
The Great Gatsby – Vlaamse cast 
 
 
Mr Wilson – Aiko Janssens 
 
Mrs Wilson – Myrtle – Veerle Malschaert 
 
Nick Carraway – Ronald Jorritsma 
 
Jordan Baker – Katja Retsin 
 
Tom Buchanan – Randall Van Duytekom 
 
Daisy Buchanan – Emelien Raats 
 
Jay Gatsby – Timo Descamps 
 
 
Mr Wilson – Aiko Janssens 
 
Geboren in Brussel, opgegroeid in Asse. Studeerde Drama aan de kunsthumaniora in Brussel 
en Acteren aan het Conservatorium van Antwerpen. Aiko is ook gediplomeerd 
yogaleerkracht. Hij speelde onder meer mee in de theaterproductie Route N4 van Collectif 
Centrale, de theaterproductie Limits van Collectif Hold up, de muziekvideo Disqualified van 
de groep And then came fall en de kortfil Kiezen voor Angst van Tobias Moeyersoons. 
 
 
Mrs Wilson – Myrtle – Veerle Malschaert 
 
Veerle Malschaert omschrijft zichzelf op haar Facebook pagina als “comedienne / 
dramaqueen op xtc” en dat zou wel eens kunnen kloppen. Van 1997 tot 2007 speelt ze als 
freelance actrice bij diverse theatergezelschappen in Vlaanderen (o.a. het Paleis, Ontroerend 
Goed, NT Gent, Arca, Abattoir Fermé ...). Daarnaast is ze jarenlang ook een vaste spelende 
en zingende waarde bij de experimentele cabaretgroepen "De Wentelteefjes" en het mede 
door haar opgerichte "Hertenkamp". In muziekproducties (oa: "Histoir de lit", "De Clan") 
manifesteert ze zich als soulvolle blueszangeres. Naast enkele gastrollen in Vlaamse tv-
reeksen en een gastrol in de tv-film "Vleugels", wordt ze bij het brede publiek vooral bekend 
door haar vaste bijrol in Flikken (8 jaar) als "Carla" uit Flikken of die roste van flikken of da 
lief van Raymond of voor sommigen de die van allé, da met die flikken.  
 
In 2006 neemt ze in een zotte vlaag deel aan Comedy Casino en… de rest is geschiedenis. Ze 
heeft net haar vijfde one woman show “Deel Mij” gelanceerd en plots staat ze als Myrtle in 
The Great Gatsby. Een rol die haar op het leven geschreven is. Veerle ontroert en Veerle 
doet ons schaterlachen. Maar vooral is Veerle echt. En van dat soort mensen zijn er te 
weinig. 
 
 



Nick Carraway – Ronald Jorritsma 
 
Nick verhuist van de het Westen van de Verenigde Staten naar New York… Onze Nick komt 
ook van de andere kant van… euh… de Benelux. Ronald werd geboren in Spijkenisse en 
woont in Tilburg. Hij studeerde aan de Nederlandse Musical Academie en de Fontys 
Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg. Hij was de jonge Scrooge in de recente productie van 
deze musical. En nu wordt hij de buurman van Jay Gatsby. 
 
 
Jordan Baker – Katja Retsin 
 
Katja Retsin is vooral bekend als omroepster en presentatrice bij TMF, één en VTM. Ze 
presenteerde onder meer Steracteur Sterartiest, Eén Jaar Gratis, De Rode Loper, Vlaanderen 
Vakantieland en De Bachelor. Sinds oktober 2017 is ze aan de slag bij de regionale zender TV 
Oost en sinds 2018 ook bij ATV. Die job combineert ze met het ontwerpen van 
kledingcollecties voor dames en kinderen voor de kledingketen JBC. Daarnaast schrijft Katja 
ook columns en kinderboeken, en staat ze op de planken. Zo tourde ze vorig jaar drie 
maanden rond met de familiemusical “Dolfje Weerwolfje” van Event-Team, en stapte daarna 
in “De Winterrevue” in een regie van Stany Crets. Met veel goesting begint Katja aan dit 
nieuw avontuur, waarbij ze in de huid kruipt van de gewiekste Jordan Baker. 
 
 
Tom Buchanan – Randall Van Duytekom 
 
Randall leidt zijn eigen theaterproductiehuis De Proefkonijnen waarvoor hij alle stukken 
schrijft, regisseert en produceert. Op theater speelde hij ok mee in Zaterdag, Zondag, 
Maandag van regisseur Dirk Tanghe. Met Koning Triton, het cabaretduo waar hij deel van 
uitmaakt, werd hij tweede op de Nederlandse wedstrijd Cabaretesk waarna ze een tour 
deden door Nederland. Ondertussen zijn er 3 volavondprogramma's. 
 
Op televisie kun je hem gezien hebben in Aspe, Zone Stad, Dani Lowinski, Familie, De Regel 
van 3s,... Via Neo Retro zit Randall volop in het retro entertainment en de tijdsgeest van 
Gatsby. En… hij danst de Lindy Hop!  
 
 
Daisy Buchanan – Emelien Raats 
 
Emelien studeerde af als musicalactrice aan het Conservatorium van Brussel. Afgelopen 
seizoen kon je Emelien zien in musicals als Rapunzel, Footloose, I Love You You’re Perfect 
Now Change, Ambras, Ridders van de Ronde Keukentafel, Scrooge en Blood Brothers. Ook 
theater is Emelien niet onbekend. Ze speelde Bij Mémoire Perdue: Speed The Plow, Skylight 
en binnenkort in Miss Julie. Daarnaast staat Emelien nog regelmatig op het podium als 
backing vocaliste bij onder meer Natalia, Helmut Lotti en Stan Samang. 
 
 
 
 



 
Jay Gatsby – Timo Descamps 
 
Als tiener kreeg Timo de acteermicrobe te pakken met rollen in tv-series 
als Familie (VTM) en Spring (KETNET). Toen hij even later de finale haalde van Steracteur 
Sterartiest was het hek helemaal van de dam. Na een kleine tussenstop 
bij Nickelodeon duurde het niet lang voor Timo naar Nederland trok en daar zijn eerste 
hoofdrol te pakken kreeg in de musical Kruistocht in Spijkerbroek. Met een Nederlandse 
nominatie en een Vlaamse Musical Prijs voor aanstormend talent tot gevolg.  
 
Verder speelde Timo in de musicals Ganesha, een perfecte God en de Nederlandse 
productie Oorlogswinter. Tijdens zijn intermezzo in Nederland speelde Timo ook in de 
Nederlandse jeugdserie SpangaS en presenteerde hij onder andere voor Out TV en Disney 
Channel. Terug in België werkte hij mee aan de Vlaamse succesmusical Lelies en sprak hij 
rollen in voor films als Happy Feet, Toy Story 3 en How to Train your Dragon 1, 2 en 3.  
 
Begin 2014 verhuisde Timo voor vier jaar naar Los Angeles waar hij meespeelde in films 
als Judas Kiss, The Dark Place en Lost Angel en aan de slag ging als vertaler van films en tv-
series voor de Nederlandstalige markt. Samen met vader en jeugdauteur Luc 
Descamps schreef Timo ook de jeugdtrilogie Eilanden. 
 
Sinds zijn terugkeer naar België vorig jaar had Timo een gastrol in De Kotmadam, en speelde  
hij in de Antwerpse komedie De Sinksenfoor met Carry Goosens en Danni Heylen en hij 
spreekt vaste rollen in voor 3 verschillende animatiereeksen. En vorige week ging de derde 
Hoe tem je een draak in premiere, waarin hij de hoofdrol vertolkt. 
 
 
www.gatsbybelgium.be  


