Een dag rondlopen als je
lievelingspersonage tijdens Dutch
Comic Con
VIDEO
Verkleed gaan als je favoriete filmfiguur, acteurs ontmoeten en merchandise
kopen. Het gebeurt allemaal tijdens de tweedaagse Dutch Comic Con in de
Jaarbeurs.
Lisa Ruigrok 25-11-18, 10:47

Waar je ook kijkt, zijn cosplayers te zien. Dat zijn bezoekers die voor een dag in de
huid kruipen van hun lievelingspersonage uit sciencefiction- en fantasyfilms, strips,
games en series. Zo ook Mandy Rosenboom uit Landgraaf. Ze draagt een
schooluniform met groene sjaal. ,,Ik ben Loena Leeflang uit Harry Potter. Ze is echt
heel leuk, omdat ze zo anders is", vertelt ze trots. Samen met een vriendin is ze voor
de vierde keer op de Comic Con.
,,Ik kijk er elke keer weer naar uit, want geen editie is hetzelfde", voegt ze eraan toe.
Elk jaar wordt er voor een ander thema gekozen. Deze editie draait om helden.
Daarnaast is er genoeg te doen: van tatoeages zetten tot nep-zwaarden kopen en
spelletjes spelen.

Als de camera tevoorschijn komt, kruip ik even in
mijn rol.
Marsha

Naast merchandise scoren of cosplayen draait het voor bezoekers van Comic Con
ook om het ontmoeten van gelijkgestemden. Daar zijn Demi, Wendy, Ricardo en
Marsha een voorbeeld van. Ze worden vrijwel continu omringd door voorbijgangers
die met hen op de foto willen. Ze vallen van het ene in het andere poseermoment.
,,Als de camera tevoorschijn komt, kruip ik even in mijn rol. Ik wil echt als het
personage op de foto staan", legt Marsha uit.

Spiderman, Wolverine, Sabretooth en Iron Man waren ook van de partij op de Comic
Con. © Eduard Koek

Demi (links), Wendy, Ricardo en Marsha gaan door hun bijzondere outfits de hele
dag op de foto met andere bezoekers.© AD

Gek en tegelijkertijd leuk

Waar hun populariteit als Hiccup, Ruffnut, Tuffnut en Astrid uit de filmreeks How to
Train Your Dragon vandaan komt, weet het viertal niet precies. Ze denken dat het
eraan ligt dat er binnenkort een nieuw deel uitkomt. ,,Het voelt alsof ik een filmster
ben. Gek en tegelijkertijd heel leuk om zoveel aandacht te krijgen. Hier kan je echt
jezelf zijn", voegt de 15-jarige Ricardo daaraan toe.

Gek en tegelijkertijd heel leuk om zoveel aandacht
te krijgen.
Ricardo

Samen met zijn zus Wendy gaat hij al een paar jaar naar de Comic Con. Daar
kwamen zij een paar jaar geleden de zussen Demi en Marsha tegen die per toeval
dezelfde outfit hadden. ,,Het klikte gelijk en sindsdien maken we onze outfits samen.
Best lastig, want wij wonen in Noord-Holland en zij in Brabant", vertelt hij.
Allemaal keken ze ontzettend uit naar vandaag. Vooral Demi heeft haar collega's
flink op de proef gesteld. ,,Ik denk dat iedereen op mijn werk een beetje gek van me
werd. Elke dag riep ik dat ik dit weekend naar de Comic Con zou gaan. Zoveel zin
heb ik erin.”

Cosplayers verkleed als personages van de film Ghostbusters. © Eduard Koek

50 euro lichter, handtekening rijker
Honderden bezoekers vormen samen een gigantische rij in de buurt van de
ingang. Wie een handtekening van actrice Lana Parilla wil, moet daarvoor niet alleen
lang wachten, maar ook flink zijn portemonnee opentrekken.

50 euro lichter en twee uur wachten later heeft de 16-jarige Isa uit Groningen
eindelijk bemachtigd wat ze hebben wilde. ,,Mooi is ‘ie, hè? Op de foto gaan, mocht
niet meer. Dat duurde te lang. Maar gelukkig heb ik dit!”, vertelt ze, terwijl ze met het
papiertje met de handtekening in de lucht zwaait. ,,Sinds de eerste aflevering van de
serie Once Upon A Time ben ik al fan van haar.”
Tijdens het wachten werd Isa emotioneel bijgestaan door de 17-jarige Inez. ,,Dat
moet ook wel, want het is heel onwerkelijk om zo iemand ineens in het echt te zien.”
Het tweetal is samen met hun vriendengroep naar de Comic Con gekomen. Voor
Inez is het de eerste keer. ,,Ik kijk mijn ogen uit. Wat ik verder allemaal vandaag ga
meemaken, weet ik nog niet. Maar gaaf wordt het zeker.”

Isa (links) stond twee uur in de rij voor een handtekening van actrice Lana Parrilla.
Inez stond haar bij. © AD

