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Jochem
  Myjer

WIE IS JOCHEM?

Jochem is een topkomiek uit Leiden. Hij won in 1997 het 
Groninger Studenten Cabaretfestival. En omdat hij grappen 
maken veel leuker vond dan studeren, stopte hij direct met zijn 
studie biologie om vol voor zijn droom te gaan: cabaretier 
worden. Daarna ontving hij nog bergen prijzen. ‘Tussendoor’ 
schrijft hij ook nog eens leuke kinderboeken!

WAT KENNEN DE MEESTE MENSEN VAN JOCHEM?

Een van de bekendste acts van Jochem is ‘Wakker worden!’
Waar gaat die act over? Jochem vertelt aan het publiek over hoe 
hij als kind zijn (slapende) moeder eens verraste op Moederdag 
met een ontbijt op bed. Hij verwondert zich over het feit dat er 
wel slaapliedjes bestaan, 
maar geen ‘wakker-word-liedjes’. 

Check het fragment Adéhadé 
(2001 - 2003) op YouTube:
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HOE WAS JOCHEM ALS KIND?

In elke klas zit wel iemand die heel goed kan voetballen, of 
iemand die heel goed kan leren, maar vaak ook iemand die heel 
gek doet. Jochem hoort bij de laatste categorie. Hij kon niet 
voetballen en was redelijk slim, maar niet de slimste. Soms werd 
hij een beetje gepest – tot hij een goed idee kreeg: ik kan wel 
heel goed leraren nadoen, daarin ben ik anders dan de rest. Dat 
pesten veranderde hierdoor algauw in respect voor zijn 
geweldige stemmetjes. In de klas en tijdens de schoolmusicals 
maakte hij iedereen aan het lachen. Eigenlijk waren grappen zijn 
reddingsboei voor een mooie plek in de groep. 

1. Schrijf dingen op die tegenstellingen zijn van elkaar, bijvoorbeeld: licht-donker/dik-dun/vies-schoon.
2. Fantaseer eens over wat er allemaal wel of niet bestaat bij deze tegengestelde dingen, bijvoorbeeld: er is wel schoonmaakmiddel, maar geen viesmaakmiddel.

3. Kies de tegenstelling waarbij je de meeste ideeën krijgt. 
4. Verzin een klein verhaaltje over jezelf waarin je die tegenstelling kunt verwerken. Liegen mag! Hou het bij jezelf, waarbij je dingen doet die iedereen herkent, bijvoorbeeld: op vakantie gaan.
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Sanne wallis
de vries
WIE IS SANNE?

Sanne is cabaretière en actrice. Ze trad in 1995 op bij het Leids 
Cabaret Festival met de groep So¡etje en werd direct gevraagd 
om bij de Comedytrain te komen. Het jaar erna won ze als solist 
de jury- en de publieksprijs. Haar droomcarrière als cabaretier 
kon beginnen! Ze speelde de gekste typetjes in tv-programma’s 
als Koefnoen en is actrice in (kinder)¡lms zoals Mees Kees, 
waarin ze de strenge schooldirectrice Dreus 
supergrappig neerzet.

GRAPPIGE ACT VAN SANNE

In Sannes eerste voorstelling Sop 
houdt ze een spreekbeurt over de vis. 
Ze lepelt met een raar stemmetje
belachelijke feitjes en onzin op en 
draait hier lekker in door. Aan het eind 
van de act vraag je je af waarom je 
überhaupt een vis als huisdier zou 
nemen. Het ¡lmpje wordt nog steeds 
vaak gebruikt op scholen en cursussen 
om op een grappige manier te laten 
zien hoe je juist niét een spreekbeurt 
moet houden. 

Check het ¡lmpje!
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Bedenk het aller, allersaaiste onderwerp waar je 
een spreekbeurt over zou kunnen houden, zoals 

de wandelende tak of stoeptegels.

2.
Zoek daar hele su¦e feitjes over op. 

3.
Verzin zelf nog een paar persoonlijke 
ervaringen met je saaie onderwerp.

4.
Ga erbij staan als een zak aardappelen.

5.
Gebruik een zeurderig stemmetje.

6.
En vertel je ouders en vrienden dat dit écht je 

spreekbeurt gaat worden! Gefopt!


