Joep Dequelle:

Opnamedag Flikken Maastricht

donderdag 28 oktober 2021

Het was een leuke dag er
was veel te zien en ik ben
in de rolstoel gefimd.
Victor was de beste speler.

Cindy Peters:

Ik wilde zo graag mee
doen dat ik de opname
dag meteen bij aankomst
naar de opname's ben
gaan kijken om mee te
kunnen doen. Ik heb vaak
het zelfde stukje
moeten lopen maar dat
vond ik heel leuk.

g!

Het meedoen bij Flikken
Maastricht is goed gegaan.
Ik mocht golfkar rijden en
heb de dag van te
voren extra geoefend.
Eerst moest ik snel bij de
opname’s zijn . Ik lag nog
in bed. later moest ik weer
lang wachten. Ik vond het
leuk om Victor en Angela
in de golfkar te hebben.
ook vond ik het stoer om
gefilmd te worden.

Mike Savelberg:

Francien Cournotte:
Alexander Jalhaij:

Ik vond het moeilijk, want
ik moest in de buurt van
de opnames de kalkoenen
verzorgen en dat ging niet.

Het was een leuke dag er
waren veel acteurs bij die
ik ken, want ik kijk altijd
naar Flikken Maastricht.
Ik heb een kort praatje
gemaakt met Angela, zij
houdt ook van paarden net
zoals ik dat vertelde ze mij
toen ze hoorde dat ik op
de boerderij het paard
verzorg, en met de koets
mee rij.

Tristan Karnok:

Bekijk het
videoversla

Bjorn Henkenberens:

Manuel Lexis:

Ik was kijker en vond het
leuk dat er eens andere
BNERS op de boerderij
kwamen.

Flikken Maastricht zijn op
maasveld een opname
komen doen met angela Schijf en victor Reinier
Ik heb samen met Cindy
op en neer moeten lopen
voor de opname. Jos heeft
een groepsfoto gemaakt
en er is een foto van mij
(francien) en victor
gemaakt. Op het einde
kregen we een dvd van
flikken Maastricht.

Ik vond het een
geweldige ervaring. Hele
lieve mensen en acteurs
ondanks dat de crew zei
dat er geen foto gemaakt
kon worden deden de
acteurs dit stiekem toch.
Victor is veel leuker als
Wolfs want Wolfs is
strenger. Tussen Angela en
Eva is er weinig verschil.

