
"Ik had gewoon pijn in mijn wangen" 
 

 Joosje Jochems (21) winnares The Voice 2006  
 

 

 
Joosje vindt het moeilijk te kiezen tussen het onderwijs of een muzikale opleiding.  
ROOSENDAAL - Wordt het de Rockacademie in Rotterdam of gaat Joosje naar het 
conservatorium. De winnares van The Voice 2006, de talentenjacht van het Centrum 
voor de Kunsten Bergen op Zoom en Roosendaal, zit met een dilemma. 
"Rockacademie lijkt me geweldig maar mijn zangjuf vindt dat ik een stem heb die 
geschikt is voor klassieke muziek. Daarnaast heb ik mijn hele leven schooljuf willen 
worden, lesgeven is echt fantastisch. Ik moet alles eens goed op een rijtje zetten", 
aldus de Roosendaalse.  
 
Door Vivianne Voeten 
 
Joosje Jochems straalt wanneer ze over haar werk vertelt. Joosje is onderwijzeres op 
de Vondelschool in Roosendaal. "Ik geef les aan groep 7. Ik zit in de laatste zes 
maanden van mijn opleiding. Wat ik hierna ga doen, geen idee? In het onderwijs 
liggen de banen momenteel niet voor het oprapen. Lesgeven is echter fantastisch. Ik 
was sowieso van plan om verder te studeren. Het winnen van The Voice heeft mij 
wel op de gedachte gebracht naar de Rockacademie in Rotterdam te gaan, al is 
volgens mijn zangjuf het conservatorium ook een optie", meldt de 21-jarige 
Roosendaalse. Ze had nooit gedacht The Voice te winnen. "Nu moet ik alles goed op 
een rijtje gaan zetten maar ik doe het allebei graag; lesgeven en zingen". 
 
Close-Up 
Joosje zingt haar hele leven al. "Pas toen ik in de halve finale zat van The Voice ben 
ik les gaan volgen. Ik durfde nooit, dacht dat ik niet goed genoeg was", aldus de 
Roosendaalse die les volgt bij Martine van der Kar. 
Joosje zingt het liefst 'lichte' popmuziek. "Dat zingen we ook bij Close-Up, het koor 
waar ik sinds drie jaar lid van ben". Lid worden van een koor was voor Joosje de 
eerste stap. "Ik heb wel in schoolkoortjes gezeten, maar dat was het dan. Bij Close-
Up zingen we meerstemmig en heb ik de afgelopen jaren behoorlijk wat geleerd", 
aldus Joosje die sopraan is. "Ik heb me de afgelopen jaren behoorlijk ontwikkeld 
maar toen mijn vader me meldde dat ik mee moest doen met The Voice had ik wel 



twijfels". Toch meldde ze aan. "De voorronde was in De Kastanje in Bergen op Zoom. 
Ik was echt hartstikke zenuwachtig. We waren met 16 deelnemers en er gingen er 5 
door. Ik kon niet geloven dat ik er bij zat. Ik was nog onder de indruk van de andere 
deelnemers. Een jurylid meldde me later dat hij mij de beste vond. Ik had er geen 
idee van".  
 
Indruk 
In de halve finale moest Joosje het opnemen tegen 22 deelnemers. "Zingen voor een 
publiek van 250 mensen. Dat maakte behoorlijk wat indruk. Dat je mag zingen voor 
zo'n publiek. Ik heb er enorm van genoten omdat ik echt dacht dat het hierna 
afgelopen zou zijn".  
 
De Maagd 
Joosje zong 'Out there on my own' van Irene Cara. "Ik heb er een speciaal gevoel 
bij, krijg altijd kippenvel bij dat liedje". Tot haar grote verrassing veroverde Joosje 
een plaatsje in de finale. "Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest. Zingen in De 
Maagd, een echt theater. Met Close-Up hebben we een keer gezongen in de kleine 
zaal van De Kring. Nu stond ik alleen in de grote zaal voor zo'n 400 man publiek. 's 
Ochtends bij de soundcheck was ik al supernerveus. Gelukkig heb had ik de tijd om 
aan de zaal te wennen en een beetje uit te dokteren waar ik het beste kon gaan 
staan. Ik had wel veel zin in het optreden en het was ook geweldig genieten. Je moet 
het gewoon doen. Ik had ook zoiets van we gaan het gewoon proberen", vertelt 
Joosje.  
 
Open mond 
Ze won The Voice. "De jury meldde dat ze kippenvel van me kregen. Echt 
fantastisch. Ik had geen idee dat ik zo'n effect op mensen kon hebben", meldt 
Joosje. Voor haar was Lotte Nobele de grote kanshebster. "Zij heeft een hele mooie 
stem, een heel apart stemgeluid". Lotte werd tweede.  
"Ook al had ik niet gewonnen, ik heb sowieso genoten van het hele gebeuren. 's 
Ochtends bij de soundcheck heb ik echt met open mond naar de andere deelnemers 
staan luisteren. Dat ik won was totaal onverwacht. Ik heb ook de rest van de avond 
met een geweldige grijns op mijn gezicht gelopen. Ik had gewoon pijn in mijn 
wangen. Dat ik dit mag meemaken, dat het mij overkomt", vertelt Joosje.  
 
Band 
Ze won een extra optreden, een beeldje van een microfoon en een cheque van 250 
euro. "Dat geld wil ik gebruiken om een demo te laten maken. Ik wil heel graag 
audities gaan doen, bijvoorbeeld voor een band. Het lijkt me echt geweldig met een 
band op te treden. Het optreden in De Maagd heeft me zo'n lekker gevoel gegeven 
dat wil ik nog een keer meemaken", aldus de Roosendaalse die een brede 
muzieksmaak heeft.  
"Anouk, Fleetwood Mac, Stevie Wonder, Celine Dyon. Dat soort muziek spreekt me 
wel aan. Ik vind echt verschillende stijlen leuk", aldus Joosje. Ze hoopt op korte 
termijn weer op een podium te staan. "Optreden is geweldig. In De Maagd waren 
mijn opa, beide oma's en vader en moeder van de partij. In de pauze kwam mijn 
vader me vertellen dat hij het geweldig vond en hij had de tranen in zijn ogen. Ik 
heb heel veel lieve reacties gehad, maar die van mijn pa die stak er toch wel met 
kop en schouders boven uit", besluit Joosje.  
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