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Het succes van Ruben Nicolai

OH, WAT EEN JAREN!
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Linda de Mol vertrok naar SBS, maar Ruben Nicolai blijft teamcaptain in Oh, wat een jaar!
Vanaf zaterdag onder leiding van Chantal Janzen. Dit zijn Rubens onvergetelijke jaren.
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en van de gezelligste familiespelshows is terug. In de eerste
nieuwe aflevering van Oh, wat
een jaar! staat 1990 centraal.
Ruben Nicolai was toen 15 jaar.

1975: RUBEN ALS BELG
Terwijl Roger Glover met ‘Love is all’ de Top 40
domineert, wordt op 8 mei in het Belgische
Lanaken Ruben Iskander Nicolai geboren als
derde kind (en aandachttrekkertje) van een
Nederlandse plastisch chirurg en een barones.
Met België heeft hij echter niets, zegt hij tegen
Het Laatste Nieuws in een interview over het
komische televisieprogramma Holland - België.
“Ik heb er maar zes maanden gewoond, ik ben er
niet eens verwekt. Ik ben een rasechte Hollander.”
2002: RUBEN ALS STIER
Na zijn studie theater-, film- en televisiewetenschappen in Utrecht richt Ruben
met Nathan Vecht het cabaretduo
Ruben & Nathan op. Op Koninginnedag
2002 spelen ze hun eerste programma
Uitverbaawsd, met daarin het liedje ‘La
vache qui rit’ over de liefde tussen een
Nederlandse koe en een Spaanse stier. Een
half jaar later winnen ze met deze ‘gelikte
en studentikoze’ act het cabaretfestival
Cameretten.

2004: RUBEN ALS LAMA
Tijl Beckand vraagt Ruben voor het BNNprogramma De Lama’s. Het wordt zijn eerste televisie-ervaring en volgende succes: in
2006 winnen ze de Gouden Televizier-Ring.
Als ze ermee stoppen in 2008 is Ruben al
presentator bij BNN, van onder andere Je
zal het maar hebben, De nationale IQ-test
en Try before you die.

2009: RUBEN
GEVIERD
“Een professionele
stap voorwaarts”
noemt Ruben in
2009 zijn verhuizing naar de AVRO.
Na een nominatie in
2008 wint hij in
2009 de Zilveren
Televizier-ster voor
beste presentator,
waarmee hij Matthijs
van Nieuwkerk en Johnny de Mol verslaat. Bij de AVRO maakt hij
onder meer Budget tv, Wie is mijn ex? en
Gehaktdag. In 2011 keert hij terug naar BNN,
Gehaktdag
waarvoor hij onder meer De allerslechtste
chauffeur van Nederland, Golden oldies en de
quiz R.U.B.E.N. presenteert.
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2014: RUBENS RAMPJAAR

AMUSEMENT

Het is niet altijd lachen, gieren, brullen met
Ruben. In 2013 flopt zijn solo-theatershow
Little Friday. “Een lesje nederigheid van heb ik
jou daar.” Een jaar later ligt hij in scheiding
met echtgenote Laurien, met wie hij twee
dochters heeft. Na therapie in Engeland krabbelt hij langzaam weer
op. “Het bleek dat ik grapjes
maakte zodat mensen me
maar aardig zouden vinden”,
zei hij in Het Parool.
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2020: RUBEN ALS RTL-CORYFEE
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OH WAT EEN JAAR!
(ZATERDAG)
MASKED SINGER
(VRIJDAG)

DI
TEKST: BRAM DE GRAAF, BEELD: WILLIAM RUTTEN/RTL, KIPPA/ANP, BNN, TELEVIZIER

Sinds 2017 werkt Ruben voor RTL 4 en is hij ook teamcaptain in
Oh, wat een jaar! RTL 4-directer Peter van der Vorst verlengt in januari
snel Rubens contract tot 2025 en zegt: “We zijn blij dat we de komende
vijf jaar met deze altijd positief gestemde collega kunnen blijven
samenwerken.” En daar hebben beide partijen geen spijt van, want
alleen al dit jaar presenteert hij ware kijkcijferhits als de afvalrace
LEGO masters, de amusante kennisquiz
Ik weet er alles van! (die half augustus
ook een vip-editie kreeg), de zoektocht
naar erfgenamen in De erfgenaam en
de zangwedstrijd waarin twee panels
moeten uitzoeken welke BN’ers zingend schuil gaan achter een kleurrijke vermomming en waarvan vrijdag de finale is: The masked singer.
Ruben wordt alom geroemd om zijn
losse en humoristische manier van
presenteren.
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