ROBIN:

‘Ik zit zes,
zeven keer per
week in de
sportschool’
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INTERVIEW TV

beentjes
GTST-DUO STORT ZICH IN DANCE DANCE DANCE-AVONTUUR

Vanaf zaterdag gaan we
in Dance Dance Dance
zien hoe soepel ze in de
heupjes zijn. Dus legden
we GTST-collega’s Robin
Martens en Buddy
Vedder oer-Hollandse
uitdrukkingen voor die
iets te maken hebben
met dansen.
TEKST FLEUR BAXMEIER // FOTOGRAFIE WILLIAM RUTTEN //
STYLING BJORN FRANKE // VISAGIE SARINA OVERBOSCH

Naar iemands pijpen dansen

(Alles doen wat een ander wil)
Buddy: „In mijn vriendenkring ben ik vaak degene die roept: ‘Kom
jongens, laten we een potje voetballen.’ Ik ben graag in control, maar
bij Dance Dance Dance heb ik dat losgelaten. We werken met mensen die dansen bij Justin Bieber en Beyoncé, dus ik heb zoiets van:
leer mij het maar, begeleid mij naar een wereldniveau.”
Robin: „Ik ben niet moeilijk en ga eigenlijk altijd mee met de flow.
Als mijn vriendinnen iets leuks hebben bedacht, zeg ik niet snel:
‘Nee, ik heb een ander idee’. Wat ik belangrijk vind, is dat ik mezelf
onder controle heb. In mijn hoofd kan het heel druk zijn, dus ik
hecht veel waarde aan orde en bepaalde structuren.”

Te dom om voor de duvel te dansen

(Heel erg dom zijn)
Robin: „Vroeger kon ik best goed leren, maar ik was alleen maar
bezig met zingen en dansen. En met dieren. Ik heb VMBO kader
gedaan op een Groenschool. Voor mij als dierenliefhebber was dat
een feest, want je leerde er hoe je kippen vasthoudt, koeienstaarten
wast, chinchilla’s optilt. Om mensen die zouden denken dat ik dom
ben omdat ik in een soap speel, moet ik vooral lachen.”
Buddy: „Ik vind het moeilijk als mensen laatdunkend doen over
GTST. Wat zij vaak niet weten, is dat wij onder enorme tijdsdruk
werken. In de tijd dat er bij Game of Thrones twee minuten worden
opgenomen, draaien wij anderhalve aflevering. Het is een vak apart,
dat vaak wordt onderschat.”

Je kunt wel dansen, ook al is het niet
met de bruid

(Je kunt ook plezier hebben als je niet krijgt wat je wilt)
Buddy: „Daar ben ik te competitief voor. Als ik ergens aan meedoe,
dan wil ik winnen. Soms sla ik daar een beetje in door. Zo heb ik al
een paar keer tot drie uur ’s nachts voor de spiegel staan oefenen,
omdat ik een bepaald danspasje voor Dance Dance Dance maar niet
onder de knie kreeg, terwijl je zoiets soms beter even kunt loslaten.”
Robin: „Als ik een doel heb, dan geef ik mezelf net als Buddy voor
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Jeroen en Dany van der Boom: „Bij Jeroen verwacht je
misschien niet zo’n goede danser, maar hij is een entertainer
in hart en nieren. En al zijn ze samen het oudste koppel, ze
zijn fysiek best fit.”
Romy en Antje Monteiro: „Het is opvallend hoe goed hun
band is. Het zijn meer vriendinnen dan moeder en dochter.
Romy is natuurlijk ook beeldschoon en danst heel goed.”
Ferry Doedens en Inge de Bruijn: „We verwachten heel veel
van Inge en Ferry, want Inge zit vol discipline en Ferry is door
de wol geverfd op het gebied van musicalshows.”
Kees Tol en Annemarie Keizer: „Kees is enorm van de lol,
maar op het podium bloedserieus. Annemarie (de vrouw van
Simon van Nick & Simon, red.) kenden we nog niet, maar zij
is zo’n lieve schat. Iedereen is stiekem verliefd op haar.”

duizend procent. Dat kan heel ver gaan. Ik vind sporten bijvoorbeeld heel belangrijk en zat voor Dance Dance Dance al zes, zeven
keer per week drie uur lang in de sportschool. Het is bij mij het een
of het ander: óf ik doe iets niet óf ik ben bloedfanatiek.”

De poppen aan het dansen hebben

(Problemen hebben)
Robin: „Van jongs af is er op het gebied van mijn gezondheid wel iets:
ik heb last van mijn rug, ik stoot mijn teen, ik verbrand m’n mond
aan een kaassoufflé. Ik ben in de auto al vier keer van achteren aangereden, waarvan de laatste keer zo hard dat ik er nekklachten aan
overgehouden heb.”
Buddy: „De ergste keer dat ik in de penarie zat, was toen mijn portemonnee afgelopen zomer op vakantie werd gejat. Ik had verwacht
dat ik in zo’n situatie helemaal in paniek zou raken, maar ik werd
juist heel rustig: wat zijn de mogelijkheden, hoe los ik dit op?”

Iemand een schone dans leren

(Iemand een pak slaag geven)
Buddy: „In een voorstelling heb ik een keer een mede-actrice per
ongeluk een bloedneus geslagen. Tot zover mijn avonturen. Vechten
is niks voor mij, want ik ben 1 meter 10. Voordat ik bij iemand z’n
gezicht ben met mijn vuist, lig ik al op de grond.”
Robin: „Op de basisschool was het een rage om mijn zusje en mij uit
te schelden voor ‘kankerhoer’. Ik heb op vierjarige leeftijd leukemie
gekregen en werd daar zó kwaad van. Dan was het snelwandelen
naar degene die het had geroepen en klappen uitdelen. Waarschijnlijk deed ik dat vrij hard, want daarna renden ze gelijk weg.”

Het is licht dansen op
andermans vloer

(Het is gemakkelijk geld van een ander uit te geven)
Robin: „O nee, ik vind geld lenen verschrikkelijk en wilde
bij dates altijd zelf betalen. Vanaf m’n veertiende heb ik
m’n eigen geld verdiend – bij Intertoys, de ijssalon, in de
afwas en de bediening – en daar ben ik trots op.”
Buddy: „Ik ben van de oude stempel. Als ik met een
vrouw uit eten ga, dan betaal ik. Ik hou ook de deur
voor je open, ik schuif je stoel aan. Ik wil voor een
vrouw zorgen.”
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Aan mijn lijf geen polonaise

(In dit gedoe heb ik geen zin. Laat me met rust)
Robin: „Ik ben een paar keer betast in een club. Eén keer werd ik letterlijk tussen mijn benen gegrepen. Nare ervaringen. Sommige fans
zijn ook handtastelijk: dan zitten ze aan mijn wang of gaan ze dicht
op me staan. Ik hou van knuffelen en leg snel een hand op iemands
schouder, maar niet bij wildvreemden.”
Buddy: „Knuffelen vind ik heel fijn. Ik doe het vaak met collega’s of
vrienden. Als een wildvreemde me op straat zou vragen of ze me zou
mogen masseren, dan zou ik doorgaans wel ‘nee’ antwoorden. Tenzij
het Ariana Grande of Doutzen Kroes is. Dan zeg ik: ‘Ik woon hier in
de buurt, kom maar mee’, haha.”

Op de vuisten dansen

(Zwaar werk doen)
Buddy: „Ik train al een tijdje met een personal trainer, want ik vind
het belangrijk om in shape te zijn. Dankzij Dance Dance Dance is dat
in een stroomversnelling geraakt. Van maatje S ben ik naar een M
gegaan, al is mijn schouderpartij nog steeds niet mega te noemen.”
Robin: „Op de een of andere manier heb ik geen aanleg om spiermassa op te bouwen. Ik ben door Dance Dance Dance afgevallen,
maar dat zie je vooral aan mijn gezicht. Het is niet zo dat ik een twelve
pack heb gekregen. Helaas, want dat had ik best gewild.”
(Dat gaat nooit gebeuren)
Robin: „Parachutespringen. Ik kan in paniek raken als ik een voertuig niet zelf onder controle heb. Voor GTST moest ik een keer in
een zweefvliegtuigje. De piloot deed voor de grap een vrije val, waarna ik van angst moest hyperventileren. Ik stap ook niet graag bij
anderen in de auto, zelfs niet bij mijn vriend of moeder.”
Buddy: „Hoogte is ook niet mijn ding, maar ik ben wel iemand die
graag uitdagingen aangaat. Vliegen vind ik niet eng, een vliegtuig
besturen leek me wél eng. Juist daarom heb ik dat een keer gedaan,
zodat ik mijn angst kon overwinnen.”

Als de kat van huis is, dansen de
muizen op tafel

BUDDY:

‘Ik ben van de
oude stempel:
als ik met een
vrouw uit eten
ga, betaal ik’
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(Zonder toezicht doen mensen waar ze zin in hebben)
Robin: „Als ik vroeger uitging, deed ik dat om te dansen.
Daar hoorde een drankje bij, maar ik heb het nooit
bont gemaakt in de zin dat ik ging sletten en lukraak
mannen mee naar huis nam. Dat is niks voor mij.
Het geeft mij veel rust om een vaste relatie te
hebben en op de bank samen lekker een
filmpje te kijken.”
Buddy: „Ik neem mijn werk heel serieus
en wil niet stappen als ik de dag erna
opnames heb. Omdat ik naast GTST
een kinderprogramma presenteer,
vind ik ook dat ik een voorbeeldfunctie heb. Ik wil niet dat er
foto’s van mij in omloop
komen waarop ik dronken
in de goot lig.” ■
TV ❘ Dance Dance Dance ❘
zaterdag ❘ RTL 4

MET DANK AAN: ZALANDO, ZARA, STEVE MADDEN, THE KOOPLES, MAC COSMETICS EN LABEL M

Als de kalveren op het ijs dansen
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