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Voorzitter Hans Kooijman blij met vastleggen grote ‘vis’ Ilse DeLange

Zandstock professionaliseert verder
Ilse DeLange komt naar Zandstock! Iets waar voorzitter Hans Kooijman (31)
zeer trots op is. ,,Een grote naam op Zandstock was dit jaar een eis”, aldus
Kooijman. ,,En daar zijn we met Ilse DeLange goed in geslaagd. We hebben met het bestuur geproost nadat ze was vastgelegd.” De komst van Ilse
DeLange staat niet op zich: het past in de groei van het festival. Het programma begint op zaterdag al in de middag, de tent voor de dance stage wordt
vergroot en de second stage krijgt op zondag een nieuwe invulling. Kortom:
Zandstock wordt groter en professionaliseert verder.
Kooijman nam de voorzittershamer vorig
jaar over van Joris de Haan. Geheel nieuw
is de Zandtemer niet met een bestuursfunctie van het festival. Hij was eerder al
vier jaar penningmeester. ,,Als penningmeester heb je een vaste taak. Een voorzitter is overal verantwoordelijk voor.
Dat bracht tijdens het festival meer nervositeit met zich mee. Je krijgt een meer
aansturende rol. Achteraf is het mij meegevallen. Iedereen, van bestuurders tot vrijwilligers, weet wat hij moet doen en dat
is prettig werken. En aangezien het thuisfront er ook volledig achter staat ben ik op
mijn plek als voorzitter van Zandstock.”
Hij heeft als preses met de andere bestuursleden daadkracht getoond in de
voorbereidingen, want iemand als Ilse
DeLange contracteren is simpelweg aansprekend. Zij staat zondag om 21.00 uur
op het podium in ’t Zand. De programmering bestaat uit Nederlandse acts.
Dat is geen bewuste keuze geweest,
weet de 31-jarige Accountant Administratieconsulent (AA) bij Koopman & Co.
,,Dit kwam zo op het pad. Wij zijn met

het bestuur naar Eurosonic Noorderslag
in Groningen geweest. Aan de ene kant
ons uitje en anderzijds om nieuw talent
te scouten. Iets waar Zandstock toch wel
om bekend staat. In Groningen hebben wij
onder meer Kraantje Pappie en Jett Rebel
gezien en gelijk vastgelegd. Het is dan super gaaf als je drie maanden later tijdens
de 3FM awards ziet dat deze artiesten in de
prijzen vallen. Dan zit je er met een goed
gevoel naar te kijken.”
Het Zandtemer evenement kijkt ook in
ander opzicht goed om zich heen. De gebeurtenissen met het noodweer op Pukkelpop 2013 en Pinkpop dit jaar hebben
ervoor gezorgd dat het calamiteitenplan
weer grondig onder de aandacht is geweest
en verder is aangescherpt. Terug naar de
muziek zelf: ook wat betreft de dance stage
blijft Zandstock steeds maar weer een
mooier programma presenteren. In samenwerking met de Uitvreters is er namelijk
een line-up geregeld die er niet om liegt.

Eurovisie Songfestival

dit jaar stond het hele land achter Ilse
DeLange tijdens het Eurovisie Songfestival. Terwijl The Common Linnets in Kopenhagen hun kunstje op het
podium deden, stond ’t Zand in het
teken van een andere nieuwe bandcompetitie. De eerste editie van The Road
to Zandstock Festival werd georganiseerd. Een vervolg op de Popprijs
’t Zand. ,,Ook hierin zijn we vernieuwend
geweest. We wilden dit nieuw leven inblazen en dat is gelukt. De samenwerking met café De Jonge Prins is heel goed
geweest en met Lukewarm Ocean hebben
we een goede winnaar. The Road to Zandstock Festival gaat volgend jaar zeker een
vervolg krijgen.”
Wat een nieuwe opzet krijgt is de second

stage op zondag. Waar een dag eerder
met muziek uit de jaren 80’s en 90’s de
tent op zijn kop wordt gezet, daar wordt
een dag later aan dit podium een geheel
nieuwe invulling gegeven. De second
stage wordt omgeturnd tot een huiskamer. Kooijman: ,,Dat is het voordeel
van een jong en innovatief bestuur.
We proberen constant te kijken naar
nieuwe ideeën en mogeijkheden. Dit is
daar een mooi voorbeeld van.” Het festival kan uiteraard niet zonder zijn vrijwilligers en sponsors. Zandstock is dan
ook maar wat blij dat begin dit jaar
het contract met partner Ambachtelijke Schilders Groep (A.S.G.) is opengebroken en verlengd voor een periode
van drie jaar.

Op de foto neemt het
bestuur plaats in een
huiskamersfeer zoals
de second stage op
zondag wordt ingevuld. Van links naar
rechts staand Ruud
de Wit (sponsoring),
Tim van Diepen (technische dienst), Rob
Smit (programmering),
Bart van Kampen
(pr), Inge Dekker (penningmeester) en Linda
van der Harg (catering). Zittend links Bart
Schilder (vrijwilligers)
en voorzitter Hans
Kooijman.
• FOTO DIRK SMIT •

Tijdens het nationale hoogtepunt in mei

Familiebedrijf Fa. A. Sneekes & Zn. maakt graag tijd vrij voor Zandtemer festival

Onlosmakelijk met elkaar verbonden
Een grote ploeg van vrijwilligers begint op de woensdagavond met opbouwen. Wat velen niet weten is dat de Fa. A. Sneekes & Zn. dan al één dag en
twee avonden druk bezig is om het voorwerk te verrichten. Contactpersoon
namens het bedrijf is Roy Sneekes (30). Hij doet er zelf alles aan om vanaf dag
één aanwezig te zijn en zijn steentje bij te dragen. ,,Het is dan op het bedrijf
druk met werkzaamheden in de bloembollenteelt maar voor Zandstock maak
ik mij in de avonduren graag vrij”, aldus Sneekes. ,,Het festival is heel gezellig. Als je ziet dat ongeveer 200 vrijwilligers helpen en heel veel sponsoren
Zandstock steunen, dan is dat gewoon mooi om te zien.”
Het familiebedrijf uit Schagerbrug is dan
ook onlosmakelijk verbonden met Zandstock. Het werk voor Sneekes begint op de
zaterdag voorafgaande aan het festival. De
firma met een grote kern van vaste medewerkers uit de regio verzorgt onder meer
de volgende werkzaamheden: maaien en
vertidraineren van het veld, leggen van
ongeveer 150 rijplaten, maken en plaatsen
van bruggen voor fietsers en voetgangers,
leveren van een waterwagen voor toiletten, zand strooien in de greppels en leveren van een tractor met afzuiger om glazen
op te zuigen. Het werk is meegegroeid met
de grootte en de professionaliteit van het
festival. ,,In de eerste jaren van Zandstock
leverden wij bij slecht weer alleen zand en
stro om het terrein toegankelijk te houden. Nu Zandstock vele malen groter is geworden komt er ook veel meer bij kijken.
’t Zand en de omgeving mag trots zijn op
het festival en wij vinden het alleen maar
leuk om daar bij te kunnen helpen.”

Kenner

Roy Sneekes mag zich inmiddels een fes-

tivalkenner noemen. Met bezoeken aan
Pinkpop, Zwarte Cross en Rock Werchter
weet hij hoe het er aan toe gaat. ,,Het mooiste vind ik de sfeer op de festivals. Hoewel
de genoemde evenementen veel groter zijn
dan Zandstock merk je wel dezelfde gemoedelijke sfeer. Nu je weet wat er alle-

‘Naarmate de avond
vordert wordt het
steeds gezelliger’
maal komt kijken bij het regelen van een
festival is het helemaal knap hoe ze bijvoorbeeld de Zwarte Cross organiseren.
Voorheen lette je daar niet op maar tegenwoordig wel.”
De kennis over het organiseren van festival
heeft Sneekes mede dankzij zijn vriendin
Inge Dekker, die sinds drie jaar penningmeester van Zandstock is. Zodoende komt
het festival het gehele jaar ter sprake aan de
keukentafel. Het is ook één van de redenen
dat Sneekes zich medeverantwoordelijke
mag noemen voor de derde bar in de grote

tent en dat hij op de zaterdag als barman
actief is. ,,Samen met Rick van der Harg
hebben wij op een avond voorgesteld dat er
een bar bij moest komen. Achter in de tent
stond die er namelijk niet en daar kon je
dus geen bier kopen. Als je wat aandraagt,
dan moet je er ook zelf gaan staan. Wij
stelden het voor als bar waar alleen bier
werd getapt maar daar ging Zandstock niet
mee akkoord. Samen met Rick bestaat het
tapteam op de zaterdagavond uit Noortje
Deutekom, Niels Stol, Henry van der Harg

en de collega’s Janus van den Bergh en
Frank Schilder. Het is schitterend om te
doen. Naarmate de avond vordert wordt
het steeds gezelliger. Er komt van alles op
je af en dat is leuk om mee te maken. Daarbij zorgt het bestuur goed voor de vrijwilligers en sponsoren. Het ontbreekt ze
aan niks. Na het tappen doen we een borreltje toe en later in het jaar is er nog een
gezellig en groot vrijwilligersfeest. Nee, zo
lang Zandstock bestaat mogen ze een beroep op het bedrijf en op mij doen.”
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Wij wensen Zandstock
een goed festival toe
Bestrating Grondwerk
Dienstverlening
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Zandstock festival - 9 en 10 augustus 2014
// zaterdag // 16.15 uur

Back to the future met
Brad Tipp & Sweet Le Freak
Na het succes van 2013 is op zaterdag de second stage van Zandstock wederom gereserveerd voor muziek uit de jaren negentig. En wie voelt de sfeer beter aan dan het
duo Brad Tipp & Sweet Le Freak? Het optreden van afgelopen jaar staat de bezoekers
nog goed bij en groot feest wordt ook nu weer verwacht. Tijd dus om de jongens voor
te stellen.
missie: entertainen door middel van zijn
dj-praktijken. Sinds zijn achttiende is Brad
Tipp een graag geziene en veel geboekte dj.
Hij is begonnen in de grootste clubs van
Noord-Nederland en is na zijn verhuizing naar de Randstad resident geworden
van Club Stalker in Haarlem, Studio 80
in Amsterdam en Poppodium Victorie in
Alkmaar. Brad Tipp voelt door zijn ruime
ervaring die hij in clubs, festivals en andere
evenementen heeft opgedaan, als geen ander aan wat het publiek wil horen.
Sweat Le freak wordt op jonge leeftijd al
gegrepen door muziek. Vanaf zijn achtste
begint hij met piano spelen en op z’n twaalfde koopt hij zijn eerste bandenspoor en
maakt daarmee zijn allereerste mixje. Hij
schaft een platenspeler met platen op zijn
negentiende aan en leert zo het draaien.
Brad Tipp heeft sinds 1999 één passie: Één ding wist hij toen al zeker: later word
muziek. Sindsdien heeft hij één doel: het ik dj! Entertainen met z’n eigen stijl en
delen van zijn passie. Het resultaat is zijn bizarre tricks is wat hij het liefst doet.

SECOND STAGE / DE HUISKAMER
De second stage wordt op zondag omgetoverd tot een huiskamer.
Compleet met plakjes kaas en worst. De huiskamer wordt aangekleed
met schilderijen aan de wand en bankstellen. Tijdens de optredens
gaat de huiskamer op zondag dicht. De muzikanten gaan door middel van een akoestische set zorgen voor een intieme sfeer.

Jeanne Rouwendaal
zegt in
’t Zand ‘Ja’
// zONdag // 15.15 uur
De achttienjarige singer-songwriter
Jeanne Rouwendaal is al sinds haar
tiende levensjaar bezig met het maken
van muziek. Sinds een jaar schrijft ze ook
haar eigen nummers en dit is momenteel
de focus van haar muziek.
,,Ik deed op een gegeven moment heel
veel verschillende dingen tegelijk, maar nu
richt ik me op m’n solowerk”, laat Jeanne
weten. Ze wierf bekendheid bij muziekminnend Nederland als ‘het adorabele
meisje op het podium bij Seasick Steve’
tijdens Lowlands 2013. Jeanne bespeelt
meerdere instrumenten en speelt zelfgeschreven liedjes. Op 5 maart van dit jaar
kwam haar EP ‘No’ uit.

// zONdag // 16.45 uur

‘Mind’ de fraaie geluidsgolven
van Lukewarm Ocean

Als winnaar van de eerste editie van The Road to Zandstock Festival heeft Lukewarm
Ocean al een primeur te pakken. De band speelt daarbij ook nog eens tweemaal
tijdens Zandstock. Op de zondag opent de alternatieve rockband uit Leiden de
mainstage om 15.15 uur en vanaf 16.45 uur laten ze de huiskamer swingen.
Lukewarm Ocean bestaat uit vier man:
een drummer, bassist en twee gitaristen.
De formatie maakt sinds 2012 muziek
die verreweg van standaard is. In de mu-

// zONdag // 20.15 uur

Zandtemer roots in
Rufous Robin

ziek, geïnspireerd door onder meer Pearl
Jam, Queens of the Stone Age en Red Hot
Chili Peppers, zul je, naast alternatieve
rock, ook grunge en andere invloeden
horen. De ritmesectie, gevormd door de
broers Den Dulk, zet een sterke fundering neer voor de experimentele melodieën
van Dylan Mourik en voor de rauwe zangstem van Mike Eelkema. In juli 2013 heeft
Lukewarm Ocean zijn eerste demo opgenomen, genaamd ‘Mind The Waves’. Deze
bestaat uit drie nummers, opgenomen in
The Superhero Suite studio in Nieuwegein.

// zONdag // 22.00 uur

Bloedmooie Bells of Youth sluit af
Bells of Youth bestaat uit vijf langharige
muzikale dames, die begeleid door meerdere instrumenten, bloedmooie liedjes
zingen. Nou moet je wel van extreem
norse huize komen om daar al niet warm
van te worden, maar anders is het wel
hun meerstemmige samenzang die elke
grijze wolk in zonneschijn verandert.
Op 24 maart verscheen het debuutalbum,

genaamd ‘BOY’. Mede dankzij een crowdfunding campagne mogelijk gemaakt,
dook Bells of Youth de studio in met producer Martijn Groeneveld (Blaudzun /
Case Mayfield). De liedjes zijn een combinatie van lentebloesem, pas geboren
lammetjes en iets waarvan je spontaan zin
in whisky en sigaretten krijgt. Noem het
‘indiepop’, of ‘harmonische electrofolk’, of
verzin zelf iets, de optredens van Bells of
Youth staan in ieder geval garant voor een
glimlach op je gezicht.
De band is ontstaan uit een hechte vriendschap en die intimiteit is tijdens hun optredens duidelijk te voelen. Gelukkig uiten
de vrouwen van Bells of Youth hun vriendschap niet in gekwebbel boven een plens
verse muntthee, maar in pakkende liedjes.
Bells of Youth is door tijdschrift OOR in
januari 2014 uitgeroepen als één van de

beloftes voor 2014, was tijdens de vijftien
optredens met Popronde 2013 op verschillende plekken in Nederland live te horen
en te zien en speelde eerder al op Noorderzon en het Jonge Harten Festival. Op 21
maart waren ze te gast in De Wereld Draait
Door en stonden twee dagen later in een
uitverkocht Paradiso ter ere van de albumrelease. In het voorjaar toeren ze door het
land en de dames zijn een waardige afsluiter van de huiskamer.

LINE-UP: SECOND STAGE
ZATERDAG 09/08/14

1 6 . 1 5 - 0 1 . 0 0 Exclusive 90’s, met

Brad Tipp & Sweet Le
Freak

Zandtemer roots zijn terug te vinden in de
band Rufous Robin. Tim Langedijk speelt
namelijk in deze formatie samen met
Bram van Langen en Maurits Weebers.
Het trio is ontstaan door de gemeenschappelijke passie en liefde voor de
muziek van James Taylor, Paul Simon en
Crosby, Stills & Nash. Rufous Robin speelt
hier vele liedjes van, maar ook eigen composities geïnspireerd op deze artiesten.
De band past perfect in de nieuwe invulling van de second stage.

LINE-UP: DE HUISKAMER
ZONDAG 10/08/14
15.15-16.00
1 6 . 4 5 - 1 7. 3 0
1 8 . 3 0 - 1 9. 1 5
20.15-21.00
22.00-22.45

Jeanne Rouwendaal
Lukewarm Ocean
Town of Saints
Rufous Robin
Bells of Youth

Zandstock festival - 9 en 10 augustus 2014

Stay tuned!

Nieuw kunstgebit
Frame of gedeeltelijke prothese
Kunstgebit op implantaten (klikgebit)
Gratis gebitscontrole
Reparaties (klaar terwijl u wacht)
Stoppen met snurken/nagelbijten

kwaliteit
maak je
samen
Kanaalkade 70, 1756 AD ’t Zand (N.H)
Telefoon en fax: (0224) 59 18 82

www.ttlvanderlinden.nl
e-mail: info@ttlvanderlinden.nl

feestje?
compleet

bbq pakket

vanaf € 6,00 p.p.!
of buffetten
vanaf € 7,75 p.p.!
(ItalIaans, spaans,
IndonesIsch,
MexIcaans etc.)

tel. 0223 618 787
mob. 06 295 125 59

KijK op onze site naar de
mogelijKheden en ding
mee naar onze speciale
maandprijs van € 150,00

www.haantjedevoorste.nl
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DANCE STAGE

Zandstock festival - 9 en 10 augustus 2014

De Uitvreters gaat voor totaalbeleving van de bezoekers

// zaterdag // 00.00 uur

Dance stage dendert door
De dance stage barst ieder jaar uit zijn
voegen in ‘t Zand. Het is voor Zandstock
de reden geweest om dit jaar een grotere
tent neer te zetten. De tent wordt liefst
anderhalf keer zo groot en daarmee
verwacht de organisatie aan de vraag
van de bezoekers te kunnen voldoen. De
muziekbeleving wordt ook verbeterd omdat de tent verduisterd en dus donkerder
wordt. Dit gaat de show beter tot zijn recht
doen komen. Naast een grotere tent is er
ook een samenwerking aangegaan met
de Uitvreters. Deze evenementenorganisatie uit Schagen verzorgt de line-up en
met namen als Gregor Salto, Alpha² en
FeestDJRuud is het programma weer om
je dansvingers bij af te likken. Naast deze
over de hele wereld bekende dj’s is er
ook ruimte voor Zandtemer talenten als
Banana & Goldana, Bakero en natuurlijk
Jaap Ligthart. In deze krant stelt de Uitvreters zich voor.
Wat is de Uitvreters?
Sinds 2009 zijn wij actief in de Noordkop
als evenementenorganisatie. Jaarlijks organiseren wij vijftig evenementen in Schagen en de omgeving. De Uitvreters deinst
nergens voor terug. Wij proberen altijd
innovatief te zijn in het organiseren van de
meest uiteenlopende clubavonden.
Zijn jullie tevreden over de line-up op
Zandstock?
De programmering is altijd een leuke
puzzel die je op verschillende manieren
kunt leggen. Voor de Zandstock-programmering hebben we gekozen voor een balans tussen nationale dj’s en locale helden.

Rawstyle met

Alpha²
Wij zijn zeer tevreden over het resultaat.
Het biedt een hoop diversiteit en er is voor
ieder wat wils.
Wat kan de bezoeker verwachten op
Zandstock van de Uitvreters?
Wij gaan altijd voor de totaalbeleving
van de bezoekers. De productie moet van
A tot Z goed geregeld zijn. Voor Zandstock is onze inbreng duidelijk: zorgen
dat de dance stage twee dagen los gaat.
Wij zullen de gemoedelijke sfeer van onze
clubavonden proberen mee te nemen naar
Zandstock.
Naast grote bekende artiesten als Gregor
Salto en Alpha² staan er ook dj’s uit ’t
Zand op de programmering. Wat vinden
jullie van deze dj’s?
Klopt, wij vinden het belangrijk dat nieuw
talent een podium krijgt om zichzelf te
ontwikkelen. Wij werken altijd veel samen

Op de foto Bakero & Daybay. Het duo zette de dance
tent vorig jaar op zijn kop en staat nu voor de uitdaging om het publiek warm te krijgen voor de afsluiter van het festival op zondag: Jack of Sound.
• FOTO HOOGVORST PHOTOGRAPHY •

met jongens uit de regio. Inmiddels is
Jaap Ligthart ver buiten ‘t Zand een bekende dj: hij draait op grote evenementen
en is daarmee een mooi voorbeeld voor
talenten van nu. Het aanbod van dj’s is
tegenwoordig groter dan de vraag en dat
brengt een moordende concurrentie met
zich mee. Zonder eigen producties is het
moeilijk om je te onderscheiden van de
rest. Wij maken de keuze tussen dj’s op basis van gevoel.

// zONdag // 22.00 uur

// zaterdag // 20.00 uur

Gas op die Lollie met
FeestDJRuud

Mysteryland, Amsterdam Open Air en
Emporium. Het is slechts een kleine
greep uit de festivals waar FeestDJRuud
zijn opwachting al heeft gemaakt. De dj
is werkelijk de enige in zijn soort: met
een arsenaal aan partytracks tovert hij
elk feestje om tot een wervelwind van
gekkigheid.
Zijn energieke sound kent geen grenzen en
maakt het feest in je los. Stap in een rollercoaster rit die je gegarandeerd mee terug
neemt naar de beste tijd van je leven, je
verder laat zingen en springen op de hits
van nu en je stiekem alvast introduceert
aan de knallers van de toekomst.
Zijn wereldberuchte hit ‘Gas op die lollie’

zet elk feestje op z’n kop en ‘Waar is dat
feestje? Hier is dat feestje!’ is natuurlijk niet
meer weg te denken uit de wereldwijde
partyscene. Daarnaast groeit zijn feestografie met eigen bootlegs en remixen van
de meest uiteenlopende krakers. FeestDJRuud begint inmiddels een onmisbare
legende te worden die het uitgaansleven
weer terug brengt naar wat het hoort te
zijn: FEEST!
Gas op die Lollie neemt je van House,
Hiphop, smooth R&B via wat Happy
Hardcore en Bubbling mee naar wat harde
Dubstep en trap bangers en brengt je dan
weer terug via sexy Moombathon en Electro. Kortom, een te gekke muzikale trip!

Gregor Salto
overschrijdt
grenzen
DJ en producer Gregor Salto heeft de Nederlandse dansscene meer dan een decennium gedomineerd met zijn muziek.
Nummers zoals ‘Mas Que Nada’ en ‘Paris
Luanda’ lijken te onderstrepen dat de dj
Latin-house draait maar wie hem beter
kent weet dat zijn interesse breder is.
Gregor Salto is voortdurend bezig om
bestaande grenzen te overschrijden en
gaat graag nieuwe uitdagingen aan. Zijn
hit ‘Echa Pa’lla’ met Pitbull werd genomineerd voor een Grammy Award in de
categorie best Urban Song. Zijn remix van
Rihanna’s ‘Diamonds’ werd opgenomen
in haar recent uitgebrachte album Unapologetic. Zijn ongeëvenaarde productiviteit maakt hem een populaire remixer.
Niet voor niets staan er samenwerking
met onder meer J-Lo, Rita Ora, Skunk
Anansie, George Micheal en de dj’s Nicky
Romero, Axwell en Bob Sinclair achter zijn
naam. Zijn grote doorbraak kwam in 2004

‘Het vertegenwoordigen van de moeilijkere stijlen in dansmuziek en deze
boodschap aan de feestmensen over de
hele wereld verspreiden’, is wat ze afgekondigd hebben in 2003. En Alpha²
heeft woord gehouden. De broers Arjen
en Anco Timmerman zijn de pioniers van
het ruwe en rauwe geluid.
Alpha² leverde bekende nummers als
‘Headhunterz & Wildstylez Vs. Noisecontrollers – Tonight (Alpha² Remix)’ en
de anthem voor Rebirth 2012 af. En dan
is er ook nog het label: A2 Records! Gedurende de jaren speelden de broers op
de grootste evenementen en festivals zoals
Qlimax, Defqon.1, HardBass, Mysteryland
en Decibel. Ze reisden over de hele wereld
en speelden in de VS en Australië. Wie
luistert naar hun nummers zal ermee instemmen dat Alpha² de medeoprichter is
van het subgenre rawstyle.
Het platenlabel A2 Records verdient snel
veel respect in de hardstylescene. Het album ‘A² Records – Unleashed’ uit 2011
is een perfecte weerspiegeling van het label: een unieke geest en geluid. De muzikale tweeling schudde de gronden voor
Q-BASE meerdere keren met hun eigen
bunker. Alpha² gaat hun boodschap zeker
verder verspreiden en is een waardig afsluiter voor de zaterdag van Zandstock.

LINE-UP: DANCE STAGE
ZATERDAG 09/08/14
1 6 . 0 0 – 1 7. 0 0
1 7. 0 0 – 1 8 . 0 0
1 8 . 0 0 – 1 9. 0 0
1 9. 0 0 – 2 0 . 0 0
20.00–21.00
21.00–22.00
22.00–23.00
2 3.0 0 – 0 0 .0 0

Banana & Goldana
Julian Wesseling
Rene Engel
Jaap Ligthart
FeestdjRuud
Raul de Meira
The Ambassadors
The Informer &
Bakero
0 0 .0 0 – 0 1.0 0 Alpha2

ZONDAG 10/08/14
15.00-16.00
1 6 . 0 0 – 1 7. 0 0
1 7. 0 0 – 1 8 . 0 0
1 8 . 0 0 – 1 9. 0 0
1 9. 0 0 – 2 0 . 0 0
20.00–21.00
21.00–22.00
22.00–23.00
2 3.0 0 – 0 0 .0 0

Jayvee
Mr. Fridge
Joris Bay
Dennis Ruyer
Axiro
Gregor Salto
Team Bastian
Bakero & Daybay
Jack of SounD

met het nummer ‘Can’t Stop Playing’. Dit
nummer wordt nog altijd wekelijks in de
discotheken gedraaid en zorgt er nog altijd
mede voor dat Gregor Salto één van Nederlands meest gevraagde dj’s is, zowel in
binnen- als in buitenland.

MAIN STAGE
// zATERdag // 18.30 uur

Veelzijdige Niels Geusebroek
brengt stoer soloalbum uit
De naam Niels Geusebroek is allang geen onbekende meer in het Nederlandse
muzieklandschap. De band Silkstone, het programma The Voice Of Holland, de hardstylehit Year Of Summer… In de afgelopen jaren heeft Niels Geusebroek zijn veelzijdigheid overtuigend bewezen. Maar hij is vooral een singer-songwriter, in hart en
nieren zelfs.
In die hoedanigheid heeft Niels Geusebroek onlangs zijn langverwachte eerste
soloalbum afgeleverd: Lines. Een pure,
ambachtelijke singer-songwriter plaat wilde hij maken. Het gevolg: op Lines is Niels
Geusebroek bewust weggebleven van de
door hem genoemde ‘wall of sound’, de
muur van elektrische gitaren die zijn voormalige band Silkstone gebruikte. Ook
rockachtige drums waren uit den boze.
Als soloartiest wilde hij een ingetogen geluid neerzetten, waarbij de nadruk op zijn
stem ligt. Met het resultaat is hij meer dan
tevreden. Geusebroek: ,,Wat ik me voor
ogen heb gesteld, is gelukt. Lines is stoer
en gelaagd. Er staan nummers op met veel
instrumenten en stemmen, maar andere
liedjes zijn juist heel transparant, met zang
en alleen gitaar of piano.”

// zATERdag // 22.30 uur
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// zATERdag // 21.15 uur

Yin en Yang
met Jett Rebel
Zijn optreden op Pinkpop dit
jaar mag legendarisch genoemd
worden. Naast zijn eigen liedjes ‘Louise’, ‘Tonight’ en ‘On Top
of the World’ stond Jett Rebel op
het podium met de legendarische
bassist Larry Graham, die bekend
werd door Sly and the Family
Stone. Hij is te bewonderen op
nagenoeg alle festivals deze zomer en staat dus ook in ’t Zand.
Jelte Tuinstra, die in muziekland door het
leven gaat als Jett Rebel, maakte ooit deel
uit van de bands Valerius en The Souldiers.
Maar hij is voor zichzelf begonnen en
brengt in 2013 twee EP’s uit: Venus en Mars.
De in Den Haag geboren Jelte Tuinstra
speelt voldoende instrumenten om de
nummers die hij schrijft volledig zelf in te
spelen. Een opleiding, aan het conservatorium in Amsterdam, in zowel gitaar als
pianospel hebben hier een belangrijke rol
in gespeeld.

Tijdens zijn zinderende concerten komen
Venus (de vrouw, Yin) en Mars (man,
Yang) samen op het podium voor de nodige sexy time op de planken. Het is het
geluid van een band die planeten uit hun
baan schiet en zwarte gaten veroorzaakt in
uithoeken van de Melkweg. Op zijn website valt te lezen dat de energie en seks van
het podium spat door een band die het
publiek pas loslaat als het zwetend, dampend en met kapot gedanste voeten neervalt.

// zATERdag // 00.00 uur

Chef’Special: vrolijk Rappende Kraantje Pappie
en opzwepend genieten bestormt de hitparades

De gehele feesttent van Pinkpop sprong bij het optreden van links naar rechts. Rapper Kraantje Pappie weet dan ook wel hoe je met een optreden de tent op zijn kop
zet. Met zijn grote hit ‘Feesttent’ brak de Nederlandse rapper Alex van der Zouwen,
die woont en werkt vanuit Groningen, definitief door. Kraantje Pappie is inmiddels
niet meer weg te denken uit de hitparade.

Geïnspireerd door onder meer Red Hot Chili Peppers brengt de band Chef’Special
vrolijke en opzwepende muziek. Dit gecombineerd met raps van de charismatische
frontman Joshua Nolet maakt het tot een act die perfect in de line-up op de zaterdag
van Zandstock past.
Chef ’Special is een vijfkoppige formatie heet ‘Scribblin’. Hiermee wordt de band
uit Haarlem, opgericht in 2008. De band tot 3FM Serious Talent uitgeroepen. De
brengt een mix van funk, reggae en hiphop tweede single is ‘Birds’.
met elementen uit pop en rock. De for- In het seizoen 2011-2012 is Chef ’Special
matie brengt in 2009 de EP Hungry uit, de huisband van De Wereld Draait Door.
die met een spetterend concert gepresen- Iedere laatste vrijdag van de maand trakteerd wordt in het poppodium Patronaat teert de band het publiek op een dosis
in Haarlem. De band werkt in 2010 hard hiphop en funk. Dit jaar komt de band
aan hun debuutplaat One For The Mrs, die met een tweede studioalbum getiteld
in maart 2011 verschijnt. De eerste single Passing Through. Daar staan onder andere de singles ‘Peculiar’ op en ‘In Your
Arms’. Dit laatste nummer schrijft Joshua
last-minute, vlak voor het opnemen van
het album, voor zijn overleden vader.

LINE-UP: MAIN STAGE

ZATERDAG 09/08/14
15.30–16.15
1 7. 0 0 – 1 7. 4 5
1 8 . 3 0 – 1 9. 3 0
20.00–20.45
21.15-22.00
22.30-23.30
00.00-00.45

The Fikings
Tessa Rose Jackson
Niels Geusebroek
DeWolff
Jett Rebel
Chef’Special
Kraantje Pappie

Zijn laatste uitgekomen album Crane II
verschijnt in maart 2014. Hiervan verschijnt onder meer de single ‘Feesttent’, samen met MC Jiggy Dje. Het
maken van Crane II is het
eerste deel van Kraans afstudeerproject.
Van
der
Zouwen is vijfdejaarsstudent
aan de Academie van Popcultuur in Leeuwarden. De rapper combineert zijn carrière
met zijn opleiding en besloot
af te studeren op zichzelf.
Kraantje Pappie is sinds een
aantal jaren hard bezig om
zichzelf omhoog te takelen
naar het hoogste platform van
rappend Nederland. Na het
ontdekken van hiphopmuziek
van RUN DMC en Bodycount
gaat hij zelf experimenteren
met rappen. Hij zet in 2008
zijn eerste stap met de release
van zijn Clubvoer Mixtape,
inclusief een uitverkochte
releaseparty in Simplon in
Groningen. Zijn langverwachte officiële debuut komt
in januari 2012 uit. De plaat
Crane is volledig geproduceerd door het Drum-n-Bass
collectief Noisia. Kraantje

Pappie gecombineerd met Noisia is een
gouden greep, dit blijkt uit een succesvol
en lovend ontvangen optreden tijdens
Lowlands 2011. Een waardige afsluiter.
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// zONdag // 16.00 uur

// zONdag // 19.15 uur

Taymir:
alles wat
wij willen
Door Giel Beelen omschreven als een
band waarvan je niet gelooft dat ze
Nederlands zijn. Taymir maakt heerlijke
muziek en werden niet voor niets al eens
uitgeroepen tot 3FM Serious Talent.

Folkband Town of Saints wervelt door
Town of Saints is een bijzondere en energieke Nederlands-Finse folkband, die bekend staat om hun wervelende optredens.
Met traditionele folk-invloeden en precies de juiste dosis punk hebben ze zowel
nationaal als internationaal (Reeperbahn
Festival, Berlin Music Week, Eurosonic,

Noorderslag)

hun

sporen

verdiend.

Het debuutalbum Something To Fight
With verschijnt op 4 oktober 2013 en
wordt uitgeroepen tot 3FM Album van de
Week. Zanger Harmen Ridderbos en de
Finse violist Heta Salkolahti ontmoeten

elkaar in 2010 in Oostenrijk en besluiten na een tijdje samen muziek te maken.
De Nederlandse drummer Sietse Ros sluit
zich in 2013 bij het duo aan en met hem
is Town of Saints compleet. Met de track
‘Carousel’ mag Town of Saints zichzelf
3FM Serious Talent noemen.

// zONdag // 21.00 uur

’t Zand ziet wens met
Ilse DeLange uitkomen
De grootste artiest van Zandstock 2014
is zonder meer Ilse DeLange. Samen
met Waylon zette ze Nederland eerder
dit jaar op zijn kop tijdens het Eurovisie Songfestival. Het duo ging onder de
naam The Common Linnets het podium
in Kopenhagen op met een country/bluegrass-achtig nummer en eindigde knap
als tweede.

Ilse DeLange staat al vijftien jaar aan de
top; de zangeres is één van de meest succesvolle en populaire zangeressen van
Nederland en heeft een hele rits gouden en
(multi)platina albums op haar naam staan.
Door de jaren heen werd ze onderscheiden met meerdere prijzen, waaronder een
Gouden Harp, de Gouden Notenkraker,
de Schaal van Rigter en diverse Edison
Awards en 3FM Awards. In 2013 won ze

nog een 3FM Award voor Beste Nederlandse Zangeres. Op haar album ‘After The
Hurricane – Greatest Hits & More’ staan de
grootste hits, waaronder ‘World Of Hurt’,
‘The Great Escape’, ‘So Incredible’, ‘Miracle’
en ‘Hurricane’. Daarnaast bevat het album vier nieuwe nummers, waaronder
haar huidige single ‘Blue Bittersweet’. Dit
is tevens de titeltrack van de Nederlandse
speelfilm ‘Het Diner’ naar de gelijknamige
bestseller van Herman Koch. Het album is
dan ook meer dan een terugblik op haar
carrière tot nu toe; het geeft ook aan waar
de zangeres en songwriter op dit moment
in haar muzikale leven staat: sprankelend
en vol zelfvertrouwen. De uitnodiging om
coach te worden in het tv-programma The
Voice of Holland kwam dan ook op het
juiste moment. Ilse DeLange: ,,Vijftien
jaar is een mooie periode, het is toch een
soort jubileum. Voor mij is dit een perfect
moment om stil te staan bij alles wat er in
die jaren is gebeurd en te kijken naar mijn
ontwikkeling als artiest. Als ik luister naar
liedjes van mijn eerste plaat en die vergelijk met nu, dan hoor ik dat ik steeds dichter naar mezelf kom. Dat is een proces dat
niet stopt met deze ‘Best Of ’, maar alsmaar
doorgaat. Elk album is weer een stipje op de
tijdlijn. En met ieder album kom ik dichter bij wie ik ben. Daar ben ik trots op!”

Deze getalenteerde band uit Den Haag
maakt Indiepop met jaren zestig invloeden. Hun debuutalbum Phosphene
verschijnt in het najaar van 2013. Alle
pijlen van een nieuw Nederlands talent
wijzen begin 2014 naar Taymir. Na hun
megahit ‘Aaaaah’ volgt een tweede poppy
single met de titel ‘All We Know’. Beide liedjes staan op hun debuutalbum Phosphene.
Bassist Quinten Meiresonne is (pas) dertien jaar als hij samen met zijn oudere en
jongere broer met de band All Missing
Pieces op Noorderslag staat. “Aaaah”, roepen de mensen in koor. De jongens
worden liefdevol in de armen gesloten,
zoals hun muziek rechtvaardigt.

LINE-UP: MAIN STAGE
ZONDAG 10/08/14
14.30–15.15
16.00–16.45
1 7. 3 0 – 1 8 . 3 0
1 9. 1 5 – 2 0 . 1 5
21.00-22.00
22.45-23.45

Lukewarm Ocean
Town of Saints
Dotan
Taymir
Ilse DeLange
Goeiemiddag!

de

Jo vAN dE VRO

hele

// zONdag // 22.45 uur

Goeiemiddag! als goeieavond en bedankt!
Zandstock heeft een naam hoog te houden als het gaat om de afsluiting van het
festival. Ook dit jaar is het weer gelukt:
met Goeiemiddag! gaat de tent geheid op
zijn kop worden gezet.
Op het Vlaamse festival Pukkelpop werd
Goeiemiddag! in een manische gekte geboren: uit een simpele groet ontstond het
idee voor een absurdistische skaband met
een verlichtende boodschap. De aanvankelijk driekoppige formatie boekte al snel

successen met de hit ‘Het Geert Wilders Protestlied’
waarmee veel media-aandacht werd bereikt. Vervolgens werd de band aangevuld met een drummer en
drie blazers, waarna het hele land werd veroverd.
Al snel stond Goeiemiddag! als achtkoppige skaband
op de planken en verraste de band iedereen met de
Vunzige Februaritour, met shows in onder andere
Patronaat en Westerunie. Nadat het debuutalbum
‘Episch Verantwoord’ was verschenen tourde de
band wederom het gehele land door. Nu staat een
tour door Duitsland en Belgie gepland, alvorens
’t Zand in vervoering wordt gebracht.

dag
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JEANS AND MORE

Bakkerij
Slijkerman
wenst
iedereen
een
gezellige

Zandstock
Sea-side • Laan 11 • 1741 EA Schagen
Facebook:www.facebook.com/seaside.schagen
www.sea-side.nl

Wij
Wij staan
staan garant
garant voor
voor kwaliteit,
kwaliteit,
Wij
staan
garant
voor
kwaliteit,
professionaliteit
professionaliteit en
en vertrouwd
vertrouwd zakendoen.
zakendoen.
professionaliteit en vertrouwd zakendoen.

ADVIESGROEP

VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
SPAARADVIES

T: 0224 591228 E: info@deheij.nl W: www.deheij.nl
Pastoor Velzeboerstraat 3 ‘t Zand

Canvas
Canvas &
& Wanddecoratie
Wanddecoratie || Tuindoeken
Tuindoeken || Spandoeken
Spandoeken || Vlaggen
Vlaggen
Canvas
& Wanddecoratie
| Tuindoeken ||Spandoeken
| Vlaggen
Reclameborden
|
Voertuigbelettering
Sport&
Werkkleding
Reclameborden | Voertuigbelettering | Sport- & Werkkleding
Reclameborden
| Voertuigbelettering
| Sport- & &Werkkleding
Full
Full Color
Color printing
printing || GevelGevel- &
& Lichtreclame
Lichtreclame || Montage
Montage & Onderhoud
Onderhoud
Full
Color printing
| Gevel- &| Lichtreclame
||Montage
& bedrukking
Onderhoud
Ontwerp
&
Vormgeving
Drukwerk
Textiel
Ontwerp & Vormgeving | Drukwerk | Textiel bedrukking
Ontwerp & Vormgeving | Drukwerk | Textiel bedrukking

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

www.mullerbelettering.nl
www.mullerbelettering.nl
www.mullerbelettering.nl
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Naam: Jan Schilder
Leeftijd: 58 jaar
Woonplaats: ‘t Zand
Vrijwilligerfunctie: Verkeersregelaar
Vrijwilliger sinds: 2006

Naam: Jenny van der Poel
Leeftijd: 43 jaar
Woonplaats: ‘t Zand
Vrijwilligerfunctie: Financiën
Vrijwilliger sinds: 2010

,,Wij zien iedereen binnenkomen. Samen
met Jos Huiberts sta ik bij de entree als
verkeersregelaar. Auto’s mogen er niet rijden maar taxi’s staan er wel. Het drukste
moment is zodra de bezoekers aankomen.
Tegen het einde gaat iedereen in één keer
weg en kunnen wij niet zo gek veel meer
doen. Gelukkig gebeurt er zelden rottigheid. Tijdens mijn eerste editie als verkeersregelaar stond er heel veel wind. Ik
stond samen met Ton Smit op de voormalige parkeerplaats bij de Multitreffer.
Ik denk dat er wel windkracht acht stond.
Het regende ook enorm. Ik besloot mijn
vrouw te bellen of zij twee paraplu’s kon
brengen. Dat deed ze maar de paraplu
was nog niet uitgeklapt of de wind kwam
eronder en de plu waaide weg. Vorig jaar
heb ik op zondag als vrijwilliger bij de ingang gestaan bij de backstage tent. Dan
maak je het festival weer op een andere
manier mee. En sinds mijn zoon Bart in
het bestuur zit help ik ook met afbouwen
op maandag. De grootste voldoening dan
is als alles om 18.00 uur is afgebouwd en
het terrein leeg is. Dan werk je met een
heel koppel en heb je als ploeg heel veel
voldoening als alles voor elkaar is.”

,,Ik heb wisselende functies. Dit varieert in
het aannemen van de jassen bij de garderobe-, tot bonnen- en de kassaverkoop.
Het rouleert en gedurende de avond vervul je de drie taken. Tijdens een wissel zit
je met iemand anders naast je en zo leer
je ook weer mensen kennen. De reden dat
ik samen met mijn man Leon bij Zandstock als vrijwilliger actief ben is dat van
onze leeftijdsgroep er niet heel veel meer
op zaterdag heen gaan. Ik vind dit veel
te gezellig om te moeten missen. Daarbij
zorgt Zandstock ook heel goed voor zijn
vrijwilligers. De catering is top en de afterparty altijd erg gezellig. Dat de vrijwilligers
zo goed verzorgd worden zie je niet bij alle
verenigingen of stichtingen terug.”

Naam: Pascal de Wit
Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: Alkmaar
Vrijwilligerfunctie: Beveiliging
Vrijwilliger sinds: 2012
,,Ik ben ordebewaker. Vorig jaar stond
ik met mijn vaste trainingsmaat Joop
Rotgans uit de Wieringen bij de artiesteningang naast het podium. De plek wisselt per jaar. Het komt wel eens voor dat we
moeten ingrijpen tijdens het festival maar
gelukkig is dat sporadisch. Het sfeertje op
Zandstock is altijd erg goed. Wat ook bij
ons werk hoort is het assisteren van hulpdiensten. Het is een allroundfunctie maar
wel erg leuk. Ik ben een muziekliefhebber
en beleef Zandstock zo optimaal. Sinds
mijn twaalfde jaar speel ik drum. Ik vind
het sfeertje achter de schermen ook gaaf
om mee te maken. Je leert zo weer andere
mensen kennen. In het weekend ben ik
één dag als vrijwilliger actief en de andere
dag als bezoeker.”

Naam: Tim Portegijs
Leeftijd: 28 jaar
Woonplaats: ‘t Zand
Vrijwilligerfunctie: Op- en afbouwen
Vrijwilliger sinds: 2008
,,Het afgelopen jaar behoorde ik tot de
eerste vrijwilligers die op de woensdag begon. Met een klein koppel startten we al in
de middag en hielpen we de mannen van
Van Ham Tenten & Podia met opbouwen.
Ik neem een hele week vrij voor Zandstock.
Naast het feit dat ik muziekliefhebber ben
vind ik het gewoon heel leuk om mijn
steentje bij te dragen. De saamhorigheid
en het grappen en grollen onderling, dat is
mooi man! We lopen met een gevarieerd
koppel in het rond maar het is altijd weer
gezellig. Met Joris van Klink doe ik het interne transport. We zetten de wagens of het
hekwerk op zijn plaats. Alles wat met een
tractor of verreiker moet gebeuren is ons
pakje aan. Maandag help ik met afbouwen
en vaak rijden we op dinsdag een rondje langs de leveranciers waar Zandstock
wat van geleend heeft. Het duurt een hele
week maar ik zou het niet willen missen.”

Naam: Tim Bakker
Leeftijd: 32 jaar
Woonplaats: ‘t Zand
Vrijwilligerfunctie: Aanvullen van de bar
Vrijwilliger sinds: 2006
,,Tegen het einde van de dag krijgen wij het
drukker. Dan begint alles op te raken en
is het een zaak van aanvullen. Ik ben een
jaar of acht of negen terug gevraagd of ik
wilde helpen op Zandstock als vrijwilliger.
Sindsdien ben ik eigenlijk blijven hangen.
Het is altijd erg gezellig en een sociaal
gebeuren. Als aanvuller van de bar loop
je ook geregeld door de menigte heen en
spreek je iedereen. Naast het aanvullen van
de bar help ik ook mee met opbouwen. De
woensdagavond is vaste prik. Dan wordt
de vloer gelegd en de kleine tent opgezet.
Dan krijg je ook de eerste reacties in het
dorp en begint Zandstock echt te leven.”

Zandstock
zoekt nog
vrijwilligers
Wil jij ook
eens een
festival op een
andere wijze
meemaken
en een
bijdrage
leveren aan
Zandstock?
Meld je dan aan
als vrijwilliger
via

bart@
zandstock.nl
•
Opbouwen
(ook op de
woensdagavond)
•
Afbouwen op maandag
•
Barmedewerkers
•
Beveiligers
•
en andere functies

Naam: Ruud Dekker
Leeftijd: 27 jaar
Woonplaats: Schagen
Vrijwilligerfunctie: Stagehand
Vrijwilliger sinds: 2002
,,Tijdens het festival ben ik stagehand.
Wanneer een band staat te spelen op het
podium, staat de volgende band backstage
al op te bouwen. Wanneer de band klaar
is met spelen moet het podium zo spoedig
mogelijk worden omgebouwd. Als stagehand zorg je ervoor dat de spullen van
de ene band van het podium gaan en dat
de attributen van de andere band er op
komen. Elke keer even vijf minuten werk
tussen de optredens door. Het leukste is
dat je het festival zowel beleeft in de zaal
als backstage. Het sfeertje backstage is altijd wel bijzonder, iets wat je als gewone
bezoeker niet snel mee zult krijgen. Verder
help ik – als mijn werk het toelaat – ook
tijdens het opbouwen. Het voordeel van
vrijwilliger zijn vind ik vooral dat je met
het opbouwen met z’n allen toeleeft naar
het moment dat de zaal vol staat. Dat geeft
toch wel een voldaan gevoel. Het is altijd
een super mooie groep met veel gezelligheid en in de avond natuurlijk een biertje
drinken.”

Naam: Paul van Geebergen
Leeftijd: 31 jaar
Woonplaats: ‘t Zand
Vrijwilligerfunctie: Technische dienst
Vrijwilliger sinds: 2007
,,Zeven jaar geleden ben ik vrijwilliger
geworden bij Zandstock. Er stond een
oproep in de krant dat er mensen gevraagd
werden. Ik ben begonnen met het helpen
bij het opbouwen en het tappen en ben
niet meer weggegaan. Het is vaste prik dat
ik vrij neem van mijn werk voor het festival. Zandstock is heilig. Ik help de laatste jaren met de elektrische aangelegenheden. Vorig jaar viel de stroom op een
gegeven moment uit. Ja, dan is het wel
even paniek in de tent. Gelukkig was het
binnen een paar minuten verholpen.
Aan Zandstock heb ik overigens ook mijn
vriendin te danken. Het eerste jaar dat ik
hielp als vrijwilliger zag ik een leuk meisje
lopen. Ik was toen als barman actief. Zo zie
je maar waar het toe kan leiden…”

12

Zandstock festival - 9 en 10 augustus 2014

Korte Ruigeweg 4
1751 DE Schagerbrug
0224 - 57 12 70 / 57 17 77
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uw partner voor kwaliteit en flexibiliteit.

0224 -59 04 04

info@bollenoord.com
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ONZE JUBILEUM
CADEAUS!
Knip de bon uit en meld je aan voor een opleiding naar keuze!
Bromfiets
Bij een compleet
6L pakket:
GRATIS
theoriecursus

Auto
Bij een compleet
35L pakket:
GRATIS
tussentijdse toets

t.w.v. € 56,95

t.w.v. € 172,95

465,-

€

Motor
Bij een compleet
20L pakket:
GRATIS
examen A-VB
t.w.v. € 125,95

€

1165,-

Lichte
vrachtwagen C1
Bij een compleet
10L pakket:
GRATIS theorieboeken en examen

€

Aanhangwagen
B/E
Bij een compleet
6L pakket:
GRATIS rijles
t.w.v. € 55,00

€

Vrachtwagen
Bij een compleet
20L pakket:
GRATIS theorieboeken en examen

Verkeersschool Istha wenst jullie een

supergezellige
Zandstock
Istha Schagen
Tel.: 0224 - 531 586
Witte Paal 149
Fax: 0224 – 531 027
1742 NX Schagen Email: info@istha.nl

Istha Den Helder
Ravelijncenter 35C
1785 LX Den Helder

1675,-

t.w.v. € 102,85

€

Tel.: 0223 - 660 399
Fax: 0223 - 668 509
Email: info@istha.nl

2375,-

499,-

Aanhangwagen
C/E
Bij een compleet
16L pakket:
GRATIS rijles
t.w.v. € 93,50

t.w.v. € 102,85

€

1815,-

€

1699,-

Alle genoemde pakketten zijn
inclusief theorie, praktijklessen,
examens, boeken en dvd voor
zover van toepassing op
de gekozen opleiding.

www.istha.nl

Dé organisatie voor professionele verkeersscholen
die zich weten te onderscheiden
Dé organisatie voor professionele verkeersscholen
die zich weten te onderscheiden
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Deze bedrijven
wensen
een geslaagD
		
Festival TOE!

Event
Rental
Equipment
WWW.ERE-ONLINE.COM

Uw Slager Andringa
Pastoor Velzeboerstraat 1
't Zand
Tel.0224 - 593081
www.andringa.uw-slager.nl

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

renovatie | reiniging

Kanaalkade 65A • 1756 AD ‘t Zand NH • T: 0224 591360
www.tuinzijpe.nl • E: info@tuin-zijpe.nl

B

Zandstock festival - 9 en 10 augustus 2014

brengt je naar
alle festivals!

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

Uw intermediair in
de bloembollensector:
• Bemiddeling in bloembollen
• Bemiddeling in landhuur
• Onroerend goed
• De grootste vraag- en aanbodsbank voor machines en materialen

Postbus 6 • 2160 AA Lisse • Telefoon (0252) 43 47 77 • www.hobaho.nl • info@hobaho.nl

Krant of programmagids nodig
voor uw Festival?
Neem contact met ons op voor
de mogelijkheden.
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ZATERDAG
09/08/14
15.00
15.30
16.00
16.30
1 7. 0 0
1 7. 3 0
18.00
18.30
1 9. 0 0
1 9. 3 0
20.00
2 0. 3 0
21.00
21.30
2 2 .0 0
22.30
2 3.0 0
23.30
00.00
00.30

MAIN STAGE

SECOND STAGE
DEUREN OPEN

15.15

14.30
Banana &
Goldana

16.15
16.45
Tessa Rose
Jackson

1 7. 1 5

ZONDAG
10/08/14
1 4 .0 0

The Fikings

15.45

Julian
Wesseling

1 7. 4 5

15.00
15.30
16.00
16.30
1 7. 0 0

18.15

Rene Engel
NIels
Geusebroek

18.45
1 9. 1 5

DeWolff

2 0.15
2 0. 4 5

1 7. 3 0
18.00

Jaap Ligthart

1 9. 4 5

Exclusive 90’s,
met
Brad Tipp &
Sweet Le Freak

18.30
1 9. 0 0

FeestdjRuud

1 9. 3 0
20.00

21.15

Raul de Meira

Jett Rebel

21.45

The
Ambassadors

22.15
22.45

Chef’Special
The Informer &
Bakero

23.15
23.45
0 0.15

DANCE STAGE

2 0. 3 0
21.00
21.30
2 2 .0 0
22.30
2 3.0 0

Kraantje Pappie

ALPHA 2

00.45

23.30

MAIN STAGE

DE HUISKAMER

DANCE STAGE

DEUREN OPEN

14.15
Lukewarm
Ocean

14.45
15.15

Jeanne
Rouwendaal

15.45

Jayvee

Town of Saints

16.15

Mr. Fridge

16.45

Lukewarm
Ocean

1 7. 1 5
1 7. 4 5

Joris Bay

Dotan

18.15

Dennis Ruyer
Town of Saints

18.45
1 9. 1 5

Axiro

Taymir

1 9. 4 5
2 0.15

Gregor Salto

Rufous Robin

2 0. 4 5

21.45

▲(tribute to James
Taylor, Paul Simon en
Crosby, Stills & Nash,
met Tim Langedijk)

22.15

Bells of Youth

21.15

Ilse deLange

Team BastiaN

Bakero &
Daybay

22.45
Goeiemiddag!

23.15
23.45

Jack of Sound

De hele dag Jo vAN dE VRO

Algemene info Zandstock 2014
DATA & TIJDEN

Zaterdag 9 augustus deuren open om
15.00 uur // muziek van 15.30 tot 1.00 uur
Zondag 10 augustus deuren open om 14.00
uur // muziek van 14.30 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 blokkeren worden door de organisatie verwijderd.

PARKEREN AUTO’S

Auto’s kunnen op een nabijgelegen parkeerplaats
worden geparkeerd.

LAATSTE NIEUWS + INFO

Volg ons laatste nieuws en informatie via de
website www.zandstock.nl,
twitter @zandstocktzand of
via Facebook facebook.com/Zandstock.

TICKETS

Tickets kunnen worden gekocht via
www.zandstock.nl/tickets. Tickets kosten voor 1

COLOFON
De Festivalkrant van Zandstock is een eenmalige
uitgave van JVW Uitgeverij. Aan de inhoud van deze
krant is veel zorg besteed. 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
Druk:
Nieuwsdruk Nederland
Verspreiding:
Herling Strijdhorst
Opmaak:
Max Grafische Vormgeving
Fotografie:
André Sonderman, Dirk Smit
Oplage:
45.000 exemplaren
Verspreidingsgebied:
Gemeenten Schagen en Hollands Kroon

dag € 21,50 en voor een passe-partout betaal je
€ 31,50. De kassatoeslag aan de deur is € 3,50
(alleen wanneer je je kaarten aan de deur koopt
tijdens het festival).
De servicekosten voor kaartverkoop online zijn
€ 1,25. Kaarten zijn ook te koop bij de volgende
verkooppunten:
Spar Nielsen in ’t Zand, Expert in Breezand,
Vivant in het Makado Centrum Schagen (naast de
Albert Heijn)

DRUGSBELEID

Zandstock 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.

EHBO

Op het festival is een EHBO post aanwezig. De
EHBO’ers zullen duidelijk zichtbaar aanwezig zijn.

CAMPING

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.

BUSTIJDEN

MINIMUM LEEFTIJD

ZaTERDAG 9 augUSTUS
Station Schagen - Zandstock Festival
15.00 uur - via camping de Volharding
16.00 uur
17.00 uur

ROLSTOELVRIENDELIJK

Zandstock Festival - Station Schagen
23.45 uur
00.45 uur
01.15 uur - via camping de Volharding

BUSVERVOER

Zondag 10 augustus:
Station Schagen - Zandstock Festival
15.00 uur - via camping de Volharding
16.00 uur
17.00 uur

Voor de toegang tot het festivalterrein geldt geen
minimale leeftijd, alcoholconsumptie is uiteraard
vanaf 18 jaar.
Zandstock is toegankelijk voor mensen in een rolstoel. We adviseren je wel om contact op te nemen
via hans@zandstock.nl om te kunnen overleggen
over de mogelijkheden.
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.

Een buskaartje kost vijf euro, zowel voor een retour als
voor een enkele reis.

Camping de Volharding wordt jaarlijks één
weekend lang omgetoverd tot festivalcamping.

WOORDZOEKER
Puzzel mee en win! Los de woordzoeker op en maak kans op de
hoofdprijs: twee passe-partouts en een Meet & Greet met Niels Geusebroek.
Verder te winnen: twee passe-partouts en consumptiebonnen
alpha
beenham
bus
camping
dewolff
dotan
geusebroek
goeiemiddag
goldana
huiskamer

informer
jayvee
kebab
middag
ocean
pils
rebel
rijplaten
rouwendaal
salto

Zandstock Festival - Station Schagen
22.45 uur
23.45 uur
00.15 uur - via camping de Volharding

sfeer
sneekes
songfestival
special
tappen
taymir
uitvreters
voorzitter
wijn
zonnetje

Mail uw oplossing naar: krant@zandstock.nl
of stuur naar: Zandstock, Julianastraat 84, 1756 TP ‘t Zand
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De inzending dient vóór vrijdag 1 augustus 2014 binnen te zijn.
De winnaars krijgen persoonlijk bericht en worden gepubliceerd op de website en facebookpagina van Zandstock.

