
door leerlingen van het 
leidsche rijn college

Heb je weleens gehoord van De regels van 
Floor? De tv-serie gebaseerd op het gelijk-
namige boek over de eigenwijze Floor, die 
vindt dat kinderen, net als volwassenen, net zo 
goed regels mogen bedenken. Actrice Bobbie 
Mulder speelt de rol van Floor en zit bij ons 
op school. Wij interviewden Bobbie over haar 
talent en hoe ze dat combineert met school. 

Hoe ben je begonnen met acteren?
‘Een vriendin las dat ze iemand zochten voor de serie Zwarte Tulp. Een spannende serie voor volwassenen. Ik deed daar 
mijn eerste auditie en kreeg de rol. Ik vond dat zo leuk dat ik me direct daarna heb ingeschreven bij een castingbureau. 
Via dat bureau ben ik aan mijn rol gekomen voor De regels van Floor.’

Niet alleen op school wordt Bobbie herkend, ook op straat gebeurt dat weleens. ‘Soms word ik herkend. Ik vind het leuk 
als mensen om een foto vragen, maar het wijzen en fl uisteren vind ik niks. Dan weet ik niet of ze me herkennen, of dat ze 
het gewoon over mij als Bobbie hebben.’

Hoe combineer je school met je hobby/werk?
‘Toen ik werd gecast voor De regels van Floor zat ik in groep 8 en ging ik net naar de middelbare school. Ik heb gekozen 
voor het Leidsche Rijn College omdat ze daar een ‘talentstatus’ hebben. Dan mag je bepaalde dagen of lessen missen 
om aan je carrière te werken. Ik heb een begeleider die mij helpt met het plannen en inhalen van huiswerk en toetsen. 
Als ik opnames heb dan fi lm ik drie keer per week.’

Toen we Bobbie vroegen naar het raarste moment in de serie, hoefde ze niet lang te twijfelen. ‘Op de set hebben we best 
vaak dieren gehad, zoals hamsters, vissen en ook een keer een geit! Die geit moest ik optillen en vervolgens een Heimlich 
greep op uitvoeren. Een geit! Een levende geit! Dat was heel raar, je houdt niet elke dag een geit zo vast.’

Hoe is het om jezelf op televisie te zien?
‘Als ik mezelf terug zie, dan kijk ik niet echt van ‘oh, dat ben ik!’. Als mijn moeder het terug gaat kijken en het geluid extra 
hard zet, dan vind ik dat wel heel stom. Dat hoeft van mij echt niet, haha.’

Het derde seizoen van De regels van Floor is vanaf zondag 
8 maart wekelijks te zien op NPO Zapp. Eind maart maakt de 
serie kans op een belangrijke internationale televisieprijs, 
de Emmy Kids Award.

Acteren in een tv-serie 
als je nog op school zit, 

hoe is dat? 

- Mayra en liza (13 jaar) >>> 
hier samen met Bobbie op 
het leidsche rijn college
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