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“Ik heb al veel goede reacties op de
reeks gekregen. De mensen geloven
het ook, dat is wellicht het grootste
compliment. Cordon is geen ram-
penreeks, het is een reeks over de
menselijke reacties op heftige ge-
beurtenissen en over menselijke re-
laties. Dát is de essentie van Cor-
don.”

Jij speelt inspecteur Nald. Wie is
hij?
“Nald gaat niets uit de weg. Hij heeft
een grote mond en is een echte tafel-
springer. Als er iets te beleven valt,
staat hij altijd op de eerste rij. Soms is
hij een stoorzender voor zijn colle-
ga's, maar echt kwaad kunnen ze er
niet op zijn. Als het erop aankomt, is
hij een steun voor iedereen.”

Zie je gelijkenissen tussen hem en
jezelf?
“Daarvoor ben ik op zoek moeten
gaan naar de Sven op het speelplein.
In de lagere school had ik ook een
grote mond, wou ik mezelf bewijzen.
Intussen vind ik minder gelijkenis-
sen tussen mezelf en Nald. Met het
ouder worden heb ik afscheid geno-
men van die Sven.”
Kruipt een reeks als Cordon in je
kleren?
“Op het moment dat ik van een set
stap, stopt het voor mij. Ik kan de
klik goed maken. Acteren is mijn
job, het is niet gezond om je werk
mee naar huis te nemen. Dat moet je
kunnen loslaten. Uiteraard zijn we
onderling wel over de thematiek be-

zig geweest. Vooral in de voorberei-
dingen met de regisseur hebben we
veel gepraat over hoe je zelf zou rea-
geren in soortgelijke situaties. Om
me goed voor te bereiden ben ik ook
les gaan volgen bij de oproerpolitie.
Daar zijn mijn ogen werkelijk open-
gegaan. Zij staan soms met twaalf
man tegen 200 demonstranten. Wat
zou jij doen als een meute mensen op
je komt afgestormd? Blijf dan maar
eens kalm! Ik heb ongelofelijk veel
respect voor hen gekregen.”

Hoewel iedereen hoopt dat zoiets
nooit gebeurt, komt Cordon wel
herkenbaar over.
“Dat komt voor een groot stuk om-
dat we in Cordon focussen op het
menselijke. Over hoe mensen met
elkaar omgaan, hoe menselijke rela-
ties in elkaar zitten. Daarnaast zorgt
de locatie natuurlijk ook voor een
grote herkenbaarheid. Het feit dat
de reeks zich in Vlaanderen afspeelt,
maakt dat het realistischer over-
komt dan menige Amerikaanse tele-
visieserie. Cordon werd in Antwer-
pen gefilmd, maar dat had ook er-
gens anders gekund. Deze reeks had
zich even goed in Gent of Brussel
kunnen afspelen. Dat had niets afge-
daan aan de herkenbaarheid en het
realiteitsgehalte. Mensen herken-
nen het Vlaamse, onze eigenheid.
Voor Antwerpenaren is het natuur-

lijk fijn om alle plaatsen uit de reeks
te herkennen. Alles speelt zich af op
het Zuid, je ziet het Tropisch Insti-
tuut, de Begijnenstraat,...”

Welk moment onthoud je zeker
van de opnameperiode?
“Er zijn ongelofelijk veel memorabe-
le momenten gepasseerd. Het is heel
moeilijk om er zo eentje uit te pik-
ken. Ik heb heel wat scènes gedraaid
met Tom Dewispelaere. Op een be-
paald moment in het verhaal krijgen
we een grote ruzie, zowel verbaal als
fysiek. Een heel intense scène om te
spelen. Tijdens de derde of vierde ta-
ke van de scène kreeg ik ineens een
mot waar ik echt niet goed van was.
Uiteraard schrokken we daar allebei
van, maar het was ook de trigger die
we nodig hadden. Zo'n onbedoeld
incident zorgde voor echt vuur-
werk!”

In Cordon speelde je ook met Veer-
le Baetens.
“Tijdens het filmen waren we met
twee groepen acteurs en actrices: de
groep die in het cordon zat en de
groep die erbuiten stond. Tijdens
het draaien van Cordon heb ik Veer-
le nooit gezien. Ik heb wel in een af-
levering van Code 37 met haar ge-
speeld. Ze is zonder twijfel mijn favo-
riete Vlaamse actrice, eentje waar
we ongetwijfeld nog heel wat van
zullen horen en zien. Ik vind het dan
ook volkomen terecht dat zij de prijs
voor beste Europese actrice heeft ge-
kregen.” ( VADE/fotoGRF ) 

SVEN DE RIDDER

“Zoeken naar Sven op het speelplein”

ANTWERPEN - In de nieuwe fictiereeks Cordon dreigt iedereen besmet te worden met een dodelijk
virus. Om dat gevaar in te dijken wordt een deel van de stad hermetisch afgesloten. Acteur Sven De
Ridder schittert momenteel in Cordon als inspecteur Nald.

Sven De Ridder speelt grote mond Nald in Cordon

“Groot respect voor

oproerpolitie gekregen”

ANTWERPEN - Sven De Ridder werd
geboren en getogen in Antwerpen. Zijn
band met de stad is groot. “Ik voel me
meer Antwerpenaar dan Belg of Vla-
ming. Antwerpen is een fantastische stad.
Waarom kan ik niet uitleggen: je voelt
dat of je voelt dat niet en ik voel het ze-
ker”. Vader Ruud De Ridder richtte begin
jaren tachtig het Echt Antwaarps Teater
op, waarin ook Sven actief is. “Het laatste
jaar heb ik iets minder theater gespeeld,
maar nu ben ik weer volop aan het repete-
ren voor ons nieuw stuk: Den Dikke
Nek”. Den Dikke Nek gaat over Sofie en
Alain, broer en zus. Sofie koos voor een
artistieke opleiding aan het conservatori-
um. Alain werd zelfstandig vishandelaar
en zong voor zijn plezier. Als hij plots
doorbreekt als zanger en een vedette
wordt, zorgt dat voor grote frustraties bij
zijn zus. Naast Sven spelen ook Ruud De
Ridder, Anke Frédérick en Vicky Florus
in het stuk. Vanaf vrijdag 16 mei. 

(VADE)
www.echtantwaarpsteater.be

“Den Dikke Nek”

Antwerpen In het verleden werd Sven De Ridder vooral geassoci-
eerd met komische rollen. Sinds enige tijd heeft hij dat etiket ech-
ter helemaal van zich af geschud.
“Ik heb er twintig jaar over gedaan om ook voor andere rollen te
worden gecast. Stap voor stap ben ik hier geraakt. Gefrustreerd ben
ik daar nooit over geweest. Ik wist wat ik kon en ik heb altijd geloofd
dat de nodige kansen wel zouden komen. Ik wil graag acteren, zowel
in komische dingen als in de meer serieuze. Ik keer de comedy zeker
ook de rug niet toe.”

Aan welke projecten hou je de mooiste herinneringen over?

“Ik blijf goede herinneringen overhouden aan Frits en Franky om-
dat het mijn eerste hoofdrol in een film was. Maar ook aan Ad Fun-
dum denk ik met veel plezier terug. Dat was dan weer mijn allereer-
ste filmrol. En in Spoed had ik de kans om een heel leuk personage te
spelen. Moeilijk kiezen uit alle leuke herinneringen. Ik zeg dan ook
vaak: 'Het leukste project is altijd het volgende'.” 

Wat is je volgende project?
“Ik speel mee in Bowling Balls, een nieuwe film van Mark Punt. We
filmen deze zomer en de film komt 17 december uit. Het wordt een
prent over de strijd tussen twee motorbendes. Ik speel een opvlie-
gende en extreme kerel. En speciaal voor deze film heb ik moeten
leren rijden met een Harley.”

Je hebt zowel in het theater als voor de camera's gestaan. Wat
draagt je voorkeur weg?
“Ik hou van het theater, maar hier moet ik toch film en televisie
antwoorden. Dat medium prikkelt mij meer dan theater. Theater is
vergankelijk, terwijl film en televisie blijvend zijn. Binnen vijf jaar
weet niemand nog in welk stuk ik dit jaar speelde, maar een televi-
sierol kan je kijken en herbekijken. Film is altijd mijn grote passie
geweest. Als kind droomde ik ervan in films te mogen spelen en ook
zelf op een affiche te mogen staan. Het geeft me een ongelofelijke
kick te weten dat de film waar ik aan mee heb gewerkt in de biosco-
pen draait.” (VADE)

“Film is mijn grote passie”

Sven De Ridder op het podium met Paul De Leeuw.


