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’Hier trilt de Vinex op de moordende bas’
Door MARTIN VAN DE VELDE
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AMSTERDAM - Elk weekend wordt er in ons landje wel een festival georganiseerd; van hardcore tot klassiek, van reggae tot house, van Amsterdam tot Tiel. 
De Telegraaf neemt deze zomer een kijkje bij verschillende dansparadijsjes. Je leest erover in deze blog, met als eerst; Flying Dutch.
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Voor de vijfde keer vliegen vandaag de grootste Nederlandse dance artiesten heen en weer tussen Amsterdam, Eindhoven en Rotterdam. Flying Dutch is met 
65.000 bezoekers verdeeld over drie locaties niet uitverkocht, maar wel goed druk.

Flying Dutch brengt een keur aan Nederlandse dj’s samen die door hun wereldwijde populariteit anders nooit op één festival te boeken. Dat heeft als voordeel 
dat je alle toppers in één dag kan zien. Een nadeel is er ook. Ieder terrein heeft maar één podium waar artiesten als Brennan Heart, Tiësto en Lil’ Kleine na 
elkaar staan. Niemand vind dat allemaal geweldig. Bij vlagen is Flying Dutch daardoor meer een staande receptie dan een dancefeest.
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Ieder terrein heeft maar één podium waar artiesten als Brennan Heart,  Tiësto (foto) en Lil ’  Kleine na elkaar staan.Ieder terrein heeft maar één podium waar artiesten als Brennan Heart,  Tiësto (foto) en Lil ’  Kleine na elkaar staan.
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MuziekMuziek

Nieuw dit jaar zijn zowel de hardstyle van Brennan Heart als de hip hop van Lil’ Kleine en consorten. De set van Brennan Heart is kort. De beste man en zijn 
mc staan nog geen uur op het podium en dat is lang zat. De moordenende kick drum en dikke bassen is wat hardstyle geweldig maakt en tegelijkertijd is het na 
een half uurtje ook wel weer genoeg. Ook de hip hop van Lil’ Kleine, surprise act Bizzey, en rapper Je Broer is voor veel van de bezoekers even slikken. Met 
name de wat oudere bezoeker heeft geen idee wat ze moeten met hiphop. Uiteindelijk zijn het vooral house-dj’s als Lucas & Steve en Don Diablo die het 
publiek verenigen.
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Flying Dutch is hét festival voor de Vinex. Het is de plek waar je buurman, die moeder van het schoolplein of collega ontmoet waarvan je niet wist dat ie ’ook 
naar dit soort feestjes’ gaat. En het leuke is. De kinderen van al die mensen lopen er ook gewoon rond. Van alle grote festival is het ook één van de meest 
Nederlandse. Natuurlijk lopen er ook wat verdwaalde toeristen rond, maar anders dan op bijvoorbeeld Awakenings of Mysteryland is de voertaal op de 
dansvloer gewoon Nederlands.
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PrijsPrijs

Met een kaartprijs van dik 60 euro en bijna 3 euro voor een muntje is Flying Dutch onmogelijk goedkoop te noemen. Daarvoor krijg je wel een hoop terug. Wil 
je Tiësto Afrojack of Armin van Buuren op Ibiza zien dan betaal je om binnen te komen al gauw 60 euro. Nu zie je alledrie en nog een hele berg andere 
topartiesten.
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Eten is er in soorten en maken. Leuk is dat er naast het gebruikelijke festival voer ook eten wordt bereid vanuit een aantal foodtrucks. De origineelste is een 
grote marktwagen met een selectie schepsnoep waar een Jamin jaloers op kan zijn. Duur is wel. Een patatje, dat ook best wat langer gebakken had kunnen 
worden, met echte mayonaise kost ruim vier euro.

De toiletten zijn de bekende Dixies, die nooit helemaal schoon en nooit helemaal vies zijn. De rijen zijn niet te lang en regelmatig ging de slag erdoor.
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