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SEM BEN YAKAR
Maak kennis met Sem! Sem heeft als

acteur al in meerdere series en
commercials mogen spelen. Binnenkort
is hij te zien in 2 nieuwe grote series
waaronder 'Anoniem'. Sem kan ook

worden ingezet als presentator, model
en social media persoonlijkheid.  Zo

presenteert hij grote festivals en is hij
top interviewer bij TEENMAG.  

GTST | Khata | Transmit 3 | 
Verborgen Verhalen | Follow the Soa

| Anoniem |

Instagram (12K volgers)
www.instagram.com/sembenyakar/

 
TikTok (43K volgers)

www.tiktok.com/@sembenyakar

Noa Zwan  
Dit is Noa. Noa is van alle markten thuis. Ze
kreeg vooral naamsbekendheid door haar 
vaste rol als Demi Verduyn in Goede Tijden,
Slechte Tijden. Ook deed ze mee aan het

Junior Songfestival in 2019 en werd ze
tweede met haar groep 6Times. 

 

GTST | Junior Songfestival | 

 
Instagram (59K volgers)

www.instagram.com/noazwan/
 

TikTok (131K volgers)
www.tiktok.com/@noazwan

https://www.instagram.com/sembenyakar/
https://www.tiktok.com/@sembenyakar
https://www.instagram.com/noazwan/
https://www.tiktok.com/@noazwan


Dit is Fleur! Fleur is actrice en
presentatrice. Zo had ze een

langdurige hoofdrol in de jeugdserie
Brugklas en presenteerde ze de

YouTube-serie Spaze zoekt Spaze.
Ook is ze te zien in de webserie
WTF?! en Spangas de Campus.

FLEUR VERWEY

Brugklas | Brugklas: de tijd van m'n
leven | 100% Coco New York |

Project Gio | Verborgen Verhalen|
WTF?!| Locked Out| 

Meet Tim! Tim kan je kennen uit het
testteam van Checkpoint en

daarnaast heeft hij zijn eigen
(jeugd)theatergezelschap. Voor

deze unieke acteur en presentator
is geen rol te gek!

TIM SCHOUTEN

Casa Loco | Checkpoint | Flikken
Rotterdam |

| Puppy Patrol | CARYY/JUMP/CATCH | 

Instagram (2500 volgers)
www.instagram.com/tim__schouten/

 
TikTok (19K volgers)

www.tiktok.com/@tim.schouten

Instagram (35K volgers)
www.instagram.com/fleurverwey/

 
TikTok (29K volgers)

www.tiktok.com/@fleurverwey

http://www.instagram.com/tim__schouten/
https://www.tiktok.com/@tim.schouten
http://www.instagram.com/fleurverwey/
https://www.tiktok.com/@fleurverwey


Maak kennis met Romy! Romy is
presentatrice en versterkt sinds 2019

het testteam van Checkpoint. Ook
mocht ze andere coole projecten

presenteren zoals Zapp Your Planet
en het Cinekid Festival.

ROMY
RUITENBEEK

Checkpoint Theater | Zapp Your
Planet | 

Instagram (6200 volgers)
www.instagram.com/romyruitenbeek/

 
TikTok (157K volgers)

www.tiktok.com/@romyruitenbeek

Roosmarijn is naast actrice ook
presentatrice, model, danseres,

zangeres & documentairemaakster.
Haar eigen documentaire Hanky

Panky Goodbye is te zien op TV en
op het online-kanaal van NPO3.

Roosmarijn Wind
 
 

Spangas | Tatta's | Misfit de Switch |
Hanky Panky Goodbye | 

Instagram (9600 volgers)
www.instagram.com/roosmarijnwind/

 
TikTok (21K volgers)

www.tiktok.com/@roosmarijnwind
 

http://www.instagram.com/romyruitenbeek/
http://www.tiktok.com/@romyruitenbeek
https://www.instagram.com/roosmarijnwind/
https://www.tiktok.com/@roosmarijnwind


Valentijn Avé 
Op jonge leeftijd speelde Valentijn

al in de musicals Zorro (Stage
Entertainment) en The Sound Of

Music (Albert Verlinde Producties).
Valentijn kreeg vooral

naamsbekendheid door zijn grote
rollen in de films Fissa, 100% Coco,
100% Coco New York en Whitestar. 

 

Turn It Around | Durf | 100% Coco New
York | Whitestar |  

ROOSMARIJN
VAN DER HOEK
Dit is Roosmarijn! Dit jonge talent
speelde o.a. in de films en series

Mees Kees langs de lijn, Brammetje
Baas en Levenslied. Momenteel is zij

te zien op Netflix in de film
Bumperkleef en speelt zij een rol in

de film Buiten is het Feest. 

Buiten is het Feest | Bumperkleef |
Papadag 2 | Aanmodderfakker |

Instagram (51K volgers)
www.instagram.com/valentijnave/

Instagram (7100 volgers)
www.instagram.com/roosmarijnvan

derhoek/

https://www.instagram.com/valentijnave/
https://www.instagram.com/roosmarijnvanderhoek/


Dit is Niels! Dat Niels wilde acteren
en entertainen wist hij al in de

kleuterklas. Niels is dan ook een
acteur/presentator met een grote

toekomst. Hij zal binnenkort aan de
slag gaan bij Talpa Network als

presentator.

NIELS BOSZHARD

Bij ‘Ron thuis/op de camping/in het
kasteel etc.'| TV Kantine | 

Oliver in New York | Anastasia| Club
Next |

 Acteren, zingen, dansen, Lois kan het
allemaal. Ook haar Instagram houdt

Lois actief bij, zo werkt zij regelmatig
samen met haar favoriete merken. 

LOIS BEEKHUIZEN

GTST | The Voice Kids | Oogappels |
Lost In The Game | De Eindmusical |

Instagram (78K volgers)
www.instagram.com/loisbeekhuizen/

 
TikTok (12K volgers)

www.tiktok.com/@loissbeekhuizen

Instagram (5100 volgers)
www.instagram.com/nielsboszhard/

http://www.instagram.com/loisbeekhuizen/
https://www.tiktok.com/@loissbeekhuizen
http://www.instagram.com/nielsboszhard/


Maak kennis met Ghalil! Ghalil is
acteur en heeft al meerdere

rollen in series en commercials
mogen vervullen. Zijn droom? Een

hoofdrol in Mocro Maffia!

GHALIL BIADA

Flikken Maastricht | Pearle | 
Rabobank | De Slet van 6 VWO 
| Mocro Maffia | Zilveren Kruis |

Instagram (1400 volgers)
www.instagram.com/ghalillb/

Dit is Yannick! Naast zijn
acteerwerk in diverse

theatervoorstellingen, tv-
programma's en films, heeft

Yannick zijn eigen theatergroep
opgericht. 

YANNICK
WEERMEIJER

Jezus van de Javastraat | Wolbreuk |
| Method | De Blauwe Feniks | 

Het Laatste Kievistei | 

Instagram (700 volgers)
www.instagram.com/yannickweermeijer/

http://www.instagram.com/ghalillb/
http://www.instagram.com/yannickweermeijer/


SAFFIER BIADA
Maak kennis met Saffier! Saffier

heeft als acteur al in meerdere series
en commercials mogen spelen. Nu is

hij klaar voor de volgende stap in zijn
carrière, een grote rol in een film of

serie!

NPO feestdagen | 
Flikken Maastricht | Vakkenvullers | 

NS 'De Bazen Van Het Spoor' |

Instagram (2000 volgers)
www.instagram.com/nizrrt/

ZAHRA LFIL

 Zahra kan je o.a. kennen als Farah
Nazar uit Goede Tijden, Slechte

Tijden. Naast talentvolle actrice voor
tv & film, is Zahra een zeer ervaren

toneelspeelster en musicalperformer.

GTST | Gelukzoekers |
Hoogvliegers | Jeuk | Soof de Musical |

Sultan in de Maan |

Instagram (2700 volgers)
www.instagram.com/zahralfil/

http://www.instagram.com/nizrrt/
https://www.instagram.com/zahralfil/


ALPER AYKUT

Dit is Alper! Alper heeft als acteur
en model al in meerdere films,

series, commercials en videoclips
mogen spelen. 

Onze Jongens | 100% COCO NY | 
Charlie Temple | Mentos 
| videoclip Sterre Koning |

Hoogvliegers |

Instagram (2100 volgers)
www.instagram.com/alperaykut_/

Romy Alho
Meet Romy! Romy deed twee keer mee

aan The Voice Kids. Met haar jazzy
stemgeluid kwam ze tot de finale. 

 
De start van haar zangcarrière was veel

belovend. Romy mocht content gaan
maken voor Tina TV en bracht samen met
haar zus meerdere liedjes uit die de Kids

Top 20 haalde. Romy staat te popelen om
naast haar zangkwaliteiten en acteerskills

te showen aan het grotere publiek.

The Voice Kids | Tina TV | 

Instagram (22K volgers)
www.instagram.com/romyalho/

 
TikTok (26K volgers)

www.tiktok.com/@romyalho

http://www.instagram.com/alperaykut_/
https://www.instagram.com/romyalho/
https://www.tiktok.com/@romyalho


Jesse la Fontaine

Jesse wist op jonge leeftijd al de hoofdrol
van Kleine Simba in The Lion King Musical
weten te bemachtigen. Daarnaast heeft
Jesse ook gespeeld in Mijn Kleine Grote

Broer en Othala (Onze Straat).

Mijn Kleine Grote Broer | Othala |
Flikken Rotterdam | Anoniem | 

Instagram (632 volgers)
www.instagram.com/jeslafontaine/

ELSE TALSMA
 Deze jonge talentvolle actrice

heeft al in vele grote producties
mogen spelen, zowel in Nederland

als in België. Else wisselt haar
rollen in TV series graag af met

mooie theaterproducties. 

Tenminste Houdbaar Tot | Anymoodys |
Brugklas |

| Drunk History | Beauty en het Beest | 
Theatershow Amila |

Instagram (28K volgers)
www.instagram.com/elsetalsma/

https://www.instagram.com/jeslafontaine/
http://www.instagram.com/elsetalsma/


NEEM CONTACT MET ONS OP VOOR MEER INFO

GEINTERESSEERD?

+31 6 15454471
info@moonagency.nl
www.moonagency.nl


