
 

 

PERSBERICHT 
 

Het Witte Paard Theater presenteert met ‘Van Dyke & Friends’ een 
derde zomershow 

 

BLANKENBERGE, 23 januari 2023 – Voor het eerst in de jarenlange geschiedenis van het 
Witte Paard Theater kondigt producent en zaakvoerder Ben Van Den Keybus een derde 
zomershow aan: ‘Van Dyke & Friends’. Deze gloednieuwe feelgood show vol hits, sketches 
en vrolijke figuren zal meer dan ooit inzoomen op de visuele en eerder clowneske humor 
waarvoor Jan Van Dyke, een van Vlaanderens meest iconische komieken, internationaal 
bekend staat. Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, Celien Hermans, Goele De Raedt en Franky 
Boy vervolledigen samen met de Vegas Showgirls de cast. Door deze extra zomershow opent 
het Blankenbergse theater deze zomer maar liefst zes dagen per week de deuren. 
 
De perfect ontspanningskuur 
Het Witte Paard Theater heeft door de jaren heen een stevige reputatie opgebouwd. De 
zomershows staan gekend als de perfecte ontspanningskuur om even alle zorgen te vergeten.  
De avondshow ‘It’s My Life’ vol internationale circusacts en namen zoals Ianthe Tavernier, 
Sandrine en Maarten Cox, werd al eerder aangekondigd naast de nostalgische middagrevue 
‘De Tijd van Toen’ met onder meer Jacky Lafon en Vanessa Chinitor. Met de extra vrolijke 
middagshow ‘Van Dyke & Friends’ breidt het aanbod nu gevoelig uit. Het Witte Paard Theater 
zal tijdens de zomermaanden van 2023 zes dagen per week de deuren openen en wil een nog 
breder publiek bereiken. 
 
Ben Van Den Keybus:  ‘De meeste mensen kennen Jan Van Dyke uit de Gaston & Leo films of 
uit ‘Twee straten verder’ op VTM, maar weinigen weten hoe succesvol hij internationaal 
carrière heeft gemaakt. Jan speelde jarenlang op iconische plaatsen zoals Lido in Parijs, Casino 
Loews in Monte Carlo en Tivoli in Kopenhagen. Ik ben blij dat hij deze zomer eindelijk weer 
terugkeert naar Blankenberge met een eigen volwaardige en gloednieuwe middagshow ‘Van 
Dyke & Friends’. Ook tijdens de avondshow ‘It’s My Life’ zal hij te zien zijn met enkele van zijn 
wereldberoemde acts.’ 
 
Op vakantie in eigen land 
Reisleider Jan Van Dyke neemt zij vrienden Patrick Onzia, Wendy Van Wanten, Celien 
Hermans, Goele De Raedt en Franky Boy mee op een vakantie in eigen land. Tijdens deze met 
muziek en humor overgoten namiddag show ‘Van Dyke & Friends’ passeert een bont 
gezelschap aan typetjes en figuren opnieuw de revue in Het Witte Paard Theater. Samen 
ontdekken ze de zee aan mogelijkheden van de Belgische kust en belanden ze in dolkomische 
situaties. De zee, het strand, de zon, de regen, een camping en zelfs een oorlogsmuseum. Jan 
zal hoe dan ook bewijzen dat onze kust alles in huis heeft voor een zorgeloze tijd. 
 
‘Van Dyke & Friends, van 20 juli tot en met 9 september 2023, 14u00, www.witte-paard.be 
 
Niet voor publicatie. Voor bijkomende informatie, fotomateriaal en interviewaanvragen:  
 
pers@wphotelsevents.be 



 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Meer over Jan Van Dyke 
 
Jan Van Dyke werd al op zijn twaalfde door de acteermicrobe gebeten en ze zou hem nooit 
meer loslaten. In 1968 kreeg hij een contract van één week aangeboden in het Variété Theater 
‘Oud België’ in Antwerpen, waar hij uiteindelijk vier jaar lang zou blijven om zijn komisch talent 
te kunnen ontplooien. Dat was meteen de springplank voor zijn verdere carrière. 
 
In 1970 trekt hij samen met de ‘The Lou Roman showband’ voor het eerst naar het Witte Paard 
in Blankenberge, waar ze samen vele seizoenen lang spetterende shows creëerden. Van 1972 
tot 1976 was hij vast verbonden bij het Koninklijk Jeugdtheater in Antwerpen. In 1977 en 1978 
was hij bij de toenmalige BRT een regelmatige gast in de ‘Henk Van Montfoort tv-shows’. Zijn 
korte filmcarrière begon in 1983 met de Gaston & Leo films ‘Zware jongens’ en ‘Paniekzaaiers’. 
Nadien maakte hij samen met producent René Vlaeyen zijn eerste kortspeelfilm ‘Looking for 
a job’. In 1987 gaat hij voor een korte periode terug naar het theater en creëert hij in het 
‘Antwaarps teater’ samen met Ruud De Ridder het kerstblijspel ‘Vijgen na Kerstmis’, waar hij 
schitterde in de rol van Freddy Brasil. 
 
In 1989 creëerde hij een komische visuele act en legde alzo de basis voor zijn rijk gevulde 
internationale carrière. Al vlug oogstte hij veel succes in de grootste showtempels van Europa, 
waaronder het ‘Scala theater’ in Madrid, ‘Casino Loews’ in Monte-Carlo en ‘Tivoli’ in 
Kopenhagen. In 1993 krijgt hij een contract aangeboden in het ‘Lido’ te Parijs. Door het 
enorme succes daar werd zijn contract verlengd met zeven jaar. In diezelfde periode werkte 
hij ook een tournee van drie maanden af door heel Zuid-Amerika met de Lidoshow van Parijs.  
 
Jan was ook te zien in verschillende tv-specials waaronder ‘Le plus grand cabaret du monde’ 
met Patrick Sébastien voor FR2, ‘The Rafaela Cara show’ voor TV Spain, ‘Stars in the manege’ 
voor ZDF Duitsland en vele anderen. Hij was regelmatig te bewonderen in onder meer 
‘Sporting Club’ te Monte-Carlo, ‘Wintergarden’ te Berlijn, ‘Roncalli’s Variété’ te Düsseldorf, 
‘Friedrichstadtpalast theater’ te Berlijn, ‘Friedrichsbau Variété’ te Stuttgart, ‘Circus Roncalli 
Tour’, ‘Royal Palace’ in Frankrijk, en vele anderen. 
 
In 1999 overtuigde producent René Vlaeyen Jan om samen met Cary Goossen een komisch 
Tv-programma te maken voor VTM: ‘Twee straten verder’. 
 
In 2004 keerde hij al eens terug naar het Witte Paard en produceerde er vier zomers lang zijn 
eigen ‘Crazy shows’. Bij De Komedie Compagnie speelde hij in stukken zoals ‘Oscar’, ‘De Tante 
van Charlie’ en ‘Stuk Ongeluk’. Bij Sven de Ridder Company stond hij samen met Sven in ‘De 
Crème Glace oorlog’ en in 2022 was hij te bewonderen in zijn eigen jubileumshow ‘De show 
van m’n leven’ in theater Elckerlyc te Antwerpen. 
 
Tijdens de zomer van 2023 komt hij eindelijk terug thuis in het Witte Paard en neemt het 
publiek mee in een wereld van slapstick, kolder en visuele humor met zijn eigen show ‘Van 
Dyke & Friends’.  
 



 

 

ACHTERGRONDINFORMATIE 
 
Meer over WP Hotels & Events 
 
De evenementenzaal ‘Het Witte Paard’ opende ruim 85 jaar geleden voor het eerste de 
deuren. Vier generaties later staat WP Hotels & Events garant voor een uniek en zorgeloos 
verblijf aan de Vlaamse kust. Ondersteund door de recente investeringen van Alychlo, de 
investeringsmaatschappij van Marc Coucke, groeit het bedrijf gepassioneerd verder. 
 
WP Hotels & Events is eigenaar van verschillende bijzondere locaties in het centrum van 
Blankenberge. Van theater- en seminariezalen tot restaurants, wellness-ruimtes en 
hotelkamers in verschillende prijsklassen. De faciliteiten en mogelijkheden zijn eindeloos.  
 
WP Hotels telt vandaag zeven hotels door de recente overname van Hotel Riant Séjour op de 
zeedijk en de renovatie van het budgetvriendelijke Hotel Cavalli op de Grote Markt van 
Blankenberge. 
 
WP Events presenteert het hele jaar door een groot en verscheiden aanbod aan 
entertainment in Het Witte Paard Theater en Het Colisee Theater, met als absolute 
hoogtepunt de eigen Witte Paard Zomershows. 


