
Yannick van de Velde 
 

Yannick van de Velde (1989) debuteerde op 8-jarige leeftijd in de komedieserie Schoon Goed met Rijk 
de Gooijer. Al gauw volgde rollen in de televisieseries Spangen en IJS en   
in de succesvolle bioscoopfilm Kruimeltje (1999, Maria Peters).  
 
Op 14-jarige leeftijd speelde Yannick zijn eerste hoofdrol in de speelfilm In Oranje (2004, Joram 
Lürsen), waarvoor hij de prestigieuze Young Artist Award in de categorie ‘Best Young Actor’ in een 
niet-Engelstalige film ontving. In datzelfde jaar vertolkte hij de rol van Hertog van Bourgondië in de 
film Floris (2004, Jean van de Velde) en in 2008 kreeg hij de hoofdrol in de boekverfilming van Brief 
voor de Koning (Pieter Verhoeff). 
 
Hierna volgden hoofd- en bijrollen in verschillende films, waaronder: Hoe Duur was de Suiker, 
Aanmodderfakker, Homies, Fissa en Adios Amigos. In 2017 heeft Yannick zijn stem geleend aan giraf 
Raf in de speelfilm Dikkertje Dap.  
  
Op TV was Yannick te zien in de jeugdserie Zusjes, in de serie Goedenavond Dames en Heren en als 
presentator van De Vloer op Jr. Met Tom van Kalmthout presenteerde hij het tv-programma De 
Buitendienst en de online serie Beter ga je beginnen... In 2020 was Yannick te zien in de tv-serie All 
Stars & Zonen, waarvan het tweede seizoen momenteel in productie is. 
 
Voor de succesvolle Netflix-reeks Undercover / Ferry (de film) kroop Yannick in de huid van Lars van 
Marken,  broer van Danielle van Marken  – gespeeld door Elise Schaap . In 2023 wordt Ferry (de 
serie) verwacht op Netflix.  
 
Samen met Tom van Kalmthout vormt Yannick het succesvolle komedie duo Rundfunk. In deze 
hoedanigheid maakten zij twee series, twee theatervoorstellingen Wachstumsschmerzen en 
Todesangstschrei en de speelfilm Rundfunk Jachterwachter (2019, Rob Lücker). Op dit moment 
werken Yannick en Tom aan een derde Rundfunk-serie, waarin zij wederom de hoofdrollen vertolken 
en tevens de regie voor hun rekening hebben genomen in samenwerking met Peter de Witte.  

 
 


