijn
(junioren) en Nederlands kampioen

2008 Liesbeth de With (dames)
gaan opvolgen. De complete voor-
beschouwing staat op pagina 2.

((TTeekksstt eenn ffoottoo:: KKeeeessjjaann SStteevveerriinnkk))

Wie springt naar de troon?

WWaatt mmaaaakktt jjoouu eeeenn eecchhttee JJoohhnn
SSmmiitthh,, ddee ggeelliieeffddee vvaann PPooccaahhoonnttaass??
"Ha, tsja, ik heb ze op de auditie
denk ik overtuigd op het gebied van
spel en zang. Ik speel een beetje de
goedzak van het verhaal. In een
groot deel van het verhaal ben ik de
leider. Mijn personage John Smith
neemt steeds het voortouw op de
reis. Misschien straal ik dat uit. Ik
ben ook een van de oudsten van de
groep, 21 jaar, maar dat zal niet
alleen de reden zijn. Er waren tij-
dens de auditie ook veel minder
jongens dan meisjes. Dus als jon-
gen had je veel meer kans op een
rol dan als meisje."
HHooee eerrvvooeerr jjee ddee ccoonnccuurrrreennttee ttiijj--
ddeennss ddee aauuddiittiiee??
"Ik had eigenlijk geen idee wie er
allemaal auditie deden. Iedereen
was in groepjes gedeeld, dus ik zag
alleen de mensen uit mijn eigen
groepje. Ik kreeg wel een nummer
op mijn kleding geplakt: driehon-
derdnogwat. Toen dacht ik: hè,
waarom beginnen ze niet gewoon

bij 1. Ik was dus niet zo bezig met
een strijd. Ik vond de auditie vooral
ook leuk."
DDee mmuussiiccaall wwoorrddtt ggeeoorrggaanniisseeeerrdd
ddoooorr pprroodduuccttiieebbeeddrriijjff FFaannwwoorrkk.. HHooee
wwiisstt jjee vvaann hheett bbeessttaaaann aaff vvaann hhuunn
pprroodduuccttiieess??
"DJ Jansen, de zangcoach bij Poca-
hontas, stuurde mij begin dit jaar
een sms’je: je moet bij ons auditie
doen voor de rol van John Smith. Ik
ken DJ Jansen en zijn partner Joost
de Jong van workshops in Rijen,
een dorp in Brabant waar mijn
ouders wonen. Joost de Jong
(musicalartiest, red.) komt ook uit
dit dorp en besloot daar musical-
workshops te gaan geven. Nou, dat
leek mij wel leuk. Ik heb drie jaar
lang lessen bij hun gevolgd. Vanaf
de vijfde tot en met het eerste jaar
van mijn studie. Dat laatste jaar was
wel lastig, want ik woonde toen net
op kamers in Utrecht en moest tel-
kens naar Rijen heen en weer rei-
zen voor de repetities. Dit jaar werd
dat teveel voor me. Ik wilde toch
ook hier in Utrecht gewoon een
leven opbouwen. Toen kreeg ik dus
dat berichtje."
WWaatt vviinndd jjee zzoo oonnttzzeetttteenndd lleeuukk aaaann

aacctteerreenn??
"Ik merk dat als ik mij heb ingeleefd
in een bepaalde situatie of in een
liedje, dat ik dan zóveel energie
krijg. Het is zo vet, dat een passie
dat kan veroorzaken. Daarnaast vind
ik het heel gaaf dat wanneer je een
emotie fantaseert, je deze emotie
ook opeens gaat voelen. Echte vak-
mannen kunnen die emoties heel
makkelijk oproepen. Dat wil ik nog
wel beter leren."
WWaatt vviinndd jjee hheett mmooeeiilliijjkkssttee aaaann ddee
rrooll vvaann JJoohhnn SSmmiitthh??
"Bij deze rol worden er veel ver-
schillende emoties van me
gevraagd. Ik zal een voorbeeld
geven. John Smith houdt een dag-
boek bij. Als er in het verhaal een
aantal maanden overbrugd moeten
worden, dan leest een stem stukken
uit het dagboek voor. Als ik ná het
dagboekfragment dan opkom, heeft
John Smith natuurlijk een andere
emotie dan vóór het fragment, want
er is een tijd overbrugd. Als speler
moet je je dan heel goed inleven in
je rol. Dat is best lastig."
IIss ddaatt hheett bbeellaannggrriijjkkssttee wwaatt jjee
ggeelleeeerrdd hheebbtt ttiijjddeennss ddeezzee pprroodduucc--
ttiiee??

"Ja, je leert daar veel van als je over
dat soort dingen nadenkt. Maar als
groep hebben we ook veel geleerd.
Als je op het podium staat en je
hebt geen tekst, maar je bent wel
aanwezig in de scène, probeer je
dan altijd in te leven in je rol. De
kleinste rollen trekken vaak de

show. Je kunt niet op het podium
een beetje voor je uit gaan staren
als je even geen tekst hebt. Leef je
in. Dat hebben we echt meegekre-
gen."

Informatie en reserveringen, zie:
www.fanwork.nl/pocahontas.

Student is klaar voor hoofdrol
DDoooorr MMaarriikkee WWoouutteerrss

IInn hheett FFuullccootthheeaatteerr iinn IIJJsssseellsstteeiinn ggaaaatt kkoommeennddee zzaatteerrddaagg ddee mmuussiiccaall PPooccaa--hhoonnttaass iinn pprreemmiièèrree.. HHeett aaffggeellooppeenn jjaaaarr hheebbbbeenn 445500 jjoonnggeerreenn aauuddiittiiee
ggeeddaaaann vvoooorr eeeenn rrooll iinn ddeezzee sshhooww,, tteerrwwiijjll eerr pplleekk wwaass vvoooorr sslleecchhttss 3355 uuiitt--

vveerrkkoorreenneenn.. OOnnddeerr hheenn ddee UUttrreecchhttssee ssttuuddeenntt SSjjooeerrdd KKuuiijjtteenn,, ddiiee ddee rrooll vvaann
JJoohhnn SSmmiitthh ssppeeeelltt..

Een gloednieuwe musical
Pocahontas is een gloednieuwe musical geschreven door Wouter Blijleven. Het stuk gaat over een beeldschone
Indiaanse prinses in het Amerika van 1607. De prinses is verschrikkelijk nieuwsgierig naar de vreemde, blanke
mannen die met grote schepen zijn aangekomen aan de kust. Het machtige opperhoofd Powhatan beschouwt
hen als vijanden. Als één van hen gevangen wordt, geeft Powhatan zijn dochter de opdracht hen te leren kennen
om ze zo te kunnen verdrijven. Vol verwachting en opwinding begint de Indiaanse aan haar taak. Maar gaandeweg
raakt ze steeds meer gefascineerd door de blanken en dat niet alleen; na enige tijd voelt ze zich onweerstaanbaar
aangetrokken door de Engelse zeeman John Smith. De liefde blijkt wederzijds. Pocahontas is de vijfde productie
van FanWork. Na het succes van eerdere producties als Robin Hood en Aladdin de musical is het aantal voorstel-
lingen dit jaar wederom uitgebreid en zijn er 23 voorstellingen te zien in diverse theaters in Nederland.
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Tevredenheid
De inwoners van IJsselstein
komen graag in het stadhuis. De
medewerkers aan de balies zijn
vriendelijk en helpen hen goed.
TNS NIPO voerde een onder-
zoek uit. De gemeente kreeg het
rapportcijfer 7,8. IJsselstein
scoort daarmee heel goed. Op
de ranglijst stijgt de gemeente
naar de 29e plaats.
In het voorjaar voerde TNS NIPO
een klanttevredenheidsonder-
zoek uit. Ze deden dat in het
hele land in het project Bench-
marking Publiekszaken. Daarbij
zijn landelijk bijna 14.000 bezoe-
kers van de gemeentelijke balies
ondervraagd.
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Kijk op www.goldsgym.nl of bel 030 - 6032495

16 Zumba lessen per week

Alle Zumba kleding op voorraad
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CHERYL
gasthoofdredactrice

Susan Visser
‘Ik wil geen sneu vrouwtje zijn’

Het geheime kind
Je vader is je vader niet

Tippiwan spreekt
‘Ik ga die ouders aangeven’

Wil de echte Cheryl opstaan?
Sensationele lookalikes


