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Bij bedrijfsfeestjes trok Leo altijd meteen de 
aandacht met typetjes en acts. Best bijzon-
der voor iemand die van nature eigenlijk 
verlegen is. Maar typetjes spelen is zijn 
manier van leven en overleven want toen 
Leo tweeënhalf  jaar oud was raakte zijn 
moeder in een depressie die meer dan vijf 
jaar duurde.  In die tijd deed hij er alles 
aan om haar emotionele aandacht te krij-
gen. 
“Af en toe een glimlach op haar gezicht 
was voor mij heel bijzonder,” zegt Leo, “als 
ik eerlijk ben, is toen mijn eerste typetje 
ontstaan. Nu, heel wat jaren later, is het 
mijn beroep en is mijn belangrijkste rol nog 
steeds mensen te laten lachen 
en vermaken.” 

Meer dan twaalf acts schudt 
Leo uit zijn mouw en op ver-
zoek eventueel nog tien stuks 
extra. Als professionele hoog-
tepunten noemt hij drie KPN-
commercial’s in 2008 en 
2009, waarin hij landelijk be-
kend werd als ‘manager van 
Fons de volkszanger’ met de 
kreet ‘Hij mag een maand 
lang nie prate nie, nie zinge 
nie’. Na die commercials be-
sloot Leo fulltime als artiest te 
blijven werken.  

“Andere  hoogtepunten in 
mijn carrière zijn de rollen als 

Luie Lakei in ‘Het land van Ooit’ en die 
van Tambour-maître Meneer Verstappen 
in de ‘Enige Echte Efteling Fanfare’.” 

“Mijn grootste 
handelsmerk en 
allerleukste rol is 
Leipe Leo. Ik ben 

gelukkig met wat ik 
doe en geniet daar 
elke keer opnieuw 
van. Dat is mijn 
kracht en mijn ge-
heim. Ik speel mijn 
rollen steeds alsof 
het de allereerste 

keer is en zo beleef 
ik het ook. De rol die 
ik ooit nog wil spelen 

maar waar ik nog op broeden moet is een 
act als vrouw.” 
Benieuwd of er al een ‘Leontien’ uitgekomen 
is en waar je Leo verder allemaal voor kunt 
boeken? Kijk dan op: 

www.leipeleo.nl.

Dit is Leo Thijssen alias Leipe Leo, Dronken Ober,  Butler James, Mimespeler, Nar, 
Don Luigi Dominante. Geboren entertainer, animator en Stratummer. 40 jaar 
geleden kwam hij vanuit Bergen op Zoom naar Eindhoven om reclame-ontwerper 
te worden. Na zijn opleiding heeft hij rustig gekeken of hij dat ook echt wilde 
gaan doen, had hij verschillende baantjes en was onder andere tekenaar bij 
Philips. 

Leo als Politieagent Sjef van 
Puffelen, hier tijdens koningsdag 
2014. 
Helaas waren er al snel ook echte 
agenten ter plaatse. Niet om hun 
‘collega’ te hulp te schieten, maar 
om hem in de boeien te slaan en 
met loeiende sirenes af te voeren. 

‘Misbruik van het beschermde politie-uniform en overtreding van de wapenwet’ aldus de 
aanklacht. ‘Een ernstig gebrek aan humor‘ volgens  Leo, die urenlang in ondergoed in 
een politiecel moest doorbrengen. Maar Leo zal het uniform zodanig aanpassen dat het 
voortaan voor iedereen duidelijk is dat Sjef geen echte agent is. 
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