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Resultaten 2012 
 
Terugkijkend op 2012 is de Dutch Blues Foundation (DBF) zeer tevreden. De Nederlandse 
Blues is zowel in eigen land als over de grenzen goed op de kaart gezet.  
 
Nationaal en internationaal 
 
Nederland is in de eerste week van februari in Memphis tijdens de International Blues 
Challenge (USA) vertegenwoordigd door de John F. Klaver Band en het duo The Mudbirds, 
welke beide acts geselecteerd werden via de eerste Dutch Blues Challenge in 2011. John F. 
Klaver weet de halve finale te bereiken, doet veel contacten op en speelt op Moulin Blues. 
John F. Klaver Band speelt ook op de Europese Blues Challenge in Berlijn in het weekend 
van 16-17 maart. 
Vorig jaar zijn uit de allereerste Dutch Blues Challenge meer dan 25 boekingen 
voortgekomen, waarbij diverse artiesten zijn geboekt voor festivals als Blues in Wijk, Moulin 
Blues, Klinkhamer SundayBlues in Meppel en Culemborg Blues. 
 
Bluesevenementen 
 
Op 14 april 2012 zijn de Dutch Blues Awards 2011 uitgereikt, waarbij de blues-top van 
Nederland zich laat horen en wordt gewaardeerd. The Veldman Brothers worden 
uitgeroepen tot Best Bluesband 2011. Tevens wordt de Keepin’ The Blues Alive Award 
uitgereikt aan Rien en Marion Wisse voor het bluestijdschrift Block. De Dutch Blues Hall of 
Fame Awards gaan naar pianist Rob Hoeke (postuum) en de band Barrelhouse. 
 
De procedure voor de CD Award wordt aangepast. In tegenstelling tot vorig jaar worden de 
aangemelde CD’s beoordeeld door een jury. Deze jury bestaat uit presentatoren van Blues 
radioprogramma’s. De CD’s worden beoordeeld in vier categorieën: bluesinhoud, mix, 
originaliteit/eigen geluid en algemene indruk. De drie CD’s met de meeste punten zijn de 
CD’s waar het publiek zijn stem op mag uitbrengen. 
Naast het bepalen van een Best Dutch Blues CD, wordt uit het aanbod van dat jaar een Best 
Self Produced Blues CD gekozen door de jury, welke aangemeld kan worden voor de 
International Blues Awards in Memphis (USA). 
 
Op 23 september 2012 wordt de tweede Dutch Blues Challenge gehouden, waarbij de jonge 
band Sugarboy and the Sinners en het duo Robbert Fossen & Peter Struijk overtuigend door 
de jury worden gekozen uit een hoge kwaliteit muzikanten die het podium betreden.  
De Dutch Blues Challenge is een onderdeel van de Bluesdag en wordt vooraf gegaan door 
een programma met een workshop mondharmonica en drie masterclasses, waarbij gitaar, de 
ritmesectie en het Hammondorgel centraal staan.  
 
Beide evenementen vinden plaats in de Rustende Jager in Nieuw-Vennep en worden 
gemiddeld bezocht door zo’n 750 bluesliefhebbers uit het hele land.  
 
Het bestuur van de Dutch Blues Foundation heeft gesprekken gevoerd en een plan 
ingediend bij de gemeente Haarlemmermeer voor een grootschalig en sfeervol 
Bluesevenement/DBC 2013 in het gehele cultuurgebouw Haarlemmermeer. Dit bleek niet 
haalbaar. 
 



Blues in the Schools 
 
De DBF is cultuurkaart-acceptant geworden, waardoor via het CJP bluesprojecten in scholen 
bekostigd kunnen worden. Hier is door het Eerste Christelijk Lyceum Haarlem gebruik van 
gemaakt voor een educatief bluesprogramma voor scholieren. 
Regionaal zijn er gesprekken gevoerd met cultuurcentra en scholen, zoals het deelnemen 
aan het kunstmenu in de regio Haarlemmermeer. De DBF is een samenwerkingsverband 
aangegaan met Pier K. Pier K is het vertrekpunt voor kunst en cultuur voor jong en oud in 
Haarlemmermeer. De intentie is om samen een programma te ontwikkelen om de blues weer 
terug te brengen bij de jeugd en ervoor te zorgen dat de blues generatie op generatie 
doorgegeven kan worden. 
 
Vrijwilligers en Raad van Advies 
 
Er zijn profielen opgesteld voor het vinden van een goed en betrouwbaar team vrijwilligers 
voor het mede organiseren van de jaarlijks terugkerende evenementen.  
De samenstelling van de Raad van Advies wijzigt. Er vertrekken leden, die weer vervangen 
zijn door nieuwe. 
 
PR 
 
MyBlues.nl is de bluesdatabase van Nederland waarin veel te vinden is over optredens, 
bands, clubs, festivals en links. Dit wordt verder ontwikkeld tot een zo compleet mogelijke 
bluesencyclopedie. 
De website van de DBF heeft afgelopen jaar 55.000 unieke bezoekers met 1,76 miljoen hits. 
 
Financiën 
 
Er is voor de twee evenementen gebruik gemaakt van subsidie vanuit City Marketing 
Haarlemmermeer, om het opstarten van evenementen in deze regio te stimuleren. Nieuwe 
fondsen zijn verkend. Er zijn sponsorpakketten gemaakt en op deze manier Business 
Partners geworven, die een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de DBF.  
Benefietconcerten en bijdragen van Fonds Podiumkunsten zorgen voor tegemoetkoming in 
de reiskosten naar Memphis. 
Zie verder financieel overzicht op de site. 
 

  
 
 
 

 


