
 

 
Zingen, presenteren, acteren, Tim Douwsma draait er de hand niet voor om. Toch is zijn 
grootste passie de muziek en die passie volgt hij vol overtuiging. Met een zomers hitduet 
met Monique Smit en later dit jaar een album, gaat de carrière van Douwsma in 2011 
een spannende nieuwe fase in. 
 
Het overgrote deel van Nederland maakte in 2007 voor het eerst kennis met de sympathieke 
zanger uit Drachten als hij meedoet aan het SBS6-talentenjacht So You Wannabe A Popstar, 
waarin hij uiteindelijk vijfde wordt. “De drang om te entertainen heeft altijd in me gezeten”, 
aldus Tim. “Voor mijn deelname aan het programma pakte ik ook al regelmatig de microfoon. 
Lekker gek doen in de kroeg. Zo’n show is vervolgens een enorme achtbaan waar je in terecht 
komt en ik heb gemerkt dat veel andere deelnemers dachten dat ze het al gemaakt hadden 
omdat ze op televisie geweest waren. Ik ben een nuchtere jongen en heb me altijd gerealiseerd 
dat zo’n programma alleen maar een startpunt is en dat je daarna keihard moet knokken om 
jezelf te bewijzen.”  
 
Knokken heeft Douwsma dan ook al die tijd gedaan. Sinds de talentenjacht scoorde hij hits 
met onder meer Je Bent De Hemel, Allebei en Winter Voor Twee, maar kwam hij ook bij de 
TROS in beeld als presentator op Sterren.nl en als Z@PP-gezicht en had hij een rolletje in de 
speelfilm De Hel Van ’63. “Als ik een kans zie, dan grijp ik die met beide handen aan”, zo 
stelt Tim. “Voor elk succes dat ik boek, staan net zo veel of misschien wel meer afwijzingen. 
In dit vak moet je over een dikke huid beschikken en met teleurstellingen om kunnen gaan. Ik 
heb genoeg collega’s zien afhaken omdat ze daar moeite mee hadden. Het is enorm hard 
werken en je moet voor jezelf een doel voor ogen houden. Als het werk dan zijn vruchten 
afwerpt, is dat te gek.” Voor Douwsma blijft zingen de belangrijkste focus, maar dat betekent 
niet dat hij zijn andere werkzaamheden verwaarloost. “Muziek, daar ligt mijn passie. Ik vind 
niets leuker om te doen dan zingen en optreden. Maar het presenteren is op mijn pad gekomen 
en daar ontwikkel ik me ook steeds verder in. Ik leer elke dag bij. Ik ben van mening dat die 
twee verschillende vakken elkaar over en weer versterken.”  
 
Hoewel het presentatiewerk aanhoudt, staat de komende tijd vooral in het teken van de 
muziek. Half april verschijnt de single Eén Zomeravond Met Jou, een duet met Sterren.nl 
collega Monique Smit. Het was echter niet die collegialiteit die tot dat duet leidde. “We 
kenden elkaar natuurlijk, en hebben altijd al een klik gehad. We hadden zelf nooit aan een 
duet gedacht, het was Jan Smit die het heeft voorgesteld. Hij had de tekst van Eén 
Zomeravond Met Jou geschreven voor zijn zus en hij vond dat ik de uitgelezen persoon was 
om het met haar te zingen. Dat hij mij daarvoor uitkoos, daar ben ik enorm trots op. Het is een 
zomers nummer, waar nu al heel veel belangstelling voor is. De interviewaanvragen en tv-
verzoeken stromen binnen. Fantastisch om mee te maken.” Onderwijl is Douwsma druk bezig 
met de opnames van zijn debuutalbum. Een cd waarop hij zijn eigen stijl heeft ontwikkeld, 
daarmee het muzikale gat tussen Nick & Simon en Jeroen van der Boom opvullend. “Stoer, 
melodieus en met een aantal mooie ballads”, zo vat hij zijn muzikale koers zelf samen. 
“Mensen om me heen roepen wel ‘2011 wordt jouw jaar’. Aan zulke uitspraken waag ik mij 
zelf niet, daar ben ik te nuchter voor. Je weet vooraf nooit wat er gaat gebeuren. Ik ben meer 
iemand die in het moment leeft en op dit moment geniet ik enorm van mijn harde werken en 
het feit dat ik daardoor kan doen wat ik het allerleukst vind. Entertainen!”  
 
Meer info: www.timdouwsma.nl                                                   



 

 
Met de release van zijn nieuwe album Verder, release 25 september, gaat Jeroen van der 
Boom op álle fronten een stapje verder. Verder met de zegetocht die in 2007 werd 
ingezet toen Van der Boom groots doorbrak met de hit Jij Bent Zo. Maar hij durft 
muzikaal ook verder te gaan dan menig collega. "Ik hou er van om Nederpop met een 
scherp randje te brengen." 
 
Niemand kon de afgelopen twee jaar om Jeroen van der Boom heen. Hoewel hij altijd al 
bekend heeft gestaan als groot talent en zijn hand niet omdraaide voor New Jazz albums, 
presentatieklussen, imitaties of optredens als allround entertainer, vielen met het verschijnen 
van zijn hit Jij Bent Zo in 2007 alle puzzelstukjes op de juiste plaats. De megahit verbleef 
wekenlang op de eerste plek in de hitlijsten en stond nog in de hoogste regionen toen de 
volgende single Eén Wereld de top bereikte. Hits als Betekenis en Het Is Over volgden hun 
voorgangers de bovenste regionen van de hitlijsten in en ook het inmiddels met een platina 
status bekroonde album Jij Bent Zo zette Jeroen op de kaart als veelzijdig talent.  
 
Van der Boom speelde binnen een jaar twee maal een bomvolle Heineken Music Hall 
volledig plat, mocht viermaal openen voor Lionel Richie in het GelreDome en juist op het 
moment dat hij begon te denken aan nieuw materiaal en de single Alles Min Eén de hitlijsten 
bestormde, klopten begin 2009 de Toppers bij hem aan. Of hij Gerard Joling wilde vervangen. 
"Waardoor het ongepland een enorm druk jaar werd", aldus Jeroen. "Want naast mijn eigen 
optredens en plannen voor een nieuw album, kwam het hele circus van het Songfestival er 
tussendoor. Maar het was een te grote uitdaging om het niet te doen." 
 
Direct na het Toppers avontuur, sloot Van der Boom zich tijdens de warmste dagen van het 
jaar met producers Edwin van Hoevelaak en Edwin de Groot in de Rooftop Studio op voor de 
opnames van Verder. "Stil zitten is niets voor mij. Juist door het harde werken met de 
Toppers, ben ik enorm scherp. Ik wilde dit jaar nog met een album komen waarop ik kan laten 
horen wat ik in mijn mars heb. Jij Bent Zo is een cd waar ik enorm trots op ben. Maar omdat 
we die relatief snel hebben opgenomen in navolging van de hits, heb ik er kwalitatief voor 
mijn gevoel niet uitgehaald wat er in zat. Ik ben enorm kritisch op mezelf en zoek altijd 
manieren om mezelf te verbeteren en uit te dagen. Voor Verder was alleen het beste materiaal 
goed genoeg en de selectie van de veertien tracks heeft flink wat tijd in beslag genomen." Dat 
materiaal komt onder meer van Han Kooreneef, Daniel Gibson, Tjeerd Oosterhuis en Jeroens 
muzikale steun en toeverlaat Edwin van Hoevelaak. Maar ook van nieuwkomer Juno Jennink, 
de student aan de Rockacademie, uit wiens pen de ronkende klanken van de single Dat Weet 
Je rolden. "Ik zoek graag de extremen op. Op Verder staan zowel stevige rockers met harde 
gitaren, waarop alles nét een tandje harder gaat dan op mijn vorige cd. Andersom vind je op 
mijn nieuwe album ook hele kleine, bijna verstilde liedjes. Terwijl alles onmiskenbaar een 
'Jeroen van der Boom' stempel draagt." 
 
Verder wordt op 22 september 2009 gepresenteerd in de Amsterdamse poptempel Paradiso, 
waar Jeroen met band de nummers van zijn nieuwe cd voor een selecte groep fans en 
genodigden voor het eerst live brengt. Drie dagen later ligt Verder in de winkels en begint 
voor Van der Boom het hele circus van promotie en optredens weer opnieuw. Jeroen: "Dat 
doe ik met plezier. Verder is het allerbeste album dat ik ooit heb gemaakt en ik wil het aan zo 
veel mogelijk mensen laten horen."  



 

 
Puur. Toegankelijk. Eerlijk. Stoer. Ongecompliceerd. Feelgood. Rock! Met een 
hoofdletter ‘R’. Inpluggen en spelen maar. Dat is het credo van Hangover Hero. Een 
band die voortkomt uit de Nederlandse metalscene, maar muzikaal mijlenver van dat 
genre af staat en floreert in op Amerikaanse leest geschroeide rockmuziek.  
 
Hangover Hero is het geesteskind van zanger/gitarist Ronald Landa (ex-Delain), die 
bandleden Ad Sluijter (gitaar, ex-Epica), Andre Borgman (drums, ex-After Forever) en Mats 
van der Valk (bas, Autumn) uit ‘het wereldje’ kende. “We houden allemaal enorm voor recht-
toe-recht-aan rock en hadden het er al vaker over gehad om samen iets te doen met onze 
voorliefde voor die muziek”, aldus Landa. “Maar door de drukke agenda’s van onze bands, 
kwam het daar nooit van.” Nadat Landa eind 2009 stopte bij Delain om zijn muzikale dromen 
na te jagen en ook Sluijter en Borgman beschikbaar bleken, ging het snel. Van der Valk 
hoorde van het project, voegde zich bij hen en een ronkende rockmachine was geboren. 
 
De bandnaam werd gevonden toen de band in 2010 gewapend met hun eerste nummers naar 
de Duitse Gate Studio’s togen om met producer Sascha Paeth demo tracks op te nemen. Paeth 
was aanvankelijk vooral als klankbord benaderd. De producer raakte echter zo enthousiast, 
dat hij nu als een ‘onzichtbaar vijfde bandlid’ bij het volledige project betrokken is. “Het was 
de bedoeling dat we fris de studio in zouden gaan, maar het werd de avond voor de opnames 
iets te gezellig in de hotelbar”, lacht Landa. “De volgende morgen waren we niet te genieten, 
maar we hebben keihard gewerkt. Sascha noemde ons daarom gekscherend ‘Hangover 
Heroes’ en hield daar maar niet mee op. We hebben dat toen geen moment als bandnaam 
overwogen. Tot we op weg naar huis waren en die term onderling maar bleef rondzingen. 
Uiteindelijk werd Hangover Hero als bandnaam kozen. Korter, net even wat krachtiger en met 
het karakter van een antiheld. Het paste perfect!” 
 
In het najaar van 2011 verschijnt het van begin tot eind stevig door rockende debuut. 
Muzikaal ligt dat album in de lijn van de op internet geposte demo’s van Play In A Band en 
Mr. Perfect, twee nummers die de muzikale uitersten van Hangover Hero symboliseren. 
Landa: “Play In A Band is ons meest poppy nummer, Mr. Perfect ons meest donkere. De 
tracks op het album liggen daar muzikaal helemaal tussen en kenmerken zich door een stoer, 
optimistisch, feelgood rock geluid. Een geluid dat je in Nederland eigenlijk niet zo vaak hoort 
en volgens velen niet direct bij ‘onze’ muziekcultuur hoort. Maar we vinden het allemaal te 
gek en zijn daarin niet de enige. Het is muziek om je gedachten op te verzetten. Muziek die je 
opbeurt als je jezelf rot voelt, energie geeft en die perfect is als soundtrack voor een autorit, 
met de voet stevig op het gaspedaal.” 
 
Hangover Hero presenteert zichzelf op 12 mei met een showcase in Tivoli De Helling, waarna 
de band nogmaals de Gate Studio’s in gaat om met Sascha Paeth het debuutalbum af te 
maken. Dat album wordt in de zomermaanden van 2011 afgerond. Rond de release zal de 
band het clubcircuit in duiken. “We komen allemaal uit bands waarmee we wereldwijd op 
grote podia hebben gestaan. Nu starten we weer van voor af aan in kleine zalen. Daar hebben 
daar enorm veel zin in, want dit materiaal leent zich bij uitstek voor  een live uitvoering. 
Hangover Hero staat te trappelen om het publiek met ons kennis te laten maken.” 
 
Meer informatie: www.hangoverhero.com  



 

 
Zelden is er zo veel tijd en inspanning gaan zitten in het opnemen en perfectioneren van een 
debuutalbum. Maar nu het album er is, kan zangeres Odeke de Koning niet anders 
concluderen dan dat de titel My Own Words de lading perfect dekt. “Dit is wie ik ben.” 
 
Schijnbaar achteloos balanceert Odeke met haar My Own Words op het snijvlak tussen jazz en 
pop, daarbij de Hollandse hokjesgeest overstijgend en kwistig strooiend met invloeden uit 
vrijwel elke stroming uit de moderne muziekgeschiedenis. Dat is de muzikale bagage die een 
leven vol muziek met zich heeft meegebracht. Odeke zingt al zo lang ze zich kan herinneren. 
Van de sixties- en seventies rock in haar jeugd – op gitaar begeleid door haar vader - tot jazz, 
waarmee ze op het op het Amsterdamse Conservatorium in aanraking kwam. En alle stijlen 
die daar tussenin liggen. Met popbandjes, jazzcombo’s, op podia als het Bimhuis en festivals 
als MeerJazz. Muziek is een onlosmakelijk deel van wie Odeke is. Onder de naam Odyle 
Kingsly nam ze, begeleid door het London Philharmonic Orchestra, het album Soul Of 
Gershwin op, waarmee ze bij de diverse landelijke radio- en televisiezenders hoge ogen 
gooide. “Maar die cd nam ik niet voor niets onder een andere naam op”, aldus Odeke. “Niet 
dat ik me er voor schaam, maar hij liet maar één kant van mij horen. Ik ben iemand die van 
kickboxen houdt, maar óók van konijntjes aaien. Mijn muziek moet dat weerspiegelen.”  
 
Het uitgangspunt van My Own Words was dat het een compromisloos album moest worden. 
Een cd waarop Odeke zichzelf en haar liefde voor muziek volledig kan overbrengen naar de 
luisteraar. Dat betekent ook dat Odeke zichzelf niet binnen een vaststaand muzikaal kader ziet 
en graag ‘buiten de lijntjes kleurt’. My Own Words is daardoor niet direct een cd in één stijl, 
maar wel een album met één ‘sound’. Het schrijfproces begon enige jaren geleden, de 
opnames - deels bekostigd door een trouwe groep ‘believers’ - startten begin 2010 in de 
Amsterdamse West End Studio’s. “Het is een enorme kick om de liedjes die ik zelf had 
geschreven en als demo had opgenomen tot leven te horen komen in samenwerking met een 
band. Dat maakte mij alleen maar creatiever. Ik zie mezelf ook niet zozeer als artiest, maar 
meer als muzikant. De dynamiek van het werken met andere mensen vind ik heerlijk. Het 
geeft de muziek een kloppend hart.”  
 
Naast het grote aantal door de wol geverfde muzikanten in de band van Odeke, vallen op My 
Own Words de gastbijdragen op van rapper Reazun (Kyteman’s Hiphop Orchestra) op opener 
Like I Care en Gotcha!-boegbeeld E1 Ten op Running Wild. “Op mijn demo’s had ik zelf iets 
wat voor een rap moest doorgaan opgenomen”, lacht Odeke. “De muzikanten kon ik op basis 
van mijn demo’s wel aanwijzingen geven hoe ik iets bedoeld had. Maar rap, daar heb ik 
eigenlijk geen kaas van gegeten, dus ik was overgeleverd aan waar zij mee kwamen. Ik wist 
wel dat ik op Like I Care graag Franstalige rap wilde, vanwege het zachte karakter van die 
taal. Dat heeft Reazun prachtig gedaan. E1 Ten voelde met zijn rap ook perfect de sfeer van 
Running Wild aan.” Dat het album pas nu het levenslicht ziet, zit ‘m vooral in het 
perfectionisme van Odeke en het team dat ze om zich heen heeft verzameld. Voor Odeke 
persoonlijk betekende dit zelfs nog dat ze hoogzwanger van haar tweede kind in de studio aan 
het werk was, op het moment dat anderen al lang en breed met zwangerschapsverlof zouden 
zijn. “Als je zo lang bezig bent met de voorbereidingen, en het muzikaal zo dicht bij je ligt, 
moet je de opnames en de productie niet afraffelen. Zodoende hebben is veel tijd en energie 
gestoken in dit album. Je hebt maar één kans om het goed te doen, en volgens mij zijn we 
daar zeker in geslaagd.”  
 
Meer informatie: www.odekemusic.com 



 

 
Met Catch Your Fall scoorde Clokx een van de meest memorabele dancepop hits van 2010. 
De track maakt momenteel wereldwijd impact en groeit uit tot een klassieker. Catch Your 
Fall is het startpunt van Clokx ‘nieuwe stijl’. Waar het voorheen een solo project was van 
producer/DJ Ron van den Beuken, onder welke vlag hij af en toe tracks uitbracht, kent Clokx 
in de vorm van Martijn de Vries nu een tweede drijvende kracht. Gezamenlijk bouwen ze 
Clokx uit tot een stevig merk.  
 
Ron van den Beuken is al sinds 1998 werkzaam en met name bekend om zijn puike en 
opzwepende mixen van dance platen. Sinds 2003 werkt hij met tussenpozen onder de naam 
Clokx aan meer radiovriendelijk trancemateriaal. De eerste Clokx-release was gebouwd op 
een sample uit Clocks van Coldplay, de tweede Clokx was in 2004 meteen een dikke hit in de 
vorm van Overdrive. “Ik heb het een aantal jaar druk gehad met andere projecten”, aldus Van 
den Beuken. “Clokx kwam daardoor even tot stilstand. Maar uiteindelijk raakte ik creatief een 
beetje uitgekeken op de tranceprojecten die ik deed en begon het weer te kriebelen om meer 
met pop invloeden te doen.” Martijn de Vries is ook geen onbekende. Hij bestiert Elevated 
Music en is als producer en componist werkzaam. Hij is onder meer verantwoordelijk voor 
hits van 4Strings en Loona. “Ik werkte met Ron aan het project Inara en daarvandaan werd 
het idee geboren om samen ook iets onder de naam Clokx te doen. Vond ik een goed idee, 
maar dan wilde ik wel vast onderdeel van Clokx worden.”  
 
De samenwerking staat als een huis. De productionele kwaliteiten van Van den Beuken 
sluiten, mede door zijn conservatorium achtergrond, naadloos aan op het compositietalent van 
De Vries en de toevoeging van vocalen aan het Clokx-werk bleek de gouden greep. Het 
resultaat is een commercieel geluid voor de massa, dat genoeg scherpe randjes heeft om ook 
danceliefhebbers geïnteresseerd te houden. Van den Beuken: “Pop en dance versmelten steeds 
meer en dat levert fantastische radiotracks op. Ze liggen heel gemakkelijk in het gehoor, maar 
zijn in werkelijkheid reuze moeilijk om te maken. Die ontwikkeling is voor producers en 
componisten zoals wij enorm inspirerend.” De Vries: “Een club DJ zou ik het werk van Clokx 
zoals op de radio te horen niet in zijn set draaien, maar in clubmixen met een stevigere beat er 
onder werkt het weer wel heel goed. Dat contrast tussen enerzijds een commercieel geluid, 
anderzijds een credible, definieert Clokx.”  
 
Terwijl Catch Your Fall nu ook in Engeland en Frankrijk hoge ogen aan het gooien is, heeft 
Clokx alweer een aantal nieuwe tracks in de steigers staan. Opvolger van Catch Your Fall is 
Time Of My Life, een track die niet voortborduurt op de eerdere hit en die een nieuw – maar 
nog steeds herkenbaar – geluid laat horen. Daarnaast zal Clokx binnenkort te boeken zijn als 
live-act. “Ook daar gaan we voor kwaliteit”, zo stelt De Vries. “Niets is zo makkelijk als een 
leuk koppie het podium op te sturen met een tape-act. Onze zangeres kan écht zingen.” Van 
den Beuken: “Clokx is een project dat drijft op passie en de drang om onszelf te blijven 
vernieuwen op alle vlakken. Als artiest wil ik mezelf zo breed mogelijk kunnen ontwikkelen 
en Clokx is daar een perfect platform voor.” De Vries: “Wat we met Clokx willen bereiken, is 
dat het een naam wordt om rekening mee te houden. Dat betekent een grotere regelmaat in 
tracks die naar buiten komen, een constant hoge kwaliteit en een altijd verrassend geluid.” 
Van den Beuken: “We maken geen wegwerpmuziek en gaan niet voor het snelle succes. Deze 
samenwerking is voor de lange termijn.”  


