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Bob Sijs (‘t Zand): ‘Een gezellig leuk en intiem festival. 
Lekker bandjes kijken in de buitenlucht!’

Saskia Mak (‘t Zand):  ‘Voor mij is Zandstock een beetje kermis in de 
zomer. De sfeer is vergelijkbaar met de Zwarte Cross.’
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In het verleden werden de sponsorta-
ken grotendeels door één bestuurslid 
opgepakt. Dat was veel werk en daar-
om heeft het festival gekozen voor 
een commissie. “Doordat we met zijn 
vieren zijn is het goed te doen”, zegt 
het viertal. “Iedereen heeft de verant-
woordelijk over zijn ‘eigen’ sponsors en 
we kunnen deze bedrijven hopelijk de 
juiste persoonlijke aandacht geven.”

Betaalbaar
De sponsors zijn enorm belangrijk om 
het festival überhaupt mogelijk te ma-
ken. De commissie is verantwoordelijk 
voor het onderhouden van de con-
tacten met de sponsors. “Dat is heel 

De sponsors zijn een levensader van het festival. Gelukkig beschikt 
Zandstock over een trouwe en vaste groep. Om de contacten te 
onderhouden en uiteraard om nieuwe sponsors te vinden, heeft 
het festival sinds dit jaar een sponsorcommissie. Daarin zitten 
Marieke van Lierop, Don Schilder, Bo Schilder en Ruud Dekker. 
“Met vier personen hebben we een veel groter netwerk en hopen we 
daarmee nieuwe sponsors binnen te halen.”

Nieuwe sponsor-
pakketten bedrijven

belangrijk voor Zandstock. Zowel de 
materiaalsponsors, als de bedrijven die 
een financiële bijdrage leveren. Hier-
door is Zandstock goed betaalbaar en 
kost een weekendticket slechts 38,50 
euro. En dat is niet duur voor een 
tweedaags festival met veel goede ar-
tiesten en drie stages. Dit wordt voor 
een groot deel mogelijk gemaakt door 
de sponsors. Ze dragen dus echt iets bij 
aan dit topfestival in het dorp.”

Sponsorpakket
Om nieuwe bedrijven aan het festival 
te binden maakt de sponsorcommis-
sie, naast de al langer bestaande part-
nerschappen, gebruik van pakketten: 
Goudstock, Zilverstock en Bronsstock. 
“Voor elk pakket geldt een andere ver-
goeding of bijdrage. Zo is het overzich-
telijk, kunnen we duidelijk laten zien 
wat we te bieden hebben en wat bedrij-
ven er voor terugkrijgen.” De sponsor-
commissie is het hele jaar actief voor 
Zandstock. “De vier maanden voor het 
festival zijn voor ons het drukst. Uiter-
aard gaan we na afloop evalueren om 
te kijken wat er goed ging en wat er 
verbeterd kan worden.”
Bedrijven die geïnteresseerd zijn kun-
nen contact opnemen via 
sponsoring@zandstock.nl.

Zandstock goes 
Down Under
Teenslippers, kangoeroes, hangmatten, Austra-
lische verkeersborden en een ‘no worries’-motto. 
Zandstock goes Down Under en dat is goed te 
merken. Op zowel de Boom als Palm treden op 
zaterdag Australische bands op: Caravãna Sun, 
Bobby Alu en The Beautiful Girls. De Palm en 
het Zandstockterrein krijgen op zaterdag een 
Australische vibe. En of dit nog niet genoeg is: 
op zaterdag kunnen de festivalgangers ook nog 
eens genieten van een Australische barbecue.

Caravãna Sun is een bekende in ’t Zand. In 2016 ver-
overden zij de Palm. Na een aanzienlijke groei staan 
ze dit jaar op de Boom. De Australiërs spelen aanste-
kelijke 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 op-
tredens niemand die stilstaat en crowdsur-
fen is eerder regel dan uitzondering.

Follow The Sun
In de Palm is Bobby Alu van het Aus-
tralische trio om 19.00 uur als eerste 
aan de beurt. ‘Refreshing, groovy and 
chilled out all in one’, zo wordt hij ook 
wel omschreven. Bobby Alu is zanger, 
speelt Ukelele en drumde al voordat 
hij kon lopen. De ene keer treedt hij 
solo op, de andere keer wordt hij on-
dersteund door een voltallige band 
om zijn nummers over liefde, 
het leven en reizen te zingen. 
Verwacht wordt een frisse, re-
laxte sound met catchy, Ukulele 
nummers. Bovendien is Bobby 
Alu ook de drummer van ‘Xavier 
Ruth’, de band bekend van de hit 
‘Follow The Sun’. 

The Beautiful Girls
Wanneer de zon onder gaat is 
het de beurt aan The Beautiful 
Girls, de groep rond singer-song-
writer Mat McHugh uit Sydney. De band 
zorgt al sinds 2001 dat de zon in de meest 
koude uithoeken van de wereld tevoorschijn 
komt met hun zomerse blend van folk, rock 
en reggae. Liedjes als ‘La Mar’, ‘Music’ en 
‘Periscopes’ zijn wereldberoemd geworden 
door surffilms en sindsdien is de 
band onlosmakelijk verbonden 
met de wereldwijde 
surfcultuur. 

Leonie Spijkerman-Wouters:  
‘Bedankt voor een topavond.’

Piet Ooms (‘t Zand): ‘Met de beste bands en dj’s en een geweldige aankleding van het terrein 
weet Zandstock elk jaar weer een topfestival neer te zetten. Ik heb er alweer zin in!’

‘Elk jaar wordt het 
festival groter opgezet’
De broodjes döner en turkse pizza’s vinden gretig aftrek op het 
Zandstockterrein. X1 Brood On Tour is één van de vele foodtrucks 
die het festival sieren. “Dit jaar wordt alweer de achtste of 
negende keer dat we met X1 Brood On Tour aanwezig zijn”, vertelt 
Sebastiaan Slotema, die uit ervaring kan spreken over het festival. 
“Elk jaar wordt het festival weer groter opgezet. 
Dat vind ik knap van de organisatie.”
X1 Brood On Tour heeft dus ook de 
overgang meegemaakt naar Foodstock. 
“Aanvankelijk waren we sceptisch. We 
moesten namelijk ieder jaar extra vlees 
en broodjes bij gaan halen. Voorheen 
stonden we aan de zijkant en hoefden 
we niet tussen de bezoekers te lopen. 
Echter toen we het terrein twee jaar 
geleden opkwamen en we zagen de 
foodtrucks waren we meteen overstag. 
Het was echt een tof geheel.”

Kensington
Sebastiaan bewaart goede herinne-
ringen aan de eerste editie met zijn 
foodtruck. “Dat jaar stonden bij de in-
gang van Boom. Onder meer Kensing-
ton trad toen op. Die editie was direct 
onze drukste Zandstock-dag ooit!” De 
Zandstock-geschiedenis gaat voor Se-

bastiaan al verder terug. “Voordat we 
op Zandstock stonden om broodjes 
döner en Turkse pizza’s te verkopen, 
ging ik zelf al heen. In de programme-
ring staan altijd wel artiesten of bands 
waar je normaal gesproken een duur 
kaartje voor moet kopen. Nu kan je ze 
gewoon in ‘t Zand zien!”

Vaste standplaats
X1 Brood On Tour werkt tijdens het 
festival met zeven tot acht personen. 
De voorbereidingen beginnen zater-
dag in de ochtend. “Van dinsdag tot en 
met vrijdag staan wij nog op onze vaste 
standplaatsen. Zodra de foodtruck op 
het terrein staat gaan we salades be-
reiden en saus maken.”
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Luke Broersen (‘t Zand): ‘Als ik aan Zandstock denk, dan denk ik aan DJ Jean die 
het dak eraf draait! Dat gebeurt trouwens elke editie, gewoon een topfestival!’

Anouk Heimich: ‘Supertoffe band ontdekt 
op Zandstock!’
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Het levensmotto van Tante 
Joke Karaoke Band is: ‘Jij zingt, 
wij spelen’. Hiermee heeft deze 
band al veel festivals op hun kop 
gezet. Kom maar door met de 
meeschreeuwhits, liefdesduet-
ten en muziek om op te dansen; 
de karaokeband zorgt voor een 
knotsgekke optreden.

Toegankelijke R&B hiphop
Joël Domingos is de grote onbekende in de pro-
grammering, maar wel een artiest waar heel veel 
van wordt verwacht. Hij kan de rol als dé verras-
sing van Palm gaan bekleden. De jonge zanger, 
rapper en producer speelt toegankelijke R&B hip-
hop. In navolging van onder meer Typhoon stond 
Joël Domingos onlangs in de finale van De Grote 
Prijs in de categorie ‘hiphop’. 

In 2017 debuteerde hij als soloartiest met de ‘Lullaby’ EP, 
vol zelf geproduceerde melodieën en sfeervolle zangkoor-
tjes die tekenend zijn voor zijn kleine en persoonlijke lief-
desliedjes. Die nummers werden later ondersteund door 
live instrumenten en kregen daardoor weer een heel andere 
sound mee. De zwoele geluid komt op een podium nog be-
ter tot zijn recht dan in de studio. Tijdens een show van Joël 
Domingos komen de producties tot leven door een volledige 
band en twee backing-vocalisten.

De afsluiter van elk podium 
moet knallen en een feest zijn. 
Mamihlapinatapai combineert 
dit perfect. De band bestaat niet 
alleen uit heel veel lettergrepen, 
de muziek is een bruisende mix 
van latin, salsa, balkan, ska, reg-
gae, jazz, flamenco en cumbia.

Mamihlapinatapai wordt gevormd 
door acht in Den Haag gevestigde 
Spanjaarden. Gewapend met vreugde, 
extatische energie en explosieve over-
tuiging is hun missie overal ter wereld 

Zomers, 
vrolijk en 
relaxed

Sean Koch is de verpersoonlij-
king van Palm op zondag. Met 

zomerse, vrolijke en relaxte 
muziek staat de band aan het 

begin van de avond op het pro-
gramma. Weer of geen weer: je 

voelt de zon schijnen.
Dit jaar verschijnt hun debuutalbum 
‘Your Mind Is A Picture’ en de band  
viert dit met een uitgebreide Euro-
pese tour waaronder het optreden 
op Zandstock Festival. Sean Koch 
groeide op in het Zuid-Afrikaanse 

Kaapstad. Hij verhuisde naar Duits-
land, maar in de vorm van zijn muziek 
nam de singer-songwriter de zon en 
easy surf vibes uit zijn geboorteland 
mee. Koch reflecteert zijn positieve 
instelling in zijn liedjes. Samen met 
zijn twee vrienden Shaun Cloete en 

Ross Hillier laten ze als band hun 
levensverhaal horen in nummers die 

aanvoelen als één groot feel-good 
road trip-avontuur.

Zaterdag 11 augustus
 16.15 -  17.00   Cockneys World of 

Elastic Snakes
 17.45 -  18.30  Dieter van der  

Westen
 19.00 -  19.45  Bobby Alu
 20.30 -  21.15 Joël Domingos
 22.00 -  22.45  The Beautiful Girls
 23.30 -  00.30 Mamihlapinatapa

Zondag 12 augustus
 16.15 -  17.00  The Howlin
 17.45 -  18.30  John Fairhurst
 19.15 -  20.00 Sean Koch
 20.45 -  21.45  Tante Joke Karaoke 

Band
 22.30 -  23.30 Knarsetand

de harten van het publiek te veroveren. 
De onuitspreekbare naam van de band 
maakt zeker al nieuwsgierig naar de 
muziek. Hoe die klinkt? Om te begin-
nen erg vrolijk, meeslepend en uiterst 

dansbaar. Verder aanstekelijke ritmes 
en vooral zonnige, energieke muziek. 
Stil blijven zitten of staan is geen op-
tie. Mamihlapinatapai is een wereldse 
afsluiter van Palm.

Karaokeshow voor iedereen

Programmering PALM

// zoNdag 20.45 uur //

// zONdag 19.15 uur //
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Jesper Oudejans (Heerhugowaard): ‘Een superleuk feest met zangers en bandjes, lekkere meezing muziek en een hoop 
gezellige mensen. Ik ben zelf als niet-Zandtemer heen gegaan en werd heel snel opgenomen in de gezellige sfeer!’

Een wereldse afsluiter

Tante Joke Karaoke Band weet hoe ze 
een feestje moet bouwen en te zorgen 
voor een goede sfeer. 
Dat wordt gegaran-
deerd lachen, gieren en 
brullen. Schreeuw mee 
met ‘I Love Rock and Roll’, 
brul mee met ‘The Eye 
of the Tiger’ en doe een 
duet met je geliefde van de 
avond op ‘Summer Lovin’. 
Hits van voor je geboorte 

tot nu, vraag jouw favoriete nummer 
aan en jij bent voor even de leadzanger 
van je eigen band.

// zaterdag 20.30 uur //



Website: www.janschilder.nl

Hester Schilder (‘t Zand): ‘Hoe fantastisch?! Gewoon een festival in eigen dorp met 
alleen maar bekende mensen om je heen en fantastische artiesten op het podium.’

Bas Veul (‘t Zand): Zandstock, voor elkaar,  
door elkaar. Heerlijk dat dat nog kan.’



BEUK

DJ Merow is nog maar vijftien jaar oud, 
maar wel al ervaren als DJ. “Ik ben 
ongeveer vijf jaar bezig met draaien”, 
vertelt de Heerhugowaardse. “Sinds 
een jaar produceer ik zelf muziek. Wat 
het Zandstockpubliek van mij mag 
verwachten? Een energieke set vol 
met Bass House, Future House en Big 
Room, en hopelijk voor iedereen een 
onvergetelijk moment!”

Wat vond je van de DJ Contest?
“Ik vond het supergaaf dat ik was ge-
selecteerd en mezelf mocht bewijzen. 
Ik vind het natuurlijk nog vetter dat ik 
deze wedstrijd heb gewonnen en daar-
door op Zandstock Festival sta!”

Waarin ben jij onderscheidend als 
DJ?
“Mijn energieke muziekkeuze waar-

Talentvolle  
DJ Merow wint 

DJ Contest 

door ik elke keer probeer om het pu-
bliek mee te krijgen. Natuurlijk onder-
scheid je jezelf als vrouwelijke dj ook 
meer, maar uiteindelijk gaat het erom 
dat je technisch goed bent, dat de mu-
ziek goed is, en dat je samen met het 
publiek geniet van de muziek en een 
feestje maakt!’

Van welke dj ben je fan?
“Ik bewonder Don Diablo heel erg, 
omdat hij een heel eigen stijl heeft ge-
creëerd en zeker ook een hele goede 
producer/dj is. Maar ook bewonder 
ik Sophie Francis zeker, omdat zij het 
echt heel erg goed doet als vrouwelijke 
DJ.”

Wil je alvast wat horen van DJ Merow? 
Ga dan naar 
soundcloud.com/dj-merow.

‘Ze gaan hard, ze gaan lekker, ze gaan los en ze doen het 
allemaal’. The Partysquad gaat al zo lang lekker dat ze bij 
zowel ouders als hun kinderen hits hebben gescoord. De 
nummers ‘Wat Wil Je Doen’, ‘Rampeneren’, ‘Stuk’, ‘Licht Van 
De Laser’ en ‘Helemaal Naar De Klote’ nemen Zandstock 
Festival over.

Ze gaan los 
    en ze doen het allemaal

De lange lijst van wereldwijde re-
leases gaat helemaal terug naar 
2005. Uit de Nederlandse charts 
waren DJ Jerry (Jerry Leembrug-
gen) en MC Ruben (Ruben Fern-
hout) dan ook niet weg te slaan, 
met maar liefst twaalf hitsingles 
aan de top. Door het feilloos blen-
den van de vetste muziekgenres 
ter wereld, ontstond een nieuwe 
hitjesgolf die alle grenzen van de 
wereld verlegde. Revolutionaire 
tracks als ‘Original Don’, ‘Oh My’ 
en ‘Double Bubble Trouble’ namen 
binnen no time elke dansvloer, 
festival en radiostation over.

In het verleden was Bizzey jarenlang 
succesvol MC van onder meer Hard-
well, Don Diablo, Diplo en Afrojack. Als 
lid van het DJ-collectief Yellow Claw 
boekte hij zowel in Nederland als in het 
buitenland succes. De artiest heeft zijn 
focus geswitched naar zijn solocarriè-
re en is hiermee nog succesvoller. Zijn 
hit ‘JA!’, waarmee Bizzey samenwerkte 
met Kraantje Pappie, Chivv & Yung Fe-
lix, heeft alleen al zes miljoen views op 
YouTube. 

Bizzey is één van de populairste artiesten van dit moment. In 
Nederland kan je geen club of discotheek betreden zonder een num-
mer van hem te horen. ‘Traag’, ‘JA!’ en ‘Badman Olio’ kan iedereen 
woord voor woord meezingen. Nagenoeg alles wat Bizzey uitbracht 
veranderde (meestal letterlijk) in goud en dus mag hij op Zandstock 
Festival niet ontbreken.

Bizzey
verandert
muziek in
goud

Dansvloer
Bizzey weet de dansvloer goed met 
vrouwen te vullen. En vanzelfsprekend 
volgt de rest dan ook. Zijn nieuwe mu-
ziek typeert hij als zeer vrouwvriende-
lijk. Als maker, kenner en ambassadeur 
van alles wat knalt en dansbaar is zor-
gen de shows van Bizzey er in de regel 
voor dat men opstijgt richting het pla-
fond om voor zolang de set duurt niet 
vrijwillig terug te keren op aarde.

Zaterdag 11 augustus
  15.00 -  16.00  DJ Arne 
  16.00 -  1 7.00  Nilicious
  17.00 -  18.00  P&B
  18.00 -  19.00 Praia Del Sol
  19.00 -  20.00   #OJKB,  

90’s reloaded
  20.00 -  21.30  Sweet Le Freak
 21.30 -  22.30  DJ Hatsé 
 22.30 -  23.30 Make & Take
 23.30 -  00.30  Stamble
 00.30 -  0 1.00  Harde Rammers

Zondag 12 augustus
   10.00 -  11.30  Stock Oud  

(The Kik)
  15.00 -  16.30 DJ Merow
  16.30 -  18.00 Timo Verpoort
  18.00 -  19.00  Autique
  19.00 -  20.00  Jari Schilder & 

Danny Gouda
  20.00 -  21.00  Bizzey
  21.00 - 22.00 Tony Tomorrow
  22.00 - 23.00  The Partysquad
 23.00 -  24.00   DJ Bakero

Programmering BEUK

Le Freak Show verzorgt op de zaterdag het entertain-
ment in de Beuk. Zijn handelskenmerk is Exclusive 90’s. 
Muziek uit de jaren negentig is ongekend populair op 
festivals. De door hen uitgenodigde dj’s nemen de be-
zoekers mee op een doldwaze feestelijke minitrip naar de 
jonge, maagdelijke en onbezorgde jaren; de tijd waar Ray 
en Anita de wereld domineerden, Captain Jack nog aan 
het roer stond en je nog antibiotica kreeg van Dr. Alban.

// zONdag 20.00 uur //

// zONdag 22.00 uur //

// zONdag 15.00 uur //

Edwin Kruit (Groningen): ‘Het festival is qua omvang precies goed, met een groep is er 
voor iedereen muziek naar zijn smaak en je vindt elkaar uiteindelijk altijd weer terug.’

Maaike Kooijman (‘t Zand): ‘Zandstock een 
groot festival in een klein dorp.’
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Nachtwacht!
The Partysquad lanceerde in 
april hun tweede officiële album 
‘Nachtwacht!’. Het album telt 
twintig nummers en medewerking 
van 52 (!) artiesten, zoals Lil Kleine, 
Josylvio, Esko en Hef. Dit betekent 
maar één ding: fissa! Na ‘Nacht-
wacht!’ willen de artiesten inter-
nationaal succes boeken. Voor het 
zover is schittert The Partysquad 
eerst in de Beuk. 

DJ Merow is de winnaar geworden van de 
DJ Contest en verzekerde zich hiermee van 
een optreden tijdens Zandstock Festival. In 
een vol jongerenvereniging WBO De Bayes 
liet zij haar talenten zien en overtuigde 
hiermee de jury. Bewondering was er 
over de door haar geproduceerde 
muziek die zij draaide.
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De naam Wulf doet 

misschien nog niet 

gelijk een belletje 

rinkelen, maar de 

zoetgevooisdestem die 

erbij hoort ken je vast 

en zeker: het is de stem 

van ‘Summer On You’, 

‘All Things Under The 

Sun’, ‘Mind Made Up’ en 

‘Switching Gears’. Deze 

zeer succesvolle zomerhits 

leverden ongekende 

streamingaantallen op.

Wulf is een vocalist, liedjesschrijver 
en producer van 29 jaar uit Hilver-
sum. Hij noemt zichzelf een laatbloei-
er: vier jaar geleden besloot hij zijn 
goedbetaalde baan in te ruilen voor 
het onzekere bestaan als artiest, om-
dat hij wilde investeren in datgene 

EUT is een Amsterdams vijftal dat eigenwijze pop maakt, wat 
ze zelf omschrijven als ‘post-pop’. Het knalt, is krachtig en 
blijft net iets te snel in je hoofd hangen.  Met een Zweeds talent 
voor melodie, een Duits gevoel voor ritme, Franse flair en Brits 
bravoure weten ze je mee te nemen in hun energieke liveshow.

EUT knalt, is 
krachtig en blijft 
in je hoofd hangen

De band speelt door jaren negentig ge-
inspireerde rockliedjes met jengelende 
gitaren en een overload aan ideeën, zo 
onstuimig dat je van begin tot eind met 
een grijns mee staat te springen. Hun 
nummers klinken vaak vrolijk, maar ze 
behandelen best wel intense thema’s. 
“We vinden het heel lekker om het 
contrast te hebben tussen kinderlijke 

Jett Rebel bracht dit jaar de 
singles ‘Amy’ en ‘Good Boy’ uit 
en hiermee is de artiest terug 
van weggeweest. De zanger 
heeft een buitenlandse tour 
achter de rug. De kenners 
verwachten dat 2018 zijn jaar 
gaat worden en dus kan hij in 
’t Zand niet ontbreken.

Jett Rebel scoort met 
‘Amy’ en ‘Good Boy’

Jett Rebel is een van de meest kleurrijke personen in 
de Nederlandse muziekwereld. Sinds de release van 
zijn eerste album in 2014 is het ongelooflijk hard ge-
gaan met de carrière van dit muzikale wonderkind. 
Zo bracht hij tussen 2016 en 2017 maar liefst drie al-
bums uit, kreeg hij zijn eigen museum in Groningen 
en gaf hij zijn grootste show tot nu toe in Ahoy. Geen 
festivalpodium is hem vreemd en inmiddels heeft hij 
meerdere tours door het buitenland gedaan. Bin-
nenkort treedt Jett Rebel op tijdens North Sea Jazz 
Festival, om vervolgens het podium van Zandstock 
Festival te beklimmen.

“Ik ga performen met een liveband, dat wordt één grote 
teringgezellige boel. Er komt een heel andere energie vrij 
dan met een dj.” Big2, de helft van The Opposites, is solo 
aan de slag gegaan. Hiphop aangevuld met een band werkt 
aanstekelijk goed. Zijn nieuwe show wordt omschreven als 
‘gezellig, puur en energiek’.

Big2: hiphop met een liveband

The Opposites heeft een verleden op Zandstock Festival. Dat optre-
den geldt als één van de hoogtepunten uit onze geschiedenis. Nadat de 
trots van de Nederlandse hiphop in 2013 vrij abrupt besloot te stoppen, 
bleef het lang stil. Tot nu: Big2 (Twan van Steenhoven) is namelijk alleen 
verder gaan. Het debuutalbum ‘Van Staal’, waarvan ‘Ik Wil Dat Je Danst’ 
de eerste single is, kwam in maart uit. Het is een positieve track die je 
als luisteraar aanspoort om alles even lekker te laten liggen en te ge-
nieten. Geen stress, geen werk, geen politiek, maar lekker dansen. We 
zijn blij dat hij tijdens zijn rentree ook naar ’t Zand komt. 

Zaterdag 11 augustus

 15.30 – 16.15 Stepherds Pie
 16.45 – 17.30  Nieuwegrond
 18.15 –   19.00 EUT
 19.45 –  20.30 Wulf
 21.00 – 22.00 Caravãna Sun
 22.30 –  23.30  Jett Rebel
 24.00 –  01.00 Big2

Iedereen zingt de 
hits van Wulf mee
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// zaterdag 19.45 uur //

deuntjes, wat het eigenlijk niet zijn, 
en interessante onderwerpen.” De de-
buutsingle heet ‘Supplies’ en gaat over 
het verstoppen van verboden middelen 
op donkere plekken. Verwacht dikke 
beats en mooie melodieën, popsongs 
in een dwangbuis over jeugdigheid en 
volwassen worden.

Programmering BOOM

// zaterdag 24.00 uur //

wat hij de rest van zijn leven wil doen: 
zingen. Met ‘Mind Made Up’ maakt hij 
de luisteraar deel van zijn levensver-
haal, want delen is wat Wulf wil doen. 
Het nummer is fris, luchtig en positief. 
Het gaat over kiezen voor je droom en 
daarvoor alles aan de kant zetten.

Fleur Hertogh (‘t Zand):  ‘Wij komen al 21 jaar op Zandstock... er is geen jaar 
hetzelfde... altijd wordt er verder gedacht over dingen die anders of beter kunnen!’

Daan Lagerberg (Delft):  ‘Ik was helemaal 
verstockt toen ik de line-up hoorde.’
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The Kik:
vernieuwend en 
herkenbaar
The Kik heeft het over 
een andere boeg gegooid. 
Bekende nummers kregen 
een Nederlandse tekst 
en een nieuw album ‘The 
Kik Hertaalt’ is een feit. 
De beatgroup is sterk 
geïnspireerd door de  
sound van de jaren 60. 
De band maakt übercatchy 
popliedjes. 

Hoewel de Nederlandse Beatgroup 
The Kik pas in 2011 is opgericht, ver-
wierven zij al snel bekendheid als 
huisband van het televisieprogramma 
De Wereld Draait Door. Aanvankelijk 
maakten ze Engelstalige nummers, 
maar al snel stapten de bandleden 
over op
Nederlandstalige muziek. Het mot-

// zONdag 18.00 uur //

Het is een muzikale ode van Tim Akkerman aan zijn held Bruce 
Springsteen. De voormalige frontman van Di-rect toert het hele 
jaar door het land en komt zijn bewondering over The Boss ook in 
’t Zand ten gehore brengen. 

Springsteen is al sinds Akkermans jon-
ge jaren een inspiratie. De songs ‘The 
River’ en ‘Badlands’ staan aan de basis 
van zijn muzikale ontwikkeling. “De 
combinatie van zijn verhaal als artiest 
die zijn hart volgt en zijn positieve 
energie bij elk liveoptreden, maken 
hem voor mij een uniek persoon”, zegt 
Akkerman. Altijd al heeft de zanger de 
songs van Springsteen live willen per-
formen. Nu is het moment aangebro-
ken om samen met zijn band een set 

te brengen die in het teken staat van 
The Boss. Het zal een optreden wor-
den waar alle monumentale, maar ook 
de intiemere songs langskomen.

Knallende afsluiter 
met Fiddler’s Green

Dansen, zingen, springen en er knallend uitgaan. Na jarenlange 
inspanningen is het dan eindelijk gelukt. Fiddler’s Green staat op 
Zandstock en daarmee heeft het festival een afsluiter van formaat. 

De organisatie belooft dat over dit optreden nog lang wordt ge-
sproken in de Noordkop.

Dat gebeurde eerder ook tijdens Pink-
pop 2015. Het festival lag vanwege 
noodweer stil, behalve in de tent waar 
Fiddler’s Green stond te spelen. Daar 
werd één groot feest gebouwd. De 
band noemt het zelf Ierse speedfolk. 
En daar is geen woord van gelogen. 
Wat een tempo hebben deze Duitsers 
in hun donder. In hun thuisland speelt 
dit zestal al meer dan twee decennia 
zo’n beetje elk festival plat en hebben 
ze inmiddels de reputatie verworven 
als één van de beste liveacts van het 
moment. Met traditionele instrumen-
ten als fiddle (viool), accordeon en 
bodhrán (trommel), naast rockende 
gitaren en drums, weten ze elk con-

Drukke zomer voor 

Blaudzun

Singer-songwriter Blaudzun heeft zijn albumtrilogie met 
‘_Up_’ afgerond. Hoogtepunt is de single ‘Islands_’. Met het 
uitkomen van zijn album, staat Blaudzun een drukke zomer 
te wachten. Naast Zandstock Festival staat  hij onder meer op 
Pinkpop en Sziget
Het verlangen om drie albums te maken, leefde voor Blaudzun al langer: “Wat 
eruit kwam, dat was het. De enige begrenzing waren de drie delen, waarin ik 
op zoek ging naar wat het precies moest worden.” De nummers op ‘Jupiter 
Part 1’ leunden op één thema, als een dancetrack bijna: sexy en dansbaar. Dat 
werd ook meegenomen op ‘Jupiter Part 2’, al was er al meer ruimte voor het 
sterke liedje waar Blaudzun een patent op heeft. Waarna de zanger erachter 
kwam dat het toch anders moest. Of eigenlijk, dat best veel anders moest. 
Dat is te horen op ‘_UP_’. In ’t Zand krijgt het publiek dit exclusief te horen.
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Ode aan Bruce 
Springsteen

// zONdag 21.15  uur //

// zONdag 22.45 uur //

Zondag 12 augustus

 15.30 – 16.15 The Looks
 16.45 – 17.30  Handsome Poets
 18.00 – 19.00 The Kik
 19.45 – 20.45 Blaudzun
 21.15 – 22.15  Tim Akkerman 

sings The Boss
 22.45 –  23.45 Fiddler’s Green

    

Programmering BOOM

to van de groep was er eerder dan de 
bandnaam: ze zeggen zelf te spelen om 
de kick. Hun optreden op Zandstock 
Festival een aantal jaar geleden, ging 
op het laatste moment niet door en 
daarom staat The Kik hoog op het ver-
langlijstje van het bestuur. Deze zomer 
is Dave von Raven met zijn bandleden 
gelukkig wel te bewonderen in ’t Zand.

Siska Sneekes (‘t Zand):  ‘Allemachtig 
prachtig – skoftig mooie muziek/sfeer.’

Linda Slijkerman (Oudesluis): ‘Flex  
en relax tot in de puntjes verzorgd.’

Patty Sneekes (Schagen): ‘Een 
werelds feest met een dorps gevoel.’

cert om te toveren tot een grote, dam-
pende Ierse pub.



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

Mark Hulstein (Amsterdam): ‘Het mooie aan Zandstock is dat het kleinschalig is gebleven, maar het zich toch een volwaardig festival 
mag noemen. De sfeer is altijd goed en je kunt genieten van goede artiesten. Een unieke combinatie en daardoor een parel in de regio.’

Korte Ruigeweg 4  -  1751 DE  Schagerbrug
Tel. (0224) 571 270

www.fa-sneekes.nl
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Iedereen kent Fiep Westendorp. In 
2016 zou zij 100 jaar zijn geworden en 
ter gelegenheid hiervan rijdt er een 
speciale Fiepbus door het land. Op de 
benedenverdieping kunnen de jong-
sten (4 tot 8 jaar) in een doolhof op 
avontuur in de wereld van Fiep Wes-
tendorp. Zij vinden daar allerlei spelle-
tjes en bekende Fiep-karakters. Op de 
bovenverdieping kunnen kinderen op 
iPads spelen, knutselen en misschien 

Nieuw dit jaar in ’t Zand: de Fiepbus. Een vrolijk 
gedecoreerde dubbeldeksbus waarin kinderen naar 
hartenlust kunnen spelen. Ook het Kleurfeest is 
een verrijking van het Zandstock Festival. In dit 
muzikale tekenavontuur ontmoeten en inspireren 
kinderen elkaar al tekenend op een groot papieren 
blad. Om ook de iets oudere te bedienen staat er 
ook een stormbaan. Hiermee is Zandstock Festival 
echt voor jong (vanaf 2 jaar) tot oud toegankelijk 
en daar is de organisatie trots op. Het programma 
voor de kinderen is op zondag en duurt tot 
ongeveer 19.00 uur. 

Fiepbus en
voor kinderen

zelfs een ritje maken. Waar de bus, is 
het feest!

Kleurfeest
De Fiepbus reist naar theaters, fes-
tivals, bibliotheken, musea en komt 
meestal niet alleen. Het Kleurfeest is 
één van de activiteiten die voor, achter, 
naast of bij de Fiepbus kan plaatsvinden 
om het feest nog grootser te maken. 
Samen met tekenaar Gerard de Bruy-
ne of José Vingerling kleuren kinderen 
een supergrote tekening, luisterend 
naar pareltjes uit de popgeschiedenis, 
gezongen en gespeeld door Maarten 
Teekens. Deze zanger en gitarist heeft 
een voorliefde voor ouderwets mooie 
liedjes. The Beatles vormen de rode 
draad. Met zijn fijne stem zorgt Maar-
ten altijd voor een vrolijke, ontspannen 
sfeer. 

Vriendelijke uitnodiging
In afwachting zitten de kinderen rond 
de tekening en volgen met hun ogen de 
lijn. Een olifant? Nee, het is een vogel! 
Wanneer de kleurkrijtjes uitnodigend 
worden neergezet nemen sommige 
kinderen hun kans waar en beginnen 
meteen te kleuren. Een vriendelij-
ke uitnodiging om deel te nemen aan 
een kunstwerk in wording. Gaandeweg 
gaan de kinderen helemaal op in deze 
wereld van kleur en geluid. Communi-
catie zonder woorden. De klanken van 
de liedjes komen binnen op een ander 
niveau. Het resultaat: een kunstwerk 
bestaande uit lijnen, kleuren en kinde-
ren in een muzikale lijst. 

Stormbaan
Naast de Fiepbus en het Kleurfeest 
zorgt de organisatie van Zandstock 

ook voor een stormbaan. Hiermee is 
de entertainment op het festival voor 
de kinderen rond. Ouders kunnen hun 
kroost met een gerust hart achterlaten 
en zelf gaan genieten van een optreden 
in de Boom, Palm of Beuk. 

Y De bus van Band Zonder 
Banaan op Zandstock Fes-

tival tijdens het optreden in brand 
vloog? De band maakte het optreden 
af als ‘Band Zonder Bus’...

Y Een fan van Within Temp-
tation uit Griekenland 

kwam en zo vroeg aanwezig was dat 
er nog geen festivalterrein stond? Ze 
is toen maar vrijwilliger geworden en 
heeft meegeholpen met opbouwen...

Y De bandleden van Go Back 
to the Zoo tot diep in de 

nacht backstage bleven hangen en 
toen zij als laatste het terrein wilden 
verlaten de auto niet meer startte..?

FOTO ANDRÉ SONDERMAN

The Kik hertaalt op StockOud
Zonder uitzondering vindt 
iedereen het te gek en uniek: 
StockOud. Het muzikale feest op 
zondag voor de senioren is dit 
jaar alweer voor de vierde keer 
en dit wordt gevierd met een 
groots optreden van The Kik. 
Bezoekers komen niet alleen uit ‘t Zand, 
maar uit de gehele omgeving. Tegen de 
250 senioren genoten voorgaande ja-
ren onder het genot van een advoca-
tje en kaas en worst van een concert. 

Dit jaar kan het niet anders dan dat 
de muziek de doelgroep aanspreekt. 
Na de optredens als huisband van De 
Wereld Draait Door - waarin The Kik 
maandelijks bekende hits hertaalde en 
daarmee anticipeerde op de gesprek-
ken aan tafel - kwam van vele kanten 
de vraag om liedjes van een nieuwe, 
Nederlandse tekst te voorzien. 

Nieuwe liedteksten
Zo ontstonden de afgelopen jaren 
meer dan veertig nieuwe liedteksten 
die veelal slechts eenmalig werden uit-

gevoerd. Speciaal hiervoor werd een 
album opgenomen en deze hits zijn in 
‘t Zand te horen. Onder andere  ‘Schui-
len Bij Jou’ - ‘In Your Arms van Chef’ 
Special’, ‘Wat Je Achterliet’ - ‘Rolling In 
The Deep’ van Adèle, ‘Bankje In De Zon’ 
- ‘Sunny Afternoon’ van The Kinks en 
‘Het Wordt Weer Zomer’ - ‘Massachu-
setts’ van The Bee Gees. “Stuk voor stuk 
wereldhits die je dagelijks om je heen 
hoort, maar dan vrij vertaald, hertaald, 
in je moerstaal”, aldus The Kik. Vooraf-
gaande het optreden van The Kik vindt 
er een kerkdienst plaats op het Zand- 
stockterrein. Deze dienst begint om 
9.45 uur. Een uur later begint Stock-
Oud.

Guda Dekker (‘t Zand): ‘Zandstock, topevenement. 
Gedragen door vrijwilligers, ongekend!’

Tamara Duursma (‘t Zand): ‘Een typisch geval van een gezellig 
weekend met vrienden en vriendinnen!’

Y Laurens Troost, de zan-
ger van The Dirty Daddies, 

zo graag het laatste broodje ei wil-
de  dat hij er een volledige striptease 
in de vrijwilligerstent voor over heeft 
gehad? Diezelfde Laurens Troost liep 
in een dronken bui twee bestuursle-
den van Zandstock Festival tegen het 
lijf en zei hen toe voor een pan spa-
ghetti in ‘t Zand te komen spelen met  
Destine...

Y Op de prijsvraag voor kin-
deren met als hoofdprijs 

een Meet & Greet met Kim-Lian van 
der Meij de meest enthousiaste reactie 
kwam van één van de sponsoren? Deze 
persoon was overigens ook al volwas-
sen...

Y Een lid van Osdorp Posse te 
laat kwam en door een fout-

je in de communicatie niet werd toe-
gelaten? Hij kocht toen zelf een ticket 
om toch te kunnen spelen en bij de 
backstage-controle werd hij weer te-
gengehouden. Het werd snel opgelost 
en hij was precies op tijd om een toffe 
show neer te zetten...

 Y  Fiddlers Green, de afslui-
ter van zondag dit jaar, in 

2015 een legendarische show op Pink-
pop heeft gegeven? En daarom een 
uitstekende reden is om deze band in 
het echt te zien...

Wist U dat:Wist U dat:



Silke Hopman (‘t Zand): ‘Zandstock is een zomers festival met een relaxte sfeer. Altijd gezellig ingericht met o.a. hangmatten en 
foodtrucks! Meerder tenten met verschillende muziekstijlen, topartiesten en gezellige mensen maken dat je ieder jaar aanwezig wil zijn!’

MultiEvents presenteert

v a n   D I K

H O U T
7 juli  2018  i   20:00 uur

€ 20,00 Kaarten 
verkrijgbaar bij
sigarenmagazijn  
Dignum of via

www.multitreffer.nl 
en aan de bar van 

het sportcafé!

ALLES VOOR ELKAAR

WIJ WENSEN 
IEDEREEN 

EEN UITBUNDIG 
FESTIVAL!
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Deze bedrijven 
    wensen jullie een 
        prachtig festival!

rijwielhandel
van Graas

‘t Zand

Fonteijn Bouwbegeleiding
In Advies & Realisatie

Patrick J. Monde (Schagen): ‘Was echt een topdag!’ Teun Alders (Anna Paulowna): ‘Er zijn drie zaken waar je vakanties om  
heen plant: Zandtemer Kermis, Polderse kermis en natuurlijk Zandstock!’

Uw Slager Andringa

Pastoor Velzeboerstraat 1

't Zand

Tel.0224 - 593081

www.andringa.uw-slager.nl



Ilse Reinders (Amsterdam): ‘Leuk en intiem festival 
met geweldige artiesten. Super zomers festival.’

Laura van Klink (‘t Zand): ‘Allerlei soorten muziek, een biertje en lekker eten; 
alles wat je nodig hebt voor een geslaagd festival en dat om de hoek!’



DATA & TIJDEN
Zaterdag 11 augustus  deuren open om 14.30 uur // 
muziek van 15.00 tot 01.00 uur
Zondag 12 augustus  deuren open om 15.00 uur // 
muziek van 15.00 tot 24.00 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 blokkeren 
worden door de organisatie verwijderd.

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

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

Algemene info Zandstock Festival 2018

TICKETS
Tickets kunnen worden gekocht via  
www.zandstock.nl/tickets. De ticketprijzen  
inclusief servicekosten: zaterdag € 26,-, zondag  
€ 26,- en weekendticket € 38,-. De kassatoeslag 
aan de deur is € 5,00 (alleen wanneer je je kaarten 
aan de deur koopt tijdens het festival). 
Kaarten zijn ook te koop bij Spar Nielsen in ’t Zand.

DRUGSBELEID
Zandstock Festival conformeert zich aan het beleid 
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.

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

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

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

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 bent. Check de website voor de bustijden.

APP
Download de app van Zandstock Festival en krijg 
een pushbericht wanneer jouw favoriete artiest 
speelt, zodat je niets hoeft te missen. Blijf dankzij 
de app ook 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:
44.000 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Gemeenten Schagen, Hollands Kroon

Programmering BOOM Programmering PALM Programmering BEUK

Naam: Marieke van Lierop 

Leeftijd: 25 jaar

Woonplaats: Anna Paulowna

“Ik ben lid van de sponsorcommissie. 
Ik heb ‘Ja’ gezegd tegen deze func-
tie, omdat ik het leuk vind om sa-
men ergens de schouders onder te 
zetten. Van mijn moederskant heb ik 
Zandtemer genen meegekregen (El-
len de Wit van de Mosselwiel, red.). 
Een mooie kans om als vrouw uit de 
Polder mijn netwerk met Zandtemers 
uit te breiden en middels de sponsor-
commissie iets voor Zandstock Festi-
val te kunnen betekenen. De sfeer tij-
dens het festival is top. Met vrienden 
en vriendinnen genieten van gave 
bands, maar ook altijd een paar leuke 
acts missen doordat ik buiten in het 
zonnetje sta bij te kletsen met men-
sen die ik alleen in ‘t Zand tegenkom. 
Muziek en fijne mensen in combi-
natie met koude biertjes en zomers 
weer; ik teken er ieder jaar weer voor. 
Zandstock brengt gemeenschapszin 
en heeft een professionele uitstra-
ling. Een combinatie die ik kan waar-
deren.”

Naam: Dieter van der Westen 

Leeftijd: 43 jaar

Woonplaats: Amsterdam

 “Zandstock Festival is een feestje om 
te spelen! De organisatie is persoon-
lijk en vriendelijk door de inzet van 
betrokken vrijwilligers. Meestal maak 
je dit soort vriendelijkheid en gast-
vrijheid alleen mee buiten Nederland. 
Het publiek is nieuwsgierig en open 
minded. De podia en technici doen 
hun uiterste best om er een mooi 
feest van te maken voor het publiek!”
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Bands en speeltijden onder voorbehoud

Zaterdag 11 augustus
 15.30 – 16.15 Stepherds Pie
 16.45 – 17.45 Nieuwegrond
 18.15 – 19.00 EUT
 19.45 – 20.30 Wulf
 21.00 – 22.00 Caravãna Sun
 22.30 –  23.30  Jett Rebel
 24.00 – 01.00 Big2

Zondag 12 augustus
 15.30 – 16.15 The Looks
 16.45 – 17.30 Handsome Poets
 18.00 – 19.00 The Kik
 19.45 – 20.45 Blaudzun
 21.15 – 22.15  Tim Akkerman 

sings The Boss 
 22.45 – 23.45 Fiddler’s Green

    Jo vd VRO

Zaterdag 11 augustus
 16.15 - 17.00  Cockneys World 

of Elastic Snakes
 17.45 - 18.30  Dieter van der 

Westen
 19.00 - 19.45  Bobby Alu
 20.30 - 21.15 Joël Domingos
 22.00 - 22.45  The Beautiful 

Girls
 23.30 - 00.30  Mamihlapi-

natapai

Zondag 12 augustus
 16.15 - 17.00 The Howlin
 17.45 - 18.30  John Fairhurst
 19.15 - 20.00 Sean Koch
 20.45 - 21.45   Tante Joke  

Karaoke band
 22.30 - 23.30 Knarsetand

Zaterdag 11 augustus
 15.00 - 16.00 DJ Arne
 16.00 - 17.00 Nilicious
 17.00 - 18.00 P&B
 18.00 - 19.00 Praia Del Sol
 19.00 - 20.00   #OJKB, 90’s 

reloaded
 20.00 -  21.30  Sweet Le Freak
 21.30 - 22.30 DJ Hatsé 
  22.30 - 23.30 Make & Take
 23.30 - 00.30 Stamble
 00.30 - 01.00 Harde Rammers

Zondag 12 augustus
 10.30 - 11.30  StockOud  

(The Kik)
 15.00 - 16.30  DJ Merow 
 16.30 - 18.00  Timo Verpoort 
  18.00 - 19.00  Autique 
 19.00 -  20.00  Jari Schilder & 

Danny Gouda
 20.00 - 21.00 Bizzey
 21.00 -  22.00 Tony Tomorrow
 22.00 -  23.00  The Partysquad
  23.00 -  24.00  DJ Bakero

Esti Timmer (Utrecht): ‘Zantastisch relaxt en ongedwongen.’ Carlijn Sneekes (Schagen): ‘Een superleuk festival, mogelijk gemaakt
door vele vrijwilligers, met een grote variatie aan goede muziek!’

220 fris gewassen handdoeken

259 vrijwilligers 6 professionele verkeersregelaars

10 professionele 
beveiligers + 1 centralist

12 medewerkers van het Rode Kruis
2 fotografen

9 tentenbouwers
24 licht- en geluidstechnici

1.670  kadetjes besmeerd  

voor en door  

vrijwilligers

322 band- en crewleden

407 maaltijden voor vrijwilligers

265  gekookte 
eieren

Marieke van Lierop tussen vriendinnen

g f b

1 huwelijksaanzoek 87 vergaderuren 47 nieuwe relaties




