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vrienden vertellen
▶︎ Lieve Roel,
Al een paar keer heb ik je via
Facebook en één keer via een handgeschreven brief laten weten wat jĳ
en je muziek voor mĳ betekenen.
Dit was vooral in een tĳd dat het niet
zo lekker met mĳ ging. Jĳ hebt daar
ook een paar keer op gereageerd via
Facebook wat ik echt heel erg leuk
vind en heel erg waardeer. Gelukkig
gaat het de laatste tĳd een stuk beter.
Bĳ deze wil ik graag met je delen
welke nummers mĳ er onder andere
doorheen hebben gesleept:
Anything is Possible:

Don’t hold on to what you know, sometimes you
just have to let it go. Keep on reaching for the
stars, anything is possible, keep believing it’s not
that far.

Door dit steeds maar te horen
begreep ik dat ik inderdaad moest
proberen om sommige gewoonten
los te laten en te blĳven geloven dat
het anders/beter kan!
Bigger Heart:

Cause I’d rather we jump and fall, yeah I would
rather we jump than to never ﬂy at all. We won’t
get bruised if we never run, but might regret
what we haven’t done.

Ik heb daaruit gehaald dat ik niet
steeds de voor mĳ ‘veilige’ weg moet
nemen maar soms ook eens wat
risico moet nemen en mezelf moet
uitdagen!

oudste vriendin

Someday:
Eigenlijk heel het liedje... dat er ooit
iets gaat gebeuren dat mĳ goed doet
voelen en m’n leven op z’n kop zet!

▶︎ Ik kende zĳn liedjes al wel, die vond ik
heel mooi, maar Roel had ik nog nooit
gezien. Ik ging samen met mĳn dochter
Margit. In de show liet Roel een fototoestel zien van vroeger, de Kodak Box Camera en vroeg wie zo’n ding wel eens gezien had. Ik zei “Ik!” waarop hĳ vroeg of ik
ook wist wat zo’n camera destĳds gekost
had. “Jazeker, 20 gulden”, zei ik.
Toen vroeg Roel “Mevrouw, mag ik eens
vragen hoe oud u vorig jaar was?”
“Jazeker,” zei ik, “negen-en-tachtig!”
“Daar kom ik straks op terug, ik zie u straks
in de foyer.”

En de liedjes die me een goed gevoel
gaven, een soort troostbode dat er
ook nog mensen zĳn die wel om
een ander geven: I’m here, I’ll Stand
Tall, Rise, Broken Tonight, Stay A Little
Longer.
Dank voor al die mooie liedjes en
de steun en inspiratie die ik daaruit
heb gehaald. Ik hoop dat je nog heel
lang mooie muziek blĳft maken. Dat –
ondanks dat ik je niet persoonlĳk ken
– ik je toch kan zien als een vriend (op
afstand). :)

Nadat Roel na de show wat spulletjes en
CD’s had gesigneerd kwam hĳ naar ons
toe en hebben we zeker 10 minuten met
elkaar gesproken. Ik vond het heel leuk
dat hĳ veel belangstelling toonde en de
tĳd voor mĳ nam.

Hopelĳk tot snel in het theater of met
een concert!
Groetjes en liefs,
Marjolein van Hernen XXX

▶︎ Hey Roel,
Ik wil je graag vertellen dat ik het zo mooi vind dat jij
en de band met jullie muziek iets positiefs brengen in
de wereld.
In het klein is dat zelfs terug te vinden in de
VanVelzen-vriendengroep.
Ik heb ook veel respect voor wat jij doet voor
MasterPeace!
Gefeliciteerd met je verjaardag en ... blijf wie je bent!
▶B
︎ este Roel,

The Rush Of Life, 16 november 2013
Theater de Lievekamp, Oss

Groetjes Chloë van Pernis

Je bent alweer jarig, gefeliciteerd! Het geeft me een
ﬁjn gevoel dat ik ook weer bĳ dit RĲ-project betrokken mag zĳn; al weet ik nog niet zo goed wat ik ga
schrĳven. Ik kan dat niet op commando, en doordat ik
dit weer voldoende uitgesteld heb moet dat wel. Dus.
Ik ga mĳn lĳstje met gigs van dit jaar erbĳ pakken en
je vertellen wat ik van dit VanVelzen-jaar vond. Ohja,
dit is een hele klus want mĳn enkelbanden zĳn zater▶︎ Lieve Roel,
Ten eerste wil ik je natuurlĳk van harte feliciteren met
je verjaardag! Er is alweer een jaar voorbĳ gevlogen.
Een jaar waarin ik jullie minder vaak live heb gezien,
maar toch ook dit jaar is niet voorbĳ gegaan zonder VV
optredens door het hele land.
Van Zwolle tot Haarlem en ook tussen die twee mooie
steden in, in m’n eigen stadje, Almere. Het verst weg,
Groningen. En wat was nou de mooiste keer? Ik heb
geen idee, alle keren heb ik genoten. Dit jaar nam ik alleen met enige regelmaat iemand mee. Ja, m’n vriend
heeft ondertussen ook bĳna heel Nederland afgereisd
om samen met mĳ jullie te volgen.
Het waren er dit jaar misschien niet zo veel (7 keer),
maar ze waren stuk voor stuk heel mooi om bĳ te mogen zĳn. Ik wil je dan ook dit jaar weer bedanken voor
alle mooie momenten die ik dankzĳ jullie heb meegemaakt en ook voor de groep mensen die ik via jullie
heb leren kennen.
Als toppunt van het jaar wil ik de VanVelzenVriendendag nog eens aanstippen, want wat was dat een onwĳs

Anny Westerbeek

dag gescheurd (het is nu zondagavond 23:11), maar
dat is wanneer jĳ dit leest denk ik wel weer hersteld.
De eerste gig van dit jaar (begonnen op 20 maart
2014) waren meteen drie optredens.. Voldoende
kilometers werden gemaakt, volgens Google 542.
Tĳdens deze festivals werd ik meteen verliefd op de
nieuwe “Shine A Little Light” versie, met de heerlĳke
gitaarbattle tussen Roy en Xander. Deze vind ik echt,
echt heel tof! Ik hoop dat jullie deze versie dit jaar zo
blĳven spelen want, die is echt heel tof.
De volgende gig werd Helden van Amstel. Een optreden waar ik vorig jaar al naartoe wilde, maar doordat
ik toen nog geen 18 jaar was mocht ik niet; dit jaar
dus wel. Het was ﬁjn om jullie andere liedjes te zien
spelen, dat kunnen jullie ook echt goed en het straalt
er van af dat jullie die liedjes tof vinden! De avond
werd helaas afgesloten door een gabberfeestje waar
ik mee naartoe moest van de vriendin die ook met mĳ
mee was. Voor wat hoort wat, na die avond hoorde ik
een beste piep.
Gelukkig was ik van die piep af toen ik deze zomer
naar Zand ging. Dit was ontzettend gezellig met de

groep, jullie wisten er ook weer een echt feestje van
te maken. Dit was ook weer zo tussen de dronken
boeren op het Flaĳelfeest. Jullie geven ons gewoon
ontzettend veel energie en blĳheid, wat we hoop ik
hier ook mee teruggeven. Het is een ontzettend ﬁjn
gevoel om je vrienden mee te nemen naar jullie, dat
ze het optreden echt tof vinden en ze wel vaker mee
zouden willen.
Als ik niets vergeten ben op te schrĳven, eindigde het
jaar met de vriendendag, wat echt een ontzettend
leuke, lieve traditie is. Het voelt speciaal dat jullie het
materiaal met ons durven te delen. Zo was het een
ﬁjn VanVelzen-jaar, ondanks dat het niet heel druk
was met gigs. Waarom, dat zien we vast wanneer het
volgende album uit is. Ik ben ontzettend benieuwd,
zoals altĳd.

mooie dag! Een dag waarop ik dingen heb geleerd,
me heb verwonderd over hoe alles in zĳn werk gaat
en een dag waarop ik heb genoten van het samen zĳn
met andere VVVrienden en met jullie. Het blĳft bĳzonder dat jullie als band de tĳd hebben/nemen voor jullie
VVVrienden, om even te kletsen en een dag in het jaar
volledig te besteden aan de trouwe volgers. Bedankt
daarvoor!
En nu ben ik vooral heel erg benieuwd naar al het nieuwe wat eraan gaat komen de komende tĳd. Al denk ik
dat, wanneer je dit leest, de nieuwsgierigheid en het
geduld al beloond zĳn met prachtig nieuw materiaal.
Ik wens je weer een heel mooi jaar, waarin je toffe dingen gaat doen en veel plezier hebt, niet alleen in de
muziek, maar in alles in het leven. Dat moet wel lukken
met zo’n onwĳs positieve instelling, iets waar ik nog
steeds iedere keer weer vrolĳk van word.
Hopelĳk tot snel weer!

▶︎ Hey Roel!

Liefs en een knuffel, Lisa Kamphuis

Maak er vandaag een ﬁjne dag van, en als je dit later
leest (wat te hopen is voor de visite als die er is) hoop
ik dat je een ﬁjne verjaardag gehad hebt.
Groetjes, Hanneke Venema

Ten eerste van harte met je verjaardag!
Geniet er van, op nog vele jaren. En daarbĳ wil ik
je gelĳk bedanken voor de toffe jaren die ik al heb
meegemaakt dankzĳ je muziek en de mooie momenten. Nieuwe vrienden, herinneringen, je kent het
rĳtje al wel denk ik.
Dit is nu volgens mĳ ongeveer de 3e keer dat ik iets
naar je schrĳf dus hoop ik dat het niet al te cliché
wordt. Maar toch moet ik je echt weer even bedanken voor alle toffe momenten die ik meemaak dankzĳ jou. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen... Sorry, ik
zal dit bericht deze keer kort houden. Ik verheug me
in ieder geval onwĳs veel op het komende jaar dat
ons te wachten staat, met een nieuw album en veel
nieuwe vette gigs. En hoop daarbĳ ook dat ik/we
nog heel lang van je kunnen genieten. Tot snel!
Liefs, Anne Baak
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vriendendag

▶︎ Vandaag kregen we een kĳkje in de keuken waar
Roel van Velzen met zĳn band zĳn nummers schrĳft
en opneemt. Bĳ ontvangst kregen we kofﬁe of thee
met iets lekkers. Daarna gingen we door naar de opnamestudio. We moesten allemaal op een stoel gaan
zitten en kregen een koptelefoon op om alles beter
te horen. We hebben zĳn nieuwste nummer gehoord
en gezien hoe ze alle lagen van het nummer maken
en over elkaar zetten. Ook kregen we te horen en
zien hoe alle liedjes worden opgenomen en mochten
daar zelf ook aan deelnemen door te klappen en te
zingen. Het was een geweldige ervaring! Voordat we
het eindresultaat te horen kregen mochten we nog
vragen stellen.
Aan het einde gingen we terug naar de ontvangstkamer, waar we weer wat te drinken kregen en er was de
mogelĳkheid om vragen te stellen, op de foto te gaan
of je cd te laten signeren. Ik heb een geweldige ervaring en nieuwe vrienden aan de dag overgehouden
en het was echt super leuk!
Amber van Dam
▶︎ Alle muziek die we op de radio horen van de
band klopt van begin tot eind. Van hoe dat tot stand
is gekomen, heb ik nooit enig idee gehad. Ik wist
wel dat er iets was met lagen die over elkaar heen
werden gezet en verschillende microfoons die
werden gebruikt, maar dat er tien en soms nog wel
veel meer microfoons om één drumstel stonden
had ik nooit verwacht. Hoe zo’n studio er van binnen
uitziet is voor muzikanten heel bekend, maar voor
iemand zoals ik, die niets muzikaals doet (of kan) zal
een studio altijd een vraagteken blijven. Laat staan
hoe een idee tot een nummer wordt gebracht, zou
voor iemand die niets met muziek doet altijd een
vraagteken blijven… dacht ik. Totdat de hele band
ons meenam de studio in om daar live getuige te
zijn van het opnemen van een (nieuw) nummer! Allereerst wat uitleg over hoe het in zijn werk gaat met
daarbij een heleboel voorbeelden van de muziek die
wij allemaal zo goed kennen ondertussen. Tenminste, als je het nummer hoort kennen we de tekst en
kunnen we het gezellig meezingen, maar toen we
Shine A Little Light probeerden te herkennen uit
slechts enkele laagjes, bleek dat ik de nummers nou
ook weer niet zó goed kende. Heel tof om te horen
hoe die, nu oh-zo bekende, nummers ooit tot stand
zijn gekomen. Hoe de tekst nog veranderd is of de
melodie, of waar de tekst nog niet eens bestond,
maar de melodielijn al helemaal klaar was.
Ik heb met volle nieuwsgierigheid geluisterd naar
wat Roel ons te vertellen had. Vervolgens heb ik mijn
volle aandacht verdeeld over alle bandleden die
tegelijk aan het spelen waren in allemaal verschil-
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You
can
call it
luck
lende ruimtes. Het spannendste was voor het laatst
bewaard. Wat voor tekst hoort erbij? “Call it luck, call
it chance” en “You’re the reason I can’t hide” vond ik
al gelijk hele leuke zinnen en die zijn ook direct in
de weken erna door mijn hoofd blijven dansen. Heel
bijzonder om gehoord te hebben hoe het nummer is
opgebouwd. Misschien een leuk ideetje om de ‘laagvoor-laag-opbouw’ opnames van nieuwe nummers
bij te voegen op een aparte “VVVrienden-cd”…?
Nadat ook wij onze bijdrage mochten doen in de
vorm van backing-vocals en ‘claps’ hadden we een
kort vragenrondje waarna we het eindresultaat te
horen kregen. En wat was dat super leuk om te
horen! Wat net stap voor stap was opgebouwd in de
studio waarin wij op dat moment zaten, is ineens een
nummer. Heel gaaf!
Na het beluisteren van het eindresultaat was het tijd
om even met elkaar naar de woonkamer te gaan.
Even wat eten en drinken en op de foto (ja dat moest
ook weer gebeuren want dat blijft zo leuk)! Ik vond
het leuk om na aﬂoop nog even te praten over hoe
wij de dag hebben ervaren en hoe de band in Congo geïnspireerd was geraakt en daarop muziek heeft
gebaseerd. Het blijft naar mijn mening bijzonder om
fan/vriend te zijn van een band die zo dicht bij de
fans staat.

Een band die niet alleen
via tijdschriften en andere
media zijn verhaal kan
doen, maar ook
persoonlijk met de fans
wil en kan praten.

Ik heb 7 december als een mooie, bijzondere dag
ervaren. Een dag waarop ik van alles heb geleerd en
me heb verwonderd over hoe alles in zijn werk gaat.
Ik heb genoten!
Liefs en een knuffel, Lisa Kamphuis

▶︎ Wat een dag weer. Eerst moest ik even héérlijk
leren... maar in de middag zou de dag al snel leuker
worden want dan was het eindelijk weer tijd voor de
Vriendendag. Ik wist eerst niet zo goed wat ik me
erbij voor moest stellen, alleen een hele gezellige
dag met leuke mensen en dat ik waarschijnlijk ook
weer wat nieuwe mensen zou gaan leren kennen, en
daarbij natuurlijk de band weer zou gaan zien die er
staat om mij/ons weer een geweldige dag te bezorgen. Na een heerlijk ritje naar Volendam en een
lekker drankje in de studio was ik alweer vijf vrienden
rijker, goed begin dus! En daarbij is het natuurlijk
ook ontzettend leuk om de mensen die ik al kende
weer eens te zien en om Roel weer even een dikke
knuffel te geven.
Ik had al wel ideeën over hoe dat zou gaan in een
studio maar dit was toch wel anders dan ik had
verwacht! En hoe de band dit dan heeft gepresenteerd was onwijs tof! Roel met zijn grapjes over het
reclame maken voor de studio. En hoe alles stuk voor
stuk werd ingespeeld en zo tot één groot geheel
kwam, namelijk: het nieuwe nummer, WAUW! Onwijs
vet! Hoor je ook eens de andere dingen naast de
zang enzovoorts. Kortom, een super middag met als
kers op de taart nog even een drankje en heel veel
gesprekken, foto’s en knuffels.
En dan is het helaas weer voorbij en kunnen we ons
alvast allemaal weer heel erg gaan verheugen op
een volgende keer, of anders in ieder geval de concerten, nieuwe liedjes, en toffe mental picures die op
ons staan te wachten :).
Iedereen bedankt voor deze topmiddag! Het was
super leuk!
X Anne Baak
▶︎ Ik vond het een geweldige dag. Ik had het eigenlijk helemaal anders verwacht maar het was nog veel
beter! Het was een warm welkom en er waren hele
aardige mensen. Het was mijn eerste keer dat ik er
bij was maar ik voelde me totaal niet buitengesloten,
het was echt heel gezellig, ondanks dat ik niemand
kende. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en het
was echt super! Ik vind dat Roel heel mooi kan vertellen en hij heeft het echt helemaal super gedaan.
Ik heb nieuwe dingen geleerd en ik heb kunnen
lachen. Het leukste vond ik toen we na aﬂoop nog
boven met z’n allen boven konden eten, drinken en
kletsen. En dat Roel, Xander, Jimmy, Roy, Simon &
Ralf nog kwamen en dat je met ze op de foto kon.
Dit vond ik super leuk want in de mail stond dat daar
geen tijd meer voor zou zijn en dat vond ik jammer
maar ik was dus super blij dat het toch nog kon! Ik
heb een geweldige dag beleefd en het was echt
fantastisch!! Een geweldige ervaring en ik ben zeer
blij dat ik dit heb mogen meemaken.

vrienden draaien

You
should
know
Mooie liedjes die
jij wel zou kunnen
waarderen
ED SHEERAN
Aﬁre Love
JOE SATRIANI
Always With Me, Always With You
ARCTIC MONKEYS
Arabella
CARA DILLON
Come Dream A Dream
ONEREPUBLIC (FT. SARA BAREILLES)
Come Home
A-HA
Cry Wolf
GAVIN DEGRAW
Dancing Shoes
BLOEM
Even Aan Mijn Moeder Vragen
KEATON HENSON
Earnestly Yours
THE SCRIPT
Flares
BASTILLE
Flaws
ILSE DELANGE
Flying Blind
MÊLÉE
Freeze
FINK
Hard Believer (Album)
KEATON HENSON
Healah Dancing
MICHAEL JACKSON (FT. AKON)
Hold My Hand
THE EAGLES
Hotel California
FOO FIGHTERS
I Am A River
DESTINE
Illuminate
ALOE BLACC
Lift Your Spirit
KENSINGTON
Little Light
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SUSAN VEGA
BOSTON
THE SCRIPT
JOHN MAYER
JUSTIN TIMBERLAKE
PRINCE
BASTILLE
RACOON
BILLY JOEL
GOLDEN EARRING
PASSENGER
A-HA
MAROON 5
BEN HOWARD
AYREON
BASTILLE
ED SHEERAN
SIMPLE PLAN
THE WAR ON DRUGS
THE SCRIPT
VICTORIA JUSTICE

Luka
More Than A Feeling
No Good In Goodbye
No Such Thing
Not A Bad Thing
Nothing Compares 2 U
Oblivion
Oceaan
Piano Man
Radar Love
Riding To New York
Stay On These Roads
Sugar
The Fear
The Final Experiment (album)
Things We Lost In The Fire
Thinking Out Loud
This Song Saved My Life
Under The Pressure
Without Those Songs
You’re The Reason

vrienden gaan op pad

Ik ga naar een
concert en ik
neem mee...
...steeds minder! Gewoon lekker genieten van het moment.
...cd om te signeren, camera.
...polaroid camera, gewone camera, iPhone, oortjes,
voldoende eten en drinken voor tijdens het wachten.
... camera/telefoon, van alles om eventueel te laten
signeren en een grote glimlach. :)
...camera, mijn beste vriendin, een valies want ik verblijf op
hotel.
...mijn camera, cd’s voor een handtekening. Nu heb ik
op alle cd’s de handtekening al, heb een keer een
foto meegenomen die ik bij de vorige tour had
gemaakt en van elk bandlid de handtekening erbij laten
zetten.
...telefoon, camera, mooiste kleding, vriendin, dingen die ik
graag gesigneerd wil hebben, en geld om spullen
te kunnen kopen die bij een concert te koop zijn.
...mijn camera, een foto om te laten signeren, maar vooral
een heel goed humeur en zin om mee te zingen en
te dansen.
...camera, m’n vriend en een hoop plezier!
...telefoon, ﬁsh-eye lensje, pen en papier.
...camera, (toekomstige) VVVrienden en m’n kaartje, anders
kom ik niet ver.
...uiteraard mijn camera, een stel leuke vrienden en mijn
concertkaartjes.
...camera.
...mobiel, mijn stem en misschien de liedjes op papier.
...iPhone.
...iPhone als camera, partylichtjes en mijn OV-chipkaart,
anders kom ik nergens.
...een vriend(in), m’n telefoon en een heel goed humeur!
...AH, vroeger was dat altijd confetti ja. Mijn telefoon voor
foto’s en de VanVelzenVrienden natuurlijk.
...iedereen die maar mee wil. :)
...mijn camera, mijn goede humeur en heel veel zin.

...mijn telefoon om foto’s en video’s te kunnen maken en
een ﬂesje water.
...mijn telefoon, camera en een goed humeur.
...fototoestel, iets om te signeren, soms een keyboardtaart,
een rompertje, vrienden.
...mijn camera, vrienden om dit geweldige gebeuren mee
te delen en een goed humeur.
...ik hoef niets mee te nemen, want als ik Roel zie, is dat
genoeg.
...telefoon om foto’s te maken en goede zin (maar dat gaat
vanzelf als ik naar VV ga).
...camera, vrienden, heel vrolijk humeur.
...de concertkaartjes, mijn telefoon (camera), mijn
oordopjes en geld.
...camera, telefoon, gehoorbescherming, cd’s/iPod voor
onderweg.
...niet iets speciaals eigenlijk. Mijn favoriete outﬁt, en vrienden. :)
...camara, tasje met geld, mijn vriendin en goeie zin!
...mijn oren, mijn ogen en genoeg opslagcapaciteit voor het
opslaan van mental pictures.
...mijn camera en een feestelijk humeur.
...mijn telefoon, voedsel, mp3-speler voor de reis en vooral een
goed humeur!
...mijn mobiel, niet voor foto’s of video’s voor tijdens het concert,
dat vind ik namelijk niks, maar achteraf is een foto maken
met Roel en/of bandleden altijd gewaardeerd natuurlijk.
...camera en heel veel zin.
...m’n zoon, camera en veel lol.
... mijn beste vriendin, mijn allerbeste humeur, tasje+make-up,
telefoon en OV-kaart.
...iPhone voor foto’s en ﬁlmpjes, confetti, concertkaartje,
lieve mensen, drinken, extra oplader.
...fotocamera.
...bellenblaas, mijn VVVrienden!
...tickets, OV-kaart, vuilniszakken om op te zitten, eten, telefoon.
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het leven van vrienden

A day in

Hanneke Venema

Claudia Balke

Lisa Kamphuis

Hoe lang ken je VV
al en hoe ben je fan
geworden?

Dat was in juni 2011, toen hoorde ik een
VanVelzen liedje op de radio. Ik dacht wat is
dit een leuk liedje en van het één kwam het
ander.

Eigenlijk al heel lang, vanaf de Crazy Piano’s,
daar heb ik Roel meerdere malen zien
spelen. Eerst was ik heel erg op de achtergrond fan maar de laatste jaren ben ik wat
drukker.

Sinds augustus 2012, en het begon toen ik
The Rush Of Life op de radio hoorde, wat ik
wel een leuk nummer vond. Vervolgens ben
ik gaan Youtuben en op social media gaan
kijken en toen kwam ik steeds meer tegen
zoals VVTV’s. En ik kwam in contact met
andere VVVrienden.

Wat doe je voor
werk of opleiding?

Ik doe de lerarenopleiding Economie en in
mijn vrije tijd werk ik bij de Lidl.

Ik heb een sieradenlijn en een kralenwinkel.
Het is wel allemaal ofﬁcieel maar het is
eigenlijk een uit de hand gelopen hobby.

Ik werk niet maar ik volg de lerarenopleiding
biologie in Amsterdam, momenteel zit ik in
mijn tweede jaar.

Wat zijn je hobby’s
naast VV?

Ik korfbal, ga graag uit en slaap graag,
vooral uitslapen. En verder gewoon leuke
dingen doen met vrienden.

Sowieso sieraden en kinderhaaraccessoires
maken. Ik hou heel erg van boeken lezen
en ik ben gek op reizen. Hoewel reizen de
laatste tijd wat lastiger is, doen we het toch.

Mijn paard Dancer en mijn vriendje Richard,
daar besteed ik beide heel veel tijd aan.

Naar welke muziek
luister je nog meer
graag?

Ik luister momenteel veel Kensington,
Chef’Special en een beetje Bastille zegmaar.
Eigenlijk wel een beetje van alles wat.

Ik ben zeer kieskeurig qua muziek, ik luister
in het ziekenhuis eigenlijk alleen Roel, daarnaast wil ik nog wel andere muziek luisteren
zoals van Mirjam van der Loo en Wilson
Philips. Bij de meeste artiesten heb ik dat
ik een nummer wel goed vind maar de rest
van het album niet zo goed.

Daarnaast ben ik eigenlijk heel random, de
radio staat veel aan op SkyRadio en soms op
Q-Music of 3FM.

Hoe ziet een
gemiddelde dag er
voor jou uit?

Nou ik moet ’s ochtends van 06:00 tot 08:00
werken drie keer in de week. De dag begint
dus best wel vroeg, ’s ochtends om 05:15,
dan ga ik naar school, dat verschilt per dag
maar gemiddeld tot 13:00 of 14:00 uur.
Reizen, ’s avonds dingen doen. Dan ga ik
vaak heel erg laat naar bed want ik heb het
veel te druk met onnozel whatsappen.

Ligt eraan of we een goede of slechte dag
hebben. Door de ziekte van René moeten
we heel erg goed plannen. Dus onze dagen
zijn eigenlijk heel erg verschillend maar wel
helemaal gepland.

Als het een schooldag is gewoon school
en dan kom ik thuis, ga ik eten en dan ga
ik naar mijn paard toe. Als ik nog tijd over
heb kijk ik TV en in het weekend maak ik
meestal huiswerk. En gewoon samen met
mijn vriendje achterover zitten en met de
hondjes wandelen. Een vrij rustig leven.

Hoe hoop je dat je
toekomst eruit ziet?

Ik wil lerares worden en volgend jaar hoop
ik in het eerste te korfballen. En voor de rest
weet ik het nog niet, dat laat ik open.

Ik kijk niet meer zo ver vooruit maar ik hoop
wel dat er nog een keer een oplossing komt
voor mijn enkel. Voor de rest ben ik eigenlijk
heel tevreden.

Ik hoop nog door te studeren hierna, een
opleiding die wat meer gericht is op een
bepaald onderdeel in de biologie. Daarnaast hoop ik dat het met het paard is en
dat mijn vriendje er nog is. Ik hoef niet groot
te wonen, ik wil gewoon een gezellig huisje.
Liever kleiner wonen en meer overhouden
om leuke dingen te doen.

Wat is je mooiste
ervaring tot nu toe?

Goeie vraag, ja, weet ik niet denk ik.

Onze bruiloft was heel mooi, maar ik vond
mijn toeristische opleiding ook helemaal
te gek. Omdat wij helaas geen kinderen
kunnen krijgen was de geboorte van mijn
nichtje wel echt een uniek moment.

Wat heel belangrijk voor mij is geweest, was
toen we het eerste paard kochten, wat nu
ruim 5 jaar later nog heel veel indruk maakt.
En gewoon mensen die je leert kennen, een
goede vriendin die ik heb leren kennen op
de middelbare en anderhalf jaar geleden
toen ik Richard heb leren kennen.

Hoe zou je jezelf
omschrijven?

Lief, vrolijk, sportief en wel sociaal.

Een doorzetter, enthousiast, ik sta open voor
veel dingen en mensen en ben creatief.

Vrolijk, positief ingesteld, gemotiveerd, voor
school vooral, maar het moet niet mijn leven
innemen. En ik ben denk ik wel lief.

Wie zou je graag
willen ontmoeten?

Channing Tatum.

Nelson Mandela, en dan zou ik hem willen
vragen hoe het komt dat hij zoveel doorzettingsvermogen heeft gehad. Of dat al in
hem zat of dat iets dat heeft getriggerd.
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the life of
Marjolein van Hernen

Kelly Schuurbiers

Maxime Santing

Ik ben fan vanaf 2012 en dat kwam door The
Voice. Toen heb ik eerst The Rush Of Life
gekocht en later de rest van de CD’s.

Sinds oktober 2011, eigenlijk heb ik Roel
een beetje ontdekt door The Voice. Op een
gegeven moment had ik niks te doen en
ben ik hem gaan opzoeken en muziek gaan
luisteren en dat vond ik wel heel tof. Zo ben
ik op het forum terecht gekomen en heb ik
andere VVVrienden ontmoet.

Dat was eind 2006 toen Baby Get Higher
uitkwam. En bij het plaatselijke radiostation
hadden ze in maart 2007 een concert van
VV hier in Emmen. Dat was de eerste keer
dat ik VV zag en toen was ik helemaal om.

Hoe lang ken je VV
al en hoe ben je fan
geworden?

Ik werk bij het Ministerie van Defensie en ik
ben daar senior medewerking ondersteuning.

Ik doe nu de opleiding HBO Accountancy
en als bijbaantje werk ik bij de Sligro op
zaterdag.

Ik ben afgelopen augustus afgestudeerd
vrijetijdsmanager en nu ben ik op zoek naar
een baan maar dat valt nog niet mee.

Wat doe je voor
werk of opleiding?

Tafeltennis, de competitie maar gewoon
ook sporten in het algemeen zoals skaten
en hardlopen. Daarnaast muziek luisteren,
vooral van VV en zingen.

Voetballen, mountainbiken, natuurlijk
concerten bezoeken, gewoon leuke dingen
doen met vrienden en eten.

Concerten bezoeken (ook non-VV), fotoWat zijn je hobby’s
graﬁe, muziek luisteren, vakanties, reizen,
naast VV?
leuke dingen doen, afspreken met vrienden,
shoppen en nagellak dingen.

Ik luister eigenlijk voornamelijk naar de
radio, en dan Radio Rijnmond.

Eigenlijk alles wel tegenwoordig.
Rockmuziek, pop, top 40 en meer.

Op dit moment luister ik vooral Gavin DeNaar welke muziek
Graw maar daarnaast vind ik het leuk om de
luister je nog meer
radio te luisteren, dingen die nu in zijn maar
ook oudere muziek. Omdat mijn vader in de graag?
muziek heeft gezeten weet hij er heel veel
van, dus ik luister altijd veel muziek thuis.

Ik heb eigenlijk twee soorten dagen. De ene
dag is van het werk, en ik heb een kleintje
van bijna vier, dus ik werk ook een paar
dagen niet zodat we die samen kunnen
doorbrengen. Als ik werk ga ik na het werk
graag nog even tafeltennissen of zingen.

Als ik naar school ga: met de trein naar
Breda voor college en dan werk ik ’s middags vaak aan school zodat ik in de avond
leuke dingen kan doen.

Opstaan, ontbijten en omdat ik momenteel Hoe ziet een
thuis ben doe ik vaak huishoudelijke dingen.
gemiddelde dag er
Het is nu niet zo interessant, ik ben nog op
voor jou uit?
zoek naar een baan.

Natuurlijk samen met mijn vriend, ik hoop
mijn opleiding af te maken en een goede
baan te krijgen. En daarnaast leuke dingen
blijven doen zoals concerten bezoeken en
mountainbiken enzo.

Ik hoop dat ik dan een leuke baan heb en
eventueel op mezelf zou kunnen wonen
en wat van de wereld heb kunnen zien en
vooral nog veel mag genieten van muziek.

Hoe hoop je dat je
toekomst eruit ziet?

Toch wel mijn trouwen. Ik ben in 2007 getrouwd en dat was wel een hele mooie dag.
En daarnaast natuurlijk de geboorte van
mijn dochtertje.

Ik denk de geboorte van mijn neefje en
natuurlijk dat ik mijn vriend ontmoet heb,
dat is wel de liefde van mijn leven. Oh, en
de eerste keer dat ik VV live zag, dat was met
For Your Ears Only.

Ik vind het bijzonder dat ik bewust heb mee
kunnen maken dat mijn ouders trouwden,
ik was toen 12. En ik vind het gewoon heel
leuk om met mijn familie op vakantie te
gaan. Ik ben ongeveer 11 jaar geleden bij
familie in Curaçao geweest en dat was wel
heel bijzonder.

Wat is je mooiste
ervaring tot nu toe?

Rustig, redelijk onzeker hoewel dat wel wat
beter wordt, nieuwsgierig.

Doorzetter, ik wil altijd gelijk hebben, ik
denk wel sportief en ik houd van de risico’s
opzoeken.

Verlegen, onzeker, betrouwbaar en beschei- Hoe zou je jezelf
den.

Roger Federer.

Michael Jackson.

Gavin DeGraw.

omschrijven?

Wie zou je graag
willen ontmoeten?
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A day in

Jesse Budie

Amber van Dam

Cynthia Bosman

Hoe lang ken je VV
al en hoe ben je fan
geworden?

Ik weet niet precies meer hoe het is gegaan.
Ik denk dat het in 2007 is geweest. In dat
jaar ben ik voor het eerst naar een concert
gegaan, de Unwind tour in Paradiso.
Het kwam toen door DWDD en ook Baby
Get Higher was vaak op de radio. Ik denk
dat het dus toch 2006 was.

Ik ben al fan vanaf 2011 en dat was tijdens
RTL Viert De Zomer (Zwolle). Ik kwam daar
vooral voor VV.

Toen Roel bij The Voice zat heb ik hem leren
kennen. Mijn moeder zei dat er wat leuks op
TV was over zingen. Ik keek en ik vroeg aan
mijn moeder: “Wie is dat dan?” Ze vertelde
me dat het een zanger was, daarna ging ik
zijn muziek opzoeken en ik vond het heel
leuk.

Wat doe je voor
werk of opleiding?

Ik doe nu de opleiding CIOS, sport en bewegingsbegeleider.

Ik zit in havo 4 en hierna ga ik waarschijnlijk
productontwerp studeren.

Ik ben school aan het afronden. Ik werk met
dieren en met creativiteit. Heel gevarieerd
eigenlijk. ik werk ook nog in de winkel.

Wat zijn je hobby’s
naast VV?

In het algemeen concerten en festivals bezoeken, voetballen en gamen.

Volleyballen en naar stenen zoeken. Dat zijn
mineralen, dat doe ik dan tijdens vakanties
en ik heb er best wel heel veel inmiddels.

Zingen vind ik heel leuk om te doen. Ook
ben ik graag met dieren bezig, vind ik het
leuk om te knutselen, wandelen en muziek
te luisteren.

Naar welke muziek
luister je nog meer
graag?

Coldplay, The Script, Ed Sheeran, Stromae,
Bastille, Macklemore & Ryan Lewis en nog
wel meer, maar dat zijn de belangrijkste.

Naast VV luister ik niet echt veel naar andere
muziek, behalve Stromae.

Rihanna vind ik leuk. Queen en The Beatles
luister ik ook heel graag naar.

Hoe ziet een
gemiddelde dag er
voor jou uit?

Opstaan en naar school en vanuit school
meteen door naar stage tot 21:00.
Op andere dagen na school: naar huis en
dan heb ik vrije tijd en kan ik aan school
werken.

’s Ochtends best wel vroeg opstaan, dan
naar school en op woensdagmiddag moet
ik na school door naar mijn werk.

Doordeweeks gaat ’s ochtends de wekker
en dan ga ik werken. In het weekend slaap
ik uit, spreek ik met vriendinnen af en ga ik
langs bij mijn ouders.

Succesvol worden met mijn opleiding. Ook
hoop ik hoog te komen met volleybal, dat
wil ik wel heel graag. Ik speel nu bij de A1.

Ik zie eigenlijk wel dat ik op mezelf ga
wonen helemaal en het is een droom van
me om kinderen krijg en een leuke man. En
ik hoop dat Roel nog steeds muziek maakt
en ik hem kan blijven volgen.

Ik zit er nu middenin om dat voor mezelf
Hoe hoop je dat je
toekomst eruit ziet? uit te vogelen. Ik hoop over een aantal jaar

een HBO-opleiding te doen, de ALO voor
sportleraar om daarna als sportleraar op de
middelbare school te werken.

Wat is je mooiste
ervaring tot nu toe?

Dan kom ik toch uit op mijn operatiedag. Ik
zeg altijd dat als ik een tijdmachine had, ik
terug zou gaan naar dat moment. Je zou het
mijn wedergeboorte kunnen noemen.

Ik ben ooit in Duitsland via een soort
kabelbaan in een tuigje van de top van de
ene berg naar de top van een andere berg
gegaan. Dat was wel echt heel tof.

Ik heb er drie. Dat ik kon ﬁetsen, dat lukte
me eerst niet, maar toen het lukte was mooi.
De tweede was dat ik naar Parijs ging, naar
Disneyland. De laatste is dat mijn vriendin
zei: “Wil jij een keer Roel in het echt zien?”
Ik zei: “Ja, maar dat kan niet. Je kan hem op
TV zien.” Toen zei zij: “Dat kan wel, in het
theater, zullen we gaan?” Uiteindelijk heb ik
hem ook nog gesproken en dat vond ik wel
heel spannend.

Hoe zou je jezelf
omschrijven?

Sportief, sociaal, behulpzaam en betrouwbaar denk ik. Ook ben ik een muziekliefhebber.

Verlegen, best wel creatief en sportief.

Behulpzaam, niet altijd de meest dappere,
verlegen, betrouwbaar en ook wel lief.

Wie zou je graag
willen ontmoeten?

Ik zou er twee hebben, Chris Martin en
David Beckham. Dat zijn mensen die ik zó
tof vind.

Stromae.

De liefde van mijn leven.
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the life of
Lieke van der Zon

Jamie Lebbink

Marline Vonk

Ik ben eigenlijk fan geworden door een
vriendin die zei dat ze VV wel leuk vond en
dat ik dat een keer moest opzoeken. Dat
deed ik en toen zei ik tegen mijn moeder:
“Ik wil eigenlijk wel een keer naar een
concert.” Vervolgens ging ik naar Live38XXL
(2011) en sindsdien ben ik fan.

Dat is volgens mij al bijna 8 jaar geleden, via
de radio en dat is hoe Ilse en ik elkaar hebben leren kennen. Ik was in een restaurant
en ik was een beetje aan het meezingen
met de muziek en aan de andere kant werd
ook meegezongen. Zo zijn we in contact
gekomen en dit jaar gaan we trouwen.

Dat moet op 18/12/2010 geweest zijn. Een Hoe lang ken je VV
vriendin kwam met het idee om als uitje met
al en hoe ben je fan
de meiden naar de Hear Me Out theatertour
te gaan van VanVelzen. Ik had nog nooit van geworden?
hem gehoord, maar het leek me een gezellig uitje dus waarom ook niet! Tijdens die
voorstelling keek ik mijn beste vriendin aan.
Vanaf toen wist ik wat “fan” zijn betekende.

Ik zit nu nog op de middelbare school,
vmbo-tl, in mijn laatste jaar. Volgend jaar wil
ik de opleiding ‘artiest met saxofoon’ gaan
doen in Zwolle en anders in Groningen.

Ik ben fotograaf en ik fotografeer voornamelijk interieur en architectuur. Daarnaast
geef ik cursussen voor basisfotograﬁe en
avondfotograﬁe.

De opleiding die ik volg is een opleiding tot Wat doe je voor
verpleegkundige. Ik zit nu in mijn laatste jaar
werk of opleiding?
en daarnaast werk ik sinds dit jaar op een
revalidatieafdeling.

Paardrijden, skiën, waterskiën en zwemmen.

Muziek, muziek en nog eens muziek.

Onder andere lezen, concerten, festivals en
theaters bezoeken, uitjes met vriend(inn)en
en sporten.

Wat zijn je hobby’s
naast VV?

Ilse DeLange, Hanson en verder gewoon
538 en de muziek die zij draaien.

Maroon 5, Kane, Kensington en wat ik al een
tijdje luister is The Young Folk, dat is Ierse
muziek.

Ik heb een erg brede muzieksmaak, vrijwel alle muziek ( dus geen hardcore, hardstyle etc) vind ik leuk. Qua artiesten luister
ik veel naar Bruno Mars, Michael Jackson,
Michael Bublé, Ed Sheeran en Passenger.

Naar welke muziek
luister je nog meer
graag?

Dat is niet zo heel interessant. Ik ga naar
school, daarna maak ik huiswerk, ga ik wat
computeren en na het eten speel ik vaak
saxofoon en dan ga ik naar bed.

Het begint met het zorgen voor Sem, daarna
heb ik de dag voor mezelf en ben ik bezig
met fotograﬁe en probeer ik ook zoveel
mogelijk te wandelen, zowel met de honden
als met de camera.

Als ik stage heb is het opstaan, van 07:30
Hoe ziet een
tot 16:00 stage op een revalidatieafdeling,
gemiddelde dag er
dan naar huis, eten en tv kijken of muziek
voor jou uit?
luisteren en dan weer naar bed... Best saai
eigenlijk als je het zo opnoemt, maar gelukkig maak je veel mee als verpleegkundige.

Ik hoop dat ik dan iets in de artiestenbranche, iets met saxofoon of iets wat met
muziek kan doen. Ik wil graag van mijn
hobby mijn beroep maken. Als dat niet kan,
dan wil ik nog een HBO-opleiding doen,
waarschijnlijk de PABO.

Als het nu zo mag blijven, dan teken ik
ervoor.

Ik hoop op een leuke man, kinderen, mooi
Hoe hoop je dat je
huis, goeie baan. Kortom: het goede leven,
toekomst eruit ziet?
maar vooral dat ik nog steeds gelukkig ben.

Ik vond de eerste Rush Of Life-theatertour
in Emmen wel echt heel gaaf. Het optreden
was hartstikke leuk en het moment dat ik
hem ontmoette was heel speciaal. Ik was
heel zenuwachtig en Roel was heel relaxed.
Toen ik hem de tweede keer ontmoette,
tijdens de vriendendag, vond ik het alleen
maar leuk.

Dat zijn eigenlijk twee dingen. De geboorte
van mijn zoon en de kennismaking met
Roel en Sem. Dat heeft wel veel voor ons
betekend. Roel is ook de reden waardoor
we samen zijn en een zoon samen hebben.
Ik had niet verwacht dat die ontmoeting zo’n
indruk zou maken. Nu hoop ik in juli nog
een mooi moment mee te mogen maken
met de bruiloft.

Dit vind ik een moeilijke... Ik heb zo veel
Wat is je mooiste
mooie ervaringen, maar ik denk dat de
ervaring tot nu toe?
momenten waarop ik besef hoe geweldig
het was om bij jouw optredens te zijn, tot de
mooiste behoren.

Wel vrolijk, denk ik, verder zou ik het niet
weten eigenlijk.

Sociaal, een doener en af en toe een denker. Zolang het kan, ben ik vreugdevol met
humor en ik probeer het allemaal positief te
bekijken.

Enthousiast, sociaal, zorgzaam, onzeker, een Hoe zou je jezelf
denker en soms een angsthaas.

Thijs Römer, Ed Sheeran en Jan Smit.

Dat durf ik zo niet te zeggen.

Michael Bublé of Ellen DeGeneres.

omschrijven?

Wie zou je graag
willen ontmoeten?
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Concert
Souvenirs
Souvenir (memento, keepsake, or token of remembrance):
Een souvenir is een object dat men
aanschaft of krijgt ter herinnering aan iets.
Van kaartjes tot muntjes, bandjes, ﬂyers,
programmaboekjes en plattegrondjes.
Allemaal souvenirtjes van concerten en
festivals. Sommige mensen hechten er totaal
geen waarde aan, maar voor sommige mensen
begint de voorpret als er een kaartje voor het
concert op de deurmat valt.
En hoeveel makkelijker een e-ticket ook is, een
“echt“ kaartje is toch eigenlijk veel leuker.
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vrienden twitteren
Ook dit jaar zijn er weer massaal tweets ingestuurd
voor dit project! Alle tweets zijn op de volgende
pagina’s te lezen en we hebben ze ingedeeld in de
volgende drie categorieën:

#POSITWEETS
Geïnspireerd op de positiviteitscampagne op
VV’s social media zijn er ook veel positieve tweets
ingestuurd.

#VVMEMORIES
Deze categorie hebben we natuurlijk al eerder
gezien: tweets over herinneringen die VVVrienden
hebben en graag willen delen.

”Wat is er nou zo leuk aan om VVVriend te zijn?”
Dit spreekt vrij voor zich, hier leggen VVVrienden
uit wat er nou zo leuk aan is aan VVVriend zijn, en
wat de voordelen zijn.

#VVmemories
De VanVelzenVriendendagen.

Theatertour is altijd de max, 4Ever2Nite was
hilarisch.

Onze versie van Too Good To Lose zingen op
de trap van Carré, na de laatste show van de
theatertour.

Afgelopen 7 december mijn eerste VanVelzen
Vriendendag bezocht, super ervaring.

Mijn lievelingsnummer van Coldplay, gezongen
door mijn lievelingsband, wat wil je nog meer?

Het eerste concert dat ik bezocht in 2009, in
Paradiso Amsterdam. Ik wilde er wel een keer
heen, want ik vond de liedjes op de radio erg
leuk. En toen was ik verkocht en volgden er meer
optredens en vele malen naar de theatertours
geweest. De CD-presentatie van “The Rush of Life”
voelde ook heel speciaal, om daar met een klein
clubje fans bij te zijn.

De eerste keer dat ik VanVelzen zag was tijdens
Koninginnedag, vanaf dat moment ben ik zijn
muzikale reis in de gaten gaan houden.

Toen ik met VV op de foto wilde in Den Bosch. Ik
moest daar even op wachten maar VV was super
tof en had het onthouden.

Naar Stegers gaan om een felicitatie op te nemen
en dan een mal van jouw gitaar meekrijgen.

De mooiste beschrijving van een mental picture:
“Sometimes I wish I could take a picture and the
sounds surrounding the moment of the photo
being taken, would be captured with it. Not like
video, though. Like now, right now I just want to
take a picture of the rain and also capture the
sound of the raindrops landing on my roof and
dripping down my window. It would be nice to
be able to do that. Like how great would it be to
be able to take a picture of your favourite band
playing at a show but also capture the sound of
hundreds of people singing along?” - Unknown

In november van dat jaar heb ik VV in het
Theaterhotel gezien, het was top en naderhand
kwam Roel voor foto’s en een signeersessie. Ook
was ik bij zijn optreden vorig jaar in Raalte, dat was
helemaal een geweldig feest! Hopelijk komend
jaar weer!

De Vriendendag, wat ontzettend leuk hoe hij
ons zelf ontving in de studio en uitleg gaf. Ook
naderhand heeft hij met ons en de kinderen
gepraat. Wat een goede en aardige artiest!

Mijn mooiste VV herinnering is toch wel de
allereerste ontmoeting op 26 november 2009.
Ik had Roel nog nooit gezien/gesproken, en dan
gelijk een ontmoeting. Roel was zo vriendelijk en
vrolijk. Super!

Tijdens de Helden van Amstel Live. Ik was samen
met mijn moeder en dat heeft iets magisch om
samen naar iets te gaan wat jij te gek vindt.

Een superleuke dag gehad tijdens de vierde
VanVelzenVriendendag! Een dag om niet meer te
vergeten.

De eerste keer dat ik VV live zag was bij ZAND. Ik
vond het meteen heel erg leuk. Sindsdien ben ik
vriend van VV.

Mijn eerste echte concert, Atak Enschede: Take
Me In tour. Op dezelfde avond als een verplicht
(overigens saai) Kerstgala van school. Ik was de
vaste bieder bij de verkoop na het concert :)

De eerste tour heb ik twee keer gezien. De tweede
tour heb ik drie keer gezien. Vond het echt super
leuk.

Toen ik voor de eerste keer naar hem geweest
ben, dat was zo’n mooi moment dat ik nooit zal
vergeten.

De avond dat Roel helemaal enthousiast
binnenkwam in de Crazy Piano’s omdat hij was
aangesproken om een plaatje te maken.

De Vriendendag van 2013. Een middag om nooit
te vergeten! Heel bijzonder!

Theater in Rotterdam in 2014. Voor het eerst op
de foto en een knuffel van Roel en een reactie van
hem op mijn brief. Onvergetelijk.

Bloemendaal, m’n eerste VV concert. Die energie...
twee dagen later was ik nog high!

Een mooie VV-herinnering is toen ik Roel voor het
eerst ontmoette en ik een zenuwachtige puber
was. Als ik er nu op terugkijk, zie ik pas hoe goed
Roel mensen gerust kon stellen door gewoon
zichzelf te zijn. Roel is gewoon heel easygoing en
normaal; dat maakt hem juist zo bijzonder.

Mee de studio in tijdens de VVVriendendag.
De Vriendendag in Tuschinski was mijn eerste VV
Vriendendag. Heb heel erg genoten die dag. De
Vriendendag in Volendam vond ik ook super gaaf
om mee te maken!

De eerste keer dat ik VV live zag was bij de
eerste editie van ZAND in Almere en ik vond het
meteen geweldig! In 2013 was ik in Hertme in het
Openluchttheater toen de VV daar optrad. Het was
vreselijk rotweer, maar Roel en de band maakten
er toch een feestje van, wat hebben we genoten,
en wat zijn we nat geworden ;-).

“Collect moments, not things.” - Unknown
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Leuke mensen ontmoeten, ultiem genieten bij
optredens, samen met familie naar optredens en
nieuwe muziek ontdekken.

In de regen dansen en van het concert genieten
in Bloemendaal, 24 augustus 2013. Oncho oncho
oncho...

Genieten dit! Avondje The Rush Of Life in Venlo.

Mijn eerste ontmoeting met Roel! Ik vond het
doodeng, maar het was zo leuk! En... mijn tweede
ontmoeting! Hier durfde ik gelukkig wel een
normaal gesprek te voeren. :)

Drie dagen achter elkaar naar VV in april ‘12.

Met z’n allen na For Your Eyes Only in nette
kleding in de McDonalds eten.

ZAND 2014: Op vrijdag naar de mooie harmoniën
kunnen luisteren en zaterdag in het zwembad
plaats mogen nemen. Het was wel ﬂink bibberen,
maar enorm genoten van het optreden op de
eerste rij, het wegwerpcameraatje heeft erg toffe
pic’s opgeleverd.

vrienden twitteren

#VVmemories
Glemmer Beach in Lemmer, daar heb ik een
drumstick van Jimmy gevangen en dat optreden
was ook helemaal top.

Omdat we de TomTom verloren waren, gingen we
terug naar het Luxor theater en daar hebben we
nog even met Roel en z’n vader gepraat.

Met z’n allen eten bij de Gevulde Lantaarn.

Ik vond het fan-tas-tisch toen ik Roel voor het eerst
ontmoette op Paradie Overschie 2009. Op de foto
en een handtekening!

De eerste keer dat ik VV op het podium zag was
30 november 2013. Ik heb VV toen ook ontmoet
en met hem mogen praten. Als ik 1 dag nog een
keer zou mogen doen zou dat die dag zijn.
Heel leuk dat Roel altijd handtekeningen zet na
een optreden, maar voor een foto is geen tijd.
Even 3 seconden face to face. En toen kwam
de VanVelzenVriendendag 2013. Dit voelde als
een echte ontmoeting, met foto, maar ook in de
bioscoopzaal voelde het als tweerichtingsverkeer.
De Vriendendag in 2014 overtrof die van 2013
wat betreft het “vriendengevoel”. Geweldig
om het werk in de studio te zien, maar het
gemoedelijke kleine clubje en bij de borrel echt
eens in gesprek kunnen met Roel en de jongens
van de band was minstens net zo leuk. En ook
om fans te spreken, die je geregeld hebt gezien,
maar nooit eerder gesproken. En in 2015 volgen
hopelijk “more memories” met nieuwe nummers
en nieuwe optredens en aan het eind van het jaar
wellicht mijn 3e VanVelzen Vriendendag?

Met mijn vriendin blijven hangen, als laatste
een handtekening krijgen en vervolgens de
gesigneerde kaarten laten liggen (Almelo).

De The Rush Of Life-tour in het theater, alle 8 de
keren dat ik erbij was.

Hertme openluchttheater: veel lol en regen!
Vriendendag 1: albumrelease! Gesigneerde LP!
Vriendendag 2: ﬁlmpremiere! Viendendag 3:
kijkje in de stu-stu-studio!

Lekker in de blubber bij ZAND 2014.

Mijn mooiste herinnering was samen met Sacha
naar de eerste voorstelling van The Rush Of Life
in Amstelveen met na aﬂoop het persoonlijke
contact met Roel. Ook de vriendendagen in 2013
en 2014 waren erg leuk.

VanVelzen te gast bij de showcase van Anne
met Love Song. Ik had net zijn cd gewonnen
bij JIM waar hij eerder die dag te gast was en
aangezien dat in dezelfde gebouwen was had ik
de CD kunnen gaan ophalen en kon ik deze laten
signeren waarop Roel ons uitnodigde om 2 dagen
later als zijn diehards naar the JIM Big Live te
komen.

Het optreden bij het WK roeien in Amsterdam
2014, waarbij we (bijna) iedereen van de band,
crew en management even gezien en gesproken
hebben.

Naaldwijk afgelopen jaar. Kippenvel.

Op 153 meter hoogte, met hoogtevrees, een
VanVelzen concert meemaken was toch wel een
van de meest bizarre optredens ooit.

Caprera Bloemendaal, aan het einde van de show
kon het publiek kiezen tussen meerdere genres
Love Song, hier werd Opera gekozen. Dit vond ik
een heel mooi stuk wat Roel zong.

De keer dat Roel op het bevrijdingsfestival in Den
Haag 2013 naar ons zwaaide, dat was de tweede
keer dat ik naar de band toe ging en mijn geluk
kon niet meer op.

Dat ik hem voor het eerst zag en dacht “Wow! Je
kan in het echt nog mooier zingen” en dat ik met
hem mocht praten en hij mij een handtekening
gaf. En de Vriendendagen!

Het gitaarspelen met Xander op het kantoor van
VanVelzen. Mooi om te zien dat al zijn prijzen daar
staan!

Dat ik backstage met Roel en de band heb staan
praten bij het WK Roeien in Amsterdam. (Mijn
ouders moesten blijven wachten tot ik terug was
;-))

Toen ik op school een spreekbeurt hield over Roel,
iedereen wist dat ik een hele grote fan was. En
dat we bij Engels zijn liedje Love Song hebben
geluisterd en moesten vertalen (dat was mijn idee)
en toen ik hem voor de eerste keer in mijn leven
zag in het glazen huis in Enschede en later naar
The Rush Of Life ging in Deventer. Later nogmaals
in Almelo, toen nog een festival in Tiel en daarna
nog de VanVelzenVriendendag 2014. Allemaal
geweldige herinneringen waar ik met een lach op
terugtkijk :).

Ik vond de Vriendendag in het Tuschinski theater
helemaal geweldig! En iets om nooit meer te
vergeten.

Ik vind allebei de VVVriendendagen hele mooie
herinneringen.

De allereerste keer toen ik VanVelzen zag. Ik was
al een tijdje fan maar had hem nog nooit live
gezien, totdat ik thuis kwam en er kaartjes voor
The Rush Of Life op tafel lagen. En toen ik hem
voor de eerste keer zag kon ik niet blijer zijn.

Dat is dan toch echt wel de FYSO-dag geweest,
bijzondere studiodag en veel vrienden gespot.

Vriendin leren kennen via VanVelzen en haar ten
huwelijk gevraagd met VVV op de achtergrond.
Ook de radio-opname in Hilversum, toen mijn
zoon Sem Roel voor het eerst in het echt zag en
toen Sem samen met Roel Shine A Little Light aan
het zingen was.

Mijn allereerste ontmoeting met Roel in 2012.
Toen ik in 2013 voor het eerst een knuffel van hem
kreeg.

De eerste keer dat ik Roel ontmoette bij de eerste
VVVrienden dag.

Het rooftopconcert en het eerste festival met
VanVelzen in Medemblik, wat een wereldreis!

Ik wilde met mijn 1,85m met Roel op de foto. Dus
ik zakte door m’n knieëen om onze lengtes een
beetje te compenseren. Maar hij zegt: Oooh leuk,
dan doe ik dat ook. Hij ging ook door de knieën
en zo was het lengteverschil weer even groot.

Van een extra lied kunnen genieten tijdens
bevrijdingsfestival Den Haag 2013.

Vrienden ontmoeten bij een optreden of
voorstelling. Altijd gezellig!

Een hele tijd kunnen teren op een optreden
of voorstelling en daardoor even alle ziekte
vergeten!

TopPop 2012, lang geleden, ik heb je daar voor
het eerst gesproken.

Weet nog heel goed, RTL Viert De Zomer, 25
augustus in Zwolle. Wij kwamen in de ochtend
vervroegd terug van vakantie in Italië. Ik had krap
4 uur geslapen en was alsnog te laat opgestaan.
Werd in alle haast door mijn vader met de auto
gebracht en daar stonden een aantal van jullie al
klaar: bewapend met stiften en poncho’s (waar
later voor Bo ‘HEMA’ op werd geschreven door
Bambi). Na wat regenbuien mochten we naar
binnen en we stormden als gekken de hekken
door, het veld op, naar het podium. We stonden
uiteindelijk lichtelijk naar rechts, maar wel vooraan
met een heeeele grote groep. Allemaal aardige en
hechte vrienden. Meerdere malen moesten we de
poncho’s tevoorschijn halen die dag, ook bij jouw
optreden. Gelukkig stopte het alvorens Love Song.
Jullie wisten natuurlijk dat het zou gebeuren, want
het was inmiddels traditie. Het zag er prachtig uit,
ik denk dat we met 15 of 20 man elk zo’n dingetje
de lucht in gooiden. Dát zal ik nooit vergeten, de
zee aan confetti die wij lanceerden. De wind liet
een groot gedeelte het podium op waaien en het
heeft daar voor de rest van de avond ook gelegen.
Trots!
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#positweets
“They say it’s your birthday
We’re gonna have a good time
I’m glad it’s your birthday
Happy birthday to you!” - The Beatles

“What a wonderful thought it is, that some of the
best days of our lives haven’t happened yet.”
- Unknown

Toffe, zeer getalenteerde en vooral zeer muzikale
man die er door zijn goede humeur een gezellig
feestje van maken kan!

Ga op deze weg door en blijf open voor je fans.

Alles wat te maken heeft met VV is positief.
Tenminste, altijd als ik hem zie komt er een grote
glimlach op mijn gezicht! En... minstens de hele
week vrolijk. :)

“Sluit niet snel vriendschap, maar blijf een eenmaal
gesloten vriendschap altijd trouw.” -Socrates

Hiep hiep hoera!

Je muziek maakt me vrolijk en de teksten raken je.

Maandag is de dag van de week met jaarlijks de
minste neerslag!

Ik vind het ontzettend knap van Roel dat hij zo
bekend in Nederland is kunnen worden en dat hij
zoveel fans heeft kunnen krijgen. Ik heb gelezen
dat hij vroeger gepest werd. Toen ik dit las vond
ik het heel vervelend en had ik medelijden, en ik
denk dat hij het niet altijd even makkelijk heeft
gehad en ook moeilijke periodes heeft moeten
meemaken. En ik ben er zo trots op dat hij dit alles
heeft kunnen bereiken en ik hoop dat hij ook nog
in het buitenland bekend gaat worden.

Het feit dat het leven, ondanks tegenslagen en
verdriet, toch steeds weer nieuwe kansen geeft en
nieuwe mogelijkheden creëert, waar je dankbaar
gebruik van kan maken.

De positieve uitstraling van Roel en band is goed,
zowel op het podium als tijdens de Vriendendag
in 2014. Ik heb leuk met Simon en Jimmy gepraat.

Doe de dingen die jij graag wilt doen.

VanVelzen maakt me eigenlijk altijd blij, wat hij
ook doet. Als ik het even niet mee heb zitten, zet
ik VanVelzen zijn muziek op en ben ik weer vrolijk.
en elke keer als ik hem ergens hoor of zie ben ik
echt heel trots op hem en trots om een fan van
hem te zijn!

Bij ieder optreden ervaar ik het “familiegevoel”
van Roel, de band en het VanVelzen-team.

Jullie brengen altijd zo’n ﬁjne sfeer met jullie mee.

Dat hij altijd moet blijven zingen want dat kan hij
goed! En hij is een toppertje.

“Every day may not be good... but there’s
something good in every day.” - Alice Morse

Jullie maken ons altijd ontzettend blij met alles
wat jullie doen. Ik ben trots wanneer ik zeg dat ik
een VVVriend ben! Keep up the good work!

“One day you’ll leave this world behind, so live a
life you will remember.” - Avicii

Wees als een pitbull! Bijt je vast in wat je wilt en
laat het niet gaan totdat je het hebt bereikt.

Ik vind Roel de allerbeste zanger van de wereld.
Sommige mensen vinden ‘t niet leuk dat ik fan van
VanVelzen ben, maar dat kan mij niks schelen. Ik
blijf voor altijd fan van Roel, dat is echt voor altijd.

“If you have good thoughts they will shine out of
your face like sunbeams, and you will always look
lovely.” - Roald Dahl

Na regen komt zonneschijn, mocht de zon toch
niet komen, zijn er altijd nog poncho’s.

De VanVelzenVrienden zijn oprecht aardige
mensen die iedereen omarmen en als vriend(in)
beschouwen. Niks mooiers dan dat.
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Hoe VV omgaat met zijn vrienden vind ik heel erg
leuk! Hij laat zien dat het echt wel wat voor hem
betekent. Het feit dat hij het woord fans niet eens
gebruikt laat ook alleen maar zien hoe hij het
waardeert dat er mensen zijn die zijn muziek leuk
vinden.

Het is niet alleen de muziek die me fan maakt.
Voor de buitenwereld, voordat je echt fan wordt,
draait het natuurlijk allemaal om Roel en in eerste
instantie ging het mij ook om Roel. Ik bewonder
zijn humor en als coach bij TVOH vond ik hem
geweldig, vooral ook de interactie met Nick en
Simon. Tijdens de concerten leer je de band dan
ook kennen. De wisselwering met Xander, Simon,
Jimmy, Ralf en Roy op het podium is leuk om te
aanschouwen. Zij horen er gewoon bij! Natuurlijk
is het Roel die zich proﬁleert als de band in de
media is, en dat is vaak zo bij de leadzanger van
een band. En Roel zie je ook op andere manieren
op tv, doet de interviews en dergelijke. Ga je voor
het eerst naar een optreden, dan ga je voor Roel
(en de muziek natuurlijk). Roel is degene die ook
handtekeningen uitdeelt na een optreden en
besproken wordt door fans. En ja, Roel heeft nog
steeds een speciaal plekje in mijn hart.

Roel, je bent een prachtig mens, die prachtige
dingen doet en prachtige muziek maakt!

De optredens van VV zijn altijd interactief. dat is zo
leuk want zo maak je het optreden eigenlijk met
elkaar.

De muziek van VanVelzen brengt meteen een
smile op je gezicht vanaf de eerste noot die je
hoort klinken.

“If you can dream it, you can do it.” - Walt Disney
“Life is a journey. Never look back, even if it seems
that you arrived back at the beginning of your
path.” - Unknown

Altijd een glimlach door Roel van Velzen!

Ga je even door een moeilijkere periode heen?
Weet dat je daar dan altijd sterker uit zult komen!

Wat zo ﬁjn is aan de tour van VV is de prijs voor de
voorstelling. Het is niet zo absurd hoog, waardoor
er toch veel mensen kunnen komen.

Roel, je bent geweldig. Door jou en je muziek leef
ik iedere keer weer op. Ga zo door!

Blijf zo doorgaan!

2015 is het jaar met nieuwe muziek van VV.

Als ik naar VV mag gaan weet ik dat ‘t geweldig
wordt en maak ik er een weekendje Nederland
van, altijd super.

Nooit chagrijnig zijn, wetende dat er binnenkort
weer nieuwe muziek, toffe concerten en mooie
herinneringen komen.

Blij dat ik elke dag gezond opsta, ook op
maandag!

Ik hoop dat jullie nog vele jaren met plezier blijven
spelen.

“Verdorie” denk ik als er weer iets niet gaat zoals
ik het wil. Volgens mij denken veel mensen zo. Ze
raken gefrustreerd en staan voornamelijk negatief
in het leven. Maar wat nou als iedereen positief
was? Hoe zou de wereld er dan uit zien? Iedereen
die ‘s morgens vroeg vrolijk het bed uit stapt en
nooit aan het mopperen is. Willen we dat? Ik zou
dat niet willen, iedereen mag wel eens klagen,
maar iets positiever kan geen kwaad. Dat wanneer
het erg tegen zit, je kunt zeggen: “Och dat komt
wel goed”. Dat is positiviteit voor mij.

“Graag zou ik ooit zo onmisbaar zijn als de R in het
woord hartelijk. Dat is genoeg.” - Unknown

vrienden twitteren

Wat is er nou zo leuk aan om VVvriend zijn?
Samen concerten bezoeken, in
wisselende samenstelling en ook
van andere artiesten.

Dat hij nog steeds toegankelijk is
voor zijn fans, net als vroeger in de
Crazy Piano’s.

Op de hoogte zijn van alles,
uitgenodigd worden op de
VVVriendendag.

Dat je op de hoogte wordt
gehouden.

Dat waar je ook komt bij VV, er altijd
wel lieve VVVrienden zijn!

De Vriendendagen waar je gewoon
vragen aan VV kan stellen! En ik heb
veel nieuwe mensen ontmoet.

De groep van VVVrienden is erg
gezellig!

De gezelligheid onder elkaar.
Je leert de mensen kennen die
dezelfde muzieksmaak hebben.
Samen maken we er altijd een
feestje van. Samen, en ook samen
met Roel. Top!

Het leukste aan het zijn van een
VVVriend is dat je tot een ‘hechte’
groep behoort met mensen die
allemaal fan zijn van dezelfde artiest.
Daarnaast maak je als VVVriend
speciale evenementen mee die je
nooit zou durven dromen.

Ik heb hierdoor nieuwe mensen
kunnen ontmoeten bij een
Vriendendag en ik ben er trots op
om een VVVriend te kunnen zijn, en
Roel is een groot voorbeeld voor
mij!

Dat er naast de toffe muziek een
fantastisch stel VVVrienden zijn die
bijv. de Vriendendagen organiseren
en een toffe site hebben gemaakt,
niet alleen Roel, maar ook de band
te gek is en dat VV zo toegankelijk
is. :) Tot slot: dat hij iedereen een
beetje kent is wel speciaal. En
Roel zorgt voor leuke uitjes met
voornamelijk m’n oudste zus. :)

Ik vind het altijd erg leuk om met de
grote groep VVVrienden bij een gig
te zijn. Het maakt niet of je elkaar
een maand niet hebt gezien of
elkaar pas weer na een half jaar ziet,
het is altijd gezellig.

Het contact met ander VVVrienden
en het gevoel dat je allemaal
hetzelfde deelt.

Natuurlijk is het een genot om de
band te zien spelen en vooraan
enthousiast mee te doen, maar
daarnaast is het ook zo gezellig
om iedereen weer te zien en voor,
tijdens en na het concert met vele
samen te zijn. Daarbij zien we ook
nog een hoop van Nederland door
de vele kilometers die we aﬂeggen
om de band te zien spelen.

Dat ik van zijn muziek kan genieten
en met hem over muziek praten.

De ongedwongen sfeer waarin je
met alle bandleden kan praten, als
het mogelijk is nemen ze altijd even
de tijd voor je. Heel bijzonder.

De onderlinge band was tijdens de
vriendendag duidelijk voelbaar en
het feit dat je je zo gemakkelijk mag
aansluiten. We voelden ons echt
welkom!

Ik vind het leuk om te weten waar
Roel mee bezig is. Door VV vriend te
zijn blijf ik op de hoogte van wat er
speelt.

In eerste instantie ga je eens een
keer naar een optreden, dan volgen
er meer optredens. En dan vind ik
dat je al wel een fan bent. Maar op
het moment dat je andere fans gaat
herkennen en vanaf het moment
dat ik door Anne en Bambi werd
aangesproken en gevraagd werd om
vorig jaar met het project voor Roel
zijn verjaardag mee te doen, toen
begon het te voelen als VVVriend.
VVVrienden zijn verbroederd. Je
deelt dezelfde passie en het voelt als
“erbij horen”.

Roel en de jongens zijn zo gewoon
gebleven en doen veel voor de fans.

Het is een hele toffe band die veel
passie en enthousiasme in muziek
legt. Optredens zijn zo enthousiast
en energiek, dat is gewoon heel
gaaf. Als laatste is het leuk dat VV
zijn fans kent en tijd neemt om een
praatje te maken.

Het is anders dan fan zijn van
boybands en eigenlijks stiekem
leuker! Je kan jezelf zijn en je
ontmoet nieuwe, hele leuke
mensen. Ik ben fan geweest van
boybands maar dat is alweer over en
VanVelzen blijf ik altijd leuk vinden,
daar ben ik trots op.

Het feit dat er hechte
vriendschappen ontstaan tussen ww
en.

Mijn mede VVVrienden, de
gezelligheid, muziek, concerten.

De gezelligheid en samenwerking.

Het leukst is het natuurlijk om de
optredens te bezoeken met een
hoop gezellige mensen. Helaas kan
ik bijna niet meer naar optredens
omdat ik niet meer in Nederland
woon maar ik vind het leuk om
contact met alle andere VVVrienden
te houden en zo ook op de hoogte
te blijven.

De overduidelijke verbroedering die
ontstaan is door de muziek van Roel,
Jimmy, Xander, Simon, Ralf en Roy.

Het leuke vind ik dat Roel zo begaan
met ons is, niet te beroerd om te
reageren of te liken, andere mensen
zien dat ook en hebben respect naar
Roel toe dat ‘ie dat zo doet. Bij vele
artiesten is dat heel anders en er
zijn super veel leuke vrienden die
je allemaal accepteren en iedereen
gaat leuk met elkaar om en dat
maakt ‘t vriend zijn heel leuk.

De gezelligheid rondom alle
festivals, concerten en optredens.

Alle toffe momenten die ik
meemaak, de nieuwe vrienden, de
herinneringen. Het enthousiasme
dat je voelt bij nieuwe nummers
en concerten. Dingen trots aan je
familie vertellen, en vooral heel veel
genieten.

Je wordt goed op de hoogte
gehouden van alle dingen rondom
VV en niet te vergeten, VVTV!

Dat ik leuke mensen heb leren
kennen.

Dat er elk jaar een Vriendendag
wordt georganiseerd.

Het contact met elkaar, samen
delen wat we leuk vinden en samen
houden van dezelfde muziek.

Dat je in een groep mensen past die
jou begrijpen, daardoor voel ik me
niet zo alleen.

De VVVrienden die zo lief zijn en
waar ik heel goed mee overweg
kan, de uitjes (je komt overal in
Nederland) en de ervaringen die je
opdoet. Ik ben heeeeeel blij dat ik
zo kan genieten van Roel en band
als ze live aan het spelen zijn!

Alles, het is gezellig en leuk om
elkaar te zien op momenten dat we
met zijn allen zijn.

Met een heleboel mensen kun je
dingen delen over VV, heel leuk om
verschillende ervaringen te horen.

Het lijkt mij een hele gezellige groep
mensen.

Dat er mogelijkheden zijn om VV
en de band te kunnen ontmoeten,
dingen te vragen.

Het naar concerten uitkijken is soms
bijna even leuk als het concert
zelf; een vooruitzicht naar iets
leuks. Jullie geven mij veel energie
en toveren een glimlach op mijn
gezicht. Daarbij is de groep ook nog
eens ontzettend gezellig en zijn jullie
naast fantastische muzikanten ook
aardige mensen.

Het eerder genoemde
familiegevoel!

Dat de bandleden heel gezellig
zijn en dat is goed voor de
saamhorigheid.

De connecties die je hebt met medevrienden en met Roel en de band
zelf. Het voelt als één grote familie
waarin iedereen bij elkaar welkom
is. Een goede vriendin van me ken ik
inmiddels al 4 (!) jaar door Roel en
ik vind het geweldig. Roel beschreef
dit goed op de dag in de studio.
Door de term ‘fan’ weg te halen,
haal je ook gelijk een bepaalde
lading weg, en er komt ruimte voor
een vertrouwd, vriendelijk en warm
gevoel. Bij Roel ervaar ik geen
spanning, het voelt echt vertrouwd.

Er komen veel nieuwtjes over Roel
en de meeting is gaaf!

De lieve en gezellige vrienden die
ik heb leren kennen! De ﬁjne en
gezellige concerten.

Ik vind het heel erg leuk dat ik
steeds weer mensen ontmoet die
ook fan zijn.
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Mijn dierbaarste VV-item
Lisa Oldenhof

Guido Krijt

Het is het shirt dat ik ongeveer twee jaar geleden zelf
heb gemaakt, VanVelzen heeft ‘m gesigneerd toen ik
hem voor het eerst ontmoette. Op de voorkant staat
een afbeelding van zijn gezicht en op de achterkant
staat “Roel van Velzen”.

Mijn item is mijn eerste concertkaartje en tegelijkertijd ook mijn enige concertkaartje van VV. Dat was
in Orpheus (Apeldoorn) in 2013. Het is speciaal voor
mij omdat het mijn eerste show was. Het was een
mooie show en de kans om met Roel te praten, waar
ik ook gebruik van heb gemaakt. Ik heb daar een
ruime tijd met Roel staan praten, dat gaf toch wel
een leuke herinnering eraan. De tweede keer dat ik
hem sprak tijdens de Vriendendag was dat dan toch
makkelijker.

Ik heb dit item gekozen omdat ik het shirt ook aan
had toen ik hem voor het eerst zag. Dat was bij de
The Rush Of Life tour in Leiden, en dat was echt heel
gaaf. Hij heeft hem daar voor me gesigneerd en toen
mocht ik met hem op de foto en toen zei Roel: “Ah,
het meisje met het gave shirt!”

Ik was al langer fan en toen ik zag dat VanVelzen naar
Orpheus kwam hoefde ik geen seconde te twijfelen
om een kaartje te kopen. Elf maanden heb ik moeten
wachten tot de show eindelijk was maar dat was het
wel waard. Ik vond de show erg leuk en mooi, ik had
dan al wel de DVD’s van Paradiso Live en de Hear
Me Out theatertour gezien dus ik had wel een beetje
een idee wat ik moest verwachten.

Ik was voor Roel fan van Michael Jackson en van
hem had ik ook een aantal shirts gemaakt. En toen
kwam Roel in beeld en heb ik ook van hem een shirt
gemaakt. Momenteel hangt het shirt op mijn kamer
bij de poster van de The Rush Of Life tour, dan kan ik
het altijd zien.

▶︎

▶︎
Claudia Balke
Ik ga voor de gouden plaat van Unwind omdat het
ten eerste heel spannend was om hem te krijgen en
ten tweede vind ik het heel vet om te hebben.
Het is een mooi onderdeel van onze collectie, het
hangt op de logeerkamer waar ook veel andere
VV-spulletjes staan. Onze logees kijken dus uit op
dé gouden plaat! We wilden het graag hebben en
als je dan op zo’n veiling zit te bieden dan word je
daar helemaal hyper van, dat is heel bizar om mee te
maken. We waren heel gespannen want we stonden
heel lang bovenaan maar de vraag was toch of je
hem dan krijgt uiteindelijk of niet.
Ik had van tevoren nooit gedacht dat ik een gouden
plaat van Roel aan mijn muur had kunnen krijgen,
dus daarom vind ik het heel bijzonder.

︎
▶
Lisa kamphuis

Kelly Schuurbiers

Het is heel simpel, maar het is mijn armbandje, het
VV-bandje. Ik heb het bandje gekocht in Almere in
het theater, het was de eerste keer dat ik Roel sprak,
maar hij wist al wel wie ik was via Twitter, het bandje
herinnert mij dus ook aan dat moment.

De promo van de Sing Sing Single, die ik destijds
heb gekocht en laten signeren door Roel. Hij vond
hem heel bijzonder en mooi en wilde hem eigenlijk
ook zelf houden. Ik heb hem toen ook beloofd dat
als ik er nog eens een tegen kom ik hem probeer te
regelen voor hem. Ik hou het wel in de gaten maar ik
kan er niet veel vinden, dat geeft wel aan dat dit een
bijzonder item is.

Ik heb hem eigenlijk toen gelijk omgedaan en
vervolgens is hij niet meer afgegaan. Het is dus iets
wat je constant bij je draagt en als je nieuwe mensen
leert kennen heb je het bij je. Het is dus voor iedereen die je tegenkomt gelijk zichtbaar van: “Hey, dit
vind ik tof” en zegt dus iets over jou. Er wordt niet
veel naar gevraagd maar je merkt wel dat als de
muziek een keer ter sprake komt dan weten mensen
wel dat jij daar fan van bent. Mensen mogen dat ook
weten, ik draag het met trots.

▶︎
#18

De promo staat gewoon tussen mijn andere CD’s en
promo’s en altijd als ik tussen mijn CDs kijk pak ik
die eruit om even te kijken want het is gewoon een
mooie single. Ik vind het nummer heel goed, het
was in het begin ook het nummer wat ik het meeste
draaide, ik vind ook het verhaal van het nummer
mooi met Roel en zijn vader.

▶︎

vrienden bewaren
In deze rubriek vroegen we mensen naar hun favoriete VV-item,
het item waar ze het meeste waarde aan hechten. Dit kan zijn
omdat er een mooie herinnering aan zit of gewoon omdat het heel
mooi is om te hebben. De items die Vrienden bijzonder vonden,
liepen ver uiteen, van een gitaarmal tot een concertkaartje.

Allemaal hebben ze een eigen persoonlijke waarde, en hieronder
leggen ze uit waarom juist dit item zoveel waarde heeft.

Marjolein van Hernen
Ik zat te twijfelen, maar ik heb destijds in het openluchttheater in Bloemendaal het hoesje van mijn
telefoon laten tekenen door Roel. Ik had een paar
keer mensen met een gesigneerd hoesje gezien en
ik wilde dat ook graag.
Het was mijn eerste concert van VV, daarom was het
heel bijzonder voor mij. Dit was ook direct de eerste
keer dat ik hem na aﬂoop sprak. Ik vond zelf dat
concert heel leuk en het gaf me zoveel energie dat
ik drie dagen later nog zat te stuiteren. Ik voelde me
zo goed; ik wist niet dat dat het mogelijk was na een
concert. Zelfs dat het in de stromende regen was,
maakte niets uit.

▶︎
kelly coppens

Maxime Santing

Ik heb gekozen voor de mal van de gitaar van Roel,
omdat het vrij uniek is en niemand anders het heeft.
Ik heb het gekregen van Hans Steegers toen ik daar
langsging om hem te interviewen voor het vorige
verjaardagsproject. Hij liet hem zien en toen ik zei:
“Dat is wel tof.” Vervolgens vroeg hij of ik hem wilde
hebben, dat geloofde ik eerst niet, maar het was dus
wel zo.

Het is een VV-fotokaart met op de achterkant de
mogelijkheid om wat te schrijven, waar Roel een
bericht heeft achtergelaten. Ik was bij een concert en
de volgende dag wilde ik eigenlijk weer gaan, maar
ik twijfelde of ik wel moest gaan, want ik dacht: “Ik ga
al zo vaak, zit hij wel op mij te wachten? Altijd weer
dezelfde mensen vooraan.”
Ik ben toen wel gegaan naar het concert. Het was
in Harderwijk, op een tankstation. Tijdens een meet
& greet sprak hij me aan en gaf hij mij die kaart en
dat vond ik zo lief, die waardering dat je fan bent. Ik
hoef me geen zorgen te maken dat hij het vervelend
vindt dat ik zo vaak kom, want dat waardeert hij
juist. Ik heb nu twee van die kaarten en de voorkant
en achterkant zijn samen ingelijst en staan op mijn
kamer.

Ik moet hem nog een keer meenemen om er een
handtekening op te laten zetten, maar daar is nog
geen moment voor geweest, omdat hij best groot
en breekbaar is om mee te nemen. Ik wilde hem met
de vriendendag meenemen, maar ik wist niet wat
ik moest verwachten, maar het komt nog wel een
keer. Nadat er een handtekening op staat, wil ik hem
ook mooi op mijn kamer zetten en er misschien een
spiegel van maken zoals Hans dat had geopperd.

︎
▶

︎
▶
Rene´ Balke
Het item dat ik heb, zijn de backstagepasjes die ik
heb gekocht via de veiling van MasterPeace na de
show van de The Rush Of Life tour in Beverwijk.
Ik was geïnteresseerd, omdat er een pasje in zou
zitten van het Holland Heineken House in Londen
(Olympische Spelen in 2012) waar ik eigenlijk naar
toe zou gaan, maar ik niet kon door ziekte, dus dat
vond ik dan wel leuk als aandenken.
Het was bijzonder dat we de hoogste bieder waren
en dat we er achteraf met Roel over konden praten.
Hij snapte waarom ik dit item graag wilde hebben
en vertelde nog wat meer over de pasjes. De pasjes
zitten in een doosje. Ik kijk er niet vaak doorheen,
maar ik weet wel dat we het hebben en dat heeft een
grote waarde voor mij.

▶︎
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beste vrienden

VRIENDEN
DOOR
VANVELZEN
Één van de meest bijzondere dingen om te zien als VVVriend,
zijn de onderlinge vriendschappen tussen de VVVrienden.

Anne en Bambi leerden elkaar kennen in 2008 via het toenmalige
VanVelzenforum en werden meteen vrienden op basis van
gemeenschappelijke interesses.
Hoe komt het dat jullie elkaar door VV kennen?
Anne: We waren allebei fan en lid van het VanVelzenforum. Jij was al eerder lid
en toen ik lid werd spamden we samen het hele forum onder.
Bambi: Ja, en jij ging net een MacBook kopen toch?
A: Ja, we bonden direct over het feit dat we allebei een Mac hadden en omdat
we allebei photoshopten.
B: Volgens mij had jij toen dat eerste idee voor het Roel is Jarig project en daar
wilde ik graag aan meewerken.
A: Ja, maar dat was al een halfjaar later. Volgens mij werd ik lid in de vakantie
2008 en vrij snel nadat ik lid werd stuurde jij een berichtje of ik mijn MSN kon
sturen zodat de andere mensen op het forum wat rust konden hebben...

Je leert elkaar kennen door een gemeenschappelijke
interesse, ondanks dat je aan verschillende kanten van het
land woont en totaal verschillende achtergronden hebt. In
het begin zie je elkaar bij concerten en praat je over VV, maar
gaandeweg kom je erachter dat je veel meer gemeen hebt.
Mensen die elkaar eigenlijk niet zo gauw zouden leren kennen,
zijn nu goede vrienden geworden. Binnen de VVriendengroep
is er een bijzondere dynamiek.
Het gaat er een stuk vriendelijker aan toe dan binnen andere
fangroepen. In deze rubriek het verhaal van vrienden die
elkaar hebben ontmoet via VV en nu beste vrienden zijn of
zelfs meer dan dat...

Beschrijf die eerste ontmoeting.
A: Dat was met het concert van Unique op de Dam. We hadden toen wekenlang
meegedaan aan een prijsvraag om een meet & greet te winnen, maar uiteindelijk
kwamen we pas de dag ervoor erachter dat we elkaar zouden ontmoeten geloof
ik. Toen moesten we onze ouders nog overtuigen dat we naar Amsterdam moesten op een doordeweeksedag met iemand die we nog nooit ontmoet hadden.
Ik weet nog wel dat ik die trein instapte en ik geen idee had waar ik naar moest
zoeken. Ik had alleen foto’s gezien.
B: Ja, we hadden toen nog niet een logisch systeem waarmee we aan elkaar
doorgaven waar we precies in de trein zaten. Ik was maar ergens gaan zitten.
A: Ja, ik liep die hele trein rond en op een gegeven moment kwam ik je tegen.
Nouja, ik zag die grote badeenden staan en toen zag ik jou. Volgens mij was het
eerst ook een beetje vreemd. Later waren we ook nog verdwaald in Amsterdam.
B: Voor het eerst alleen in Amsterdam! Gingen we op de Damrak aan iemand
vragen waar de Dam was, haha. Inmiddels kennen we Amsterdam gelukkig een
stuk beter, na alle concerten daar.

Maxime en Jesse kennen elkaar al 7 jaar, wonen allebei in een
verschillende kant van het land, maar hebben elkaar dankzij VV
leren kennen en zijn ze nu goede vrienden.

Zien jullie elkaar ook vaker buiten VV-gerelateerde dingen?
M: We spreken elkaar alleen als het moet bij interviews… Nee, we wonen heel
ver van elkaar vandaan dus we kunnen niet elke dag afspreken, maar in vakanties
en met concerten dan spreken we wel af.
J: Het is vooral de afstand die het een beetje verpest. Het is gewoon te ver om te
zeggen: “Hé we gaan even afspreken.”

Hoe komt het dat jullie elkaar door VV kennen?
Jesse: Via Hyves, maar ik weet niet meer precies hoe en wat.
Maxime: Ik weet het nog wel. Het komt omdat ik op Hyves een berichtje had
gestuurd naar Roel dat ik het Duitse Unwind album had en Jesse stuurde mij
ineens een berichtje, -ik kende hem nog helemaal niet- met: “Kun je het album
voor mij kopen en naar mij opsturen. Ik maak het geld wel naar je over.”
J: Dus het is dankzij het Duitse album.
Beschrijf die eerste ontmoeting.
J: Het was in Heerhugowaard in de Waerdse Tempel, wat ik nog weet is dat ik
tegen Maxime zei: “Hey, daar loopt Sascha Visser” en dat Maxime zei: “Ja, dat
weet ik, want die heeft mij net geïnterviewd.”
M: Ja, dat klopt inderdaad. Jesse sprak mij aan en de mensen waarmee ik daar
was zeiden: “Huh, wie is dat?”. Zij kenden Jesse toen nog niet.
J: Ik heb nog wel een foto van toen, van onze eerste ontmoeting.

Hebben jullie nog andere gemeenschappelijke hobby’s?
J: Online spelletjes spelen we vaak samen en festivals en concerten bezoeken in
het algemeen.
M: We sturen elkaar altijd kaartjes bij allerlei dingen. Vakanties, verjaardagen,
kerst, bij het behalen van iets zoals een diploma of rijbewijs, of gewoon voor het
leuk, omdat we elkaar aardig vinden. Ik had Jesse laatst een boekje gestuurd om
hem te bedanken voor alles en dat we vrienden zijn. Ik heb alle kaarten bewaard
en het is inmiddels, sinds het eerste kaartje in 2009, wel een behoorlijke stapel.
Wat is jullie leukste herinnering samen?
M: We zien elkaar eigenlijk bijna alleen bij concerten. Het is gewoon sowieso al
leuk omdat je elkaar ziet. Dat gebeurd niet zo vaak omdat we zo ver bij elkaar
vandaan wonen.
Hoe goed kennen jullie elkaar?
J: Heel goed, denk ik. Ik denk dat we ongeveer wel alles van elkaar weten.
M: Ik denk het ook. De drempel is ook wat lager, omdat je niet gelijk met elkaar
geconfronteerd wordt, omdat je ver bij elkaar vandaan zit en dat je dan elkaar
sneller iets durft te vertellen.
Hoe zou je elkaar beschrijven?
J: Belangstellend, open, heel vriendelijk, sociaal en betrouwbaar.
M: Behulpzaam, betrouwbaar, lief, tactvol, vriendelijk en hij houdt rekening met
anderen.
Wat vindt jullie omgeving ervan dat je elkaar via het internet kent?
J: Dat vinden ze juist heel tof, dat ze van dichtbij horen dat het echt kan, want
mensen denken vaak: ‘je gaat toch niemand leren kennen via het internet?’ en
‘dat is toch heel vreemd?’. Dan is het juist heel mooi dat je toch die afstand af wil
leggen naar de andere kant van het land om iemand te zien die je dan via internet hebt leren kennen. Het is toch bijzonder dat je via nota bene Hyves zo’n band
hebt kunnen opbouwen.
Willen jullie nog wat kwijt aan Roel?
M: Ik wil Roel nog wel bedanken dat hij destijds een Hyvesproﬁel heeft aangemaakt, anders hadden we elkaar niet zo lang gekend. Ik denk dat we elkaar
zonder Hyves sowieso wel hadden ontmoet, maar dan wel later en dan hadden
we elkaar misschien ook pas later in het echt gezien ergens vooraan bij een
concert.
J: Ja, dat.

#20

▶︎

beste vrienden
Zien jullie elkaar ook vaker buiten VV-gerelateerde dingen?
B: Ja, we doen dingen, maar vaak maken we ze zelf toch weer VV-gerelateerd...
A: Bagels and Beans, lunchen, slapen, kijken naar andere bandjes en we maken
lange nachtwandelingen naar huis na een concert vanaf het station. Alles en niks
eigenlijk, we zijn ook heel goed in niks doen samen.
B: En we brainstormen het liefst op één van onze favoriete plekken, tijdens het
ontbijt (meestal brunch) bij de Bagels & Beans, IKEA, HEMA of in de trein.
A: In rare situaties terecht komen doen we ook veel.

A: Ik denk dat we alles wel een beetje hebben gezegd, maar ik zal het nog maar
een keer zeggen: ik ben dankbaar voor de mooie vriendschappen die ik dankzij
jou heb mogen ervaren en vooral dat ik Bam heb ontmoet.

Wat is jullie leukste herinnering samen?
A: Ik heb eigenlijk geen idee. Misschien de eerste keer The Feeling…
B: Dat was wel een mooie herinnering ja, maar ook gewoon het samen dingen
maken denk ik.
A: Samen leren, samen beter worden door bijvoorbeeld projecten als deze.
B: Het ﬁjne samenwerken, na al die jaren weten we precies van elkaar hoe we te
werk gaan, wie waar goed in is enzo.
Hoe zou je elkaar beschrijven?
B: Creatief, betrouwbaar, sociaal, je bent goed met mensen, beter dan ik in ieder
geval. Lief, grappig en aardig is standaard, maar wel waar.
A: Van hetzelfde, maar dat is inderdaad wat cliché. Ik zou verder zeggen over
jou: onwijs creatief, perfectionistisch, zelfstandig.
Wat vindt jullie omgeving ervan dat je elkaar via het internet kent?
A: Ik weet wel dat mijn vrienden altijd vroegen: “Ja, heet zij echt Bambi of is dat
een username?”, maar ik heb jouw naam zelf nooit raar gevonden of eraan
getwijfeld. Ik vond het altijd vreemd dat mensen mij dat zo vroegen.
B: Dan ben je een van de weinigen. Maar ik weet het niet, het is nu ook niet meer
echt aan de orde, mensen gaan nu niet meer vragen waar ik Anne van ken.
Willen jullie nog wat kwijt aan Roel?
B: Deze krant wil ik graag kwijt! Nee, maar serieus, ik zeg het nog maar een keer:
dank je wel, voor de mooie muziek en vrienden en inspiratie en ál het andere.

Manon en Stefan kennen elkaar via VanVelzen en zagen elkaar
voor het eerst tijdens VanVelzen Live Live! in 2011. Eerst waren ze
vrienden, maar nu zijn ze al ruim 3 jaar een stel.
Hoe komt het dat jullie elkaar door VV kennen?
Manon: We kenden dezelfde VVVrienden en zagen elkaar daardoor bij
optredens. Later spraken we elkaar ook via Twitter en, destijds, MSN. Toen is het
balletje een beetje gaan rollen.
Beschrijf die eerste ontmoeting.
Stefan: Dat was bij de Heineken Music Hall.
M: Nee joh, dat was bij dat rare festival in Brabant, een soort circusfestival.
Wish Outdoor?
M: Ja, dat!
S: Nee, de HMH was eerder, toch?
M: Ohja, het was de HMH. Ik vond ‘n andere jongen leuk, en Stefan herinnert me
er soms nog steeds aan dat ik daar toen heel erg irritant en hyper om was. Dat
was de eerste ontmoeting. Geen goede ontmoeting misschien.

Wat was het omslagpunt van vrienden naar relatie?
S: Toen het met je ex niet meer goed ging, toen kregen wij weer contact en
gingen we daarover praten.
M: Ja en later was er een moment dat we elkaar zagen bij Live38XXL op
11/11/11. Er werd op een gegeven moment een bepaald nummer gespeeld en
we hadden oogcontact. We voelden allebei ineens een bepaalde spanning.
S: Ja, jij was nog met die jongen samen en er zat nogal wat leeftijd tussen, dus ik
dacht: ‘hier ga ik niks mee doen.’
En welk nummer was het?
M: Moet dat echt? Het was Sex On Fire van de Corona’s, destijds.
Hebben jullie meer gemeenschappelijke hobby’s naast VV?
M: Pannenkoeken eten. Ik denk ook wel spelletjes doen...
S: Bordspelletjes, kaartspelletjes en met de honden buiten lopen.
M: Wandelen, heel veel wandelen. Uit eten, naar de bioscoop, het theater.

“Toen ik The Proof voor het eerst
hoorde dacht ik direct aan Manon”
Wat is jullie leukste herinnering samen?
S: Niet per se één moment. Er zijn gewoon veel dingen die leuk zijn. Elke keer
als we samen naar een hotel gaan en ik vond het ﬁjn dat je meeging toen ik ging
parachutespringen.
M: Dat vond ik niet heel leuk, hoor, dat vond Stefan heel leuk.
Hoe zou je elkaar beschrijven?
M: Stefan is heel zorgzaam, behulpzaam. Als er ook maar iets is, springt hij op de
ﬁets om te gaan helpen. En hij is ook heel lief.
S: Manon is wel heel gedreven, als ze ergens mee zit motiveert ze zichzelf er
bovenop. Ik heb daar vaker moeite mee dus dat is wel een voorbeeld voor mij.
Lief is cliché, maar het is wel waar.
Wat is een liedje dat je aan elkaar doet denken?
M: Een Manier Om Thuis Te Komen van Bløf.
S: The Proof, tijdens For Your Ears Only hoorde ik het nummer en ik dacht direct
aan Manon.
Willen jullie nog iets kwijt aan Roel?
M: We lopen er niet echt te koop mee dat we elkaar hebben leren kennen via
jou, maar ik ben wel heel blij dat het zo gelopen is. Het is wel gek en familieleden
vinden het ook wel gek dat je elkaar via het internet leert kennen, maar we zijn
inmiddels al 3 jaar samen en dat is ook een teken dat het wel goed kan gaan
ondanks dat er veel afstand tussen zit en ons leeftijdsverschil bijna 8 jaar is. Roel,
bedankt dat we elkaar hebben leren kennen door jou en een ﬁjne verjaardag.
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vrienden statistieken

^

Bijna 50 vrienden vulden een enquEte in,
dit zijn de resultaten!
Wat is je favo
VanVelzen album?

wat vond je de
mooiste vv-tour?
67%

21% Unwind

17%

TAKE ME
IN
CLUBTOUR

19% Take
me in

10%

HEAR ME
OUT
THEATERTOUR

08% hear
me out

06%

UNWIND
CLUBTOUR

In welk jaar heb je
VanVelzen ontdekt?

Wat is je top 5 favo
vanvelzen liedjes?
Making Memories
Too Good To Lose
The Proof
Baby Get Higher
The Rush Of Life
When Summer Ends
Burn
Shine A Little Light
Love Song
Bigger Heart
On My Way
Hear Me Out
Anything Is Possible
Wrecking Ball
Sing Sing Sing
Take Me In
Chasing The Sun
Rise
Cross Your Heart
The Blessed Days
Dream With Me
Fight This Feeling
Fool For Life
You Should Know
Deep
Unwind
Crawl
Waiting For The End
Was It Worth It?
Song For Furaha
If You Were Leaving
It Feels Like
I’m Here
Other Side Of Me
I’ll Stand Tall
Right This Time
Broken Tonight
Follow Me / Follow You
Stay A Little Longer
She Brings Me Out
Truth Of The Matter
Someday
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THETHEATERTOUR+REPRISE
RUSH OF LIFE

52% The Rush
Of Life
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vrienden statistieken

Hoe heb je vanvelzen ontdekt?
concert
18%

theater
13%

radio
21%

tv
30%

}
}

festival
18%

LIVE - 49%

MEDIA - 51%

Wat is je favo
VanVelzen videoclip?
the rush of life
13%

Too Good To Lose
30%

sing sing sing
08%

on my way
13%

the blessed days
15%

cross your heart when summer ends
07%
06%

take me in
04%

baby get higher
04%

WELK VERVOERSMIDDEL NEEM JE NAAR VANVELZEN?

AUTO
TREIN
FIETS
BUS

60%
30%
05%
05%

Bedankt voor jullie enthousiaste bijdrage:

colofon

Amber Mensink
Amber van Dam
Angélique Roozen
Anne Baak
Anny Westerbeek
Bart Boven
Bart van Peenen
Carina van Smirren
Chloë van Pernis
Claudia Balke
Cynthia Bosman
Cynthia Hovius
Danielle Huijgen
Daniëlle Meijer

Onno Boven
Piet de Kruyff
René Balke
Ron Abels
Sacha Ravestein
Stefan Winkel
Tirza van der Meyden
Vera Nijkamp

Teksten
Anne van Ruitenbeek

Met dank aan Manon Sies en
Stefan Winkel voor het
spellingschecken.

www.vanvelzenvrienden.nl
Roel Is Jarig-project 2015
‘VRIENDEN’ in oplage van 50

Dorien Michiels
Guido Krijt
Hanneke Venema
Herman Nijkamp
Jamie Lebbink
Jamila Horvath
Jesse Budie
Kathy Devos
Kelly Coppens
Kelly Devries
Kelly Schuurbiers
Kirsten van der Wardt
Lakisha Vergeest
Leonoor de Winter

Lieke van der Zon
Linda Veger
Lisa Kamphuis
Lisa Oldenhof
Lotte Negerman
Manon Sies
Marijke Kamminga
Marjolein Kamminga
Marjolein van Hernen
Marline Vonk
Maxime Santing
Miranda Versteegen
Monique Boven
Nienke Bosch

Vormgeving
Bambi Boland
Eindredactie
Anne van Ruitenbeek
Bambi Boland
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een selectie van onze beste non-mental pictures
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bekijk nog meer op roelisjarig.nl

