
Els Vertongen 

Zette in 1977 een eerste voet op aarde en in 2011 een eerste voet op een 

podium. Beide momenten gingen gepaard met het opzetten van een groot 

bakkes. Els bevestigt alle clichés over roodharige vrouwen: intelligent, knap en 

vooral niet in staat zich aan te passen aan de maatschappij. Ze werd 

omschreven als ‘de nieuwe Ann Nelissen’(Steven Mahieu), ‘roodhete humor 

met ballen’(Seppe Toremans) en ‘een goeie maat om mee op café te 

hangen’(afzuipers). Ze won nooit de Lotto of een comedywedstrijd, ook 

omdat ze nog nooit deelnam. 

 

 

Ralf Jennes 

Ralf maakt al eens iets mee.  
Maar heeft altijd z’n mond gehouden. Dacht er het zijne van.  
Tot hij hardop begon te denken. En anderen hier om lachten.  
Daarom is het tijd, nu. Want het moet gezegd worden.  
Niet altijd even fijnzinnig, maar altijd wel zinnig.  
Tenminste, toch in zijn hoofd.  
Ralf Jennes staat al enkele jaren op kleine en grote comedy podia over heel Vlaanderen 
en is een gewaardeerd voorprogramma en mc van klinkende namen als Nigel Williams 
(vast voorprogramma klein circuit), Bart Cannaerts, Kamagurka, Wim Helsen, Xander 
De Rycke, Henk Rijckaert, William Boeva en Thomas Smith.  
Kortom, het gaat goed.  
In zijn aangename, relaxte vertelstijl - maar met een messcherpe mening en vinger-op-
de-blauwe-plek-porrende observaties – neemt hij je mee langs 101 plaatsen in zijn 

hoofd. En dat gaat soms hard. En diep.  
Maar wees gerust: hij brengt je weer veilig thuis. Ooit. 

 

Jan Linssen 

Met zijn derde comedy-optreden ooit sleepte Jan Linssen onmiddellijk de 

hoofdprijs van Comedymania 2011 in de wacht. Ruim een jaar later stond hij in de 

finale van de Culture Comedy Award, de grootste stand-up comedy prijs van 

Nederland en België voor opkomend talent. Sindsdien gaat het hard voor Jan. Hij 

trad ondertussen meer dan 100 keer op in theaterzalen, jeugdhuizen, cafés en 

parochiezalen en deelde het podium met o.a. Wim Helsen, Henk Rijckaert, Bart 

Cannaerts en vele andere comedycoryfeeën. Op 24 mei 2013 stond Jan ook in de 

finale van The Lunatic Comedy Award. O.a. Lieven Scheire, Philippe Geubels en 

Steven Goegebeur wisten deze prestigieuze prijs al te winnen.  

Jan woont al enkele jaren in Hasselt, maar is een geboren en getogen 

Maaseikenaar. De PIN-code van zijn gsm is naar verluidt 3680, de postcode van zijn 

geliefkoosde stad. De code van zijn bankkaart ook, maar dat houdt hij liever geheim. 

Uit het juryrapport van de Culture Comedy Award: "Jan Linssen ontpopt zich op het podium als een geboren 

stand-up comedian. Jan beschikt over een goed opgebouwde set, bespeelt met gemak de zaal, schuwt de 

interactie en de actualiteit niet en geeft vaart aan zijn performance. Opvallend in het optreden van Jan is de 

haast perfecte timing die resulteert in een aantal sterke grappen, die vanwege de timing nog beter 

binnenkomen bij het publiek." 


