HUUB STAPEL
Een van de bekendste en succesvolste acteurs
van Nederland

Categorie
Theater & Entertainment

Tijdslijn
2014
de Johan Kaart Prijs

2010
Sint - Sint film

Type
Entertainer, Actor & Imitator

Inzetbaarheid
Keynote speaker, Chairman/ Presenter,
Entertainer / Cabaretier

Talen
NL

2009
Victor - Terug naar de Kust

Afkomstig van
The Netherlands

2003
Herbert Meijer - Van God
Los

1986
Johnnie Flodder - Flodder

Biografie
Hij volgde de opleiding tot docent drama aan de
Toneelschool in Maastricht. Vanuit de
docentenopleiding liep hij stage in het derde
jaar van de acteursopleiding. Dat vond hij zo
inspirerend dat hij de overstap maakte naar die
opleiding. Anderhalf jaar later mocht hij zich
docent drama én acteur noemen.
Meteen na de Toneelschool speelde Huub
Stapel zijn eerste hoofdrol in het toneelstuk
Harold & Maude, naast Mary Dresselhuys. In die
rol werd hij gespot door André Sjouerman, die
de casting deed voor de eerste speelfilm van
Dick Maas: De Lift. Huub kreeg de hoofdrol in de
filmhit.
Na deze vliegende start volgden er talloze
theater-, film- en televisierollen. De teller staat
intussen op meer dan honderd producties. Grote

successen uit zijn carrière zijn: Flodder (1986),
Amsterdamned (1988), De Partizanen (1994),
Knocking on Heaven’s Door (1997), Retour Den
Haag (1999), Tatort (1999), Verder dan de Maan
(2003) en Hemel op Aarde (2013).

Huub Stapel: Internationale carrière
Huub speelde vanaf 1991 regelmatig in
Duitsland. Niet helemaal vreemd, omdat de taal
hem van kinds af aan bekend is. Zijn
geboorteplaats Tegelen in Limburg ligt tegen de
Duitse grens. Huub had vanaf zijn veertiende
altijd bijbaantjes in Duitsland. Bovendien werd
er bij hem thuis meer naar de Duitse dan naar
de Nederlandse televisie gekeken.
Ook in België heeft Huub Stapel gewerkt. In de
korte film Het Achterland, de speelfilm
Smoorverliefd en de succesvolle serie
Windkracht 10 speelde hij hoofdrollen.

Huub Stapel: Televisie
Zijn liefde voor auto’s kon hij twaalf jaar lang
kwijt in het autoprogramma Stapel op Auto’s.
Stapel in de States was de afsluiter van het tvprogramma.
Hij presenteerde bij de TROS het
muziekprogramma TAFKAS (1998) en de
realityserie Oberon (2005).
Daarnaast leukte hij de reclamespotjes van
Zwitserleven op, naast Ellen ten Damme.
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