
Jaarverslag DBF 2016 
 
Hoofddoel en subdoelstellingen: 
 
1. Koerswijziging DBF voor Dutch Blues Awards en Dutch Blues Challenge: 

a. Uitreiking Dutch Blues Awards in het land 
b. Nieuwe opzet Dutch Blues Awards 
c. Voorrondes Dutch Blues Challenge 

2. Ondersteunen bluesgerelateerde projecten  
3. Blueshistorie vastleggen d.m.v. Hall of Fame en E-book 
 
 
Ad 1. Koerswijziging DBF voor Dutch Blues Awards en Dutch Blues Challenge 
 
De Dutch Blues Challenge en -Awards zijn afgelopen 5 jaar binnen blues-NL uitgegroeid tot 
gewaardeerde en niet meer weg te denken instituties. Het creëert kansen voor Nederlandse 
Blues muzikanten om zich te promoten en deel te nemen aan podia, die voorheen niet of 
zeer moeilijk bereikbaar waren. Evaluaties, onze eigen ervaringen en reacties van derden 
waren meerdere keren aanleiding tot aanpassingen. Zo zijn we gaan werken met externe 
commissies, kwam er een publieksjury en ontstond een digitale aanmeldingsprocedure.   
 
De aanpak van de afgelopen jaren is steeds minder vernieuwend of verrassend; 
bezoekersaantallen nemen af; qua organisatie veel werk; beide evenementen zijn niet 
kostendekkend; steeds vaker komen dezelfde namen bij de Awards-genomineerden naar 
voren (de verwachting is dat dit de komende jaren zo blijft. Nederland is niet groter dan dit); 
kandidaten voor de HOF zijn niet onuitputtelijk; muzikanten zijn terughoudend (zeker op 
zaterdagavond) om toe te zeggen dat ze komen; wens van velen om meer centraal in het 
land zichtbaar en bereikbaar te zijn. 

 
Resultaten: 
 
a. Uitreiking Dutch Blues Awards in het land 

Bestuur en Raad van Advies hebben een nieuwe koers uitgewerkt, waarbij de Dutch 
Blues Awards 2015 in de eerste helft van 2016 zijn uitgereikt op diverse momenten en op 
verschillende locaties in het land aan de band en aan muzikanten die zich verdienstelijk 
hebben gemaakt voor de blues in al zijn verschijningsvormen. De jaarlijks wisselende 
commissie selecteerde de genomineerden op basis van wat zij zien en horen op de 
diverse podia in het land. Het publiek bepaalde door middel van stemmen de winnaars. 
Nieuw dit jaar was dat er voor het eerst vijf bands waren genomineerd, waar dit er 
voorheen drie waren. 
Ook de CD Award, de Hall Of Fame Award en de Keeping The Blues Alive Award 
werden op locatie uitgereikt. 
Vooraf, tijdens en na de uitreiking werd er bekendheid aan gegeven via de gebruikelijke 
DBF-kanalen. 
 
De Award-ontvangers 2015 zijn: 
CD-Award:  Traveling Riversite – Big Bo 
Gitarist:  John F. Klaver 
Harpist:   Bas Kleine 
Toetsenist: Willem van der Schoof 
Bassist:  Bart Kamp 
Drummer:   Jody van Ooijen 
Vocalist:  Phil Bee 
Band:   Richard van Bergen’s Rootbag 



KBA:   Cultureel Café de Amer 
 
Toegelaten tot de Dutch Blues Hall Of Fame is Jaap Hindriks, 25 jaar lang programmeur 
van de internationaal befaamde Blues Estafette Utrecht.   

 
b. Nieuwe opzet Dutch Blues Awards 

Onder leiding van Kees Dusink heeft een werkgroep diverse brainstormbijeenkomsten 
gehouden. Een voorstel voor een nieuwe opzet DBA is gepresenteerd aan de Raad van 
Advies en de uitgangspunten zijn goedgekeurd. De verbeteringen zijn gebaseerd op de 
volgend visie: “De Awards moeten exclusiever worden en meer status krijgen bij de 
doelgroep én de blues community”. Verdere uitwerking vindt plaats. 
 

c. Voorrondes Dutch Blues Challenge 
Onder leiding van Arie Verheul en Dirk de Hen is het plan van voorrondes voor de Dutch 
Blues Challenge in 2016 voor het eerst uitgevoerd. Op deze manier geeft de DBF meer 
bluesmuzikanten de kans zich te presenteren aan een breder publiek op bluespodia 
verspreid over Nederland. Een commissie bepaalde welke achttien aangemelde bands 
deel konden nemen aan de DBC. Deze bands werden verdeeld over de drie locaties, te 
weten JJ Music House in Zoetermeer, Café-Zaal-Hotel Thijssen in Vlierden i.s.m. 
'Keeping the blues alive' en NiXenMeeR in Enschede. Uit elke voorronde werden twee 
bands gekozen, die doorgingen naar de finale. Eén band werd door een jury beoordeeld 
en de andere band door publieksstemmen bepaald. Zo werden er zes bands 
geselecteerd voor de Dutch Blues Challenge finale.  
Voor de categorie solo/duo’s is een aparte voorronde georganiseerd in Azotod in De 
Meern i.s.m. ‘Bluezotod’. Ook deze ronde leverde twee finalisten op. 
 
De organisatie van de voorrondes vroeg een goede communicatie, het aanpassen van 
procedures, samenwerking met de evenementencommissie en locale venues. Dit verliep 
goed. De volledige opbrengst van de voorrondes is beschikbaar gesteld voor de 
reiskosten naar de International Blues Challenge in Memphis. 
 
De finale van de Dutch Blues Challenge, gepresenteerd door Bert Reinders, is op 
dezelfde wijze als andere jaren georganiseerd, maar met focus op de Challenge en geen 
andere activiteiten.  
De winnaars van deze Challenge werden de Detonics bij de bands en Robbert Fossen & 
Dave Warmerdam in de categorie solo/duo's. 

 
Op basis van een uitgebreide evaluatie zijn aanpassingen gedaan voor de DBC in 2017. 
Over het algemeen zijn de voorrondes positief ontvangen, met name door de 
muzikanten. 
 

Financiën:  
Zie het financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
 
Internationale profilering: 
Begin 2016 zijn de solist Big Bo en de band Phil Bee’s Freedom als Nederlandse 
vertegenwoordigers naar de International Blues Challenge (IBC) in Memphis geweest. Beide 
acts kwamen daar tot de halve finale. Phil Bee’s Freedom ging tevens naar de European 
Blues Challenge in Italië, alwaar de band een knappe tweede plaats bemachtigde en een 
goede indruk achterliet.  

 

 

http://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/8897
http://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/9599
http://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/9599


Ad 2. Ondersteunen bluesgerelateerde projecten  
 
De DBF wil bluesgerelateerde projecten en initiatieven ondersteunen. Te denken valt aan het 
aanvragen van subsidie onder de vlag van de DBF. Specifiek waar het de doelstellingen van 
de DBF raakt, bv. als het gaat om jeugd kennis laten maken met blues of om blueshistorie. 
 
Resultaten: 
 

 Er is een subsidie-aanvraag voor de theatervoorstelling ‘Trouble Soon Be Over’, 
betreffende de geschiedenis van de blues, gedaan vanuit de DBF, welke echter is 
afgewezen.  

 Er is een oproep gedaan om jonge bluesmuzikanten deel te laten nemen aan de ‘Youth 
Showcase’ in Memphis. Dit project bleek echter nog niet rijp te zijn voor uitvoering.  

 
 
Ad 3. Blueshistorie vastleggen d.m.v. Hall of Fame en E-book 

 
Naast dat de DBF een nieuwe koers uitzet, wil zij ook de blueshistorie vastleggen. Vijf jaar 
bluespromotie in beeld door middel van een E-book en een fysieke uitvoering van banners 
van iedere persoon of band die tot nu toe is opgenomen in de Dutch Blues Hall of Fame. 
 
Resultaten: 
 
E-book 5 jaar DBF: 
De Dutch Blues Foundation heeft ter ere van het vijfjarig jubileum van de Dutch Blues 
Foundation een e-book gemaakt. Wij laten zien wat we in dit eerste lustrum bereikt hebben. 
Het wordt tevens opgedragen als dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan het 
promoten van de Blues: vrijwilligers, bluesmuzikanten, promotors, donateurs, 
businesspartners, vrienden, publiek en bezoekers van live-optredens en onze evenementen 
en allen die de Dutch Blues Foundation steunen.  
Het e-book geeft een sfeerbeeld van de evenementen van de Dutch Blues Foundation van 
2011 tot 2016. Het bevat een beeldend overzicht van de uitreikingen van de jaarlijkse Dutch 
Blues Awards en de bluesdagen met als belangrijkste onderdeel de Dutch Blues Challenge. 
Het plezier van de muzikanten en bezoekers spat van de digitale pagina’s en geeft de 
waardering weer voor de prestaties van het vele Nederlandse bluestalent. 
 
Als Dutch Blues Foundation kijken wij met trots terug op wat wij de afgelopen jaren (tot 2016) 
hebben neergezet. De Blues in Nederland leeft en is van hoge kwaliteit. De Nederlandse 
Blues in het buitenland staat goed op de kaart. Toekomstplannen en -dromen zijn er genoeg 
en de nieuwe koers is ingezet om de Blues levend te houden.  
 
Hall Of Fame: 
Banners met teksten en foto’s worden vervaardigd in samenwerking met tekstschrijvers, 
fotografen, contactpersonen van de HOF-ers en vormgever. Streven is om de HOF fysiek te 
presenteren tijdens de finale van de Dutch Blues Challenge 2017. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


