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Fees t D J Ru u d , f e n om e e n u it Be lf e ld

G a s op die lol l ie!
Hij stond dit jaar op alle grote dancefestivals in Nederland. Bracht skiërs in
Oostenrijk en Zwitserland in een après-ski-extase. Toerde in de zomer langs
de costa’s van onder andere Spanje en Portugal. Ruud Geurts uit Belfeld.
FeestDJRuud. Waar hij draait, gaat het dak eraf. Zijn handelsmerk: minimaal
140 beats per minuut, kilo’s confetti en tientallen opblaasbeesten.

door Marc van de Ven
foto’s Peter de Ronde
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‘Ik heb opeens een heel slecht idee.’ Het is eerste Pinksterdag,
het loopt tegen de avond op het 7th Sunday Festival in Veghel. Een groot
dancefeest: twaalf podia, 25.000 bezoekers. FeestDJRuud draait op het
Slam FM-podium. Het is een optreden zoals hij er al zoveel gedaan heeft
dit jaar. Op Extrema Outdoor bijvoorbeeld, Mysteryland, TIK TAK, Stereo
Sunday, Solar. Zijn optreden op 7th Sunday Festival zit er bijna op. Het
veld staat vol, het publiek heeft er zin in op deze warme en zonovergoten dag. Ron Simpson is de MC van dienst, de master of ceremonies. Hij
zingt en rapt mee met de muziek, maar is er vooral om het publiek op
te zwepen. Hij zegt het nog een keer. ‘Ik heb echt een heel slecht idee.’
Hij draait zich om naar Ruud en geeft hem een veelzeggende knipoog.
Ruud lacht, hij weet wat komen gaat.
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DJRuud

O’Neall en MC Ron Simpson. Ze hebben haast, want het optreden begint om vijf uur. ‘We zijn laat, zaten vast in het verkeer.’ Snel laden ze
de spullen uit de auto. Een dj anno 2013 heeft niet veel nodig voor een
festivaloptreden -‘ik heb een paar sd-kaartjes waar alles op staat, het
is een kwestie van plug and play’- maar bij FeestDJRuud hebben alle
zeven de handen vol als ze zich naar de artiesteningang spoeden. Dozen
met opblaasbeesten, twee compressors, zakken vol confetti, gastoeters,
acht confettikanonnen en een confettigun: het gaat allemaal mee. Eenmaal binnen de hekken brengt een festivalbusje het gezelschap naar het
Slam FM-podium.
Een minuut voor aanvang loopt FeestDJRuud het podium op. Menigeen
zou gestresst raken bij zo’n strakke planning, maar zowel Ruud als zijn
aanhang ogen relaxt en ademen een sfeer van lang leve de lol. Terwijl
Ruud de sd-kaarten inplugt en de dj-set aan een snelle check onderwerpt, pakken Robin en Sam backstage de opblaasbeesten uit en gaan
met de compressors aan de slag. Klokslag vijf uur zet FeestDJRuud de
volumeknop open en roept MC Ron door de microfoon: ‘Zijn jullie klaar
voor de beste feest-dj van de wereld? FeeeestDJRuuuuuuuud!’ Meer
aansporing heeft dit publiek niet nodig. Door het weer en de optredens
van eerdere artiesten is het klaar om zich helemaal te laten gaan. Vanaf
de eerste minuut is het één springende en feestende massa. Ruud is in
zijn element.
De naam
Tijdens zijn studie in Breda en zijn werk bij Extrema ging Ruud door
met wat hij leuk vond: draaien in kroegen en op feesten. Eerst onder de
Het begin
‘Ik heb een sjouwer nodig. Een mooi taakje voor jou,
Ruud.’ Dat waren zo’n dertien jaar geleden ongeveer
de woorden die de opmaat vormden voor het huidige
fenomeen FeestDJRuud. ‘Mijn vier jaar oudere broer
draaide op verjaardags- en examenfeestjes’, zegt
Ruud (27). ‘Van het verdiende geld had hij grotere
boxen gekocht. Die kon hij niet alleen tillen. Ik vond
het wel tof om hem te helpen.’ Waar zijn broer vooral
geïnteresseerd was in de techniek, ging het Ruud om
de muziek. ‘Ik zorgde dat de cd’s op orde waren, kocht
cd’s en later ging ik ook muziek voor hem downloaden. Maar omdat er in Belfeld alleen nog internet via
een modem was, viel dat niet mee. Ook stond ik af en
toe zelf achter de knoppen.’
Met de drive-in show werkten Ruud en zijn broer
in een straal van zo’n vijftig kilometer. ‘We hebben
onder meer een paar keer de carnavalsavond van de
Belhamels gedaan, via die optredens zijn we ook bij
de Tegelse vastelaovend terechtgekomen.’ De Gouden
Tijger werd het eerste café waar hij draaide. ‘Lex Uiting was de vaste dj, ik mocht het een paar keer van
hem overnemen. Dat beviel zo goed, dat ik op zaterdagavonden de vaste dj werd.’ Na de Gouden Tijger
volgden de Locomotief en optredens op FreeFunk
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Festival en Zomerparkfeest. Ruud kreeg de dj-smaak
te pakken. ‘Na schooltijd was ik altijd met muziek en
media bezig. Niet alleen voor de schermen, ook daarachter. Zo heb ik KloekTV voor Omroep Venlo mee
opgezet, werkte ik mee aan feestjes in het populaire
jongerencafé ClubZes en zat ik in de organisatie van
het gratis dancefestival Chop till you drop.’
In het organiseren van feesten leek zijn toekomst te
liggen. ‘Na de havo ben ik naar Breda gegaan, hbo
Vrijetijdsmanagement. Daar heb ik mooie stages gelopen bij de VPRO en Habbekrats van Jim Taihuttu.’
Zijn afstudeerstage was bij Extrema, een evenementenbureau dat grote dancefeesten als Extrema Outdoor in Eindhoven en Solar in Roermond organiseert.
‘Na mijn afstudeerstage kon ik daar blijven werken.
Ik kreeg een baan op het creatieve vlak. Hield me bezig met concepten van festivals, met decors en aankleding. Het sloot mooi aan bij wat ik al deed.’
Fissa #1
Het is bijna half vijf als FeestDJRuud en zijn gevolg
de parkeerplaats van 7th Sunday Festival oprijden.
Liefst zeven mensen stappen uit het busje, onder wie
zijn tourmanager - of zoals Ruud zegt: pardiemanager - Robin, vriendin Aimée, collega en producer Sam

Ru u d ze t e e n n u mme r
o p , l o o p t n a a r de r a n d
v a n h e t p o di u m e n
du i kt zo n de r a a r ze l e n
de b o o t i n

naam NudyRudy, later als Rudebwoy. In die tijd ontwikkelde hij ook zijn
eigen stijl. ‘Ik houd van hiphop, funk, soul. De oude Motown-muziek
vind ik heerlijk. Maar op dancefeesten kun je daar niet mee aankomen.
Daarom combineer ik het met diverse dancestijlen. En gooi daar nog
wat Hollandse rap en meezingers tussendoor. Het is van alles wat. Fout
en goud. Ik noem het urban après ski flügelstep met een vleugje Rowwen-Hèzehouse.’
Ondanks de succesvolle optredens zag Ruud het draaien nog steeds enkel en alleen als hobby. Hij dacht er niet over na om er zijn carrière van
te maken. In de zomer van 2008 werd het voor het eerst serieuzer. ‘Nog
voor ik er werkte organiseerde Extrema op Kreta een dj-tour in discotheken waar veel Nederlandse jongeren kwamen. Dankzij de introductie
van een vriendin mocht ik drie weken in de grootste Hollandse feestkroeg van Kreta draaien. Iedere avond zeshonderd bezoekers. Het was
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gers. Hij weet wat zijn publiek wil: energie, lol. Ook MC Ron Simpson
voelt de sfeer feilloos aan: ‘Als ik tot drie tel, roep je je naam. Eén, twee,
drie.’ Een kakafonie aan geluid golft naar het podium. ‘Nu we aan elkaar voorgesteld zijn, zijn we vrienden. Sla je arm om je nieuwe vriend
en daar gaan we. Naar links.’ Het halve veld beweegt op 140 beats per
minuut in kleine sprongetjes opzij. ‘Naar rechts.’ Sjoenkele op slapsticksnelheid, het publiek vindt het prachtig. Ruud mixt het ene nummer aan
het andere. Slechts zelden laat hij een song tot het einde doorklinken:
de vaart moet erin blijven. Soms kapt hij iets al na een halve minuut af
als hij merkt dat het niet goed aanslaat; ook de stemming moet erin
blijven. Vier fotografen en filmers cirkelen ondertussen vrijwel onafgebroken om Ruud heen om hem in beeld te vangen. Hij laat zich er niet
door afleiden. Robin zet de confettikanonnen op de rand het podium,
FeestDJRuud wacht het juiste moment af alvorens hij het met zijn afstandsbediening snippers gekleurd papier laat regenen boven het festival. Met zijn confettigun schiet hij een extra lading over de voorste rijen
uit. Aan de achterkant schuiven Robin en Sam ondertussen het ene na
het andere opblaasbeest het podium op. Ruud weet dat het gebeurt, hij
heeft alles onder controle. Hij nestelt zich weer achter de dj-set en stopt
de muziek. Ron: ‘We hebben wat vriendjes meegenomen die graag willen crowdsurfen.’

één groot feest, drie weken lang heb ik in een roes
geleefd.’ Het was daar dat zijn huidige artiestennaam
ontstond. ‘Vrienden van me zeiden dat ik een echte
feest-dj was. Niet veel later stond er FeestDJRuud op
een flyer. Die naam heb ik gehouden.’
Niet alleen de muziek maakt Ruud tot feest-dj. Ook
de act. ‘We doen altijd veel met het publiek. Laten
de bezoekers door de knieën zakken en opspringen,
van links naar rechts zwaaien, arm in arm sjoenkele,
noem maar op. Daarnaast hebben we de confettikanonnen en opblaasfiguren. Er moet iets gebeuren,
het gaat ook om de show. Het geeft een enorme kick
als je het publiek meekrijgt. Maar het is echt niet altijd lol en plezier. Na alle feesten in de zomer sta ik in
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de herfst ook wel eens in een halflege discotheek. Ik
kan je verzekeren: dat valt niet mee.’
Fissa #2
‘Oké. De volgende is alleen voor sexy mensen. Alleen
de sexy mensen op 7th Sunday mogen de handen in
de lucht steken.’ Het is een beproefde methode van
een ervaren MC om de menigte in beweging te krijgen. FeestDJRuud slingert het volgende nummer het
terrein over in die karakteristieke dj-stijl: hoofdtelefoon op één oor, druk draaiend aan de knoppen, het
lichaam meebewegend op het ritme van de muziek.
Moeiteloos mixt Ruud hardcore, dubstep en andere
dancestijlen met top 40-hits en Hollandse meezin-

De doorbraak
Het optreden op Solar in 2011 betekende de echte doorbraak voor FeestDJRuud. ‘Daar is het ontploft. Ze noemden me na afloop hét hoogtepunt
van het festival. Het was inderdaad een zeer gezellige chaos.’ In oktober
dat jaar tekende hij zijn eerste contract bij een boekingskantoor. ‘Vanaf
dat moment kreeg ik veel meer optredens en ben ik parttime gaan werken. Het gaf me ook de kans om eigen remixen en muziek uit te brengen.’ Gas op die lollie is daarvan het bekendste voorbeeld. ‘Het deuntje
van dat nummer kwam min of meer toevallig op mijn pad. Ik vond het
echt iets voor mij: een Zuid-Amerikaans ritme, flink op tempo. Ik nam
het op in de set, het sloeg aan. De tekst kwam er later bij. Een vriend
van me zat in een periode waarin hij constant ‘gas op die lollie’ riep. Het
paste mooi in het nummer.’ Hiphoplabel Top Notch –van onder andere
The Opposites en Gers Pardoel- bracht het nummer uit en maakte er
een videoclip bij. Op Youtube is die inmiddels bijna twee miljoen keer
bekeken.
Na Gas op die lollie volgden Door tot het einde - meer dan een half miljoen
views op Youtube -, No Limiter - een remix van de wereldhit No Limits van
2 Unlimited en afgelopen zomer Weekend, een samenwerkingsverband
met Dirtcaps en rappers Sjaak en Kraantje Pappie. ‘Als het even kan, zit
ik in de studio. Om bootlegs en remixen te maken van bestaande nummers, maar ik heb zelf ook genoeg ideeën over melodieën, teksten en
beats. Maar ik ben geen muzikant en geen echte producer, de afwerking
ligt dan ook vaak bij andere jongens. Zoals Sam O’Neall. Streven is om
elke maand een nieuwe track naar buiten te brengen, zo nu en dan in
EP-vorm.’
Fissa #3
Tijd voor Gas op die lollie. Zijn kompanen pakken de opblaasfiguren en
gooien ze het publiek in. Dolfijnen, vlinders, krokodillen. Ook ballen en
zwembanden zweven door de lucht, hooggehouden door een publiek
dat nu helemaal losgaat. Mensen steken de handen omhoog, springen,
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DJRuud

I k den k d at w e d it ja a r e e n p a a r
pa ll et s c o n f e t t i d e luc ht inge s c h o t e n h e b b e n e n d a t e r ruim
tweed u i z e n d o p b la a sb e e ste n h e t
pu bli e k i n g e g o oid zijn

bier vliegt door de lucht. ‘Hé, hé, hé, hé!’ Ruud doet
er een schepje bovenop. Grijpt een handvol Flügels
uit het doosje en gooit ze het publiek in. ‘Waar is dat
feestje? Hier is dat feestje!’ Met een brede lach op
zijn gezicht mixt Ruud verder. Hij overlegt kort met
zijn MC en stopt de muziek. ‘Oké’, zegt Ron. ‘We
gaan nu met zijn allen op de hurken.’ Ruud start een
langzame beat. ‘Zak maar, zak maar, zak maar’, zegt
Ron op het ritme van de muziek. Steeds meer mensen
doen mee, als bijna iedereen op de hurken zit, start
FeestDJRuud een andere tune die hij langzaam laat
aanzwellen. ‘Langzaam omhoog nu, hoger, hoger.
Spring. Spring!’ De decibellen gieren nu in een tempo
van 150 beats per minuut over het terrein. ‘Spring ho-
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ger dan je ooit gedaan hebt!’ Na ruim een uur, als de
set er bijna opzit, laat Ruud het stilvallen. ‘Ik heb echt
een heel slecht idee’, zegt Ron dan. ‘Wie wil FeestDJRuud zien crowdsurfen in een rubberboot?’ Robin
pakt de rubberboot die achter op het podium klaarligt. ‘We hebben minstens acht sterke mannen nodig.
Wie?’ De acht zijn snel gevonden. Zij pakken de boot
en houden ‘m boven hun hoofd. Ruud heeft een nummer opgezet, loopt naar de rand van het podium en
duikt zonder aarzelen de boot in. De jongens rennen
het halve veld over, het publiek gaat uit elkaar als het
water voor Mozes deed. Na een minuutje laat Ruud
zich uit de boot glijden. Onder luid gejoel en applaus
snelt hij terug naar de dj-set.

De toekomst
In maart 2012 heeft Ruud zijn baan bij Extrema opgezegd. Sindsdien is
hij fulltime dj. ‘Het was simpelweg niet meer te combineren.’ Dit jaar
had Ruud bijna driehonderd boekingen. In discotheken, op festivals. In
Nederland, maar ook in de Hollandse enclaves op skivakanties in Zwitserland en Oostenrijk en zomervakanties in Spanje, Portugal, Turkije,
Griekenland en op Curaçao. ‘Belangrijk is dat ik mezelf blijf vernieuwen. Voor het publiek, maar zeker ook om het interessant voor mezelf
te houden.’
Samen met zijn compagnons bedenkt hij steeds nieuwe partytricks. De
jongens die hun shirt uitdoen en dat boven hun hoofd rondzwaaien als
de wieken van een helikopter, bijvoorbeeld. Een ander voorbeeld is de
wall of death, een fenomeen uit de metal scene. ‘We splitsen het publiek
op in twee gedeeltes, waarbij in het midden een lege ruimte ontstaat
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DJRuud

I k h a d i k d i t s u cc e s nooit v e rwa cht. Het komt door mijn manier van
dra a i e n , maar z e k e r ook d oor d e s h ow er omheen

van een paar meter breed. Op ons teken rennen en
springen ze tegen elkaar aan. We hebben het nu een
paar keer geprobeerd. Het is super als het lukt. Op
Solar dit jaar bijvoorbeeld ontstond er een kale strook
van vier meter breed en ging ook nog eens iedereen
zitten. Echt kicken.’ Ook het pardiealarm is een voorbeeld van vernieuwing. ‘Op pardiealarm.nl tellen we
af naar de eerste maandag van de maand, twaalf uur
’s middags. Het tijdstip waarop in heel Nederland het
testalarm afgaat. Op datzelfde moment gaat op de
site een nieuw feestnummer de lucht in.’
‘Weet je, ik had dit succes nooit verwacht. Het komt
door mijn manier van draaien, maar zeker ook door
de show eromheen.’ Door het succes is hij een serieuzere dj geworden. ‘Je moet wel. Je moet veel regelen,
zorgen dat je fit blijft. Met alcohol kijk ik dus uit, ik
kan me echt niet iedere keer vol laten lopen, dat houd
je niet vol. Rijden doe ik ook niet; als je op één dag in
Amsterdam, Tilburg en Enschede staat, kan dat niet.
Te vermoeiend. Daarom is Robin er altijd bij. Hij regelt niet alleen veel, maar rijdt ook.’ Ruud woont in
Amsterdam, maar is nog geregeld in Venlo of Belfeld
te vinden. ‘Ik draai er nog regelmatig op feesten en in
cafés als Central en Motown.’
Over de toekomst denkt hij nog niet veel na, alhoe-

12

BUUN

wel: een internationale carrière ziet hij wel zitten.
‘Maar alleen met een goed concept en onder een
goede, internationale artiestennaam. Op termijn zou
ik daar best serieus werk van willen maken. Een groot
voordeel is dat de hele wereld naar Nederland kijkt
als het om dj’s gaat. Als je het hier goed doet, val je
internationaal ook op.’ Dat dance een van de belangrijkste exportproducten van ons land is, komt volgens
Ruud mede doordat we een klein land zijn. ‘Door de
beperkte reisafstanden kun je op één dag drie of vier
boekingen doen. In korte tijd doe je daardoor veel
ervaring op. Wat ook speelt, is de collegialiteit. Het
is een klein wereldje, waarin iedereen elkaar helpt.’
En als het internationaal niet lukt en ook de lol van
FeestDJRuud zijn eraf is? ‘Ik zie mezelf wel opnieuw
in een rol op de achtergrond. Maar dan niet in de
organisatie van feesten, maar in de begeleiding van
nieuwe, jonge artiesten, bijvoorbeeld bij een boekingskantoor. Ik denk niet dat de dancewereld nog
ooit van me af komt.’ <

Marc van de Ven (1966) is freelance tekstschrijver en redactielid van de Buun.
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