
Jaarverslag DBF 2017  
 

Hoofddoelstellingen: 
 
1. Meer ‘wij-gevoel’ met muzikanten 
2. Plan voor European Blues Challenge in Nederland 
3. Youth showcase naar Memphis en/of andere jeugdinitiatieven  
4. Versteviging van de DBF organisatie 
5. Verbetering DBC o.b.v. evaluatie 
6. Uitvoering DBA nieuwe stijl 
 
 
Ad 1. Meer ‘wij-gevoel’ met muzikanten 
 
Aanleiding: 
 
De DBF is inmiddels 8 jaar bezig, heeft aardig wat bereikt en voert een koers die 
voor het grootste deel bestaat uit de Dutch Blues Awards en de Dutch Blues 
Challenge, met als drijfveer de bluesmuziek. Een aantal muzikanten heeft 
aangegeven een keer van gedachten te willen wisselen met elkaar en de DBF om de 
Blues en Bluesmuzikanten beter op de kaart te zetten. Dit aanbod sloot aan bij een 
al langer levende wens van het DBF-bestuur om meer ‘wij-gevoel’ te ontwikkelen met 
de doelgroep muzikanten, waar we als DBF voor zijn. 

 
Resultaten: 
 

 Er heeft in 2017 een bijeenkomst plaatsgevonden met een groep van acht 
ervaren en gelouterde bluesmuzikanten samen met het bestuur en de Raad van 
Advies van de DBF. Er was gedeelde trots op wat er afgelopen jaren is bereikt in 
eigen land en internationaal. Meerdere adviezen en ideeën kwamen op tafel om 
de DBF nog steviger en professioneler te positioneren en de blues op de kaart te 
zetten. Een aantal muzikanten heeft ondersteuning geboden bij specifieke taken, 
zoals advies in communicatie, het opzetten van profielen en het leiden van 
projecten.  

 Een brede groep muzikanten is betrokken geweest in een klankbordgroep bij de 
nieuwe opzet van de Dutch Blues Awards. 

 
 
Ad 2. Plan voor European Blues Challenge in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Na een poging in 2015 om een geschikte partner te vinden om de European Blues 
Challenge (EBC) naar Nederland te halen, is het plan opnieuw geopperd om tot een 
haalbare constructie qua financiën en organisatie te komen. Een mooi moment zou 
2020 zijn, omdat dan de DBF 10 jaar bestaat.  

 
Resultaten: 
 

 Onder leiding van één van de bestuursleden van de DBF is een commissie 
opgezet, met als doel om een haalbaar plan te presenteren aan het DBF-bestuur 
om de EBC in 2020 naar Nederland te halen.  



 Er is bij de vergadering van de European Blues Union (EBU) kenbaar gemaakt 
door de voorzitster en een bestuurslid van de DBF dat Nederland een bid wil 
indienen voor 2020. 

 Er is een concept bidbook opgesteld voor de EBU volgens de EBU-richtlijn en 
gepresenteerd aan het DBF-bestuur. De feedback van het bestuur is verwerkt en 
begin 2018 verder uitgewerkt in een definitief bidbook. 

 
 
Ad 3. Youth showcase naar Memphis en/of andere jeugdinitiatieven  
 
Aanleiding: 
 
De DBF heeft als één van de doelstellingen om jeugd kennis laten maken met Blues. 
Er bestaat de mogelijkheid om jonge bluesmuzikanten deel te laten nemen aan de 
‘Youth Showcase’ in Memphis of aan de Pinetop Perkins workshops. Om dit kans 
van slagen te geven, moeten een aantal voorwaarden goed doordacht worden.  
Daarnaast wil de DBF bestaande initiatieven van derden ondersteunen, die 
gerelateerd zijn aan jeugd en Blues. Deze ondersteuning kan o.a. bestaan uit 
financiering vanuit de cultuurkaart (de DBF is cultuurkaart-acceptant) en het benutten 
van het bluesnetwerk. 
 
Resultaten: 
 

 Naar aanleiding van de poging in 2016 voor Nederlandse deelname aan de 
Youth showcase was de conclusie dat niet alles goed tevoren was doordacht. In 
2017 is hier geen verdere actie meer in geweest en was er dus geen 
Nederlandse afvaardiging.  

 Er is contact geweest met twee concrete jeugdinitiatieven, waarbij de DBF 
ondersteuning heeft aangeboden door middel van financiering middels de 
cultuurkaart, gebruik van DBF-logo en PR op de website van de DBF. Dit heeft echter in 
2017 (nog) niet tot samenwerking geleid.  

 Er is een documentaire gemaakt door RTV Noord-Holland van Dave Warmerdam, die als 
jonge pianist deelnam aan de International Blues Challenge in Memphis. Hierdoor raken 
jongere muzikanten geïnspireerd om ook dit avontuur aan te gaan. 

 
 
Ad 4. Versteviging van de DBF organisatie 
 
Aanleiding: 
 
De DBF wil blijvend werken aan een stevige en professionele organisatie om haar 
doelstellingen te kunnen bereiken. Dit is continue een uitdaging, omdat de stichting 
een vrijwilligersorganisatie is en beperkte mankracht en financiën heeft. Met name 
op de volgende onderdelen is versterking en kwaliteitsverbetering gewenst: 

 Communicatie en profilering naar buiten toe; 

 Gezonde financiële toekomstsituatie; 

 Voldoende gemotiveerde en competente vrijwilligers, die niet alleen bij een 
evenement, maar ook structureel taken willen vervullen. 
 

Resultaten: 
 

 Onder leiding van Kees Dusink is de nieuwe opzet van de Dutch Blues Awards 
verder uitgewerkt tot een concreet uitvoerbaar plan. Een klankbordgroep met 
muzikanten en betrokkenen uit de bluesscene is bij elkaar geweest om feedback 



te geven, waarna het plan is aangescherpt en officieel naar buiten is gebracht. 
Op deze wijze is gezorgd voor een breed draagvlak in de bluescommunity.  

 De DBF voert Pro-Account in voor het MyBlues database-netwerk. Bands, 
muzikanten, boekers, organisaties en podia kunnen zich profileren middels een 
profiel op dit platform. Zij krijgen de gelegenheid om hun basisprofiel tegen 
geringe kosten (30 euro per jaar) uit te bouwen naar een zgn. Pro-Account. Dit 
Pro-Account geeft meer exposure en mogelijkheden. Voor de DBF ontstaat er op 
deze manier financiële armslag om de blues goed op de kaart te zetten en te 
promoten door dit vanuit één sterke community te doen en maximaal te 
ondersteunen.  

 Er zijn voldoende enthousiaste vrijwilligers betrokken geweest bij de voorrondes 
en finale van de Dutch Blues Challenge. Het DBF-bestuur is (reeds in 2016) 
uitgebreid met Janny van Doorn, die vanuit de Raad van Advies is 
doorgestroomd en vele PR-activiteiten op zich neemt. 

 
Financiën:  
Zie het financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
 
Internationale profilering: 
Begin 2017 zijn het duo Robbert Fossen & Dave Warmerdam en de band Detonics 
als Nederlandse vertegenwoordigers naar de International Blues Challenge (IBC) in 
Memphis geweest. Wederom kwam Nederland met beide acts tot de halve finale. De 
Detonics gingen tevens naar de European Blues Challenge in Horssens, 
Denemarken. De Detonics speelden uitsluitend eigen werk en lieten horen het 
afgelopen jaar een flinke groeispurt achter de rug te hebben.  
 
 
Ad 5. Verbetering DBC o.b.v. evaluatie 
 
Aanleiding: 
 
In 2016 hebben er voor het eerst voorrondes in het land plaatsgevonden voor de 
Dutch Blues Challenge. Op basis van de evaluatie werd bepaald dat we hier in 2017 
mee doorgaan en welke aanpassingen er nodig waren.  
 
Resultaten: 
 

 Bij de evaluatie van de voorrondes van 2016 zijn de plus- en minpunten 
afgewogen en een aantal verbeteringen doorgevoerd voor 2017. De 
verbeteringen betroffen: meer aandacht voor PR om meer bezoekers te trekken, 
concreter omschrijven van de beoordelingscriteria en het afschaffen van de 
publieksstemmen. De nr. 1 en 2 per voorronde werden door de deskundige 
vakjury bepaald.  

 Er hebben in 2017 vier DBC voorrondes plaatsgevonden, te weten in: Het 
Podium, Hoogeveen; Podium Gorcum (voor de categorie solo/duo’s); 
Muziektheater Royal Irene, Venlo; Podium Duycker, Hoofddorp. Elke ronde 
leverde twee finalisten op. 

 De finale van de Dutch Blues Challenge, gepresenteerd door Rob van Elst en 
ruim bezocht, vond weer plaats in De Rustende Jager te Nieuw-Vennep en werd 
gewonnen door solist/pianist Mr. Boogie Woogie en de band The Ragtime 
Rumours.  
 

 
 



Ad 6. Uitvoering DBA nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van Kees Dusink heeft een werkgroep diverse 
brainstormbijeenkomsten gehouden in 2016. De uitgangspunten voor de nieuwe 
opzet zijn in 2016 goedgekeurd door de Raad van Advies en het bestuur van de 
DBF. De verbeteringen zijn gebaseerd op de volgend visie: “De Awards moeten 
exclusiever worden en meer status krijgen bij de doelgroep én de blues community”.  
 
Resultaten: 
 

 Verdere uitwerking van de DBA nieuwe stijl vond plaats in 2017. Zie tekst bij punt 
4. 

 

Uitreiking Dutch Blues Awards 2016 in het land 
De Dutch Blues Awards 2016 zijn in de eerste helft van 2017 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. 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 2016 zijn: 
CD-Award:  Refuel - The Veldman Brothers (tevens ingezonden voor 

Memphis als Best Self Produced CD) 
Gitarist:  Marcel Scherpenzeel 
Harpist:   Thomas Toussaint 
Toetsenist:  Pascal Lanslots 
Bassist:  Ruud Weber  
Drummer:   Eduard Nijenhuis 
Vocalist:  AJ Plug (haar Award werd uitgereikt door Johan Derksen) 
Band:   The Juke Joints (voor de tweede keer, zij ontvingen de band 

Award ook in 2012) 
KBA:    The Shack 
 
Toegelaten tot de Dutch Blues Hall Of Fame is singer/songwriter/gitarist Michael de 
Jong. Hij ontving de HOF-Award na zijn indrukwekkende één na laatste concert. 
Michael was zeer vereerd deze onderscheiding te ontvangen. 

 


