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Curriculum Vitae 
 
 
Naam:  Max Verstappen 
Adres:  Borneolaan 512 

1019 KN Amsterdam 
 
Studio:  Rode Kruislaan 1536-C, 1111XE Diemen 
Tel:   020-4189372 
Mobiel:  0626144615 
Studio:  020-7549002 
 
Email:  info@maxverstappen.nl 
Internet:  www.maxverstappen.nl 
 
Geboortedatum: 24-11-1957 
Geboorteplaats: Santpoort (Z) (gem. Velsen) 
 
Opleiding:  Diploma lerarenopleiding Handvaardigheid en tekenen 2egraads (1983).  
    Diploma HAVO (1977) 
    Gymnasium klas 1 t/m 4 
                     
                
Chronologisch overzicht activiteiten: 
 
  
1971-1975  Spelassistent bij poppentheater Merlijn te Haarlem, bekend van de 

televisieserie "Rikky en Slingertje". 
 
1977-1983  Lerarenopleiding. Vanuit de opleiding wordt met een aantal medestudenten 

aan een beeldend theaterproject gewerkt met de Amsterdamse 
performance kunstenaar Robert Jasper Grootveld. KRO radioprogramma 
Raufaser doet hier wekelijks verslag van. Als eindexamenproject geldt een 
beeldend theaterproject i.s.m. de Amsterdamse theatergroep Dogtroep. 

 
1983-1986    Docent beeldende vakken aan diverse scholen voor voortgezet onderwijs, 

zowel voor kinderen als voor volwassenen (MAVO en LBO). In 1984 een 
poppenspelproject met mavo- leerlingen opgezet. Einduitvoering in 
schouwburg De Blinkert te Schoorl. 
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Als poppenspeler betrokken bij speelfilm "Pompy The Robodol" van Tom 
Manders jr.21-11-'84.  
Richt Stichting Theater De Spotvogel op. 

 
1985    Poppenspelproductie "Barrel en Borg" (zaalvoorstelling).  
 
1986    Theaterproductie  "De Razende Donder" (zaalvoorstelling). 
 
1987    Fulltime artiest. De provincie Noord-Holland verleent (uit eigen initiatief!) 

n.a.v. "De Razende Donder" een stimuleringssubsidie. Spel- en 
vormgevingsopdracht i.o.v. Veronica voor televisieprogramma "Pisa". 

 
1988   Poppenspelproductie "De Dolkop" (zaalvoorstelling). 
 
1988-1989  Als poppenspeler/acteur werkzaam bij Jeugdkomedie Amsterdam in 

musical "Broodje Boek" van Mies Bouhuys en Joop  Stokkermans (120 
voorstellingen). Poppenspelregie door Feike Boschma. 

 
1990   Optredens door heel Nederland met eigen producties (fulltime). Stichting 

Max betrekt een zelfstandige bedrijfsruimte. Een nieuwe financiële impuls 
vanuit de provincie leidt tot de solovoorstelling "Aangespoeld"; poppenspel 
gecombineerd met acteren. 
Samenwerking met programmamaker Camiel Schouwenaar. Het betreft een 
kip in drie televisie-items i.o.v. producent Burny Bos voor de AVRO. 

 
1991   Fulltime optredens door heel Nederland. 

Tournee door Japan met "Aangespoeld" (gefinancierd door ministerie van 
WVC). 
Poppenspel commercial voor Albert Heyn in opdracht van Liberty films  

 
1992   Fulltime optredens door heel Nederland.  

Poppenspel commercial voor Albert Heyn i.o.v. Liberty films  
Première poppenspel "De Wolkenreis" (zaalproductie) 
Première theaterproductie "Kreukels" 
Voor de VPRO kindertelevisie worden i.s.m.  met programmamaker Camiel 
Schouwenaar 6 nieuwe 'kippen-items' ontwikkeld en opgenomen. 
Vormgeving en poppenspel. 

 
1993   Fulltime optredens door heel Nederland. 
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Spel voor 3 poppenitems van Eric van Schaaik i.o.v. VPRO kindertelevisie. 
Bas Bosmuis, Emile Egel en Koen Konijn.  
9 nieuwe poppenitems voor VPRO kindertelevisie samen met Camiel 
Schouwenaar. Spel, scenario, vormgeving. 
Deelname "Chicago International Children's Filmfestival". Ingezonden items 
zijn genomineerd. 
Studiereis naar London en Glasgow. Bezoek aan diverse poppenateliers 
o.a. Jim Henson studio's, de Spitting Image studio's, en diverse 
werkplaatsen van specialeffect specialisten. Bij Spitting Image op 
uitnodiging een opnamedag bijgewoond. 

 
1994    "Van Wanten", bedrijfsfilm i.o.v. Signum informatieprojecten voor Start 

uitzendcombinatie. Spel en vormgeving. 
Ontwikkeling en uitvoering Indonesisch Wajangproject samen met 
gamelanorkest t.b.v. basisonderwijs i.o.v. Landelijke Ondersteuning 
Kunstzinnige Vorming. 
Drie-weekse cursus over nieuwste technologieën voor poppenspel, 
animatie en computers aan het Institut International de la Marionette in 
Charleville-Mezières (Frankrijk). 
Pilot kindertelevisieserie "Pakweg de Pakstraat". Scenario, art-direction en 
poppenspel. 
Spel, poppen en scenario voor filmproductie "Circus Popov". 
Deelname aan Chicago International Children's Filmfestival. Tweede prijs in 
de categorie 'best live action'.  

 
1995   Ongeveer 50 zaaloptredens met eigen programma's.  

Werkzaam als solo-poppenspeler\verteller in muziektheaterstuk "Wajang 
Detective" van componist Cor Fühler. Wordt integraal uitgezonden door de 
NPS op 7 januari '95 op radio vier. 
Wekelijkse televisieserie "Pakweg de Pakstraat" voor de VPRO (7  maand 
werk; spel, art-direction, algehele realisatie) 

 
1996    "Pakweg de Pakstraat" wordt wekelijks uitgezonden. De kippenitems 

worden voor de derde (!) maal herhaald.  
Première zaalproductie "Het Vrrreselijk Verrschrikkelijke Avontuur van Cor 
Kraai" op het internationale Microfestival te Dordrecht. 
Op uitnodiging in Parijs i.v.m. docentschap 'poppenspel voor televisie'.  
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1997   Ontwerpen, vervaardigen en bespelen van poppen voor 13 delige serie 
"Otje" (naar gelijknamige boek van Annie M. G. Schmidt) voor Bos Bros 
film en televisie producties. In najaar 1998 uitgezonden bij de AVRO.  
15 nieuwe kippenitems voor Villa Achterwerk bij de VPRO kindertelevisie. 
Spel, vormgeving en (samen met Camiel Schouwenaar) scenario. 

 
 1998   Solotheatervoorstelling "Cor Kraai in de Wolken". Betrekken nieuwe 

zelfstandige bedrijfsruimte. Ongeveer 80 zaaloptredens. Kippenitems 
genomineerd op Cinekid kinderfilmfestival.  

 
1999   Realisatie 20 nieuwe poppenitems voor VPRO's Villa Achterwerk. 

Theaterseizoen 1999-2000 120  zaalvoorstellingen. Cd met eigen 
gecomponeerde en gespeelde muziek uit "Cor Kraai in de Wolken" komt 
uit. 

 
2000   Theaterseizoen 1999-2000 ongeveer 340 optredens. 240 dagelijkse korte 

optredenens op een vaste lokatie in het Efteling Golden-Tulip hotel en 
ongeveer 80 reguliere voorstellingen. 
Vervaardigen poppen voor nieuwe 13-delige poppenserie Aangespoeld 
voor VPROs Villa Achterwerk. 

 
2001   Videoclip “Extince” (realisatie marionet en spel). Ongeveer 100 

zaaloptredens in heel Nederland. 
 
2002   Realisatie beweegbare poppenkarakters voor educatief programma van de 

Nederlandse Onderwijstelevisie.  
Workshop vervaardigen beweegbare karakters voor televisie en theater 
voor professionals i.o.v. Poppentheaterwerkplaats Amstelveen.  
Werkzaam als programmamaker voor eigen 13-delige televisieserie voor de 
VPRO (script, spel en vormgeving). Het betreft digitaal poppenspel volgens 
de nieuwste "motion-capture" computertechnieken. 
Ca 80 zaaloptredens in heel Nederland.  
 

2003     Realisatie beweegbare poppenkarakters voor televisieserie “Ibbeltje” naar 
het gelijknamige boek van Annie M.G. Schmidt.  Ongeveer 90 
zaaloptredens. Part-time werkzaam aan de MBO theaterschool te 
Rotterdam als docent theatervormgeving. Verzorging diverse workshops 
i.o.v. stichting “de Proeve werkplaats voor oppen- en objecttheater. 
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Televisie programma “Het Klokhuis” van de NPS maakt een uitzending van 
een half uur over Max Verstappen. 

 
2004   Realisatie zaalproductie “En Nu… van Vroeger (gesubsidieerd door het 

fonds van de podiumkunsten. Werkzaam Part-time werkzaam aan de MBO 
theaterschool te Rotterdam als docent theatervormgeving. Ongeveer 110 
zaalvoorstellingen. Verzorging diverse workshops i.o.v. stichting “de Proeve 
werkplaats voor poppen- en objecttheater. 

 
2005/2006  Realisatie beweegbaar poppenkarakter voor videoclip i.o.v. M.T.V. 170 

zaaloptredens. Verzorging diverse workshops i.o.v. stichting “de Proeve 
werkplaats voor oppen- en objecttheater. Werkzaam Part-time werkzaam 
aan de MBO theaterschool te Rotterdam als docent theatervormgeving.  

2007  
                 Publieksprijs internationaal poppentheaterfestival Weesp. 

 
Vervaardiging handpoppen voor musical “De Snoepwinkel van 
Zevensloten” i.o.v. jeugdtheater Hofplein. 

   Vervaardiging handpoppen voor musical “Assepoester” i.o.v. V&V 
Entertainment ten behoeve van Efteling Theater. 

   Vervaardiging handpop ten behoeve van videoclip van rapper Don Diablo. 
   Ca. 80 zaaloptredens 
   Diverse workshops i.o.v. stichting de Proeve. 
   Lesprojecten voor MBO theaterschool te Rotterdam 
   Nieuwe Studio in Diemen wordt in gebruik genomen. 

Gastlessen aan de Hoge school voor de Kunsten in Hilversum (project 
poppen voor televisie). 
 

2008   80 zaaloptredens. 
   Vervaardiging grote marionetten voor Musical “Ti Ta Tovenaar” i.o.v. V&V 

entertainment ten behoeve van Eftelingtheater.  
   Verzorgen van 2 weken workshop poppen maken voor professionals i.o.v. 

stichting de Proeve.  
   Diverse kleinere maak opdrachten. Vervaardiging poppen Efteling musicals 

Assepoester en Sound of Music. 
   Werkzaam als docent aan de nieuwe opleiding van de Nederlandse 

Vereniging voor Poppenspel. Voorbereidingen voor twee nieuwe 
theaterproducties die in 2009 uitkomen. 
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2009-2017  Nieuwe Theaterproductie de Hik van Rembrandt (gesubsidieerd door 

Amsterdams Fonds voor de Kunsten). 
   Gemiddeld 80 zaaloptredens per seizoen 
   Jaarlijkse Cursussen in eigen beheer. 
    
   Als docent verbonden aan de nieuwe opleiding poppen- en objecttheater te 

Den Haag 
    
   Poppen geleverd voor Engelse productie van musical dr. Dolittle. Poppen 

van Max in Engeland uitgeroepen tot beste ter wereld! 
    
   Diverse zelfstandig georganiseerde workshops in atelier te Diemen. 
    
   Poppen vervaardigd voor Vara,  Oostappen vakantieparken, 

Spoorwegmuseum, Landall GreenParks, Mauritshuis, Studio 100, 
cabaretiere Eva Crutzen, actrice Eva van Heijningen, Cliniclowns, Talpa. 
Albert Verlinde producties, Stichting make a wish, De toneelmakerij, rapper 
Don Diablo, Landal Greenparks, Kukelu ten behoeve van televisieserie “De 
avonturen van Bollo” en vele anderen. 

 
 2018  Nieuwe theaterproductie “Baas Boven Baas in opdracht van Comité 4 en 5 

mei. 
   Nieuwe theaterproductie “Bollo gaat op Avontuur” in opdracht van Landal 

Greenparks. 
    
    


