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Conny spettert op de buis 

 
Conny Kapitein en Emma Marie Koch zijn voor Zonnebloem op stap geweest 

met Christel de Laat.  

DOOR MARIËTTE DEN ENGELSE 

ETTEN-LEUR. 

Een foto op de cover van de vakantiegids 2015 van de Zonnebloem. Daar is het mee 

begonnen. 

Behalve fotomodel, is Conny Kapitein uit Etten-Leur nu ook actrice. Samen met haar vriendin 

Emma Marie Koch uit Oudenbosch is ze 5 juli te zien in een aflevering van de 

Zonnebloemserie Er kan zoveel meer op Omroep Brabant. 

"Door een reis met de Zonnebloemboot vorig jaar ben ik een beetje beroemd geworden", lacht 

Conny. "We waren in Zierikzee, het was heel warm weer. Met de rolstoel zijn we de fontein 

in gereden. De foto die daarvan is gemaakt, staat nu op de voorpagina van de vakantiegids. En 

ze gaan de foto nu ook gebruiken als achterwand in kramen bij bijeenkomsten in het land. Ik 

ben dus straks door heel Nederland te zien. Nooit gedacht dat ik nog eens fotomodel zou 

worden", glundert Conny. 

Ze heeft heel wat lichamelijke beperkingen. Al van jongsaf aan gaat ze ziekenhuis in, 

ziekenhuis uit. Ze is hypermobiel, doof, mist haar evenwichtsorganen, en een nier vanwege 

nierkanker, haar schildklier werkt niet naar behoren, haar hart is niet goed en ze heeft maar 



een longfunctie van 60 procent. Ook heeft Conny last van tinnitus, ook wel oorsuizen 

genoemd, waarbij je continu een zoem- of suistoon hoort in je hoofd. Dankzij een implantaat 

kan Conny inmiddels wel weer een beetje horen. 

Ondanks alle beperkingen staat Conny positief in het leven. Ze heeft lang in de zorg gewerkt 

bij De Zeven Schakels in Zevenbergen - toen nog Sancta Maria - maar heeft nu zelf zorg 

nodig. In huis kan ze zich bewegen met haar rollator, voor buiten heeft ze een scootmobiel. 

"Omdat ik mijn evenwichtsorganen mis, beweegt alles buiten. Je bent geneigd niets te doen. 

Maar ik ben eigenwijs, ik heb nu een scootmobiel met goede vering. De huisarts raadde het 

me af, maar ik heb doorgezet. Het viel niet mee, maar nu gaat het wel." 

Door de spetterende foto is Conny Kapitein een bekendheid geworden binnen de 

Zonnebloem. "Ze hebben me gevraagd of ik samen met een vriendin mee wilde werken aan 

de televisieserie Er kan zoveel meer van Omroep Brabant." Een achtdelige reeks waarin 

Bekende Nederlanders op stap gaan met gasten van de Zonnebloem. Zo gaat Christel de Laat, 

een Brabantse comédienne, met Conny en Emma Marie een dagje uit naar Den Bosch. 

Aanvankelijk denkt ze als vrijwilliger, maar op locatie wordt duidelijk dat De Laat de dag 

doorbrengt in een rolstoel, net als de Zonnebloemgasten. "En ze kreeg 25 kilo extra gewichten 

aan haar kniëen en enkels. Dat vond ik eigenlijk wat overdreven, dat hebben wij toch ook 

niet? Maar dat was om te ervaren hoe het is als je minder energie hebt. Ook kreeg ze een 

koptelefoon op om mee te maken hoe het voelt als je slechthorend bent." 

De geplande luchtballonvaart ging helaas niet door, maar Conny en Emma-Marie hebben een 

heel gezellige dag gehad in het centrum van 's Hertogenbosch. "We hebben enorm veel 

gelachen, en tussendoor ook wat serieuze gesprekjes gevoerd. Het was zo leuk, dat ik op een 

gegeven moment niet meer door had dat de camera's draaiden. Ik ben benieuwd wat ik 

allemaal heb uitgekraamd", lacht Conny. Ze heeft nog niets van de uitzending gezien. "Het is 

voor mij ook een verrassing wat er allemaal wordt uitgezonden." De uitzending is op 5 juli 

vanaf 18.00 uur te zien bij Omroep Brabant. "Het is de laatste aflevering. Ze zochten een 

spetterend einde, denk ik", grapt Conny. "Maar dit keer wel zonder water." 

Conny Kapitein schrijft wekelijks een blog op haar eigen website www.connyshoekje.nl 

                         

 

http://www.connyshoekje.nl/

