
Jaarverslag DBF 2018  
 
 

Doelstellingen: 
 
1. Voorbereidingen European Blues Challenge in Nederland 
2. Stimuleren van jong bluestalent 
3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
 
Ad 1. Voorbereidingen European Blues Challenge in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van één van de bestuursleden van de DBF is een bidbook opgesteld 
voor de EBU om de EBC in 2020 naar Nederland te halen. Er is een externe partij 
gevonden die bereid is de organisatie van de EBC 2020 op zich te nemen en de 
financiële verantwoordelijkheid te dragen. De DBF viert in 2020 haar 10 jarig 
jubileum en de EBC in Nederland is een mooie gelegenheid om dat te vieren. 
 
Resultaten: 
 

 Bidbook met begroting is definitief ingediend bij de EBU en EBC 2020 wordt 
officieel toegekend aan Nederland. 

 Stichting Blues in Zaanstad (BIZ) is opgericht als externe partij, die de 
organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor de EBC 2020 op zich 
neemt. Het DBF-bestuur heeft kennis gemaakt met BIZ en er heeft afstemming 
plaatsgevonden over het evenement.  

 Bestuurslid Dirk de Hen heeft de EBC 2018 in Noorwegen bezocht en 
organisatie-ervaringen uitgewisseld. 

 Tijdens EBC 2018 in Hell (Noorwegen) heeft de DBF officiëel via een persbericht 
bekend gemaakt dat de EBC in 2020 in Nederland plaatsvindt en wel in het 
Zaantheater te Zaandam op 17 en 18 april 2020. 

 Het EBU-bestuur legt een werkbezoek af op locatie, samen met BIZ en DBF. 

 De voorbereidingen zijn getroffen voor een drie partijen contract tussen DBF, BIZ 
en EBU.  

 
 
Ad 2. Stimuleren van jong bluestalent 
 
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. De ‘Youth 
Showcase’ vraagt een aantal voorwaarden (zoals verantwoordelijkheden, 
verzekering, begeleiding en financiering) en blijkt niet eenvoudig. Voor de Pinetop 
Perkins workshops is het eenvoudiger om Nederlands bluestalent naar uit te zenden. 
De DBF wil samenwerken met overige initiatieven, zoals de Texel Youth Blues 
Challenge.  
Daarnaast is er in de nieuwe opzet van de Dutch Blues Awards een Award voor jong 
bluestalent in het leven geroepen. (zie doelstelling 3) 
 



Resultaten: 
 

 Op initiatief van de DBF is gitarist Guy Smeets (20 jaar oud) voor de prestigieuze 
Pineop Perkins Foundation Youth Workshop in Clarksdale Mississippi 
uitgenodigd. Guy is de eerste Europese gitarist die dit evenement bijwoont. De 
workshop vond plaats van 12-15 juni 2018 en bood gitaar-, piano-, 
mondharmonica- en drumworkshops onder leiding van ervaren bluesman en 
muzikaal director Bob Margolin. Het doel van de workshop is om jonge 
muzikanten te laten groeien en te laten begeleiden door de beste 
bluesmuzikanten en zo te investeren in de toekomst van de blues. 

 Voor de financiering is, naast een bijdrage vanuit de EBU, gebruik gemaakt van 
een donatie van Nationale Nederlanden, welke speciaal beschikbaar was gesteld 
aan de DBF voor het stimuleren van jong bluestalent.  

 Guy heeft zijn ervaringen gedeeld in blogs, welke de DBF via de social media 
kanalen heeft gedeeld om zo andere jongeren te motiveren. 

 DBF en Texel Blues zijn een samenwerkingsverband aangegaan met betrekking 
tot de Texel Youth Blues Challenge. Er is afgesproken dat de winnaar een 
wildcard voor één van de voorrondes van de DBC 2019 krijgt. De 
beoordelingscriteria en jurering vinden bij de Texel YBC op dezelfde wijze plaats 
als bij de DBC-voorrondes. De DBF heeft diens netwerk benut om deelnemers te 
werven voor de YBC.     

 
 
Ad 3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
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.  
In 2018 is de nieuwe opzet geïmplementeerd, met Kees Dusink als projectleider. 
 
Resultaten: 
 

 Er is een implementatieplan gemaakt voor nieuwe opzet Dutch Blues Awards.  

 Verdere praktische uitvoering is tot stand gebracht en concrete producten zijn 
doorontwikkeld, zoals:  

o Inrichting website voor aanmeldingen 
o Beoordelingscriteria en puntensysteem 
o Procedures en voorwaarden  
o Suggesties voor deelnemers aan expertteam  
o PR en communicatieplan 
o Evenement voor uitreiking gepland op 14 april 2018 en er is voorbereid 

hoe de opzet eruit moet zien qua uitstraling 

 Van 1 december tot en met 31 december 2018 is op de website van de DBF de 
aanmeldingsprocedure opengesteld voor voordracht van kandidaten voor de 
Dutch Blues Awards 2018. 

 Via diverse kanalen is berichtgeving uitgegaan om zowel muzikanten als publiek 
te informeren en activeren om kandidaten aan te melden. 

 
Uitreiking Dutch Blues Awards 2017 in het land 



Voor een aantal categorieën is niets gewijzigd. De volgende Dutch Blues Awards 
voor 2017 zijn uitgereikt in 2018: 

 CD-Award: Get Off On It – Robbert Fossen Band. Deze CD is tevens ingezonden 
voor Memphis als Best Self Produced CD, waarbij de CD in de top 5 eindigde. 

 Keeping the Blues Alive Award: Kees Wielemaker en Peter Kempe (Bluestown) 

 Dutch Blues Hall Of Fame Award: Hans Theessink 
Deze Awards zijn op locatie uitgereikt en hebben de nodige media-aandacht 
gekregen via de gebruikelijke DBF-kanalen vooraf, tijdens en na de uitreiking. 
 

 Michael de Jong, die in 2017 werd toegelaten tot de Hall Of Fame, is op 10 maart 
2018 overleden. 

 
Ad 4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
Aanleiding: 
 
In 2016 en 2017 hebben er voorrondes in het land plaatsgevonden voor de Dutch 
Blues Challenge. Op basis van evaluatie zijn verbeterpunten doorgevoerd. In 2018 
wordt volgens de verbeterde procedure de Dutch Blues Challenge uitgevoerd, 
waarbij de finale traditiegetrouw plaatsvindt in de Rustende Jager te Nieuw-Vennep. 
Op basis van het aantal aanmeldingen wordt bepaald of er al of niet voorrondes 
worden gehouden. De winnaar van de Texel Youth Blues Challenge krijgt een 
wildcard voor één van de voorrondes van de DBC 2019. 
 
Resultaten: 
 

 Na beoordeling van de twintig ingezonden aanmeldingen door de 
Challengecommissie van de DBF, hebben zeven bands en één duo zich 
geplaatst voor de finale op zondag 7 oktober 2018 in Hotel De Rustende Jager in 
Nieuw-Vennep. Gezien het geringe aantal aanmeldingen is besloten om geen 
voorrondes te houden.  

 De finale van de DBC wordt georganiseerd volgens het draaiboek en is een 
succes. Helaas moesten twee bands zich afmelden, waardoor het programma op 
het laatste moment is aangepast met een extra optreden en jam van de 
juryleden, een verrassende en zeer gewaardeerde act voor het publiek.  

 Er was dit jaar geen winnaar in de categorie solo/duo's. De jury vond dat het nog 
iets te vroeg was om het enige deelnemende duo naar Memphis af te vaardigen. 
The Dynamite Blues Band won de DBC en gaat Nederland volgend jaar in 
Memphis bij de IBC en op de Azoren bij de EBC op de kaart zetten. 

 Een bestuurslid van de DBF heeft een week later de Texel Youth Blues 
Challenge bijgewoond. Via een persbericht is bekend gemaakt dat het Ray 
Stepien Trio de Texel YBC won en mag deelnemen aan een voorronde van de 
DBC 2019.  
 

Deelname Nederland aan International Blues Challenge 
In januari 2018 namen Mr. Boogie Woogie en The Ragtime Rumours deel aan de 
IBC in Memphis. The Ragtime Rumours haalden de kwartfinale. Mr. Boogie Woogie 
had voldoende jurypunten bij elkaar gespeeld voor een plek in de halve finale.  
 
The Ragtime Rumours winnen European Blues Challenge 2018 
The Ragtime Rumours zijn de winnaar geworden van de European Blues Challenge 
2018 in het Noorse Hell.  De jury roemde hun act van oude oorspronkelijke blues in 
een compleet nieuw jasje met uitstekende muzikanten en een podiumpresentie die 
er zijn mag. Met deze overwinning schrijven The Ragtime Rumours geschiedenis 

https://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/7901


door als eerste Nederlandse band de EBC te winnen. Er vindt een huldiging plaats in 
Café de Paerssjtal te Reuver. 
 
Bestuur: 
Bestuurslid Janny van Doorn legt vanaf 31 december 2018 haar functie neer. 
 
Financiën:  
Zie het financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
 
 
 
 
 

https://www.dutchbluesfoundation.nl/myblues/5761

