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Bikkelen
CHRIS ZEGERS
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filminterview
De veelzijdige Chris
Zegers is te zien in
De hel van ‘63, over
de Elfstedentocht
van dat jaar. Een
interview aan de
hand van zeven
steekwoorden.
SCHAATSEN
„Ik speel in De hel van ’63 een
schaatser. Dat was een probleem,
want ik kon helemaal niet schaatsen.
Gelukkig was ik niet de enige. We
hebben training gehad van voormalig
schaatscoach Henk Gemser en enorm
moeten bikkelen. Maar dat was wel erg
leuk. Ik ben op de set wel altijd serieus.
Je hoeft ook niet te gaan ginnegappen
als je Cees Geel op de set hebt.”

ELFSTEDENTOCHT
„Deze film gaat over de Elfstedentocht
van 1963, de zwaarste die ooit werd
gehouden. Het was die dag extreem
koud en het ijs was zeer slecht.
Daar kwam nog bij dat in de loop
van de middag een geweldige
sneeuwstorm opstak. Winnaar Reinier
Paping werd beroemd, want de NTS
zond voor het eerst een Elfstedentocht
live uit. Ook kwamen koningin Juliana
en prinses Beatrix op bezoek. Deze
film gaat niet over de winnaar, maar
over vier toerrijders die manhaftig
een poging ondernemen om de tocht
uit te rijden, allemaal met hun eigen
redenen.”

TALENT
„Cas Jansen en ik zijn min of meer
bekende namen, maar ook twee jonge
acteurs hebben een hoofdrol in de film:
Chava voor in ’t Holt en Lourens van
den Akker. Zij zijn allebei talenten van
de toneelschool. Het zijn echt toppers
in de dop. Dit is hun eerste grote film
en hun talent is overduidelijk.”

STEVEN DE JONG
„Dit was na De fûke, Kameleon 2 en De
scheepsjongens van Bontekoe alweer
mijn vierde samenwerking met

Steven de Jong. Hij begint echt
mijn vaste regisseur te worden.
Hij is een bevlogen regisseur, een
echte rouwdouwer met wie het
heerlijk werken is bij een productie.
Toen ik met het Noord-Nederlands
Orkest in Leeuwarden moest spelen
met Symphonic Echoes of Pink Floyd
kwam hij ook langs, gewoon voor de
gezelligheid.”

THE HUDSON FIVE

RTL TRAVEL

METHOD ACTING

„Iedereen kent me natuurlijk van
mijn reisprogramma RTL Travel,
dat ik al acht jaar doe. Het is zeer
afwisselend en ik maak veel mee. De
mooiste reis? Door Canada en de VS.
Noord-Amerika is zo groot en divers,
dat is niet normaal. IJsschotsen,
oneindige bossen, woestijnen,
moerassen, alles is er. Waar ik ooit
nog eens naar toe wil gaan, is het
geheimzinnige koninkrijk Bhutan in
de Himalaya. Daar komen maar 500
toeristen per jaar.”
(Voorlopig zijn er alleen herhalingen
van RTL Travel te zien.)

„Marlon Brando en Robert De Niro
gebruikten deze techniek van acteren
door zich zo veel mogelijk in te leven in
hun personage. Ik heb me wel eens
verdiept in de methode van Konstantin
Stanislavski, maar ik houd me er niet
echt aan. Ik leef me wel in een rol in,
maar niet zo extreem. Ik geef me wel
altijd met volle overgave. Maar zo gek
als Daniel Day-Lewis, die ook buiten de
set om in zijn rol blijft, ben ik natuurlijk
niet.” ◼

„Dat is mijn band. We spelen pure rock:
bekende nummers van AC/DC, U2,
maar ook meer moderne rock zoals Foo
Fighters en Red Hot Chili Peppers.
We repeteren nog elke woensdagavond
met volle overgave. Voor mij dus geen
Champions League of het Nederlands
elftal op die avond, maar gewoon lekker
rocken.”

BIOS ❘ De hel van ’63 ❘ zie pagina 76
TV ❘ RTL Travel ❘ maandag-vrijdag ❘ RTL 4

Chris’ Elfstedenkennis
nis

1. Hoe vaak is de tocht gereden?
Chris: 12 (fout, 15 keer)
2. Wanneer was de eerste?
Rond 1910 (goed: eigenlijk 1909)
3. Wie won er?
Geen idee (fout: Minne Hoekstra)
4. Wanneer was de laatste?
1997 (goed)
5. Wie won toen?
Henk Angenent (goed)
6. Evert van Benthem won in 1985.
Wie werd tweede?
Henri Ruitenberg (goed)
7. En wie werd een jaar later tweede?
Ik kan er niet opkomen (Rein Jonker)

8. Waarom was er in 1956 geen
winnaar? Vijf rijders sloten het pact
van Dokkum (goed)
9. Wie werd zesde, maar niet tot
winnaar uitgeroepen?
Jeen van den Berg (goed)
10. Wie is W.A. van Buren?
Prins Willem-Alexander (goed)
11. Noem de elf steden. Leeuwarden,
Sneek, IJlst, Sloten, Stavoren, (na
heel lange aarzeling) Hindelopen,
Workum, Bolsward, Franeker,
Dokkum. En hoe heet die plaats waar
je na de Afsluitdijk doorheen komt?
Ik kom er niet op. (Harlingen)
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