
Jaarverslag DBF 2019 
 

Doelstellingen: 
 
1. Voorbereidingen European Blues Challenge 2020 in Nederland 
2. Uitbreiden modules MyBlues 
3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
5. Voorbereiding jubileumjaar 2020 
 
Ad 1. Voorbereidingen European Blues Challenge 2020 in Nederland 
 
Aanleiding: 
 
Tijdens EBC 2018 in Hell (Noorwegen) heeft de DBF officiëel bekend gemaakt dat 
de EBC in 2020 in Nederland plaatsvindt en wel in het Zaantheater te Zaandam op 
17 en 18 april 2020. Stichting Blues in Zaanstad (BIZ) is opgericht als externe partij, 
die de organisatorische en financiële verantwoordelijkheid voor de EBC 2020 op zich 
neemt. De DBF viert in 2020 haar 10 jarig jubileum en de EBC in Nederland is een 
mooie gelegenheid om dat te vieren.  
 
Resultaten: 
 

 Tijdens de EBC 2019 op Azoren (Portugal) is het drie partijen contract tussen 
DBF, BIZ en EBU ondertekend. Tevens is tijdens de EBU-vergadering een korte 
presentatie gehouden. Tijdens de EBC zijn informeel organisatie-ervaringen 
uitgewisseld. 

 In afstemming tussen DBF-bestuur en BIZ-bestuur is de voortgang van het 
evenement gemonitord en zijn voorbereidingen getroffen voor de onderdelen 
waar de DBF verantwoordelijk voor is. 

 Bezoeken van EBC 2019 op Azoren (Portugal) voor presentatie tijdens EBU-
vergadering en om organisatie-ervaringen uit te wisselen. 

 Er is een merchandise pakket ontwikkeld voor het 10 jarig jubileum van de DBF 
om o.a. tijdens EBC 2020 zichtbaar te zijn. 
 

Ad 2. Uitbreiden modules MyBlues 
 
Aanleiding: 
 
De DBF heeft in 2017 het Pro-Account ingevoerd 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.  
  

 
Resultaten: 
 

 Er is een behoeftepeiling onder muzikanten gedaan om te bepalen hoe het Pro-
Account nog aantrekkelijker gemaakt kan worden. 



 Op basis van de rondvraag is het Pro-Account uitgebreid met de volgende 
modules: videopresentatie en muzikantenbank.   
 

Ad 3. Uitvoeren en implementeren Dutch Blues Awards nieuwe stijl 
 
Aanleiding: 
 
Onder leiding van Kees Dusink is een nieuwe opzet voor de Dutch Blues Awards 
ontwikkeld in 2017, waarbij een brede klankbordgroep uit de bluescommunity heeft 
meegedacht. In 2018 is gestart met de implementatie en uitvoering. Eind 2018 zijn 
kandidaten aangedragen door het publiek, waarna in 2019 de eerste Award-
uitreikingen plaatsvinden.  
 
Resultaten: 
 

 De volgende concrete producten zijn doorontwikkeld:  
o Beoordelingscriteria en puntensysteem 
o Opzet expertteam 

 Er zijn regelmatig nieuwsberichten verstuurd over het volgende: 
o Bekendmaking genomineerden 
o Stemmen voor publieksprijs op 5 aangedragen bands 
o Aankondiging Bluesdag 6 oktober, waarbij ervoor gekozen is om de 

uitreiking van de Awards te combineren met de Dutch Blues Challenge. 
Hiermee is de eerder aangekondigde uitreiking in april komen te 
vervallen. 

 Voor de Awards die ongewijzigd zijn, is de gebruikelijke procedure uitgevoerd. Dit 
betrof: CD-Award, Keeping the Blues Alive Award, Hall of Fame Award. 

 De uitreiking van de nieuwe Awards vond plaats tijdens de Bluesdag op 6 
oktober. De voorbereiding van dit evenement vroeg de nodige organisatie, maar 
is zeer goed ontvangen, zowel door alle genomineerde muzikanten als door het 
publiek.  

 De Bluesdag is uitgebreid geëvalueerd en heeft tot een verbeterd draaiboek 
geleid. Het bestuur heeft besloten om ook volgend jaar DBA en DBC te 
combineren op één Bluesdag. 

 
Ad 4. Uitvoeren Dutch Blues Challenge  
 
Aanleiding: 
 
In 2018 zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd voor de Dutch Blues Challenge. 
Helaas lijkt de trend dat het aantal aanmeldingen afneemt. Gezien het geringe aantal 
aanmeldingen zijn in 2018 geen voorrondes gehouden. De finale vond plaats op 7 
oktober 2018 in de Rustende Jager te Nieuw-Vennep. De DBF is een samenwerking 
aangegaan met de Texel Youth Blues Challenge, om zo jong bluestalent een podium 
te bieden. De winnaar van de Texel YBC heeft een wildcard gekregen voor één van 
de voorrondes van de DBC in 2019. 
 
Resultaten: 
 

 Op basis van de beoordeling van de zestien aanmeldingen is besloten om ook in 
2019 geen voorrondes te organiseren. De winnaar van de Texel YBC plaatste 
zich direct voor de finale. Er namen vier bands en twee solo-/duo-acts deel aan 
de finale van de Dutch Blues Challenge op zondag 6 oktober 2019 in Hotel De 
Rustende Jager in Nieuw-Vennep. 



 De voorbereiding van de Bluesdag vroeg de nodige organisatie, maar is zeer 
goed ontvangen, zowel door alle muzikanten als door het publiek.  

 De Bluesdag is uitgebreid geëvalueerd en heeft tot een verbeterd draaiboek 
geleid. Het bestuur heeft besloten om ook volgend jaar DBA en DBC te 
combineren op één Bluesdag. 

 Texel Blues heeft besloten om de Youth Blues Challenge niet voort te zetten. 

 De Dave Warmerdam Band en solist Robbert Duijf wonnen de DBC en gaan 
Nederland in 2020 vertegenwoordigen in Memphis bij de IBC en de band neemt 
deel aan de EBC in Zaandam. 
 

Ad 5. Voorbereiding jubileumjaar 2020 
 
Aanleiding: 
 
De DBF is opgericht in 2009, vaardigde in 2010 voor het eerst een solist en band af 
voor de International Blues Challenge in Memphis en startte in 2011 met haar eerste 
evenementen, de Dutch Blues Awards en de Dutch Blues Challenge. 2020 wordt 
uitgeroepen tot jubileumjaar.  
 
Resultaten: 

 

 Er hebben verschillende DBF-vrijwilligers gebrainstormd over de viering en 
uitingen voor het 10 jarig jubileum. 

 Er is een merchandise pakket ontwikkeld voor het 10 jarig jubileum om o.a. 
tijdens EBC 2020 en de Bluesdag 4 oktober 2020 zichtbaar te zijn. De 
vormgeving wordt gedaan door Alexander Wijn, die Roon van Santen gaat 
vervangen. Roon heeft jarenlang belangenloos promotiemateriaal voor de DBF 
ontworpen. 

 Er heeft een interview plaatsgevonden voor het blad Jazzism, geïllustreerd met 
een foto van het 3-koppige bestuur. Er zijn contacten gelegd voor het 
organiseren van interviews/artikelen in bluesgerelateerde media, zoals de 
Blueskrant en BluesMagazine. 

 
Deelname Nederland aan International Blues Challenge 
In januari 2019 nam The Dynamite Blues Band deel aan de IBC in Memphis, waarbij 
zij het tot de halve finale schopten. Daarnaast was de CD Get off on it van de 
Robbert Fossen Band in de top 5 van de self-produced CD’s beland. 
 
The Dynamite Blues Band wordt 3e bij European Blues Challenge 2019 
The Dynamite Blues Band behaalt de derde plaats van de 22 Europese bands 
tijdens de EBC op de Azoren (Portugal). Het publiek, waaronder een grote 
Nederlandse en Belgische delegatie steekt hun enthousiasme niet onder stoelen of 
banken.   
  
Bestuur: 
Bestuurslid Dirk de Hen legt halverwege het jaar zijn functie neer, omdat hij zijn rol 
als event-manager voor de EBC 2020 niet wil combineren met een bestuursfunctie 
bij de DBF. 
 
Financiën:  
Zie het financieel jaarverslag, zichtbaar op de website. 
 
 
 


