
Jaarverslag DBF 2015  
 

Hoofddoelstellingen: 
 
1. Beeldvorming, netwerk en doelgroep vergroten. 
2. Interne organisatie versterken op gebied van communicatie, financiën en expertise. 
3. Huidige evenementen uitvoeren met behoud van kwaliteit.  
4. Oriëntatie op haalbaarheid voorrondes DBC en EBC in NL. 
 
Ad 1. Beeldvorming, netwerk en doelgroep vergroten. 
 
De DBF viert haar eerste lustrum en heeft de afgelopen vijf jaar goede naamsbekendheid 
verworven in de blueswereld. Heel veel mensen in Nederland kennen de DBF echter nog 
niet. De DBF wil activiteiten ontplooien om meer landelijke bekendheid te krijgen. De DBF wil 
een bredere doelgroep kennis laten maken met bluesmuziek, vooral de jongere generatie. 
De DBF wil de bestaande MyBlues database uitbreiden, waardoor bluesmuzikanten zich 
beter kunnen profileren en de blueshistorie in kaart wordt gebracht. 
 
Resultaten: 
 
Blues in the Schools:  
De voorzitter van Blues in the Schools heeft zijn functie neergelegd en de opdracht voor het 
opzetten van een vorm van Blues in the Schools teruggegeven. Ondanks een aantal 
inspanningen en een aantal losse initiatieven is er nog geen resultaat geboekt na twee jaar. 
Zolang er geen vrijwilligers zijn met een goede kartrekker, liggen de ambities op dit vlak stil. 
 

PR-beleid:  
Diverse DBF-leden zijn individueel actief, iedereen doet een onderdeel om de 
naamsbekendheid te vergroten, zoals festivals bezoeken en social media. Er is een overzicht 
gemaakt van events waar de DBF zichtbaar moet zijn. PR-acties voor de evenementen zijn 
geclusterd en worden nu gecoördineerd door één persoon van de PR-commissie. 
Samenwerkingspartners zijn gevonden in Debluesradio.com en de Blueskrant. 
BluesMagazine deelt aangeleverde artikelen. Ticketacties zijn een groot succes. 
Radiostations worden actief benaderd voor interviews en besteden ruimschoots aandacht 
aan de DBF.  
Langzaam maar gestaag vordert het e-book i.v.m. het 5-jarig bestaan DBF. 
 
MyBlues database: 
Er is een bluesgrafie gemaakt van de Dutch Blues Awards en Dutch Blues Challenge tot nu 
toe. 
Er zijn teksten voor de website gemaakt voor de Hall of Fame-ers van de afgelopen jaren, 
waarmee de blueshistorie zichtbaar wordt.  
 
Ad 2. Interne organisatie versterken op gebied van communicatie, financiën en 
expertise. 
 
In het vijfjarig bestaan van de DBF zijn de evenementen en activiteiten door een vaste groep 
mensen opgezet en uitgevoerd. Om verder te groeien als organisatie heeft het bestuur en de 
Raad van Advies uitbreiding nodig in mankracht, zowel in hoeveelheid als in deskundigheid. 
De inmiddels opgezette commissies moeten zelfstandig gaan draaien, waardoor er ruimte is 
voor nieuwe plannen. Verder is een stevige financiële situatie nodig om de doelen te kunnen 
(blijven) behalen.   
 

 
 



Resultaten: 
 
Commissies, bestuur, Raad van Advies:  
De DBA en DBC commissies lopen goed. De evenementencommissie heeft een nieuwe 
voorzitter, Jeannette Ginter. Deze commissie functioneert zelfstandig met korte lijnen naar 
het bestuur. De jaarlijkse bijeenkomst in januari, voor bestaande en nieuwe commissieleden, 
wordt zeer goed ontvangen. 
Het bestuur is uitgebreid met één persoon, Dirk de Hen. 
Wat betreft de samenstelling van de Raad van Advies zijn Ruud Jansen en René Wijs 
ingelijfd. Janny van Doorn en Benjamin Streuper zijn toegetreden. Rien en Marion Wisse 
hebben hun functie en taken neergelegd. 
De DBF was ruim vertegenwoordigd bij de Europese Blues Challenge in Brussel, om te 
netwerken, de organisatie af te kijken en de wens kenbaar te maken bij de vergadering van 
de European Blues Union om de EBC in Nederland te willen organiseren.  
 
Communicatie: 
Er is via de website een digitale werkomgeving ingericht voor de DBA en DBC commissies. 
Bestuur en Raad van Advies komen nu standaard 2 x per jaar bijeen, waardoor er meer 
aandacht is voor een open communicatie binnen de DBF en voor wat er leeft in blues 
Nederland. 

 
Financiën:  
Er is besloten om de reis- en verblijfkosten naar de Internationale en Europese Blues 
Challenge voor 1 vertegenwoordiger voor de IBC en 1 vertegenwoordiger voor de EBC in de 
begroting van de DBF als aparte post op te nemen.  
 
Zie verder het financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
 
Ad 3. Huidige evenementen uitvoeren met behoud van kwaliteit. 

 
De DBF wil de jaarlijkse bestaande evenementen blijven uitvoeren, met behoud van kwaliteit, 
met eenzelfde aantal bezoekers, met bij voorkeur nieuwe en jongere bezoekers. Dit betreft 
de uitreiking van de Dutch Blues Awards 2014 en de Bluesdag met Dutch Blues Challenge. 
De DBF zorgt voor Nederlandse afvaardiging voor de International Blues Challenge en de 
European Blues Challenge. 
 
Resultaten: 
 
Uitreiking Dutch Blues Awards 2014:  
Op 11 april 2015 zijn voor de vijfde keer de Dutch Blues Awards uitgereikt met Gerry Jungen 
(Arrow Classic Rock Radio) als presentator. De Apeldoornse bluesformatie Flavium -
opgericht in 1969 - trad op in zowel de oer- als de huidige bezetting, waarna bandleider 
Anne-Geert Bonder uit handen van Johan Derksen de onderscheiding voor de opname in de 
Dutch Blues Hall of Fame ontving. Ook gitarist Eelco Gelling werd opgenomen in de Dutch 
Blues Hall of Fame. Voor hem had Derksen een extra verrassing, namelijk een gouden plaat 
voor de LP ‘Groeten uit Grolloo’ van Cuby + Blizzards. Gelling was mede-oprichter van die 
band. 
Het duo The Damned and Dirty sleepte voor de derde keer de award voor de Dutch Blues 
CD Award in de wacht, terwijl de Rotterdamse Blues Sociëteit L’Esprit de Keeping The Blues 
Alive Award in ontvangst nam. 
Individuele awards werden uitgereikt aan Jan de Ligt (saxofoon), Hans la Faille (drums), 
Robbert Fossen (zang), Ruud Weber (bas), Govert van der Kolm (toetsen), Ruben Hoeke 
(gitaar) en Gait Klein Kromhof (harmonica). 
De award voor Dutch Blues Band 2014 ging naar de Fossen & Struijk Band.  



 
Opvallend bij de Dutch Blues Award-uitreiking was het teruglopende bezoekersaantal. Er 
worden plannen uitgewerkt om de uitreiking in 2016 op locatie in het land te gaan doen in 
plaats van tijdens een evenement. 
 
Bluesdag met Dutch Blues Challenge:  
Op 4 oktober 2015 vond de vijfde editie van de Dutch Blues Challenge plaats. In totaal 
namen zes bands en drie acts in de categorie solo/duo deel. 
De winnaars van deze editie werden Phil Bee's Freedom bij de bands en Big Bo in de 
categorie solo/duo's.  
Het programma van de Bluesdag bestond verder uit live muziek in de foyer, workshops, een 
bluesmarkt en een fototentoonstelling van Nederlandse blues muzikanten. De workshops 
van John F. Klaver (‘Instant Bluesplaying’), Cajonspecialist Antal Steixner (‘Laat je niet 
kisten’) en Hans de Vries (‘The do’s and don’ts of playing (blues) harmonica’) en de 
masterclasses van Phil Bee en Wil Hermens (‘Band Promotie’) en Marc Stakenburg (‘How 
the blues got electric’) werden goed bezocht. 
 
Internationale profilering: 
Begin 2015 zijn de solist Ralph de Jongh en de Leif de Leeuw Band als Nederlandse 
vertegenwoordigers naar de International Blues Challenge (IBC) in Memphis geweest. Voor 
Ralph de Jongh was dit de tweede keer en deze keer haalde hij de halve finale. De Leif de 
Leeuw Band ging tevens naar de European Blues Challenge in Brussel. 
Van de 74 inzendingen in Memphis eindigt de ingezonden Best Self Produced CD van de 
Nederlandse Veldman Brothers bij de laatste vijf in de finale.  
 
Ad 4. Oriëntatie op haalbaarheid voorrondes DBC en EBC in NL. 
 
Afgelopen jaar zijn er verkennende gesprekken gevoerd met een externe partner m.b.t. 
voorrondes voor de Dutch Blues Challenge, waarbij uiteindelijk besloten is niet met die 
partner in zee te gaan. De DBF wil het idee van voorrondes nader onderzoeken.  
Daarnaast wil de DBF de mogelijkheid onderzoeken om de Europese Blues Challenge in 
Nederland te organiseren. 
 
Resultaten: 
 
Voorrondes DBC: 
Er is een voorstel uitgewerkt en de voorbereidingen worden in gang gezet om in 2016 
voorrondes te organiseren voor de Dutch Blues Challenge. Van meerdere kanten kan deze 
nieuwe koers van de DBF op draagvlak rekenen.  
 
EBC in NL: 
Het streven om een bid in te dienen in september 2015 om de EBC 2017 naar Nederland te 
halen, is niet haalbaar gebleken met de organisator, waar de DBF mee samen wilde werken.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 


