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‘Best fier dat ik al die
mannen hier heb
verslagen’

TOP OF FLOP
De redactie vraagt mensen na een uitje: was
het de moeite waard?

„Amai, superleuk dit. Van ons team heb ik zojuist een podiumplaats gereden: derde van
de tien. Daar ben ik best wel een beetje fier
van. Die mannen rijden allemaal quads en
motors, dus dat ik ze zou verslaan had ik niet
gedacht.”
„We zijn hier om de verjaardag van mijn dochter te vieren. Vorig jaar waren we hier ook al
eens, maar toen heb ik alleen toegekeken.
Dit keer heb ik me over laten halen om zelf
mee te karten en ik moet zeggen: het was
keileuk.”

Daten op de
icekartbaan
WAT: IJskartbaan
WAAR: Skidôme Rucphen
WANNEER: Zondag 21 februari

e, 43
Wendy Vandoorn
venen.

jaar, uit Hoe-

Jimmy van den Nieuwenhuizen

BRABANTSE DRUMGOD

ALS MOTOR VAN DE BAND

De agenda van de uit Oosterhout afkomstige drummer
Jimmy van den Nieuwenhuizen puilt uit. De komende
periode staat in het teken van een theatertour met Van
Velzen: ‘Call It Luck’. DOOR WILLEM JONGENEELEN
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De komende tijd
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e lezers van de Slagwerkkrant verkozen
Jimmy van den Nieuwenhuizen, onlangs 30
geworden, in 2015 tot
beste rockdrummer van de Benelux.
„Ik ben blij met die waardering. En
het valt me op dat er sindsdien meer
aandacht is voor mijn clinics.”
Met lesgeven op een mbo-school in
Amsterdam is hij een tijdje geleden
gestopt. Het viel niet meer te combineren met zijn speelschema. Hij
speelt al negen jaar bij Jeroen van den
Boom, zes jaar bij Van Velzen en toert
zeer regelmatig met andere acts, waaronder tienerband Mainstreet. Bovendien is hij de vaste drummer van
bijna alle muziekshows op SBS 6, zoals Lekker Nederlands en Holland Zingt.
„Nieuw is nu It Takes Two bij RTL 4.
En voor het eerst speel ik dit jaar live
bij The Passion op de EO. Natuurlijk

beschouw ik dat als eervol.”
Van den Nieuwenhuizen woont
sinds een paar jaar in Alkmaar, maar
groeide op in Oosterhout. Als kind al
was hij gefascineerd door trommelen.
„Niemand in de familie had iets met
muziek. Daar heb ik me weleens over
verbaasd. Ik mocht van mijn ouders
wel op mijn zesde naar de drumband.
En ik had het geluk dat er in Oosterhout een topdrumleraar rondloopt:
Toon Oomen.”

Toeval

„Van mijn zevende tot mijn zeventiende wist Toon de lessen iedere
week interessant te houden. Tot op de
dag van vandaag gebruik ik nog trucjes die ik van hem geleerd heb. Het is
natuurlijk ook geen toeval dat er zoveel goede professionele topdrummers uit Oosterhout rondlopen; ook
Hans Eijkenaar, Hans van Oosterhout

en Mark Stoop kregen hun eerste lessen van Oomen.”
In zijn jonge jaren was hij naar eigen zeggen heel competitief ingesteld. „Ik heb ooit gezegd dat ik overal
de beste in wilde zijn. Als iemand op
de Rockacademie iets bijzonders kon,
wilde ik dat ook kunnen. En beter.
Techniek is handig als basis, maar de
afgelopen jaren heb ik de lol van muziek maken an sich ontdekt. Ik ben
meer ‘in dienst van’ gaan spelen. Het
draait om doen waar de liedjes om
vragen, niet om jezelf laten gelden. Ik
weet wat mijn plek is, houd me bezig
met totaalgeluid en weet hoe je daarvoor moet klinken.”
„Daarbinnen kan ik wel degelijk de
randjes opzoeken. Ik blijf in die zin
een avontuurlijke drummer, ook in
het studiowerk dat ik veel verzorg. Ik
leer steeds beter wie ik ben. Dat geluid is blijkbaar ook herkenbaar voor
anderen. Ik hoor weleens dat ze aan
mijn spel horen dat ik het ben. Dat beschouw ik als een groot compliment.”

Invloed

Hoe vaak hij ook voor anderen actief
is, Jimmy beschouwt Van Velzen toch
als ‘zijn bandje’. „Roel van Velzen is

uiteraard de componist/frontman,
maar we zijn hecht. We mogen meeschrijven, kunnen ideeën uiten en onze partijen verzinnen en worden betrokken bij de keuze van de producer.”
Het vierde album, Call It Luck,
klinkt anders dan wat voorafging.
Roel van Velzen werd in 2013 ambassadeur van de Stichting MasterPeace,
een wereldwijde beweging die mensen door middel van muziek wil verbinden. Na een reis van de band naar
Congo, waar de groep met lokale muzikanten werkte, sijpelden er invloeden door in de nieuwe songs van
Roel van Velzen. Er is meer samenzang, die tijdens de komende tournee
vorm krijgt met de dames van The
Hibby GB’s, afkomstig uit Nairobi.
Van den Nieuwenhuizen: „Het is
daardoor een bijzondere voorstelling
geworden. Roel vertelt veel over de
Afrikaanse ontmoetingen en het spel
gaat ook voor mij als drummer veel
dieper.”
Theatertour ‘Call It Luck’ van Van Velzen:
morgen in De Kring in Roosendaal, 15 april
Chassé Theater in Breda. Meer informatie:
www.vanvelzenmusic.com
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De eerste keer
op een
icekartbaan

Een date voor
avontuurlijke
meisjes

„Dit was voor mij de eerste
keer op een icekartbaan. We
zijn hier met ons tweeën; dit
is onze derde date. Eigenlijk
zocht ik een plek om te gaan
skiën; toen kwam ik hierbij
uit. Dit leek me ook wel origineel om te gaan doen, vandaar. Ik vind het een aanrader voor anderen. Ik heb me
in elk geval heel erg goed
vermaakt.”

„Ik ben hier met Arne. Ik
heb hem zojuist verslagen en
dat mag zeker in de krant.
Icekarten gaat iets langzamer dan gewoon karten, je
kunt hierbij echt driften. Of
andere mannen hun date
hier mee naartoe moeten
nemen? Ja, als het meisje
een beetje avontuurlijk is. Ik
kom hier zeker nog eens terug, met mijn vriend.”

‘‘

Arne Houtekiet, 24 jaar uit
Gent.
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Het Italiaanse
bakboek
Je kunt zo’n beetje de kanalen in Venetië dempen met kookboeken die
je vertellen hoe je Italiaanse klassiekers als ossobuco, carpaccio en saltimboccamaakt, maar kookboeken
met louter Italiaanse desserts zijn stukken zeldzamer. Leuk
dus dat er nu Het Italiaanse bakboek is, geschreven door de
Italiaanse Heel Holland Bakt-winnares Sarena Solari.
‘Het Italiaanse bakboek’ is verschenen bij Kosmos Uitgevers (24,99 euro).

SERIE

Marco Polo
Veel mensen zullen Marco Polo vooral kennen uit geschiedenislessen of van een spelletje Trivial Pursuit. Wat weten we
nu eigenlijk echt over deze beroemde Venetiaanse ontdekkingsreiziger uit de dertiende eeuw? De bijzondere Netflixserie Marco Polo werpt licht in de duisternis met een visueel
overrompelend verhaal over hebzucht, verraad en liefde.
‘Marco Polo’, seizoen 1 is verschenen op dvd bij Entertainment One.

MUZIEK

Gainsbourg
Dit jaar is het 25 jaar geleden dat
het Franse artistieke multitalent Serge Gainsbourg overleed. Tijd dus
voor een eerbetoon in cd- en
dvd-vorm. De cd London Paris kun
je opvatten als een psychedelische
muzikale reis tussen beide metropolen. Tegelijkertijd is er ook een dubbel-dvd verschenen, D’Autres Nouvelles Des Etoiles, met 79
tracks, 12 duetten en 12 interviews.
‘London Paris’ en ‘D’Autres Nouvelles Des Etoiles’ zijn
verschenen bij Universal.

BOEK

Superencyclopedie
De lezers van de Slagwerkkrant riepen Jimmy van den Nieuwenhuizen vorig jaar uit tot de beste rockdrummer van de Benelux. FOTO PAUL BERGEN

f een avontuurlijke drummer,
uzikant die graag de randjes
kt. Maar uiteindelijk sta ik
dienst van het geheel

Roel van Velzen

De vrolijke peer in de
kleedkamer
Roel van Velzen over Jimmy van
den Nieuwenhuizen: ‘Hij heeft
een bodemloze doos vol shakers,
stokjes en trommeltjes, lijkt het
soms. En energie die nooit opraakt.’
„Jimmy is een Brabantse drumgod.
We spelen al zes jaar samen en het is
een genot om met hem te mogen werken. De nieuwe songs vergen ook veel
van hem, maar hij is erg leergierig en
komt ook zelf steeds met goede ideeën.”
„In zijn spel schakelt hij naadloos

over van de ritmes van een fanfare
naar Afrikaanse ritmiek. Jimmy is
technisch zo sterk. Hij heeft tevens
een bodemloze doos vol shakers, stokjes en trommeltjes, lijkt het. Hij gaat
er erg ver in om die soms maar kort,
voor één dingetje in de show, in te
zetten.”
„Jimmy is zeer detaillistisch en bezit
een enorme stijle leercurve. Bovendien beschikt hij over een tomeloze
energie, op én naast het podium. Hij
fungeert echt als de motor van de
band. Hij is de altijd vrolijke peer die
de kleedkamer binnenstormt en uitschreeuwt: ‘Hebben we er een beetje
zin in vanavond?’”

Van
Velzen op
Twitter:
@VanVelzen
Music

Wat eten we? Waar luisteren we
naar? In Het grootste en leukste
beeldwoordenboek ter wereld
neemt illustrator Tom Schamp zijn
lezers mee op een betoverende
reis door het alledaagse leven. In
deze prachtige kinderencyclopedie
koppelt hij heerlijke tekeningen
aan leuke oneliners. Zo zie we in
de sectie Wat eten we? pannen die
aanbranden, wordt uitgelegd wat granenkinderen zijn en wat
het verschil is tussen koffie- en theemensen.
‘Het grootste en leukste beeldwoordenboek ter wereld’
is verschenen bij Terra Lannoo (19,99 euro).

MUZIEK

Mavis Staples
Met vader Pops, broer Pervis
en zussen Cleotha en Yvonne
maakte Mavis Staples (76)
deel uit van de befaamde gospel- en soulgroep The Staple
Singers. De laatste decennia
werkte ze samen met grootheden als Ry Cooder, Bob Dylan,
Dr. John en Alison Krauss.
De lekker doorleefd klinkende songs op haar nieuwe album
Livin’ On A High Note, geschreven door onder anderen Ben
Harper en M. Ward, laten horen dat haar geweldig warme,
donkere soulstem nog nergens onderhevig is aan slijtage.
‘Livin’ On A High Note’ is verschenen bij Epitap.

