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Sinopsis
Snaaks Genoeg is ’n lawwe maar ook aangrypende donker komedie wat ondersoek instel na die pyn
wat die gemiddelde mens as gevolg van humor ervaar.
Die rolprent, ’n oorspronklike werk wat deur David Moore geskryf en geregisseer is, vertel die storie
van ’n werklose komediant (Casper de Vries) wat van die een klein dorpie na die volgende swerf. Sy
gewildheid het afgeneem nadat hy sy gehore met sy kru aanmerkings en vuil humor vervreem het,
en nou hy swerf rond om nie net te probeer oorleef nie, maar ook om sy sprankel van vroeër te
probeer terugvind. Al wat regtig vir hom oorgebly het, is om vertonings in klein dorpies te hou sodat
hy sy kos en verblyf kan betaal. Terwyl hy van die een afgeleë plekkie na die volgende beweeg, word
suksesvolle komediante op bisarre wyses ontvoer, gemartel en vermoor – en dit lyk asof hy reguit na
die middelpunt van hierdie storm op pad is.
Die moorde en ontvoerings word inderwaarheid deur ’n slim prokureur, Koos van der Merwe (Tobie
Cronjé) georkestreer, wat sorg dat aanklagte teen sy kriminele kliënte teruggetrek word in ruil
daarvoor dat hulle komediante wat hom en sy familie beledig, “uitsorteer”.
De Vries beleef ’n paar eienaardige ervarings op sy reis – party sleg en ander minder sleg – maar
hierdie ervarings help hom om hand in eie boesem te steek en om ’n nuwe persona vir homself uit
te dink.
Aan die einde van die rolprent kom De Vries en Cronjé op ’n nogal onverwagte manier voor mekaar
te staan.
Die rolprent is in die Noord-Kaap en die Tankwa Karoo geskiet – een van die droogste en mees
afgeleë streke van Suid-Afrika.
Omdat vier van Suid-Afrika se top komediante hulleself speel, voel die prent baie realistiese en bied
dit die perfekte middel aan hierdie komediante/akteurs te wys waartoe hulle in staat is.

Social Media Platforms
Facebook: https://www.facebook.com/snaaksmovie/
Twitter: https://twitter.com/SnaaksGenoeg1
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Die vervaardiging van ... die regisseur se
notas
Ek het hierdie storie meer as 20 jaar gelede geskryf terwyl ek by ’n kitskoswinkel in Epping gewerk
het. Ek het nog altyd gedink dat die storie ’n “snaakse” rolprent sal maak. Ek het dit oorspronklik vir
Bill Flynn en Tolla van der Merwe geskryf – albei is ongelukkig oorlede voordat ek my idee in ’n
realiteit kon verander. Ons kon egter vir Wicus van der Merwe oorreed om ’n kameerol in die prent
te speel en só sy familie te verteenwoordig.
Met die hulp van twee vriende, Erich Herbst en Gerry Bezuidenhout, het ons die fondse bymekaar
gemaak om die prent te voltooi. Die Departement van Handel en Nywerheid het ook ’n
befondsingskorting aan ons toegestaan, wat beskikbaar sal wees sodra die rolprent in teaters
vertoon word.
Ek het van die minder bekende dele van Suid-Afrika, in die besonder die Karoo, deurkruis op soek na
geskikte plekke waar ons kon verfilm en daarom is al die plekke in die prent geheel en al outentiek
en was dit nie nodig om enigiets te herontwerp of te verander nie. Ek het die verfilming van Snaaks
Genoeg op dieselfde manier as my vorige prent, Once Upon a Road Trip, hanteer (wat aan etv
verkoop is) deur glad nie in ateljees te skiet nie maar op werklike plekke en die storie daarby
aangepas.
Die film is ongewoon en “anders” maar is lekker laf en mense wat dit reeds gesien het, het regtig
daarvan gehou. Soos met ons eerste rolprent glo ons dat die filmresensente en die publiek ewe veel
van Snaaks Genoeg sal hou.
As die regisseur het ek probeer om die styl eenvoudig te hou. En bykomend tot my liefde vir mooi
skote, het ek Steve van Zyl se hulp ingeroep om die eerste eenheid te belig en te bestuur. Die
redigeerproses was interessant omdat verskillende “regisseurs” die snywerk behartig het. Casper de
Vries wat in eie reg ’n rolprentmaker is, het heelwat waarde tot die eindsnitwerk gevoeg.
Omdat musiek vir my baie belangrik is, het ons musiek spesiaal vir die rolprent laat skryf. Luna Paige
en Daniel Kemp het albei die ongelooflikste liedjies geskryf. Pierre Rommelaere wat die musiek vir
my eerste prent hanteer het, het weer eens sy musikale genialiteit aan die dag gelê om hierdie prent
in ’n eenheid saam te snoer.
Om die rolprent te skiet, was ’n ongelooflike en veeleisende reis, maar het ons ook aangespoor om
in die toekoms nog rolprente te maak.
Om ’n span akteurs en tegnici van hierdie grootte te bestuur en bykans 1 500 km te reis terwyl die
verfilming aan die gang is, was nie maklik nie. Maar ek sal dit in ’n oogwink weer doen!
David Moore, Skrywer, Vervaardiger en Regisseur
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Rolverdeling
Casper de Vries – Casper de Vries
Casper se professionele loopbaan het in 1986 met Hallo Suid-Afrika weggespring en sedertdien was
hy deurentyd op verhoë en die televisie te sien:
Hy het die komedie-verskeidenheidsprogram, Die Casper Rasper Show (2001 tot 2003), wat uit drie
reekse bestaan het, geskryf, vervaardig en daarin gespeel. In die vroeë 1990’s was hy die gasheer
van ’n show, wat op die Amerikaanse Funniest Home Videos geskoei was en Devries genoem is. In
2009 het hy ’n gasrol in Suid-Afrika se sepie wat die langste op die lug was, Egoli, gehad en in 2010
tree hy as gaskunstenaar op in die Afrikaanse improvisasie-televisieprogram, Proesstraat asook as
beoordelaar by die gewilde Afrikaanse werklikheidsreeks, Supersterre, saam met Shaleen-Surtie
Richards en Theuns Jordaan.
In 2013 was hy ’n hele paar keer op Comedy Central Africa in die skerpskerts- (stand-up)
komedieprogram, Comedy Central Presents … Live at Parker’s en ’n paar van sy stand-upeenmankomedievertonings is op dieselfde kanaal, soos Mondig, Broeders, Ancestors en Mondig,
deel 2 gewys.
Hy het in 2013 aangekondig dat hy nie meer eenman-stand-up-vertonings gaan doen nie, maar
eerder op rolprent- en televisiewerk wil fokus.

Tobie Cronjé – Koos van der Merwe
Tobie Cronjé is ’n ikoniese Suid-Afrikaanse akteur. Hy het drama aan die Universiteit van Pretoria
studeer en daarna by ’n motorversekeringsmaatskappy gewerk en musieklesse gegee.
Hy maak sy debuut in die rolprent Die Sersant en die Tiger Moth waarna hy ’n bekende naam en een
van die land se mees geliefde akteurs geword het.
Tobie vertolk rolle in ’n verskeidenheid televisiereekse soos Louis Motors, Manakwalanners, Onder
Draai die Duiwel Rond en Egoli. Hy het al belangrike toekennings gewen en is al vir baie jare een van
Suid-Afrika se gunsteling komediante. Hy het reeds in honderde verhoogproduksies en vertonings
opgetree en is veral bekend vir sy rolle in Janice Honeyman se pantomimes. In 2002 het hy in
Promised Land gespeel.

Sandra Prinlsoo – Johanna
Snaaks Genoeg
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Sandra se verhoog- en rolprentloopbaan strek oor meer as 30 jaar. In hierdie tyd het sy die vroulike
hoofrolle in dramas deur bekende internasionale en Suid-Afrikaanse dramaturge vertolk en tot op
hede in meer as ’n honderd verskillende produksies, vollengteprente en televisieproduksies
opgetree. Sy het ook haar reputasie as ’n buitengewone aktrise gevestig in ’n hele paar lande oorsee,
soos Engeland, Frankryk, Duitsland en die Verenigde State.
Nadat Barry Ronge, voormalige resensent van die Sunday Times, vir Sandra in Koffer in die Kas by die
Stadskouburg gesien het, het hy die volgende oor haar geskryf: “Wanneer die krag en waarde van
kunstenaars in Japan ten opsigte van die kulturele lewe van die land sy hoogtepunt bereik, word
hulle “nasionale skatte” verklaar – ’n eer wat Sandra Prinsloo lankal te beurt moes val.”
Die tydskrif, De Kat, het Sandra as een van die honderd invloedrykste mense in Suid-Afrika benoem.
Sy het tans haar eie televisiegeselsprogram op kykNET, waar sy onderhoude met bekende SuidAfrikaners voer.
Haar indrukwekkende lys toekennings sluit die volgende in: sewe MNet- en Vita-toekennings,
gewildste aktrise in Suid-Afrika, ses Computicket-toekennings vir haar verhoogwerk en die Akademie
vir Kuns en Wetenskap-toekenning vir haar lewenslange bydrae tot teater in Suid-Afrika.

Shaleen Surtie-Richards – Cynthia
Shaleen het volksbesit geword nadat sy in 1988 die titelrol in die vollengteprent, Fiela se Kind,
gespeel en vir baie jare Ester (Nenna) Willemse in die M-Net-sepie, Egoli: Place of Gold, was. Sedert
die werklikheidstelevisiereeks, Supersterre, in 2006 vir die eerste gebeeldsend is, was sy een van die
beoordelaars; sy het ook repeterende rolle in twee ander Suid-Afrikaanse sepies, Generations (2001
tot 2004) en 7de Laan (2002) gehad; en sy was in die Suid-Afrikaanse rolprente Nag van die 19de
(1992) en in Leon Schuster se Mama Jack (2005), waarin sy die burgemeestersvrou gespeel het.
Shaleen wat in Upington gebore is, was aanvanklik ’n onderwyser voordat sy in 1984 ’n professionele
aktrise geword het. En deesdae is sy bekend as verhoog-, rolprent- en televisie-aktrise.
Haar verhoogwerk oor die afgelope 30 jaar sluit produksies deur van die land se mees
vooraanstaande regisseurs in. Sy het op die verhoë van al die belangrike sentra landwyd en in
Londen opgetree en het ook aan die Grahamstad- sowel as die Edinburgh-feeste deelgeneem.

Barry Hilton – Barry Hilton
Met ’n prestasierekord van 30 jaar in komedie beskik Barry Hilton oor die vermoë om die belaglike
en die humoristiese in daaglike situasies te sien en om sy gehore saam met hom oor die lewe te laat
lag.
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Sy universele aantrekkingskrag asook sy intensiewe opleiding in die kuns van komedie naas
komediante soos John Cleese, Billy Connolly en Bob Monkhouse, het aan hom ’n professionalisme
besorg waarvoor sy kollegas groot waardering het. In 2013 het die bedryf Barry met A Lifetime
Achiever-toekenning vereer wat tydens die Annual Comics’ Choice Awards aan hom oorhandig is. Sy
gewildheid strek egter veel verder. In 2013 het hy die eerste Suid-Afrikaner geword om by die
gesaghebbende Harrah’s Improv by Caesars Palace in Las Vegas op te tree waar hy tydens vier
vertonings die hoofkomediant was. Hy het ook in 2014 die komediefees in Hong Kong geopen en
daarna in Singapoer, Macau en Sjanghai opgetree. Hy het die berugte moeilike gehore van Clapham
Grand in Londen se voete onder hulle uitgeslaan en sy skreeusnaakse vertonings in Doebai het hom
saam met John Cleese op die kortlys laat beland as die Beste Komedie-vertoning in Doebai se
Timeout Nightlife Awards 2013 .
Hy is tussendeur ’n korporatiewe vermaaklikheidster, motiveringspreker en akteur. Hy was ook al in
twee rolprente, het vyf skerpskertskomedie-DVDs vervaardig, as gasheer vir
televisiegeselsprogramme opgetree en in ’n paar televisie-advertensies verskyn – die bekendste is
seker as die gesig van Savanna Cider in meer as twaalf uiters gewilde advertensies.

Soli Philander – Soli Philander
Soli Philander is een van Suid-Afrika se beste en veelsydigste vermaaklikheidsterre: hierdie ervare
uitsaaier is ook ’n bekroonde akteur, televisie-aanbieder, regisseur, komediant, dramaturg,
rubriekskrywer en motiveringspreker. Soli is in Elsiesrivier, Kaapstad gebore en sy wortels is stewig in
die Kaap geplant. Nadat hy aan die John Ramsay Sekondêre Skool in Bishop Lavis gematrikuleer het,
het hy toevallig begin toneelspeel nadat hy ’n vriend na ’n oudisie vergesel het. Hy het sedertdien in
al die groot teaters in Suid-Afrika opgetree, asook in Swede, Nederland, die Verenigde State,
Engeland, Swaziland en Namibië.
Hy is sonder twyfel een van Suid-Afrika se grootste komediante wat dikwels die unieke humor
kenmerkend aan sy agtergrond as Kaapse Kleurling inspan. Sy uiters innemende Heppie Hawkerkarakter, DC Diamond, het Suid-Afrikaanse en internasionale laat huil van die lag met sy
oorrompelende, eg gemoedelike Cape-Flat-stereotipiese stories oor Distrik Ses en die “ou dae”. Hy is
ook ’n RSG-aanbieder en beeld komiese karakters op Metro FM sowel as AM Live uit. Bo en behalwe
sy talent as komediant en verhoogkunstenaar, is Soli ook ’n hoogs gerespekteerde skrywer en
regisseur en hy tree gereeld in korporatiewe produksies vir groot maatskappye soos Colgate, Castrol,
Glaxo, Sachs, SAA, SAB, Eskom, Telkom, M-Net, Afrikaans Stereo en John Deere op.

Snaaks Genoeg
Production Notes

8

Kurt Schoonraad – Kurt Schoonraad
Kurt Schoonraad is een van ons land se bekendste stand-up-komediante. Sy aardse humor en
komiese persoonlikheid bereik elke uithoek van Suid-Afrika en het hom al op die voorblad van die
New York Times laat beland.
Die akteur en komediant sê die feit dat hy van Mitchell’s Plain – een van Suid-Afrika se grootste
townships – kom, het ’n groot rol by die ontwikkeling van sy humorsin gespeel.
Kurt se loopbaan as professionele komediant het bykans twee dekades gelede begin en deesdae
vervaardig en tree hy landwyd in sy uiters suksesvolle eenmansvertonings op.
Hy het die publiek se aandag getrek as die quirky, toevallige toeris op die treffertelevisiereeks Going
Nowhere Slowly, waarna hy as een van Suid-Afrika se gunsteling televisiepersoonlikhede beskou is.
Hy het verskeie spanspeletjieprogramme aangebied, verskyn in Who Do You Think You Are? – wat op
die BBC-formaat geskoei is – asook in Comedy Central presents Kurt Schoonraad. Hy was in ’n paar
silwerskermproduksies, onder andere in die hoofrol van die internasionaal bekroonde SuidAfrikaanse rolprent, Skeem.
Kurt was ook daarvoor verantwoordelik dat Jou Ma Se Comedy Club in Kaapstad van sy nederige
feesoorsprong ontwikkel het tot ’n gevestigde venue by die V&A Waterfront en nou Kaapstad se
enigste skerpskertskomedieklub is.

Jason Goliath – Jason Goliath
Jason Goliath is ’n komediant met ’n imponerende verhoogpersoonlikheid en hope energie wat
karaktergebaseerde hulpmiddels inspan om sy gehore oor die lewe se ongemaklike waarhede te laat
lag. Hy behaal groot sukses by verskeie korporatiewe funksies en toonaangewende byeenkomste vir
komediante, soos Blacks Only, Proudly Coloured Comedy Festival, Parkers, Melville Underground,
Kings and Queens of Comedy, Captains Comedy Festival, AWEdnesday Comedy Jam, LOL by Gold
Reef City, die Comics Choice Awards Winners Lap en The Box.
In 2012 is hy by die Comics Choice Awards as die beste nuweling genomineer en in 2013, 2014 en
2015 vir die Breakthrough Act-toekenning. Jason speel in ’n paar televisie-advertensies die hoofrol,
insluitend Castle Lager, First For Women, Tiger Wheel and Tyre, CTM, Mobicell, Sasol, Bar One en
Wimpy. Hy speel ook Gatiep in die SABC 1 Sitcom Ses’Top La (seisoene 1 en 2), en in Desember 2014
het hy vol sale getrek by die Montreux Comedy Festival in Switserland. Jason word as een van Afrika
se beste komediante beskou en het Afrika in Julie 2015 in Montreal by die Just for Laughs-fees te
verteenwoordig.
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Robin B Smith – Dawid van der Merwe
Robin, ’n voormalige Suid-Afrikaanse stoeibestuurder, het al sy verskyning in ’n hele paar rolprente
’n televisiereekse gemaak sedert hy in die 1980’s as akteur begin werk het. Hy het in 2009 Johan de
Villiers in Invictus gespeel, ’n prent oor die 1995-Rugbywêreldbeker.

Ramey Short – Johan van der Merwe
Ramey Short is ’n Suid-Afrikaanse akteur wat al blootstelling aan plaaslike en internasionale
rolprente, televisieprogramme en advertensies gehad het. Hy het bekendheid verwerf as Dr Quinton
Meyer in die televisiereeks Binnelanders, waarin hy tussen 2008 en 2014 gespeel het, en in 2015
speel hy in twee vollengteprente, Snaaks Genoeg en Finders Keepers, asook die televisiereeks Black
Sails. Tans speel hy Kallie in die sepie Getroud met Rugby, wat weeksdae op die DStv-kanaal kykNET
gewys word.
Philip Moolman – Charl van der Merwe
Philip Moolman is ’n Suid-Afrikaanse sanger, liedjieskrywer en akteur wat die beste onthou word vir
sy rolle as André Vorster in Egoli en as Neil MacDonald in Die Sonkring. Hy het ook in verskeie
televisiereekse soos Wenners, Die Netwerk, Torings, The Fourth Reich, Rhythm City, Binnelanders,
High Rollers en Sterlopers gespeel. Sy talent besorg om ook rolle in musiekblyspele soos Ester,
Liefling en Ons vir Jou.
Philip is die eienaar van die gewilde restaurant cum musiekvenue , Die Blou Hond, waar kunstenaars
soos Chris Chameleon, Arno Carstens, Bobby van Jaarsveld, Bok van Blerk, Koos Kombuis, Coenie de
Villiers en Prime Circle gereeld optree.

Waldemar Schultz – Koos van der Merwe
Waldemar Schultz is ’n Suid-Afrikaanse akteur, regisseur en stemkunstenaar wat volksbesit geword
as Jan-Hendrik Terreblanche in die SABC2-sepie, 7de Laan, waarin hy van 2000 tot 2009 gespeel het.
hy was ook die gasheer van die 7de Laan begeleidingsprogram, Ken jou Laan, wat in 2008 van 13
Junie tot 5 September uitgesaai is.
Hy het ’n Meestersgraad in Drama aan die Universiteit van Stellenbosch behaal waar hy klasgee in
toneelspel. Van 2010 tot 2011 was hy die hoofkarakter in die kykNET improvisasiereeks, Proesstraat,
wat sonder ’n draaiboek voor ’n gehoor geskiet is, in 2012 was hy ’n gasspeler tydens die finale
seisoen van die SABC1-sitkom, Stokvel en in 2013 het hy in die vyfde episode van die kykNETmisdaaddramareeks, Die Boland Moorde, gespeel. Hy was onlangs in die misdaaddramareeks, Die
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Byl, in die hoofrol as Kolonel Piet van der Bijl, ’n speurder wie se karakter losweg op die werklike
Suid-Afrikaanse speurder, Piet Byleveld, gebaseer is.
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Filmspan
David Moore – Regisseur, Draaiboekskrywer, Vervaardiger
David Moore werk die afgelope 25 jaar in die filmbedryf nadat hy as klankingenieur begin het en toe
sy eie projekte begin skep, skiet en regisseer het. In die vroeë 1990’s het hy baie insette vir SABC3
gemaak en die grootste televisietoekenning in Suid-Afrikaanse rolprentbedryf in daardie jare vir ’n
kortfilm, Spring2Mind, gewen, asook die prys vir die sy redigering, skepping en kinematografie.
Hierna het David die bekende kultusreisreeks, Going Nowhere Slowly, gemaak wat vir sewe jaar op
die kassie was. Sy liefde vir swerf en om stories uit te dink wat op vreemde plekke afspeel, het
uiteindelik daartoe gelei dat hy sy eerste prent, Once Upon a Road Trip, gemaak het. Hierdie prent is
vir vier Africa Movie Academy Awards (AMAA’s) genomineer en het met die louere vir beste
grimering weggestap.
David het meer as 300 episodes vir verskillende televisieprogramme vervaardig, maar reis bly sy
groot passie. Hy skryf ook voortdurend en sy stories is oorspronklike verhale wat hy graag in sy
leeftyd wil voltooi.

Erich Herbst – Uitvoerende Vervaardiger
Erich Herbst is ’n entrepreneur met ’n belangstelling in verskeie bedrywe. Hy het as uitvoerende
vervaardiger by Snaaks Genoeg betrokke geraak maar beplan om meer in die mediabedryf en in die
besonder aanlyn bemarking te werk.
Gerry Bezuidenhout – Vervaardiger
Gerry Bezuidenhout het in Kaapstad grootgeword, in 1986 gematrikuleer en toe sy verpligte militêre
diens in Upington gedoen en daarna by Media Centre in Kaapstad begin werk, waar hy kort insette
oor “Driver of the Year”, “Corporal of the Year”, ensomeer, gemaak het.
Hy gaan studeer daarna by die Pretoria-filmskool en toe byt die reisgogga hom en reis hy vir sewe
jaar deur die wêreld. Hy het onder meer by Planet Hollywood in Londen as kelner gewerk en
beroemdes van orals in die wêreld bedien. Hy het ook die koninklike premiere van Back to the
Future 3 bygewoon – waar Prinses Diana ook was.
By sy terugkeer na Suid-Afrika het hy vir regisseur David Moore as ’n kamera-operateur en
produksie-assistent op produksies gewerk en werk op die oomblik by die lugvaartafdeling van die
Verenigde Nasies se Wêreldvoedselprogram in Darfoer, Soedan.
Snaaks Genoeg
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Steve Van Zyl – Regisseur van Fotografie
Steve wat al vir meer as 26 jaar in die rolprent- en televisiebedryf is, het in die 1980’s by Trillion Cape
begin werk maar kort daarna vryskutwerk begin doen.
Hy is nou reeds vir meer as 20 jaar ’n regisseur van fotografie maar kan ook redigering op digitale
stelsels, grafieke, fotografiese manipulering, finale klankvermenging en animasie by sy portefeulje
voeg.
Sy ervaring in beligting en redigering word gerugsteun deur sy groot liefde vir die rolprent- en
televisiebedryf. Hy werk tans as ’n vervaardiger, regisseur en regisseur van fotografie vir reklameagentskappe en ander kliënte.

Rick Taylor – Redigeerder
Rick is al vir meer as 10 jaar deel van die rolprentbedryf en was betrokke by twee onafhanklike
prente wat deur David Moore geskryf en geregisseer is. Rick is vir die prent, Once Upon a Road Trip,
wat in 2014 uitgereik is, genomineer vir ’n Africa Movie Academy Award (AAMA) vir sy redigering.
Rick is ’n geesdriftige en kreatiewe lid van die span en het op ’n wye verskeidenheid produksies, soos
vir advertensies, sosiale geleenthede, sport- en musiekvideo’s gewerk. Hy werk tans onder die
vaandel van sy eie maatskappy, Caption Productions, as ’n redigeerder en regisseur van fotografie.

David Warby – Redigeerder
David Warby het jare se ervaring as ’n draaiboekskrywer, regisseur en redigeerder in die media- en
televisiebedryf op ’n verskeidenheid projekte, soos dokumentêre prente, werklikheidstelevisie,
tydskrifvertonings, musiekvideo’s, opvoedkundige projekte, korporatiewe video’s en
sportbyeenkomste. Hy het die regie van Summersalt's Rock Stars se musiekvideo vir MTV gedoen en
dit geredigeer, en ook die bekroonde Nelson Mandela-dokkie Max Oor Madiba geredigeer. David
hou daarvan om vertellings, hetsy op papier of uit die vuis uit, saam te sit om so sy gehoor te
bekoor.
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