William Boeva
“Ik ben geen paardenliefhebber, ik ben meer een ponymens”
Met zijn volle 1m37 aan linkerzijde en 1m42 aan de rechterkant is William Boeva de grappigste dwerg van de Lage Landen. Gewapend met een 5 cm hoge kuif, een kunstheup en een handvol grappen trok hij de voorbije maanden door Vlaanderen nadat hij eerder ook al Humo’s Comedy
Cup won. En straks laat hij heel Waregem lachen!
TEKST: STEVEN VERHAMME - BEELD: TOM BERTELS

Wat mogen de mensen verwachten van
je voorstelling op de Nacht van de Humor?
Ik sta in een line-up met verschillende comedians tijdens dat programma en zal er
een stuk uit mijn voorstelling ‘Megalomaan’ brengen. Daarnaast zal ik ook wat
nieuw materiaal uitproberen. Ik ben nu
aan het schrijven aan nieuwe grappen en
die wil ik op het Waregemse publiek uittesten. Hopelijk bewijs ik daar dat ik het
nog altijd kan. (grijnst)
Hoe kijk je terug op twee seizoenen ‘Megalomaan’?
Ik heb de voorstelling nu toch al een 100tal keer gespeeld en ben ondertussen ingespeeld. (lacht) Ik weet nu wat werkt en
wat niet. Voor mezelf is het niet zo moeilijk
om me voor die show op te laden omdat er
ook vrij veel improvisatie in zit. Dat zorgt
ervoor dat het spannend blijft voor mezelf.
Ik weet nooit op voorhand wat er zal gebeuren of wat de mensen zullen roepen.
Twee jaar geleden ben je met je studies
gestopt om je volledig op de comedy te
gooien. Wist je als tiener al dat je komisch talent had?
Ik merkte van jongs af aan dat ik een grap
kon vertellen en mensen laten lachen.
Maar zelfs dan blijft het natuurlijk altijd
spannend. Comedy is een vak, iets wat je
kunt of niet kunt. Je kan natuurlijk ook wel
leren hoe het werkt. Het blijft anderzijds
zoeken naar steeds weer nieuwe dingen,
je moet proberen origineel te blijven. Er
zijn veel elementen waarmee je rekening
moet houden. Veel moet je leren aan jezelf. Ik hoopte dat het zou lukken en ben er
voor gegaan. Wat me nu overkomt, dat
had ik nooit durven dromen.
In je shows heb je het vaak over jezelf. Is
dat de perfecte manier om je anders zijn
te relativeren?
Ik vind dat wel, als je niet met jezelf kunt
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“In Waregem wil ik enkele van mijn nieuwe grappen op het publiek uittesten.”
lachen, moet je ook geen grappen over
anderen vertellen. Mijn eerste voorstelling was de perfecte manier om mezelf te
introduceren. Het eerste wat je opmerkt
als je me ziet, is dat ik een dwerg ben en
daarover had ik dus veel te vertellen. Het
is een extra factor die er altijd bijkomt
waar ook humor uit te puren valt.
Heb je iets met de stad Waregem?
Ik ben al een aantal keer gaan kijken naar
SV Zulte Waregem, Essevee zeg maar,
omdat een van mijn beste vrienden en ook
mijn regisseur Han Coucke voor de voetbalclub een soort mascotte is. Hij maakt af
en toe grappige filmpjes voor de fusieclub.
Han Coucke heeft in het cultureel centrum van Waregem ook zijn twee dvd’s opgenomen van zijn shows en zelf stond ik
ook al op het podium in De Schakel. Ik heb
toch wel een speciale band met de stad, ik
vind het een fijne plaats om te zijn, er

hangt iets bijzonders. Ik voel me altijd
thuis in Waregem.
Ben je ook al gaan kijken naar Waregem
Koerse, de grote paardenhappening?
Helaas niet. Ik ken niet zoveel van paardensport, maar ik zou wel eens willen
proeven van de unieke sfeer. Er gaan jaarlijks zoveel mensen kijken, het moet dus
wel iets speciaals zijn. Eigenlijk ben ik
geen paardenliefhebber, gewoon omdat
die dieren te groot zijn. Ik ben meer een
ponymens. (lacht hartelijk) Maar ik ben
wel erg benieuwd om Waregem Koerse
eens live mee te maken.
William Boeva is één van de
gasten op de zeventiende Nacht van
de Humor, op vrijdag 28 augustus
om 20.30u in Waregem Expo.
Info & tickets: www.waregem.be/
koersefeesten

