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Di-rect: een naam om niet te vergeten bij VathorstNOW!
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Door Femke Oosterom
Met het oog op VathorstNOW!
presenteren wij u dè hoofdact
van ons evenement. Een geheugenopfrissertje voor de Vathorster die niet (meer) weet wie dit
zijn, een biografie over deze
populaire Haagse rockband: Direct.
De Haagse rockband Di-rect bestaat uit: Tim (zang en gitaar), Bas
(basgitaar), Spike (achtergrondzang
en gitaar) en Jamie (drums). De vier
jongens zijn bij elkaar gekomen
door flink wat te netwerken.
In 1999 wil Dick Westland graag een
band oprichten. Zijn zoon Jamie is
vijftien en heeft al in diverse bands
gespeeld. Zijn vader benadert een
lokaal bekende drummer, Dennis
van Hoorn. Dennis werkt op dat
moment in een platenzaak en Dick
zoekt hem daar op. Dick vraagt
Dennis jonge muzikanten te zoeken
die op Jamie’s niveau kunnen spelen. In diezelfde winkel werkt Tim.
Dennis denkt ook meteen aan Spike
en Bas. Hij had ze al eens zien optreden. Dennis belt Tim, Spike en Bas
en nodigt hen uit voor een gesprek.
Na dit goede gesprek is Di-rect geboren.
Gouden debuutalbum
De band neemt in 2000 een demo
op met vijf nummers, waaronder
‘Just The Way I Do’. Radio 3 DJ Rob
Stenders draait dit nummer als eerste in zijn radio programma. Manager Edwin Jansen hoort het nummer ook en contracteert de band
gelijk bij AT Productions. Hij brengt
Di-rect in contact met Dino Music,
waar ze een platencontract aangeboden krijgen. In 2001 wordt hun
eerste single ‘Just The Way I Do’ een
grote hit. Het debuutalbum ‘Discover’ behaalt goud. Op dit album
staan onder meer ook de hits ‘Free’
en ‘Inside My Head’. Di-rect speelt
op diverse grote festivals als Pinkpop, Parkpop, het Bevrijdingsfestival en Lowlands. De band is enorm
populair in Nederland. Diverse

awards als een TMF-award, de Haagse Popprijs en een Hitkrant-Award
zijn meerdere malen door de band
in de wacht gesleept. In 2003 volgt
het 2e album: ‘Over The Moon’. En
in 2005 verschijnt het derde album:
‘All Systems GO!’. Ook op deze albums staan diverse grote hits.
Heftige gesprekken
Het blijft voor de stoere rockband
niet alleen bij Nederland. Ook internationaal wordt de muziek gewaardeerd: In 2002 scoort Di-rect een hit
in Indonesië, waar ze dan ook optreden. In 2004 reist de band per bus
naar Italië en geeft daar vier grote
shows. Eind 2005 doet Di-rect mee
aan een programma van MTV: Road
Rally. Dit was een wedstrijd tussen
twee bands om als eerste van West
naar Oost Amerika reizen. Na deze
inspirerende road-trip duikt de
band bij terugkomst in Nederland
meteen weer de studio in. Alle ervaringen worden verwerkt in de mu-

ziek en het vlot allemaal goed.
Totdat er twijfel ontstaat bij zanger
Tim. Hij wil meer tijd aan zijn privéleven besteden. Zijn vriendin is
inmiddels zwanger en hij zal spoedig gaan trouwen. De andere jongens willen doorgaan en heftige
gesprekken volgen. Maar het wordt
stil rondom Di-rect... Na alles uitgepraat te hebben, besluit Tim uiteindelijk om tóch door te gaan. Inmiddels is het een half jaar later en de

band heeft nu nóg meer inspiratie
voor het nieuwe album. Uiteindelijk
is het album in elf dagen klaar. Dit
album heeft geen titel gekregen.
Highlights
Inmiddels is Di-rect weer helemaal
terug. Eind 2007 is de band begonnen met een theatertour die
doorliep tot eind mei. Deze theatertour ‘Live & Acoustic’ is op 6 juni
uitgekomen op CD/DVD. Sinds 23

mei ligt de nieuwste single ‘I Forget Your Name’ in de winkels. Op
dit moment is Di-rect weer lekker
overal aan het optreden. De band
zal tijdens VathorstNOW! ongetwijfeld een aantal grote hits aan het
publiek laten horen. Het optreden
van Di-rect duurt ongeveer een uur
en is hiermee een van de highlights
van een geweldig evenement.

Landrover bekijken en wijn kopen
De Vathorsters Don Engelbracht
en Jennifer Joedo gaan hun
droom waarmaken: reizen, vrijwilligerswerk doen en de wereld
een stukje beter maken. Eindbestemming is Australië – met de
auto over land. Voordat het zover is, doen zij met hun Landrover eerst op 12 juli VathorstNOW!
aan. In het Park van de Tijden zijn
zij die dag met hun uitgestalde
Landrover aanwezig, zodat het
publiek een nieuwsgierige blik
kan werpen in hun reishuis en
vragen kan stellen. Ook verkopen zij er hun flessen wijn. De
opbrengst gaat naar de stichting
Friends Indeed.
Voor ieder land wordt er ongeveer
een maand uitgetrokken om het te
bezichtigen. Maar India wordt een
bestemming met het belangrijkste
doel: vrijwilligerswerk. ‘’We gaan
daar voor de Stichting Friends In-

deed vrijwilligerswerk doen. Deze
kleine stichting helpt voornamelijk
weeskinderen, zieke en gehandicapte kinderen. Momenteel zijn zij
bezig om een campus te bouwen in
het oosten van India. Een onderdeel
van de campus is de ambulante
zorg, hier hebben ze een 4x4 nodig
om langs de omliggende dorpen te
kunnen gaan voor medische zorg.
Graag willen we deze 4x4 voor hen
aanschaffen en ons doel is dan ook
om €7000 in te zamelen”, legt Jennifer uit. Dit bedrag wordt door de
stichting Wilde Ganzen verdubbeld.
“Om ons doel van €7000 te bereiken, gaan we ook tijdens VathorstNOW! flessen wijn verkopen. Uiteraard een wijnsoort uit Australië,
omdat dat onze eindbestemming
is. Met hulp van Wijnhandel Wijnig
uit Baarn hebben we de wijn tegen
een inkoopsprijs kunnen krijgen en
verkopen we deze voor de normale

winkelwaarde. De opbrengst gaat
uiteraard ook naar stichting Friends
Indeed. We zijn overigens nog
steeds op zoek naar mensen/bedrijven die ons zouden willen sponsoren of een donatie willen doen”.
Nieuwsgierig geworden naar hoe de
reis van Don en Jennifer gaat verlopen? Op www.travelsick.nl staat alle
informatie over de reis. Eenmaal op
reis zal het stel ook op deze site reisverslagen plaatsen. Voor de nieuwsbrief kunnen belangstellenden zich
inschrijven via de site.
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