Roosendaalse Joosje wint The Voice
Door Irma van Schaijk

Maandag 24 april 2006 - BERGEN OP ZOOM – Joosje Jochems uit Roosendaal heeft
gisteren de finale van de zangwedstrijd The Voice gewonnen met het nummer Out here
on my own van Irene Cara.
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Joosje Jochems uit Roosendaal bezorgde de jury kippenvel met haar vertolking van het nummer Out here on my own van Irene Cara. FOTO
PETER ROEK

„Ik had nooit gedacht dat ik zou winnen“, zegt Joosje na afloop. „Ik vond wel dat ik beter zong dan
tijdens de voorronde. Ik verwachtte misschien derde te worden. Maar toen de nummers drie en twee
bekend waren, rekende ik er niet meer op.“
De 21-jarige pabo-studente zingt pas sinds drie jaar. In het koor Close-up. „Ik wilde wel eens weten of
ik ook alleen kan zingen. Daarom had ik me opgegeven voor The Voice. Ik heb nooit zangles gehad,
maar dit is wel een stimulans om ermee verder te gaan. Misschien ga ik als ik klaar ben met de pabo
wel naar de rockacademie in Tilburg.“
De finale werd gehouden in een bijna volle stadsschouwburg De Maagd in Bergen op Zoom. The
Voice wordt jaarlijks georganiseerd door het CKB.
Van de ruim zestig kandidaten waren na de voorrondes en halve finale nog veertien finalisten
overgebleven.
Zij werden beoordeeld door een jury bestaande uit Volkan Tasdan, Annique Bijsters en Mireille
Matthijssen. „We zijn er stil van, hier is verder niets meer over te zeggen“, zei de jury na het optreden
van Joosje. „Gewoon kippenvel.“
Nummer twee werd Lotte Nobelen uit Roosendaal met A natural woman van Aretha Franklin en als
derde eindigde Laura Tummeltau met Family portret van Pink. Het was de vierde editie van The
Voice. Al diverse deelnemers zijn inmiddels goed terecht gekomen in de muziekwereld: Joeri Gamliel
speelt in de musical The Lion King van Joop van den Enden Producties, Angelo van Gastel scoorde
vorig jaar een zomerhit als Angezz en Suzanne Boere was enkele maanden geleden te zien en te horen
in het televisieprogramma ‘In de huid van’ van Martijn Krabbé. Inmiddels is The Voice uitgegroeid tot
een talentenjacht waar uit de hele regio kandidaten op af komen.
De winnaar ging gisteren naar huis met beeldje, een extra optreden en een bedrag van 250 euro, te
besteden bij CKB.
„Daar ga ik zeker wat lessen volgen. Ik kan best nog wat tips en begeleiding gebruiken“, aldus Joosje.

