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Kensington is de grote headliner tijdens de twintigste editie van Zandstock Festival.  
De Utrechtse band speelt op zaterdag 13 augustus in ‘t Zand. Goede muziek voert  
de boventoon tijdens het tweedaagse festival. Met de programmering heeft de organi- 
satie een naam hoog te houden. Zandstock Festival telt drie podia: PALM, BEUK en  
BOOM. Op het programma staan dit jaar onder andere Thijs Boontjes Dans- en Show- 
orkest, Son Mieux, De Likt, DJ Jean, Diggy Dex, Lucas Hamming en Danny Vera. In 
deze speciale festivalkrant lees je alles over dit Zandtemer evenement.

Zandstock Festival: waar je blij binnen-
komt en alleen maar blijer wordt als de dag  
vordert. Waar alles door vrijwilligers ge-
regeld wordt, kwaliteit de algemene deler 
is en de biertjes betaalbaar zijn. Met goe-
de muziek die ieder jaar vernieuwend is.  
De organisatie pakt dit jaar groots uit van- 
wege het jubileum. Zo kunnen bezoekers in  
zomerse sferen chillen in een heuse Strand-
tent, los gaan in de BEUK en een lekker hapje 
eten bij het vernieuwde Foodstock. 

Zandstock Festival is voor jong en oud en  
begint op beide dagen om 15.00 uur in de 
middag. 
De kaartverkoop voor het leukste festival van 
Nederland is inmiddels gestart. Je kunt hier-
voor terecht op onze vernieuwde website: 
www.zandstock.nl. 
In deze festivalkrant maak je verder kans  
op een Meet & Greet met DJ Jean. Veel lees- 
plezier en tot het tweede weekend van  
augustus in ‘t Zand!
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Naast zijn werk als zelfstandig ge-
luidstechnicus loopt de inwoner van 
Schagen al vanaf zijn dertiende rond 
op het festival. Hij weet dan ook wat er 
gevraagd wordt en wat er allemaal bij 
komt kijken. “Ik ben met nagenoeg alle 
spullen waar gebruik van wordt ge-
maakt bekend”, vervolgt hij. “We heb-
ben ook een vaste groep vrijwilligers 
die al jaren helpt. Dat werkt erg pret-
tig. Net als de medewerking van de 
sponsors. We kunnen overal gebruik 
van maken. Met zijn allen weet je sim-
pelweg heel veel.” Er komt heel veel 
kijken bij de organisatie van het festi-
val. Om dit in aantallen weer te geven: 
er wordt gebruik gemaakt van ruim 
2700 vierkante meter vloerdelen, een 
kleine 200 rijplaten, 40 stage barriers, 
16 picknicktafels, meer dan 1,5 kilome-
ter aan kabels, 25 verdeelkasten, 270 

Hij is niet snel gestrest en dat is een eigenschap die goed past bij 
de technisch producent. Tim van Diepen (27) krijgt in de voorbe-
reiding, tijdens en na afloop veel op zich af voor een goed verloop 
van Zandstock Festival. “Gemiddeld slaap ik vier uur per nacht in 
de week van en tijdens Zandstock”, zegt Van Diepen. “Om eerlijk te 
zijn lig ik ‘s nachts wel eens wakker voorafgaand aan het festival. 
Toch komt het altijd goed. We hebben zoveel ervaring rondlopen. 
De routine is onze grote kracht.”

Routine als kracht 
voor technische 
dienst

hekken en 20 brandblussers. Naast de 
drie podia en vrijwilligerstent staat er 
een heus kantoor van waaruit gewerkt 
wordt. “Je bent eigenlijk een soort ma-
nager. Een week voordat de bezoekers 
op het festival rondlopen begint het 
werk. Het terrein wordt onder andere 
uitgemeten. Op woensdag komt Van 
Ham Tenten & Podia en wordt met de 
eerste groep vrijwilligers de tenten 
opgebouwd. Zelf ben ik dan constant 
aan het bellen en spring bij daar waar 
het nodig is. Er komen een hoop leve-
ranciers en dat moet gestructureerd 
verlopen. De verschillende transpor-
ten van de leveranciers zijn op het uur 
nauwkeurig gepland, om te zorgen dat 
er niet te veel op elkaar gewacht moet 
worden en het terrein niet vol en/of 
vast loopt met voertuigen. We werken 
sinds twee jaar met twee ingangen en 

dat werkt erg prettig. De donderdag 
is de drukste dag. Dan zijn we van ‘s 
ochtends vroeg tot laat in de avond 
bezig. Een dag later moet alles klaar 
zijn, want ‘s avonds hebben we een 
barbecue voor de vrijwilligers. Toch 
hebben we op zaterdag altijd nog wat 
klusjes die gedaan moeten worden.”

Compliment
Zandstock Festival staat bekend om 
de jaarlijkse vernieuwingen. Zo be-
gon het in 2015 op zaterdag voor het 
eerst in de middag. “Het was een suc-
ces en dus doen we dat dit jaar weer. 
We moeten gewoon klaar zijn om drie 
uur. Zodra het festival begint heb ik 
een controlerende functie. Ik kijk of 
alles werkt en heel blijft. We hebben 

gelukkig nog maar één keer een ca-
lamiteit meegemaakt. Vorig jaar viel 
tijdens het optreden van K’s Choice 
de stroom tot twee keer toe uit. Dat 
was trouwens wel even een stressmo-
mentje. Voor het eerst in de historie 
van Zandstock hebben we de reserve 
generator moeten gebruiken. Al met 
al duurde het een kwartier.” Ook dit 
jaar gaan de bezoekers nieuwe impul-
sen ervaren op het terrein. De historie 
van het festival komt hier onder meer 
in terug. Het bestuur houdt daarbij 
één element bijzonder hoog: de kwa-
liteit. “Het wordt ieder jaar professio-
neler. Dat krijgen we ook te horen van 
leveranciers en om eerlijk te zijn vind 
ik dat het mooiste compliment om te 
krijgen.”

‘Trots op dat 
 het dorp zo’n 
 festival neerzet’
De ene keer staat hij achter de 
bar in de grote tent en de an-
dere dag staat hij in de BEUK. 
Rick Bellis (33) heeft geen voor-
keur. “Ze hebben allebei hun 
charmes”, vindt hij. De vrijwil-
liger is in ieder geval op beide 
dagen aanwezig. Hij tapt bier-
tjes en deelt het gerstenat waar 
nodig ook uit in de ren. Daar-
naast is Rick met zijn rijschool 
sponsor van het festival.

“Dit wordt mijn elfde jaar dat ik vrij-
willigerswerk doe voor Zandstock 
Festival. Ik ben er trots op dat ons 
dorp zo’n gaaf festival organiseert. De 
gezelligheid achter de bar is elk jaar 
een mooie ervaring. Je ziet en spreekt 
oude bekenden. Natuurlijk zijn de be-
kende artiesten die optreden gaaf om 
te zien en je hebt achter de bar een 
goede plek om ook wat van het optre-
den mee te krijgen.”

Wat is er zo leuk aan ‘werken’ op 
Zandstock?
“De drive die alle vrijwilligers hebben 

en de sfeer die daarmee gepaard gaat 
zijn voor mij de redenen om mij elk 
jaar weer bij deze vrijwilligers te voe-
gen. De club mensen vormt altijd een 
hecht team en kan erg leuk met elkaar 
werken. Iedereen is vrolijk en heeft zin 
om het hele weekend, en sommigen 
een dag, samen te werken. Het is voor 
de vrijwilligers altijd goed geregeld, 
want er is altijd even tijd voor pauze 
of een goede warme hap. En natuurlijk 
het nazitten als iedereen er “uit is ge-
veegd”. Wat kun je dan weer terugkij-
ken met elkaar op een geslaagde dag!” 

Genieten op 
de verreiker
Hij is maar liefst zeven dagen aan het werk voor Zandstock Fes-
tival. Vrijwilliger Edo de Wit (27) helpt onder andere met op- en 
afbouwen. Daarnaast stelt hij met zijn bedrijf Jongens De Wit een 
verreiker beschikbaar. “Zo kunnen wij een mooi steentje bijdra-
gen”, laat hij tevreden weten.

Op zijn verreiker is de vrijwilliger en 
sponsor actief. Hij vertelt: “Ook help 
ik met ontwerpen en bouwen van ver-
schillende objecten op het terrein, 

zoals de poort, de brug en de entree. 
Maandagochtend rijd ik weer op de 
verreiker om alles weer af te bouwen. 
Tijdens het festival loop ik in de rond-
te en ben ik - als alles goed gaat - lek-
ker een pilsje aan het drinken.”

Hoeveel jaar doe je al vrijwilligers-
werk voor Zandstock?
“Ik weet het niet precies, maar ik kan 
me nog herinneren dat ik op het oude 
Zandstockterrein (nu de Tureluur) al 
op jonge leeftijd de bekertjes van het 
veld aan het harken was. Het zal denk 
ik mijn vijftiende jaar worden.”
Hij noemt de gemoedelijkheid en de 
lol met de vrijwilligers onderling als 
één van de leuke kenmerken van het 
meehelpen aan Zandstock Festival. 
“Verder is het fantastisch om te zien 
hoe de bezoekers genieten. Ik vind 
het mooi dat een klein dorp als ‘t Zand 
zo’n mooi festival met topartiesten 
neer kan zetten en dat met allemaal 
vrijwilligers. Uiteraard wil ik de gezel-
ligheid tijdens het op- en afbouwen 
niet missen.”

FOTO ANDRÉ SONDERMAN

De vier technische bestuursleden die Zandstock Festival heeft gehad met van 
links naar rechts huidige bestuurslid Tim van Diepen, Patrick Bleijendaal, Stefan de Wit en Erwin Tol
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“De Huiskamer werkte als een trein, 
maar na twee jaar is het tijd voor iets 
nieuws”, zegt Rob Smit, de verant-

Hangmatten, strandballen, 
zand en palmbomen. In een 
relaxte sfeer komt Strandstock 
tot leven. Het zijn de ingrediën-
ten van het nieuwe podium op 
Zandstock. Dankzij een lading 
zand op de vloer heeft het de 
uitstraling van een strand. Een 
hoge chillfactor moet de bezoe-
ker het ideale strand gevoel 
geven. Uiteraard is ook de 
programmering en de catering 
aangepast.

woordelijke man namens het bestuur 
voor de programmering. “Wij hopen 
en verwachten met Strandstock te 
bereiken dat bezoekers met elkaar 
een leuke ervaring beleven en graag 
weer terugkomen.” Rond het podium 
staan geen stage barriers zodat ieder-
een op gelijke hoogte staat en de ar-
tiesten letterlijk aan te raken zijn. De 
positieve sfeer die zal gaan heersen 
wordt opgebouwd met de program-
mering. De organisatie heeft een hoge 
pet op van Son Mieux. Een band die 
helemaal aan het doorbreken is en live 
heel lekker klinkt. Son Mieux staat ga-
rant voor een feestje. De eerste dag 
van Strandstock wordt afgesloten 
door Mr. Wallace. Een knaller op het 
einde met een reputatie als bijzonder 
energieke en strakke feel-good-band. 
De ska-band met vrouwelijke zange- 

Relaxt en euforisch door 
Jack and the Weatherman

Ze hebben hun single ‘Homewards’ op een wel heel bijzondere 
wijze gepresenteerd. Jack and the Weatherman heeft per fiets een 
tour van 350 kilometer afgelegd in zeven dagen tijd. Onderweg 
gaf het duo optredens op de radio en sliepen ze bij mensen thuis in 
ruil voor huiskamerconcerten.  

“Enthousiasme dat het liefst door zo-
veel mogelijk handen gedragen wordt, 
dat is waar wij voor staan”, laat het 
duo weten. De two-man-band speelt 
gitaar, ukelele, zang, mondharmoni-
ca, voettamboerijn en zelfgemaakte 
kickdrum met mond, handen en voe-
ten. Met deze unieke formatie, enorm 
veel energie en prachtige harmonieën 
brengt Jack and the Weatherman ver-

halenderwijs mooie pop en folkliedjes. 
De artiesten reizen stad en land af om 
de in het hart gesloten vrijheid op het 
publiek te doen overslaan. Het is een 
bijzondere ervaring om deze muzi-
kanten te zien spelen. Zowel de wijze 
waarop Jack and the Weatherman op 
het podium staat als de reactie van het 
publiek heeft iets aanstekelijks, iets 
euforisch.

The Cosmic Carnival 
groovet, swingt en rockt
De voeten gaan van de vloer tijdens 
The Cosmic Carnival. Deze Rotter-
damse band neemt een duik in de 
geschiedenis en speelt fijne folk in 
de breedste zin van het woord. Van 
de Americana en The Band, tot de 
bluegrass-country van Old Crow 
Medicine Show en alles daar tussen 
in. Daarbij horen instrumenten zo-
als banjo’s, mandolines, wasborden 
en accordeons

De band timmert al jaren aan de 
weg met een feestelijke show, waar-
in verschillende genres op doeltref-
fende wijze worden bijeengebracht. 
The Cosmic Carnival laat zich niet in 
een hokje plaatsen. Invloeden uit alle 
windstreken, en vooral die uit zestiger 
jaren, worden zorgvuldig en met veel 

Up-beat 
mix 

tussen 
reggae 
en folk

De organisatie omschrijft de 
komst van Caravãna Sun als 

een buitenkans.  
De Australische band is de  

belichaming van de sfeer die  
je op Strandstock mee gaat 

maken. Ze wekken de indruk 
heel ontspannen in het leven 

te staan.

Op hun rondreis door Europa bren-
gen deze artiesten een bezoek aan ‘t 
Zand. De chillfactor van Strandstock 

leent zich uitstekend voor de opgeto-
gen nummers die de mannen uit hun 
instrumenten toveren. De Australiërs 
spelen aanstekelijke muziek, die zich 
nog het best laat omschrijven als een 

up-beat mix tussen reggae en folk. 
Het Mumford & Sons-sausje dat de 

frontman met zijn akoestische gitaar 
over de liedjes weet te gieten, blijkt 

enorm goed te passen bij de dansbare 
muziek die de band speelt. Net als de 
beweeglijke muzikanten, zal ook het 

publiek zich meer dan prima gaan 
vermaken. Er is bij hun optredens 

niemand die stilstaat en het crowd-
surfen neemt ongetwijfeld toe.

Zaterdag 13 augustus
 16.15 -  17.00 Gerson Main
 17.45 -  18.30 Feedback
 19.30 -  20.15  Engel en Just
 20.45 -  21.30 Son Mieux
 22.00 -  23.00 Caravana Sun
 23.30 -  0.30 Mr. Wallace

Zondag 14 augustus
 16.00 -  16.45 Zomer
 17.15 -  18.00 Lucky Fonz III
 18.30 -  19.15  Jack and the 

Weatherman
 19.45 -  20.30  The Cosmic  

Carnival
 21.00 -  21.45   PAUW
 22.30 -  23.30 The Timers

gevoel samengesmolten tot een nieuw 
geheel. En waarom ook niet, want an-
ders ligt het er toch maar te verstof-
fen. Liedjes van Bob Dylan, The Rolling 
Stones, Alison Krauss, John Denver en 
The Eagles zijn het altijd wel waard 
om tot leven gebracht te worden.  

Dampende gitaar- en orgelsolo’s, af-
gewisseld met prachtige samenzang: 
het groovet, het swingt en het rockt! 
De formatie wordt omschreven als 
een moderne sixties band die rock-
’n-roll brengt, veelal meerstemmig en 
met invloeden vanuit diverse landen.

Positiviteit met een 
hoge chillfactor

Programmering PALM

res gaat helemaal tot zijn recht komen 
in de PALM.
Een dag later staat Lucky Fonz III (zie 
pagina 11) op het podium. Voor we hen 
horen opent een band uit de regio 
PALM: Zomer. De muzikanten spelen 
goede Nederlandstalige muziek met 
grappige teksten. Muziekliefhebbers 
mogen daarnaast zeker het optreden 
van Sue the Night niet missen. Een 
groep die een stuk beter is, dan de 
waardering en naamsbekendheid die 
de band momenteel geniet. Strand-
stock wordt afgesloten met The  
Timers. Dit zijn artiesten die met veel 
energie spelen. Zij behaalden de halve 
finale van The Road to Zandstock Fes-
tival, maar maakten dusdanig veel in-
druk dat het bestuur niet twijfelde en 
de band gelijk vastlegde voor PALM.
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Website: www.janschilder.nl

Wij staan garant voor kwaliteit,
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

Prins Clausweg 7c • 1756 BJ ’t Zand • T 0224 59 09 67

www.mullerbelettering.nl

Canvas & Wanddecoratie  |  Tuindoeken  |  Spandoeken  |  Vlaggen

Reclameborden  |  Voertuigbelettering  |  Sport- & Werkkleding

Full Color printing  |  Gevel- & Lichtreclame  |  Montage & Onderhoud

Ontwerp & Vormgeving  |  Drukwerk  |  Textiel bedrukking 

WWW.HAANTJEDEVOORSTE.NL

FEESTJE? 

KIJK OP ONZE SITE NAAR DE MOGELIJKHEDEN EN DING MEE NAAR ONZE  
SPECIALE MAANDPRIJS TER WAARDE VAN € 150,00
 

COMPLEET 

P A K K E T  
BBQ 

V.A. € 6,00 P.P.

V.A. € 7,75 P.P.

OF BUFFETTEN 
(ITALIAANS, SPAANS, MEXICAANS, 
INDONESISCH EN MEER)

tel. 0223 618 787 
mob.  06 295 125 59
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Zijn optredens in 2010, 2012 en 2013 
hebben veel indruk achtergelaten in 
‘t Zand en dat gevoel is wederzijds. 
DJ Jean plaatste zijn shows op Zand-
stock Festival in zijn persoonlijke top-
drie van dat jaar. Dat zegt voldoende 
voor een artiest die over de hele we-
reld draait, in de grotere clubs staat 
en op de bekendste festivals zijn mu-
ziek laat horen. DJ Jean is befaamd om 
zijn ‘draaitafel-skills’, was berucht om 

Hij staat voor de vierde keer in de BEUK. DJ Jean gaat stilletjes 
aan bij het meubilair van Zandstock Festival behoren en daar zijn 
we blij mee. De succesvolle dj weet wat er nodig is om een tent 
volledig uit zijn plaat te laten gaan.

DJ Jean laat BEUK uit zijn plaat gaan

zijn opstandige losbandige levens-
stijl, maar is bovenal een toegewijde 
dj. Uitgedrukt in het aantal verkochte 
cd’s is hij één van de populairste Ne-
derlandse dj’s uit de geschiedenis. Hij 
verwierf grote bekendheid met zijn 
hits ‘The Launch’, ‘Love Come Home’, 
‘Lift Me Up’ en ‘Every Single Day’. Het 
zijn nummers die het nog altijd goed 
doen en ongetwijfeld ook in ‘t Zand te 
horen zullen zijn.

Kill The Buzz is één van de opkomende sterren 
en draait inmiddels over de hele wereld. Zowel 
met zijn maatje Hardwell als alleen. De dj om-
schrijft zijn sound als ‘harmonisch’. “Ik ben altijd 
geïnteresseerd in harmonieën, zoals dat ook in 
trance zit”, vertelt hij. “Die sfeer, maar het ener-
gieke van hardstyle zit er ook in.”

Harmonische energie met 
Kill The Buzz

Hij brak door met de track ‘Party Hard’. Dit werd op To-
morrowland door Hardwell gedraaid en hiermee ging voor 
Kill The Buzz het balletje rollen. De bekende geluiden van 
Kill The Buzz zorgen ervoor dat festivals en discotheken 
schudden op hun grondvesten. Zijn beats verraden een 
goed optreden en dat is wat Zandstock Festival te wachten 
staat. Kill The Buzz staat als één na laatste dj op het pro-
gramma en is de hoofdact op de zondag in de Beuk. De dj 
kruipt geregeld met Hardwell de studio in. Het zegt iets 
over de status van Kill The Buzz. Hij legt veel energie in 
zijn sets. “Tijdens het draaien leef je in een droomwereld 
en ben je bezig met het publiek. Het is voor mij een succes 
wanneer mensen na de set naar me toe komen om te zeg-
gen hoe leuk ze het vonden. Dat geeft een kick.” 

Het concept is een groot succes op 
Zandstock Festival. De muziek uit de 
jaren negentig blijkt nog ongekend 
populair op festivals. “Het zijn liedjes 
die je niet al te vaak meer hoort”, zegt 
Sweet Le Freak, echte naam Jurriaan 
Walters. “De muziek zorgt voor her-
kenning. Ik kom zelf uit die tijd en haal 
alle herinneringen weer op. Het was 
een tijd waarin je geen zorgen of druk 
had.” Exclusive 90’s is eigentijds en 
eigenwijs, met alle ingrediënten van 

Hij is inmiddels wereldberoemd in Noord-Holland en ver daar 
buiten: dj Sweet Le Freak. Zijn handelsmerk Exclusive 90’s is 
onderdeel van de Le Freak Show, waarmee hij een vaste gast is op 
Zandstock Festival. Ook dit jaar verzorgt hij samen met door hem 
uitgenodigde dj’s en entertainment het feest in de BEUK op zater-
dag. Hiermee verhuizen ze naar een grotere tent. Le Freak Show 
bezorgt je een doldwaze feestelijke minitrip naar je jonge, maag-
delijke en onbezorgde jaren; de tijd waar Ray en Anita de wereld 
domineerden, Captain Jack nog aan het roer stond en je nog anti-
biotica kreeg van Dr Alban.

Doldwaze minitrip naar de jaren 
            negentig

toen en nu. Knallende, rockende en 
überfoute hits gemengd met vergeten 
en onvergetelijke visuals, commer- 
cials en clips. Van meezingers tot flau-
we nummers. Le Freak Show maakt 
daarbij een uitstapje naar liedjes uit 
de jaren zeventig, tachtig en recente 
muziek. “We creëren een totaalbele-
ving”, verklapt de Alkmaarder.

Leuke vrouwen
DJ Sweet Le Freak geniet van het fes-

FOTO HANNE NIJHUIS

Zaterdag 13 augustus
  15.00 -  16.00 Nilicious
  16.00 -  17.00 Marcel Meijer
  17.00 -  18.00 Mr. Scoop
  18.00 -  19.00 Stämble
  19.00 -  19.30  Happy Hardcore
  19.30 -  20.00  Back 2 Back 2 

Back
 20.00 -  22.00 SPRSTRDJS 
Le Freak Show
  22.00 -  23.30 Brad Tipp
 23.30 -     1.00 Sweet Le Freak

Zondag 14 augustus
   15.00 -  18.00  DJ’s Jaap Ligthart 

& Julian Wesseling
  17.00 -  18.00 DJ Jean
  18.00 -  19.00 Sennro
  19.00 -  20.00 Erick E
  20.00 -  21.00 Rob Lee
  21.00 -  22.00  Danny Gouda &  

Jari Schilder
  22.00 - 23.00 Kill the Buzz
  23.00 - 24.00  DJ Bakero  

MC Haits

Programmering BEUK

tivalpubliek. “Er is altijd een goede 
sfeer op Zandstock Festival. De tent 
staat snel afgeladen vol en het gaat 
helemaal los. Samen maken we er een 
groot feest van. Daarbij zijn er veel 
leuke vrouwen aanwezig en dat komt 
de ambiance zeker ten goede.” Vanaf 
15.00 uur staan verschillende deejays 
achter de draaitafel. Zij bouwen de 
sfeer op tot een climax. “We zijn al-
lemaal op elkaar ingespeeld. Richting 
het einde van de avond explodeert de 

BEUK. Na het laatste nummer zal ie-
dereen denken: Is het nu al klaar? De 
bezoekers willen namelijk graag door 
feesten. We gaan echt knallen.”
De show wordt dit jaar uitgebreid met 
extra entertainment. Le Freak Show’s 
Jurriaan wil nog niet al te veel ver-
klappen, wel dat confettikanonnen, 
danseressen en robots de sfeer gaan 
vergroten. “We gaan dit jaar een stap-
je verder”, zegt Walters. “Het wordt 
één groot feest en het dak gaat eraf.”



BOOM Zandstock Festivalkrant8

Funky rock, gezongen in de Nederlandse taal: dat 
kun je verwachten van Thijs Boontjes Dans- en 
Showorkest. Hoewel bandnaam en de songtitels 
in eerste instantie niet echt lijken uit te nodigen, 
heeft deze schijn echter zelden zo bedrogen.

Thijs Boontjes Dans- en Showorkest 
is een rockband van het funky soort. 
Ze getuigen van gevoel voor humor, 
maar ze nemen muziek wel degelijk 
serieus. De teksten zijn grappig en 
inspirerend tegelijk. Ze hebben niets 
met violen en trompetten, maar wat 
de band boven het maaiveld doet uit-
stijgen is de voertaal, dat is namelijk 
hun moerstaal. Er wordt serieus goed 
gespeeld en het festivalseizoen ligt 

Het belooft het hoogtepunt te worden van de jubileumeditie van 
Zandstock Festival: Kensington. De Utrechtse formatie wordt  
gezien als de grootste rockband van Nederland. De grootste hits 
als ‘War’ en ‘Streets’ zijn in ‘t Zand te horen evenals het lied 
‘Heading Up High’.

Trots op komst 
van Kensington

Kensington was in maart van dit jaar 
nog de grote winnaar van de 3FM 
Awards. De Utrechtse band won in de 
categorieën ‘Beste artiest rock’, ‘Beste 
live act’ en ‘Beste band’. Het was het 
vierde achtereenvolgende jaar dat 
Kensington flink in de prijzen viel. Het 
onderstreept hun status momenteel. 
In 2015 verkochten ze de kaarten voor 
twee concerten in het Ziggo Dome in 

Met rauwe teksten en heftige optredens kleurt het electro-hiphop-
trio De Likt de festivalzomer. In onvervalst plat Rotterdams staat 
de band op de bühne. Met het haar strak naar achteren geven ze 
de meest spectaculaire shows.

Futuristische 
Nederlandse funk

Door de combinatie van minima-
le techno en italodisco van John van 
Beek, de gevarieerde funky opsmuk 
van Giorgi Kuiper en de gepeper-
de woorden van Jordy Dijkshoorn 
ontstond al snel een eigen geluid. In 
april 2015 verscheen het titelloze de-
buutalbum tijdens een legendarische 
avond in een in recordtijd uitverkoch-
te Worm (Rotterdam). Kort daarna 

Zandstock Festival heeft een naam hoog te  
houden als het gaat om de afsluiter. Ook dit jaar 
is de organisatie daarin met vlag en wimpel ge-
slaagd met het vastleggen van Daredevils. Deze 
hagelnieuwe party-band is de frisse wind in het 
hedendaagse feestcircuit. Het optreden garan-
deert een feest voor alle leeftijden.

Daredevils blaast podium omver

Ongekende muzikaliteit en creativiteit zorgen voor een 
repertoire aan mash-ups waarmee uiterst effectief het 
podium omver wordt geblazen. Subliem gesmede tracks 
met verrassende twists, maar zonder dat climaxen en ex-
tatische meezingmomenten in gevaar komen. Best of both 
worlds: je kunt je twee uur lang verbazen en genieten, of 
twee uur lang bier drinken en meeschreeuwen. Het reper-
toire van Daredevils nodigt uit tot schaamteloos dansen en 
meezingen. Een kleine greep uit de selectie van de band: 
Foo Fighters, Toto, Status Quo, Usher, Bon Jovi, Pitbull, 
Queen, Metallica, Whitney Houston, Snap, Golden Earring, 
Katy Perry, Muse en Michael Jackson.

Zaterdag 13 augustus

 15.30 –  16.15 Feedback
 17.00 –  17.45  Thijs Boontjes 

Dans- en Show- 
orkest

 18.15 –  19.00 The Brahms
 19.30 –  20.30 Raglans
 21.10 –  22.15 Kensington
 22.45 –  23.30 De Likt
 00.00 –  00.45 Daredevils

     Rockband van het 
funky soort

aan hun voeten. Vergelijken is moei-
lijk want zo’n orkest als dat van Thijs 
Boontjes is er nog niet, maar stel je 
iets voor als een kruising tussen Sven 
Hammond Soul en Bram Vermeulen. 
Tussendoor vormden de artiesten ook 
de band van Douwe Bob tijdens het 
Songfestival. Thijs Boontjes Dans- en 
Showorkest: serieus grappig en muzi-
kaal van bijzonder hoog niveau. Ja, er 
mag gedanst worden!
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// zaterdag 21.10 uur //

FOTO LOIS COHEN

één dag. Om dit te overtreffen staat 
Kensington in november 2016 op-
nieuw in Ziggo Dome en dit keer zelfs 
drie avonden. De kaarten gingen als 
warme broodjes over de toonbank 
en waren snel uitverkocht. Wij zijn er 
daarom trots op dat Kensington za-
terdag 13 augustus op Zandstock Fes-
tival te zien en te horen is.

// zaterdag 22.45 uur //

maakte het grote publiek kennis met 
De Likt dankzij het inmiddels miljoe-
nen keren bekeken filmpje ‘Praat Rot-
terdams met me’. De band beschrijft 
hun geluid zelf als ‘futuristische Ne-
derlandse funk’. We zouden het niet 
beter kunnen verwoorden. De Likt 
bracht in 2015 de single ‘Ja, Dat Bedoel 
Ik’ uit en dat neemt logischerwijs hoge 
verwachtingen met zich mee.

FOTO WIM BARZILAY FOTOGRAFIE

Programmering BOOM

// zaterdag 24.00 uur //
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N Zondag 14 augustus

 15.15 –  16.00 The Timers
 16.30 –  17.15  Indian Askin
 17.45 –  18.30 Danny Vera
 19.00 –  19.45 Sue the Night
 20.15 –  21.00 Diggy Dex
 21.30  –  22.30 Lucas Hamming
 23.00 –    0.00 Bazzookas

    Jo vd VRO

Programmering BOOM

Indian Askin grote 
muziekbelofte

Indian Askin wordt al enige tijd bestempeld als één 
van de grotere beloften in de Nederlandse muziek- 
scene en maakt deze belofte zeker waar op de  
debuutplaat ‘Sea of Ethanol’. De Amsterdamse band 
omschrijft het eigen geluid als ‘nu-punk’. 

Waar sommige nummers op 
het album doen terugdenken 
aan de jaren zestig en zeven-
tig, weet de band toch een 
vernieuwend (hedendaags) 
sausje toe te voegen. Indian 
Askin weet een aardige vari-
atie te maken in rockgerela-
teerde genres. Tijdens Noor-
derslag 2016 kon je niet om 
de band heen. Indian Askin 
speelde op de zaterdag maar 
liefst vijf shows in Groningen. 
En elke show was belachelijk 
goed. De muzikanten weten 
hoe je een zaal moet plat- 
spelen en gaan dit zeker voor 
elkaar krijgen op de zondag 
van Zand-stock Festival.

// zONdag 16.30 uur //

Het afgelopen jaar kon je niet meer om Lucas Hamming heen. De 
singer-songwriter uit ‘t Gooi heeft keihard aan de weg getimmerd. 
Met de single ‘Never Let You Down’ scoorde hij een 3FM Megahit, 
het debuutalbum ‘Ham’ kwam uit en hij was het afgelopen seizoen 
ook de huisband bij De Wereld Draait Door. 

Lucas Hamming begon op jonge leef-
tijd al met het maken van muziek. Zijn 
schrijfkwaliteiten evenaren zijn hel-
dere, directe en volwassen stemge-
luid. De muziek is heel poppy en rockt 
tegelijkertijd door de aanwezigheid 
van zijn band. Een goed voorbeeld 
hiervan is single ‘Never Let You Down’, 
waarbij niet alleen de tekst, maar ook 
het catchy gitaarrifje voortdurend in 

je hoofd blijft hangen. Lucas Hamming 
is niet vies van hard werken. “Kijk naar 
Kensington. Ze hebben er jarenlang 
keihard voor gewerkt om te komen 
waar ze nu zijn. Ik vind mezelf ook een 
harde werker en beschouw mezelf als 
een bedrijf. Veel spelen en onderne-
men, dat moet je doen om de grootste 
te zijn. Iedereen wil de grootste zijn, 
neem ik aan. Ik wel in elk geval.”

Diggy Dex, 
de rappende 

verhalenverteller
Als er iemand is die de actualiteit kan vertalen naar een liedje, is 
het Diggy Dex wel. Zo schreef de rappende verhalenverteller een 
indrukwekkend nummer naar 
aanleiding van de aanslagen in 
Brussel. Eerder al bracht hij het 
nummer ‘Treur niet (Ode aan 
het leven)’ uit, een fantastische 
cover van de Beastie Boys.

De beats van de hiphopper zijn erg 
aanstekelijk en zijn nummers worden 
omarmd door het grote publiek. Het 
is zijn diepste drive: zijn gevoelens en 
gedachten delen. Diggy Dex is daar 
waar hij graag wil zijn: in een positie 
waarin zijn verhalen, gedachten en 
gevoelens verpakt in een modern hip-
hopjasje, gehoord worden en impact 
hebben. Indruk zal zijn optreden in ‘t 
Zand dan ook zeker gaan maken.

Stijlvolle 
Danny Vera 
rockt

Wekelijks is hij te horen en te zien bij het populaire voetbalpraat-
programma Voetbal Inside. De populariteit van Danny Vera kent 
geen grenzen. De smaakvolle en dansbare rockliedjes, geïnspireerd 
door grootheden als Roy Orbison, Buddy Holly en Elvis Presley, 
vallen bij steeds meer mensen in de smaak. 

,,Ik krijg een fijn gevoel van deze mu-
ziek”, liet Danny Vera weten tegenover 
Omroep Brabant. ,,Het doet me den-
ken aan toen ik in Amerika mijn eerste 
gitaar kocht. Ik koos voor de Gretsch 
Tennessan ’67, om zo het geluid van 
mijn helden zo dicht mogelijk te bena-
deren.” Volgens Johan Derksen komt 
de artiest dicht in de buurt van zijn 
inspiratiebronnen. Deze groeiende 
waardering is meer dan terecht, want 
Danny Vera is naast een uitstekende 
zanger en gitarist ook een begenadigd 
songwriter. Daarbij heeft hij zich in-
middels ontpopt tot misschien wel de 
stijlvolste rockartiest van Nederland.// zONdag 17.45 uur //Lucas Hamming 

wil de grootste zijn

// zONdag 21.30  uur //

// zONdag 20.15 uur //
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Judith (You) en Mieke (Me) behoren inmiddels al jaren bij de 
top van Nederland. Om iedereen altijd en overal van dienst te 
kunnen zijn, zijn de zelfstandige reisadviseurs 7 dagen per week 
bereikbaar. 

Zo kan het voorkomen dat je bijvoorbeeld ’s avonds of in het weekend met 
de familie of vrienden bij elkaar zit om een reis te bespreken en je hebt een vraag 
of wilt direct boeken. dan is het toch handig dat wij je meteen te woord staan! 
Judith en Mieke hebben al heel wat van de wereld gezien en van die 
kennis profiteren de klanten dan ook optimaal. we werken vanuit huis en komen 
indien gewenst op afspraak bij de mensen thuis, dit alles zonder extra kosten. 
vaak denkt men dat zelf een reis boeken via internet goedkoper is, maar dat is 
niet juist. een wereldreis, stedentrip, kampeervakantie, vriendinnenweek-
end, voetbalreis, safari, cruise, strandvakantie, roadtrip usa, autohuur, reis-
verzekering, koffers lenen... bedenk het maar: voor alle reizen verzorgen en 
ontZorgen You & Me van a tot Z. lees meer op www.youandmereisadvies.nl.

The Travel 
Company 
you & me
zeven dagen per week 
bereikbaar

T 06-46108431 E you.me@travelcompany.nl 
www.youandmereisadvies.nl 

Stay tuned!

kwaliteit
maak je
samen

Aanschaf, upgrade en onderhoud 
van uw Server, PC of Notebook

wenst alle bezoekers van Zandstock 
een gezellig en muzikaal weekend toe!

Installatie en beheer van uw netwerk, 
zowel op locatie als op afstand

MultIT, uw adres voor:
PC- en serverhardware, notebooks, tablets, software, 
bedraad en draadloos netwerk, VoIP telefonie, Online 
diensten (backup, webhosting, mailhosting, cloud opslag), 
GSM en internet abonnementen en nog veel meer!

Ons kantoor is op werkdagen geopend 
van 8:30 tot 17:30 uur

Pastoor Velzeboerstraat 2 - 1756 AW ‘t Zand
Tel: 0224-591305 - Fax: 0224-593166 - info@multit.nl

www.multit.nl

Automatisering
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Een bus vol met senioren betrad in 
2015 het Zandstockterrein. In allerijl  
kon het bestuur nog op zoek naar ex-
tra banken en stoelen. De koffie en 
thee waren bijna niet aan te slepen. 
Na de opening van Stock Oud wist 

Het was een sprong in het diepe, maar leverde wel een doorslaand 
succes op. De eerste editie van Stock Oud heeft ieders verwachting 
overtroffen. De tent zat stampvol met senioren die genoten van 
muziek. Het bestuur ontving na afloop meerdere handgeschreven  
brieven met lofuitingen. Zondag 14 augustus wordt Stock Oud 
opnieuw georganiseerd. Van 10.30 tot 11.30 uur zijn er optredens 
van de heren Dirk Smit en Ren Dekker, alias DREK, en van ras- 
entertainer Lucky Fonz III.

Succes Stock Oud 
op herhaling

de organisatie dat het een succes-
nummer was. En dus wordt het dit 
jaar wederom gehouden. De setting 
zal hetzelfde zijn. Enig verschil is dat  
dit jaar gebruikt wordt gemaakt van 
de BEUK, waar simpelweg meer be-

zoekers plaats 
kunnen nemen. 
Zandstock Fes-
tival werkt voor Stock Oud sa-
men met zorgcentrum de Zandstee, 
de Ouderensoos en de Zonnebloem ‘t 
Zand-Oudesluis. Tijdens het optreden 
van Lucky Fonz III wordt er weer kaas 
en worst geserveerd en ook de advo-
caat ontbreekt niet.

Lucky Fonz III
De artiest die voor de muziek zorgt 
is Lucky Fonz III. Hij staat bekend 
om zijn beeldende teksten. Deze 
eenmansband zorgt voor een intie-
me setting en betrekt het publiek bij 
zijn optreden. In zijn albums gaan alle 
muzikale stijlen op. Hij zegt hier zelf 
over: “Ik speel het liefst zo intens mo-

gelijk. Dat het 
klinkt alsof iemand je ‘s 

nachts in bed een geheim toefluis-
tert. Ik denk veel na over hoe ik als 
artiest te werk ga en ik besefte dat ik 
me compromisloos moest opstellen 
om aan zulke ambities te voldoen. Dat 
heb ik gedaan, en het resultaat is een 
soort puur distillaat van tekst en me-
lodie; weinig franje, maar des te meer 
schoonheid.” Zijn nieuwste album 
heet ‘In Je Nakie’. Hierin presenteert 
hij zich als een artiest die gemakke-
lijk smartlappen, hip-hop, folk, drum 
’n bass en happy hardcore samen kan 
voegen tot een logisch geheel. Het re-
sultaat is fris, brutaal, eerlijk, bitter-
zoet en dat gaan we te zien krijgen in 
‘t Zand. 

Lucky Fonz III

Eenmansband Lucky Fonz III zorgt voor intieme setting

Medeoprichter en oud-voorzitter Maarten Weel over het ontstaan van Zandstock

Appel bedreigde het voortbestaan
‘s Avonds kwamen de tranen. Hij viel Erwin Tol in de armen en 
riep meerdere keren: “Wat is dit toch mooi”. Er viel een pak van 
het hart van medeoprichter Maarten Weel. En dat is nog heel 
zacht uitgedrukt. We schrijven zaterdag 5 juli 1997 en de eerste 
dag van Zandstock Festival zat erop. Het bestuur en de vrijwil- 
ligers hadden een spannende tijd achter de rug. Een korte recon-
structie door Maarten Weel over het ontstaan van Zandstock. 

“Ik liep al langere tijd rond met de 
gedachten om een muziekevene-
ment te gaan organiseren in ‘t Zand. 
Voorheen werd er in het dorpsplein 
nog wel eens een optreden gege-
ven vanuit een vrachtwagen. In het 
WBO-bestuur is het idee van een 
festival uiteindelijk ontstaan. He-
laas niet met medewerking van het 
WBO-bestuur. Zij zagen het niet zit-
ten. Via een bierleverancier kwamen 
we in contact met bestuursleden van 
Ypestock. Een groot festival uit Hei-
loo. We werden uitgenodigd voor een 
vergadering. Heel nederig gingen we 
heen. We legden onze plannen uit en 
kregen feedback. Nadat ik hun ver-
halen en advies had aangehoord was 
ik overtuigd. In het kader van ‘400 
jaar Zijpe’ was dit voor ons een uit-
gelezen kans om een festival te or-
ganiseren. Van de gemeente kregen 
we een subsidie van 400 gulden. 
Vervolgens gingen we naar de bank. 
Compleet met ondernemersplan, 

maar we werden voor gek verklaard. 
Zo rekenden we per avond op twaalf 
consumpties per man en dat kon na-
tuurlijk niet. Haha, uiteindelijk hebben 
we met een hoop bluf een lening voor 
elkaar gekregen. Nadat de oprichting 
bij de Kamer van Koophandel gedaan 
was ging het als een lopend vuur-
tje door het dorp. Vrijwilligers boden 
zich aan en bedrijven waren bereid 
te sponsoren of diensten te verlenen. 
We gingen het eerste jaar uit van dui-
zend man op zaterdag en 750 bezoe-
kers een dag later. De keuze voor een 
tweedaags festival was snel gemaakt. 
De tent stond er toch en zou op zon-
dag niet worden opgehaald.”

Wanneer wist je dat het een succes 
was?
“Dat was zaterdagavond rond half 
tien. De tent stond vol en de eerste 
fusten bier waren leeg. In de aanloop 
naar Zandstock was het zo spannend. 
Het heeft heel wat slapeloze nachten 

bezorgd. Zo hadden we amper kaar-
ten verkocht in de voorverkoop. We 
dachten: Komen de mensen wel? Ge-
lukkig kwam het allemaal goed.”

Verliep de eerste editie vlekke-
loos?
“Nee, zeker niet. Een appel bedreig-
de het voortbestaan van Zandstock. 
Tijdens het optreden van de hoofd-
act Henk Westbroek gooide een be-
zoeker een appel tegen hem aan. Hij 
ging kwaad van het podium. Ik liep 
naar hem toe en zei: “Je laat me toch 
niet barsten Henk.”  Toen ben ik weg-
gelopen. Het werd mij te veel. In de 
tussentijd waren we bezig met een 
noodscenario. Het leek wel een uur 

te duren. Achteraf bleek dat Henk 
een kwartier van het podium af was. 
Daarna maakte hij wel zijn set af. 
Godzijdank!”

Hoe kijk je tegen het huidige 
Zandstock aan?
“Ik ben ontzettend trots op het huidi-
ge en oude bestuur. Voorzitter Hans 
Kooijman doet het heel goed. Hij is 
de juiste man op de juiste plaats. De 
vrijwilligers zijn de pilaren van het 
festival. Ik ben deze jubileumeditie 
twee dagen aanwezig. Ik kijk uit naar 
Kensington. Dat wordt de kroon op 
Zandstock Festival.”

FOTOS ANDRÉ SONDERMAN
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Wij feliciteren 

ZANDSTOCK met het 

20-jarig jubileum!
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Breezand & Nieuwe Niedorp

ROWA UW 
PARTNER IN 
DRUKWERK

& SIGN

DAAR ZIT 
MUZIEK 

IN!

ROWA 
AL VANAF 
DAG 1 EEN 

BETROKKEN 
PARTNER

ALLES IN EIGEN HUIS WWW.ROWA.NL
BREEZAND  T: (0223) 521 280 E: info@rowa.nl 
NIEUWE NIEDORP  T: (0226) 411 357 E: niedorp@rowa.nl 

Pastoor Velzeboerstraat 3, 1756 ZG ‘t Zand (NH)
Telefoon 0224-59 12 28 

E-mail: info@deheij.nl - www.deheij.nl

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
SPAARADVIES

WIJ FELICITEREN 
ZANDSTOCK 

MET HUN 
20 e JUBILEUM

brengt je naar 
alle festivals!

Kijk op www.aviamarees.nl 
waar je bij jou in de buurt voordelig 
en snel kunt tanken.
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Uw Slager Andringa

Pastoor Velzeboerstraat 1

't Zand

Tel.0224 - 593081

www.andringa.uw-slager.nl

WWW.ERE-ONLINE.COM

Event
Rental
Equipment

Café-Restaurant
De Jong Prins
Keinsmerweg 42
1756 AH ‘t Zand
0224-591235 vraag naar Anita
www.dejongeprins.nl

Gefeliciteerd!
     Geniet van een 
         prachtig festival!
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WWW.AMBACHTSCHILDERS.COM

Al jaren 
trotse 

partner van 
Zandstock

AMBACHTELIJKE SCHILDERS GROEP BV

ROBS ACCESSOIRES
Korte Belkmerweg 7 l 1756 CB ‘t Zand l Tel.  0224 - 591230 l www.robsacc.nl

10% Korting op onze voorraad
SYM en PEUGEOT scooters
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DATA & TIJDEN
Zaterdag 13 augustus  deuren open om 15.00 uur 
// muziek van 15.30 tot 1.00 uur
Zondag 14 augustus  deuren open om 15.00 uur // 
muziek van 15.00 tot 0.00 uur

PARKEREN FIETSEN
Fietsen kunnen gratis worden geparkeerd op de 
aangewezen fietsparkeerplaats vlakbij de ingang. 
Wildparkeren van je fiets is verboden en fietsen 
die in de berm liggen of de veiligheidsroutes blok-
keren worden door de organisatie verwijderd.

PARKEREN AUTO’S
Auto’s kunnen op de parkeerplaats bij sporthal 
Multitreffer parkeren.

LAATSTE NIEUWS + INFO
Volg ons laatste nieuws en informatie via de 
website: www.zandstock.nl,  
twitter: @zandstocktzand 
Facebook: facebook.com/Zandstock 

TICKETS
Tickets kunnen worden gekocht via  
www.zandstock.nl/tickets. Een ticket voor de za-
terdag kost € 27,50 en voor de zondag € 22,50 en 
voor een weekendticket betaal je € 37,50. De kas-
satoeslag aan de deur is € 5,00 (alleen wanneer je 
je kaarten aan de deur koopt tijdens het festival). 

Algemene info Zandstock Festival 2016

De servicekosten voor kaartverkoop online zijn  
€ 2,40. Kaarten zijn ook te koop bij Spar Nielsen 
in ’t Zand.

DRUGSBELEID
Zandstock Festival conformeert zich aan het be-
leid van het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat 
tijdens het festival een zero tolerance beleid geldt. 
Dit betekent dat er geen soft- en/of harddrugs zal 
worden toegestaan.

RODE KRUIS
Op het festival is het Rode Kruis aanwezig.  
De mensen van het Rode  Kruis zullen duidelijk 
zichtbaar aanwezig zijn.

CAMPING
Camping de Volharding wordt jaarlijks één 
weekend lang omgetoverd tot festivalcamping. 
Deze camping ligt op drie kilometer afstand van 
het festivalterrein en beschikt over een aantal 
festivalfietsen.  
Ook rijdt er een bus van en naar het festival. 
Boeken kan via www.campingdevolharding.eu.

MINIMUM LEEFTIJD
Voor de toegang tot het festivalterrein geldt geen 
minimale leeftijd, alcoholconsumptie is uiteraard 
toegestaan vanaf 18 jaar.

ROLSTOELVRIENDELIJK
Zandstock Festival is toegankelijk voor mensen 
in een rolstoel. We adviseren je wel om contact 
op te nemen via hans@zandstock.nl om te kun-
nen overleggen over de mogelijkheden.

BUSVERVOER
Ook dit jaar rijden er weer bussen tussen station 
Schagen en het Zandstock Festival.
Inclusief het entertainmentduo DREK, zodat je bij 
aankomst op het festivalterrein al in een goede 
sfeer zit. Check de website voor de bustijden.

CASHLESS PAYMENT
Op Zandstock Festival kun je betalen met een pas, 
het zogeheten cashless payment. Bij de kassa op 
het terrein ontvangen bezoekers een kaart met 
chip, waar met PIN of cash een saldo op geladen 
kan worden. Bij de bestelling aan de bar wordt 
het bedrag voor de consumpties van de kaart af-
geschreven. Bij alle barren is te zien hoeveel saldo 
er nog op de pas staat.

 APP
Download de app van Zandstock Festival en blijf 
op de hoogte van het laatste nieuws!

COLOFON
De Festivalkrant van Zandstock is een 
jaarlijkse uitgave van JVW Uitgeverij. Aan 
de inhoud van deze krant is veel zorg be- 
steed. Desondanks kunnen aan de inhoud 
van deze krant op geen enkele manier  
rechten, van welke aard dan ook, worden 
ontleend.

Redactie en samenstelling:
JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:
Max Grafische Vormgeving

Oplage:
54.000 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Gemeenten Schagen, Hollands Kroon en 
Langedijk

Feedback wint The Road  
to Zandstock Festival 2016

Feedback heeft zaterdag 14 mei het publiek en de 
jury overrompeld tijdens ‘The Road to Zandstock 
Festival 2016’. De band uit Heerhugowaard wint hier-
mee een optreden op Zandstock Festival. Ook wint 
Feedback studiotijd bij Lifra Music. De acht bands 
die waren geselecteerd uit een groot aantal aanmel-
dingen verrasten elkaar en het publiek met creativi-
teit en enthousiasme. Op het podium duelleerden in 
elke ronde twee bands. Het was aan de jury om uit 
elke battle een winnaar aan te wijzen. Juryvoorzitter 
Ruud Deijkers: “Feedback verrast met elk nummer, 
het verveelt niet. Deze muzikanten stralen uit dat 
ze geloven in hun eigen liedjes: Dat ze menen wat 
ze zingen en spelen. De jongens schrijven liedjes die 
ongelooflijk goed in elkaar zitten, die een kop en een 
staart hebben en mooie melodieën die je terughoort 
in de solo’s en zangpartijen. Het is nu tijd om podium- 
uren te gaan maken.”

FOTO DIRK SMIT

Zaterdag 13 augustus
  16.15 -  17.00 Gerson Main
  17.45 -  18.30 Feedback
 19.30 -  20.15 Engel en Just
 20.45 -  21.30 Son Mieux
 22.00 -  23.00 Caravana Sun
 23.30 -   0.30 Mr. Wallace

Zondag 14 augustus
 16.00 - 16.45 Zomer
 17.15 - 18.00 Lucky Fonz III
 18.30 - 19.15  Jack and the 

Weatherman
 19.45 - 20.30  The Cosmic  

Carnival
 21.00 - 21.45  PAUW
 22.30 -  23.30 The Timers

Programmering BOOM

Zaterdag 13 augustus
  15.00 -  16.00 Nilicious
  16.00 -  17.00 Marcel Meijer
  17.00 -  18.00 Mr. Scoop
  18.00 -  19.00 Stämble
  19.00 -  19.30  Happy Hardcore
  19.30 -  20.00  Back 2 Back 2 

Back
 20.00 -  22.00 SPRSTRDJS 
Le Freak Show
  22.00 -  23.30 Brad Tipp
 23.30 -     1.00 Sweet Le Freak

Zondag 14 augustus
  10.30 - 12.00  Stock Oud: DREK 

& Lucky Fonz III

  15.00 -  18.00  DJ’s Jaap Ligthart 
& Julian Wesseling

  17.00 -  18.00 DJ Jean
  18.00 -  19.00 Sennro
  19.00 -  20.00 Erick E
  20.00 -  21.00 Rob Lee
  21.00 -  22.00  Danny Gouda &  

Jari Schilder
  22.00 - 23.00 Kill the Buzz
  23.00 - 24.00  DJ Bakero  

MC Haits

Programmering PALM

Zaterdag 13 augustus
 15.30 –  16.15 Feedback
 17.00 –  17.45  Thijs Boontjes 

Dans- en Show- 
orkest

 18.15 –  19.00 The Brahms
 19.30 –  20.30 Raglans
 21.10 –  22.15 Kensington
 22.45 –  23.30 De Likt
 00.00 –  00.45 Daredevils

Zondag 14 augustus
 15.15 –  16.00 The Timers
 16.30 –  17.15  Indian Askin
 17.45 –  18.30 Danny Vera
 19.00 –  19.45 Sue the Night
 20.15 –  21.00 Diggy Dex
 21.30  –  22.30 Lucas Hamming
 23.00 –    0.00 Bazzookas

    Jo vd VRO

Programmering BEUK

Krijg je ook al zo’n zin 
in het festival?  
Geniet er dan  

maximaal van door  
te helpen als  
vrijwilliger! 

Er zijn verschillende  
manieren om je 
handen uit de  

mouwen te steken,  
dus doe eens gek en 
meld je snel aan op 
www.zandstock.nl.

Meet & 
Greet

Altijd al eens het handje willen schud-
den van één van ’s werelds grootste 
dj’s? Win nu een Meet & Greet met DJ 
Jean! Maak een selfie met deze krant 
erop en post het op Facebook. Heb je 
geen facebook? Mail dan je foto naar 
linda@zandstock.nl. Wees de meest 
unieke fotograaf en get ready for the 
launch!!!

Eet je buikje 
vol op 

Foodstock
Het vierde lustrum van Zandstock 
Festival betekent dat we nog eens 
extra uitpakken met de aankleding 
van het terrein. Een mooi voorbeeld 
van de vernieuwingen is Foodstock: 
het eten op een festival 2.0. Er staan 
verschillende authentieke foodtrucks 
om hun etenswaar aantrekkelijk aan 
te bieden. Je kunt een rondje om de 
trucks lopen om te zien welk lekkers 
er allemaal wordt verkocht. Boven-
dien betaal je met hetzelfde cashless 
systeem als waarmee je je drankjes af-
rekent, geen gedoe dus meer met los-
se contanten. Eet smakelijk!
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Bands en speeltijden onder voorbehoud



Zandstock Festival

Financiële rust en zekerheid!www.univehollandsnoorden.nl

Ga jij dit jaar naar Zandstock? Mooi, want dan hebben wij iets leuks voor je. 

Op het Zandstockterrein deelt ons promoteam GRATIS zonnebrillen uit.

Kijk door onze bril en je bent verzekerd van een zonnig optreden! 

Univé Hollands Noorden 
wenst je veel plezier op 
Zandstock 2016
Als hoofdsponsor dragen wij dit 
festival een warm hart toe!

Volg en ‘like’ ons op:

twitter.com/Unive_HN

www.facebook.com/
univehollandsnoorden

Univé Hollands Noorden
hollandsnoorden@unive.nl

Wieringerwerf  T 0227 - 72 72 20
Spanbroek  T 0227 - 72 72 10
Medemblik  T 0227 - 72 72 90
Bovenkarspel  T 0227 - 72 72 00
Schagen  T 0227 - 72 72 60

GRATIS ZONNEBRIL

Univé Hollands Noorden 

GRATATA
GRA


