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Inhoud

Van 18 tot en met 22 mei gaan in heel Nederland de 
discobollen aan, want dan vindt het Eurovisie Songfestival 
plaats in ‘ons’ Rotterdam. En Coop is daarbij. Niet alleen 
als fan, maar ook als partner. Want een feest met zo’n 
saamhorigheidsgevoel past bij ons! Vier je mee? 
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Rondvraag

Het songfestival is voor deze lezers... 
>> Drie avonden genieten van Europese muziek met als hoogtepunt 

de douze points! Eline van den Heuvel * Meer dan alleen een 

spetterende show. Ik heb er mijn beste vrienden leren kennen, met 

wie ik elk jaar een week lang ergens in Europa samen kom om een 

groot feest te vieren. Maikel Schram * Kerstmis, Sinterklaas en mijn 

verjaardag ineen. Het hoogtepunt van het jaar! Wendy Koerten * Het 

is een prachtige kans voor Rotterdam om zich als stad aan de wereld 

te tonen. Pepijn Holthuis * Het songfestival brengt in Rotterdam extra 

leven in de brouwerij met gezelligheid en muziek! Lennie Braun  

* Even heerlijk ontsnappen uit de hardheid van de wereld en samen met 

fans van over de hele wereld genieten van de glitter en gekkigheid én 

parels van mooie liedjes! Miranda Smit *

Europa bijeen  
Het liedjesfestijn werd tien jaar 
na de Tweede Wereldoorlog 
bedacht om Europa dichter bij 
elkaar te brengen met behulp 
van muziek. In de afgelopen 
jaren stelde het songfestival 
zich open voor nieuwe landen, 
talenten en technieken.  
Dit jaar wordt het voor de 65ste 
keer georganiseerd.  

De songfestivalslogan  
Open Up laat zien waar  
Nederland voor staat: 
een land dat een open 
blik heeft naar de wereld 
en waar meningen wor-
den gedeeld met respect 
voor elkaar. Stel jezelf 
open voor een ander, 
voor nieuwe meningen, 
verhalen en muziek. 

Open 

up
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Voor hen geen mooier feest dan 
het Eurovisie Songfestival. 

“Stemmen doen mijn 

dochter en ik elk jaar. 

Samen beslissen we wie 

onze nummer één is.”

Ons feest

Els Lopes Dias (49) 
Al meer dan veertig jaar kijkt ze naar het songfestival. 
Vroeger met haar moeder en zus. Tegenwoordig met 
dochter Raelynn (14), die er net zo gek op is als zij. 

“Het festival is mij met de paplepel ingegoten. Ik kan 

me niet anders herinneren dan dat mijn moeder het 

vroeger al keek. Eerst alleen, later met mijn zus en mij 

op de bank. Mijn broertje vond het niets, hij viel altijd  

in slaap. Nu is de volgende generatie aan de beurt. 

Samen met mijn dochter kruip ik boven op bed, met 

een flinke portie chocolade. Mijn man zet liever 

beneden voetbal op. Toch vindt hij het stiekem wel 

leuk; als de punten worden verdeeld, zitten we met z’n 

drietjes voor de tv. Twee jaar geleden is mijn moeder 

overleden. Vlak voor het songfestival. Ik vind het 

vreselijk jammer dat ze Duncan Laurence niet heeft 

zien winnen. Maar ik weet zeker: ze heeft van boven 

meegekeken.”
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“  Door vooraf al 

vaak naar de num-

mers te luisteren, 

begint het veel 

meer te leven!”

Emiel Hulshof (53) 
Emiel (rechts op bovenste rij) reist elk jaar door heel 
Europa om bij het songfestival te zijn. Hij is getrouwd 
met Fred (54) en heeft drie kinderen: Annefleur (22), 
Matthijs (20) en Jasper (17).

“Vroeger had ik niet zoveel met het songfestival. Ik 

bleef er niet eens voor thuis. Dit veranderde negen 

jaar geleden, toen ik met een vriend meeging naar de 

nationale finale. Ik vond het fantastisch. Zo leuk dat ik 

gevraagd werd voor het bestuur van de officiële song- 

festivalfanclub OGAE Nederland, en in 2013 naar de 

liveshows in Zweden ging. Thuis weten ze niet anders 

dan dat ik in mei weg ben. We videobellen dan veel; 

vooral mijn twee oudsten willen de sfeer meekrijgen. 

Dit jaar wordt het vanwege corona lastig om met z’n 

allen in Rotterdam aanwezig te zijn. Hopelijk winnen 

we snel nog een keer en kunnen we fans van over de 

hele wereld in Nederland verwelkomen.”
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“  Het lijkt me leuk om 

met artiesten om te 

gaan en achter de 

schermen een live-

show mee te maken.”

Koen de Ridder (12) 
Koen de Ridder heeft een bijzondere hobby. Hij spaart 
vinylplaatjes van het songfestival. Het feest waar hij 
samen met zijn zusje Noor (11) groot fan van is. 

“Tweehonderd heb ik er nu. Ze staan in mijn kleding-

kast. En het zijn er inmiddels zo veel dat ik mijn 

kleding wat aan de kant moet schuiven. Ik ben vijf 

jaar geleden begonnen met verzamelen, toen ik op 

een markt een plaatje zag van de Nederlandse 

inzending van 1972: Sandra & Andres met Als Het Om 

De Liefde Gaat. Vanaf dat moment zoek ik op markten 

naar nieuwe platen voor mijn collectie. Ik hoop 

uiteindelijk van alle deelnemers in de afgelopen jaren 

iets te hebben. Welke op mijn verlanglijstje staat?  

De 78 toerenplaat van de eerste winnares: Lys Assia. 

Maar ik weet eigenlijk niet of die bestaat.” 
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“Douze points voelt als 

een goal in de finale!”

Heisa Jynx (39)
Jimmy Meijvogel raakt als 16-jarige gefascineerd 
door het songfestival als hij de Israëlische trans-
gender Dana International ziet optreden. Sindsdien 
slaat hij geen jaar over. 

“Muisstil was het. De spanning was te snijden. Vol 

verwachting keken mijn vrienden, drag-collega’s en 

ik naar het scherm. Even daarvoor was het nog een 

kippenhok: we dansten, zongen en beoordeelden  

alle deelnemers aan de hand van onze score- 

kaarten. Maar toen werd het stil. Nederland had  

met The Common Linnets eindelijk weer eens  

de kans om te winnen. De concurrent was de 

Oostenrijkse Conchita Wurst. De vrouw met de  

baard. Iemand die net is zoals wij. We gilden, 

huilden en lachten toen uitgerekend zij won.  

Wie had dat ooit gedacht?! Het songfestival van  

2014 was voor mij magisch.” 
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Veertig landen doen mee, maar er kan er  
maar één winnen. Radio-dj Jeroen Kijk in de  

Vegte verklapt zijn Top 5!

                                      BN’ers voorspellen    

Jeroens Top 5

Jeroen Kijk in de Vegte 

(46) is al jarenlang een 

bekend gezicht in de 

radio- en televisie-

wereld. Hij presenteert 

vijf dagen per week 

Jan-Willem Start Op,  

de ochtendshow met 

Jan-Willem Roodbeen 

op NPO Radio 2. 

Daarnaast is hij de vaste 

stem van veel televisie-

programma’s, waaron-

der RTL Boulevard. Ook 

deed Jeroen afgelopen 

najaar mee als Mol in 

het jubileumseizoen 

van Wie is de Mol?

 

Waar kijk je naar uit?

“Het songfestival kijk ik 

normaal met vrienden. 

Alleen dit jaar niet, ik 

ben in Ahoy in Rotter-

dam. Met NPO Radio 2 

doen we live verslag 

van het evenement en 

in de weken vooraf 

maak ik een videoserie 

over het festival. Het is 

een droom die uitkomt.”

TOP 

5 

1. 



  9

“Hooverphonic had vorig 

jaar al een sterk nummer, 

waar we bij Radio 2 fan van 

waren. Nu hebben ze met 

The Wrong Place weer iets 

moois. Dat is knap. Ik ken 

ze al wat langer en het lied 

past bij hun dromerige en 

zwierige stijl. Mooi dat 

Geike, de leadzangeres, na 

drie jaar weer terug is 

gekomen.”

2. Malta 
“Totaal iets anders dan Frankijk, maar 

een heerlijk nummer. Je Me Chasse 

heeft een fantastische opbouw, is lekker 

dansbaar en Destiny is een vrolijke, 

pittige zangeres. Je ziet tegenwoordig 

dat veel liedjes op elkaar lijken, maar 

deze verveelt geen seconde.”

4. C 
“El Diablo van Elena Tsagrinou 

schuurt een beetje tegen die 

grote middenmoot van herken-

bare songfestivalnummers, 

maar hij is zó catchy. Hij bleef 

in ieder geval bij mij en mijn 

vriend de hele avond hangen. 

En dat is ook een kunst: dat je 

iets verzint dat blijft plakken. Het 

is niet per se mijn winnaar, maar 

wel de moeite waard om naar te 

luisteren.”

3. België

5. Nederland
“Birth Of A New Age van Jeangu Macrooy 

is een persoonlijk nummer met een mooi 

verhaal. Het is anders dan de rest en bo-

vendien ontzettend goed. Dat waardeer ik. 

Ik gun het Jeangu dat hij Europa kan laten 

zien wat hij in huis heeft.”

“Voila van Barbara Pravi is 

een prachtig lied. Eentje 

die je weemoedig maakt. 

En het grijpt je direct aan, 

zelfs al heb je de hele 

avond al andere nummers 

gehoord. Ik vind het ook 

mooi dat het een echte 

chanson is. Dat past bij de 

huidige trend van het 

songfestival, waarin echte 

muziek het goed doet.”

1. Frankrijk

De kanshebbers

yprus
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Feest van samen
Het Eurovisie Songfestival brengt al 65 jaar mensen bij elkaar. Niet 
alleen in de straten, cafés of huiskamers, maar ook op het podium. 

En de winnaars zijn…
Pas vanaf 1971 mochten er behalve solisten en 

duo’s ook groepen meedoen aan het songfestival. 

Drie jaar later ging de allereerste groepswinst naar 

ABBA. In glitterkostuums en op zilveren plateau-

zolen behaalde de Zweedse popgroep in 1974 de 

overwinning. De rest is geschiedenis: het winnen-

de nummer Waterloo werd een megahit en staat 

nog altijd bekend als de beste songfestivalhit ooit.

FO
T

O
: 
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A
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Feest van samen

Dansfestival
Vanuit Oslo trok op 29 mei 2010 een acht 

minuten lange dansgolf door Europa. Van 

Athene tot Vilnius, van Reykjavik tot Zagreb. 

In straten, op pleinen en in huiskamers 

werd massaal meegedanst op het nummer 

Glow van het Noorse hiphopduo Madcon. 

Overal hadden mensen dezelfde dansbe-

wegingen ingestudeerd: duizenden 

handen gingen tegelijkertijd de 

lucht in. Via webcams werden 

de flashmobs live uitgezon-

den als pauze-act. Zo 

maakte het Europese 

publiek onder het motto 

‘Share the moment’ écht 

deel uit van het festival. 

Samen solidair
In Jeruzalem volgde in 1999 na 

het winnende Zweedse nummer 

Take Me To Your Heaven nog een 

bijzondere toegift. Alle deelnemen-

de artiesten verschenen op het 

podium om de slachtoffers van de 

Balkanoorlog te herdenken. Ze zongen 

samen Hallelujah. Met dit lied won Milk & Honey in 

1979 voor Israël het festival. 

Vredesduet
De Israëlische Noa was al vaker 
gevraagd, maar ze zei pas ‘ja’ toen 
ze in 2009 samen met de Palestijn-
se Mira Awad voor haar land mocht 
uitkomen. Voor het eerst in de 
historie van het songfestival stond 
er een Israëlisch-Arabisch duo op 
het podium. Met There Must Be 
Another Way riepen de zangeres-
sen op tot meer wederzijds begrip 
in hun verscheurde land. Om de 
vredesboodschap te versterken, 
zongen Noa en Mira hun duet ook 
nog eens in drie talen: Engels, 
Hebreeuws en Arabisch.

Vrienden voor het leven
Een verdrietige gebeurtenis bracht in 2011 zes vrienden uit IJsland 

samen op het podium. Vlak voor de nationale halve finale van het 

land overleed deelnemer Sjonni Brink. Zijn muzikale vrienden 

besloten halsoverkop als Sjonni’s Friends de inzending over te 

nemen. Aan de originele songtekst van Coming Home, geschre-

ven door Sjonni’s vrouw, veranderden ze niets. Wrang genoeg 

gaat het lied over hoe kort het leven kan zijn. Tot hun grote 

verrassing bereikten de vrienden met hun eerbetoon de finale 

van het Eurovisie Songfestival in Düsseldorf. En daar 

behaalden Sjonni’s Friends de twintigste plek. 

FO
T

O
: 

A
FP

FO
T

O
: 

A
FP

FO
T

O
: 

V
A

R
LY

T
E



12  SONGFESTIVAL MET COOP

Liefde voor twee
Eindelijk stond Portugal in 2017 weer in de 

finale: het ingetogen liedje Amar Pelos 

Dois werd getipt als grote kanshebber. De 

spanning steeg flink toen zanger Salvador 

Sobral door gezondheidsproblemen niet 

op de eerste repetities verscheen. Zijn zus 

Luísa, die het lied schreef, viel voor hem 

in. Wie van hen het nummer ook 

zong, de zaal werd altijd muisstil. 

Op de finaleavond in Kiev 

sleepte Salvador de allereer-

ste overwinning voor 

Portugal binnen. En de 

toegift was die dag dubbel 

genieten: Salvador zong 

hem niet alleen, maar 

samen met zijn zus Luísa! 

Reddende engel
In 2018 hielp de Engelse kandidaat 

SuRie de Franse deelnemers uit de 

brand tijdens Eurovision in Concert. 

Toen de vrouwelijke helft van het 

duo Madame Monsieur ziek werd, 

bood SuRie spontaan aan om voor haar 

in te vallen. Binnen een dag studeerde ze 

de Engelse versie van hun lied Mercy in. Dankzij 

haar reddingsactie kon Madame Monsieur het optreden 

door laten gaan, tot grote waardering van het publiek. 

Nooit te oud
Dat het songfestival echt van en voor 

iedereen is, bleek maar weer in 2012. 

In Bakoe verschenen zes Russische 

oma’s in klederdracht op het podium. 

Met hun folklied over tafeldekken en 

deeg kneden kreeg Boeranovskije 

Baboesjki (ofwel ‘Oma’s uit Boerano-

vo’) al snel de hele zaal in beweging. 

Iedereen werd vrolijk van hun 

aanstekelijke hit Party For Everybody. 

De zingende oma’s veroverden de 

harten van Europa: met 259 punten 

eindigden ze op een schitterende 

tweede plaats.

Eerste kus
In Malmö verraste de Finse Krista Siegfrids in 2013 de toeschouwers 

met een onverwachte zoen. Uitgedost als bruid kuste ze aan het 

eind van haar liedje Marry Me een van de danseressen op haar 

mond. Krista’s pleidooi voor invoering van het homohuwelijk 

werd met luid gejuich ontvangen. De kus ging de boeken 

in als eerste lesbische kus van het songfestival. 
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Samen delen
Bij de spannende finale van 1969 rolden er in Madrid 

niet één, maar wel vier winnaars uit de bus! 

Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en 

Nederland eindigden met achttien punten op het 

scorebord. Regels voor een gelijke eindstand waren 

er nog niet, dus na spoedoverleg werden de landen 

gezamenlijk tot winnaar uitgeroepen. Vier zange-

ressen, onder wie onze eigen Lenny Kuhr, mochten 

hun ‘winnende lied’ zingen. Een jaar later werd de 

tiebreak-regel ingevoerd: sinds 1970 kan er nog 

maar één land de winnaar zijn.

Tragedie 
Het optreden van de Kosovaars-Albanese Rona Nishliu zorgde tijdens de 

halve finale in 2012 voor kippenvel en tranen. Een dag eerder waren in 

Albanië dertien studenten omgekomen toen hun bus een ravijn in reed. 

Ineens kreeg Suus, Rona’s persoonlijke lied over een mislukte liefde, een 

hele andere lading. Haar songtekst ‘ik huil, dat is het beste wat ik nu kan 

doen’ drukte het gezamenlijke verdriet uit, net als de diepe snik aan het 

eind. Het was een prachtige eerbetoon aan de verongelukte studenten.

Feest van samen
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trakteren!Plof samen op de bank. Jan, Nikkie, Edsilia en Chantal
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Ze staan straks als presen-
tatoren op het podium, maar 
zitten ook een beetje bij je 
op de bank. Jan, Nikkie, Edsilia 
en Chantal trakteren op hun 
favoriete avondsnacks!

  15
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Jan Smit (35) is zanger, 
presentator en acteur. 
Hij verzorgt al sinds tien 
jaar het commentaar bij 
het songfestival.

“De afgelopen jaren heb 

ik het songfestival altijd 

op locatie gekeken, 

samen met mijn mede- 

commentator Cornald 

Maas. Als er iemand is 

met wie je het beste kunt 

kijken, is hij het wel! Hij 

weet er zo veel vanaf en 

is ook een echte vriend 

geworden.”

6 sneeën brood

3 el olijfolie

250 gr gerookte 

zalm

¼ rode ui

3 el bieslook

1 tl mosterd

0,5 el citroensap

1 appel

sap van 1 limoen

75 gr rucola

½ tl peper

Variatietip: gebruik 

mierikswortel in 

plaats van mosterd

Courgette-zalmrolletje 
15 minuten | 6 personen (24 stuks)

Rooster de pijnboompitten in een droge 

koekenpan. Snijd dunne plakken van de 

courgette met een mandoline of kaasschaaf. 

Bestrijk de plakken courgette met olijfolie. 

Verhit een grillpan en gril de courgette een 

paar minuten tot er mooie grillstrepen te zien 

zijn. Snijd de zalm in net zulke brede plakken 

als de courgette en beleg deze hiermee. 

Hak de bieslook fijn en snijd de basilicum in 

reepjes. Besmeer de zalm met Paturain en 

sprenkel de kruiden erover. Rol de courgette 

op en zet vast met een satéprikker. Bestrooi 

met pijnboompitten en blaadjes basilicum. 

Per eenpersoonsportie: 195 kcal | 16 gr vet 

| 3 gr koolhydraten | 11 gr eiwit | 0 gr vezels 

| 1,4 gr zout 

30 gr pijnboom-

pitten

1 courgette

2 el olijfolie

200 gr gerookte 

zalm

100 gr Paturain 

knoflook & fijne 

kruiden

3 el bieslook

2 el verse  

basilicum

 

Extra: kaasschaaf 

of mandoline en 

kleine satéprikkers

 Jan is gek op allerlei 
soorten vis. Een 

toast of rolletje met 
gerookte vis kan daar-

om niet ontbreken.

Zalm op toast
20 minuten | 6 personen (12 stuks)

Verwarm de oven op 200 graden Celsius. 

Besprenkel het brood aan beide kanten 

met de helft van de olijfolie en rooster 

12 minuten in de oven. Snijd de gerookte 

zalm in blokjes, snipper de ui en hak de 

bieslook. Schep de zalm met de gesnip-

perde ui, gehakte bieslook, mosterd, de 

andere helft van de olijfolie en peper door 

elkaar. Snijd de appel in kleine blokjes en 

besprenkel met limoensap. Doe de appel 

bij het zalmmengsel. Snijd de toast in  

vieren. Verdeel de rucola en het zalm-

mengsel erover. Bestrooi met peper.

Per eenpersoonsportie: 225 kcal | 10 gr 

vet | 19 gr koolhydraten  | 13 gr eiwit | 3 gr 

vezels | 1,8 gr zout 

Jan trakteert

      Het lekkerste visbordje van

  Jan Smit
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In 15 
minuten

klaar
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Lekker met 

een beetje 

chilisaus
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Edsilia Rombley (43)  
is zangeres. Ze werd in 
1998 vierde op het  
Eurovisie Songfestival  
met Hemel En Aarde.

“Als het kan kijk ik graag 

met mijn man en kinde-

ren naar het songfestival. 

Ik heb weleens gehad dat 

ik zelf onderweg was 

naar een optreden en het 

festival miste. Soms komt 

mijn schoonmoeder ook 

langs. Ik vind het heerlijk 

om samen thuis te zijn, 

met een tafel voor lekkere 

dingen.”

Edsilia trakteert

Geen feest in het huis van 
Edsilia wordt zonder kip 
gevierd. De ene keer lekker 
krokant gebakken, de andere 
keer gemarineerd in sojasaus.

Surinaamse 
kippenpootjes
60 minuten + 8 uur wachten voor de 

marinade | 6 personen (6 stuks)

Hak de ui en knoflook. Verwijder de zaad-

lijsten uit de Spaanse peper en snijd fijn. 

Leg de drumsticks in een ondiepe schaal 

en schep de ui, knoflook en peper erover-

heen. Verkruimel het bouillonblokje en 

strooi dit samen met de peper en piment-

poeder over de kip. Schenk de sojasaus  

en zoete ketjap erbij en hussel de kip met 

je handen door elkaar.  

Verwarm de oven voor op 200 graden 

Celsius. Bekleed een bakplaat met  

bakpapier, haal de drumsticks uit de  

marinade en leg ze op de plaat.  

Zet 45 minuten in de oven. Als de kip te 

bruin wordt, dek de plaat dan af met alu-

miniumfolie. Snijd ondertussen de bosui in 

ringetjes en hak de koriander fijn. Haal de 

kip uit de oven en strooi de koriander en 

bosui erover. 

Per eenpersoonsportie: 105 kcal | 5 gr vet  

| 2 gr koolhydraten | 13 gr eiwit | 0 gr vezels 

| 0,9 gr zout

½ ui

2 tenen knoflook

½ Spaanse peper

6 kipdrumsticks

½ kippenbouillon-

blokje

½ tl zwarte peper

½ tl pimentpoeder

4 el sojasaus

2 el zoete ketjap

1 el bosui

1 el koriander

Extra: 
aluminiumfolie

De avondsnack van

Edsilia Rombley
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Chantal Janzen  (42) is 
actrice, musicalster en 
presentatrice. Daarnaast 
heeft ze een eigen 
tijdschrift: &C.

“Het liefst kijk ik met mijn 

gezin naar het songfesti-

val, met veel lekkers op 

tafel. Niet met al te veel 

mensen, al vind ik app- 

contact met vrienden 

tussendoor wel gezellig. 

Mijn zoon James van 12 

jaar deelt altijd graag  

punten uit. Hem vallen 

tijdens zo’n avond andere 

dingen op dan wat ik zie. 

Dat vind ik zo leuk: zien 

hoe kinderen naar het 

songfestival kijken.”

Chantal trakteert

Avocadodip met groenten 
10 minuten | 6 personen   

Maak de avocado’s schoon en snijd in 

blokjes. Pers de knoflook. Prak met een 

vork de avocado’s en mix met de knoflook, 

limoensap, zout en peper en olijfolie. 

Snijd de ui in stukjes en hak de Spaanse 

peper fijn. Verwijder het vruchtvlees van 

de tomaat en snijd in blokjes. Mix het 

geheel met elkaar. 

Voor een romige smaak kun je 2 eetlepels 

crème fraîche door de dip roeren.

Per eenpersoonsportie: 175 kcal | 17 gr vet  

| 3 gr koolhydraten | 1 gr eiwit | 3 gr vezels  

| 0,2 gr zout

2 eetrijpe avocado’s

2 teentjes knoflook

sap van 1 limoen

3 el olijfolie

½ tl zout en peper

½ rode ui

½ tomaat

1 Spaanse peper

1 el verse koriander 

1 tl komijnpoeder

Popcorn met karamel 
en chocolade  
10 minuten | 6 personen  

Doe de boter, de suiker en de honing in een 

grote pan en zet deze op middelhoog vuur. 

Roer tot de boter gesmolten is en laat het 

mengsel, zonder te roeren, karamelliseren. 

Voeg de popcorn toe en mix alles met elkaar. 

Breng de popcorn op smaak met het extra 

zout en laat het iets afkoelen. Smelt de cho-

colade au bain-marie en dompel de pop-

corn in kleine porties in de chocolade. Laat 

goed uitlekken op een vel bakpapier. Serveer 

als de chocolade weer hard geworden is. 

Per eenpersoonsportie: 483 kcal | 14 gr vet 

| 35 gr koolhydraten | 3 gr eiwit | 2 gr vezels    

| 0,5 gr zout

40 gr boter

90 gr suiker

1 el honing 

100 gr popcorn zout 

½ tl zout

100 gr pure of 

melkchocolade

  De zoet mét zoute traktaties van

Chantal Janzen

 Zoet, zout en hartig: bij 
Chantal krijg je het allemaal. Ze 

wisselt tompouces  
gerust af met Franse kazen  

of melkchocolade met 
gedroogde worst. 
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Kijk op coop.nl/dip  

voor het recept van de rode 

 bieten- en bonendip. 

Lekker met 

knapperige 

groenten
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In 20 
minuten

op tafel
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Nikkie de Jager (27) is 
visagiste, influencer en 
presentatrice. Ze heeft 
13,8 miljoen volgers op 
haar YouTubekanaal 
NikkieTutorials. 

“Van jongs af aan kijk ik al 

naar het songfestival. 

Vroeger vaak alleen op 

mijn kamer, zelfs als er 

een verjaardag beneden 

was. Tegenwoordig kijk ik 

met mijn verloofde en 

vrienden op de bank. 

Inclusief puntenlijsten. 

Best gek dat ik dit jaar als 

host onpartijdig moet zijn.”

Nikkie trakteert

Gevuld stokbrood
20 minuten | 6 personen (12 stuks)

 

Verwarm de oven voor op 180 graden Cel-

sius. Verhit een pan met de olijfolie. Snipper 

de ui en fruit deze aan. Snijd de rode paprika 

in blokjes en voeg deze met de paprikapoe-

der, nootmuskaat, zout en peper toe aan de 

ui. Doe na 1 minuut het gehakt erbij. Breng 

het geheel op smaak met de hot ketchup. 

Snijd het stokbrood in drie stukken. Hol uit, 

vul het met het gehaktmengsel en leg het op 

een met bakpapier beklede bakplaat. Zet het 

voor 5 tot 10 minuten in de oven. Snijd het 

brood in plakken en serveer direct.

Per eenpersoonsportie: 390 kcal | 23 gr 

vet  | 21 gr koolhydraten | 24 gr eiwit | 2 gr 

vezels | 1,4 gr zout

2 el olijfolie

1 ui

1 rode paprika

1 tl paprikapoeder

½ tl nootmuskaat

½ tl zout en peper

500 gr gehakt

2 el Heinz hot  

chili ketchup

1 stokbrood 

30 ml olijfolie

1 grote ui 

3 tenen knoflook

350 gr pindakaas

200 gr bruine 

basterdsuiker

300 ml water

100 ml ketjap 

manis zoet

sap van ½ citroen

½ tl peper en zout

Optioneel: sambal

Lekker dippen met 

Nikkie de Jager

Voor een lekkere  
dip zit je bij  
Nikkie wel goed.  
Haar favoriet?  
Pindasaus. 

Zelfgemaakte pindasaus 
10 minuten | 6 personen 

 

Verwarm de olijfolie, snipper de ui en hak de 

knoflook. Fruit het mengsel 2 minuten in de 

olie. Voeg de pindakaas, bruine suiker en de 

helft van het water toe. Roer tot een gladde 

saus. Breng op smaak met ketjap, citroensap, 

zout, peper en eventueel sambal. Verdun de 

saus met de rest van het water als deze te dik is. 

Per eenpersoonsportie: 610 kcal | 38 gr 

vet | 50 gr koolhydraten | 14 gr eiwit | 5 gr 

vezels | 1,5 gr zout

Extra tip: Nikkie is ook gek op een dip van 

mayonaise, curry, sojasaus, ketchup en 

knoflookpoeder. 
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Matheu Hinzen (14) is 

zanger en acteur. In 

2019 werd hij voor 

Nederland vierde op het 

Junior Eurovisie Song- 

festival in Polen. Hij 

speelde in zes films en 

vertolkte de hoofdrol in 

de musical Ciske de Rat. 

 

Waar kijk je naar uit?

“Als kind mocht ik 

vroeger de hele avond 

opblijven voor het 

songfestival. Nu kijken 

we ook altijd met het 

hele gezin. Meedoen 

aan het Junior Songfes-

tival was helemaal 

geweldig: een ervaring 

om nooit te vergeten. 

Dat het dit jaar über-

haupt nog door kan 

gaan, had ik niet 

verwacht. Ik kijk er echt 

naar uit!”

TOP 

5 

1. 

Veertig landen doen mee, maar er kan er maar één 
winnen. De winnaar van het Nederlandse Junior Song-

festival Matheu Hinzen verklapt zijn Top 5!

                                      BN’ers voorspellen    

Matheu’s Top 5
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“Love Is On My Side is een 

heel lekker nummer, een 

beetje jazzy. Het opent 

mooi met jazztrompetten 

en er zitten grote drums 

in. Het is niet zo uptempo 

als de meeste inzendin-

gen, maar wat meer 

ingehouden. Heel chill. 

Dat maakt het lied van The 

Black Mamba echt anders 

dan de rest. Bij mij valt het 

in elk geval in de smaak!”

2. Nederland 
“Er was best wat kritiek op Birth Of A New 

Age, maar ik vind het juist cool dat het 

nummer een totaal andere stijl heeft. Dat 

Jeangu deels in het Surinaams zingt, is 

nooit eerder voorgekomen. Jeangu is 

een sterke persoonlijkheid en zijn 

inzending blijft echt in je hoofd zitten. Ik 

geef hem een hele goede kans.”

4. Griekenland
“Behalve dat de Nederlands- 

Griekse Stefania Denk ook  

een beetje als ‘van ons’ voelt, 

is Last Dance een heel tof 

nummer met een lekkere beat. 

En Stefania heeft echt een 

mooie stem. Zo knap dat ze 

met haar 18 jaar tussen al die 

ervaren artiesten staat! Ik ben 

benieuwd hoe de act eruit 

gaat zien en ik denk zeker dat 

ze ver komt.”

3. Portugal

5. Cyprus
“Bij dit liedje moest ik meteen aan Bebe 

Rexha denken: fijne popmuziek met een 

rauwe klank. El Diablo is een goed liedje, 

misschien alleen net iets té. Het is echt lek-

kere dance. Ik hoop dat Elena Tsagrinou het 

goed brengt, dan kan het hoog eindigen.” 

De kanshebbers

“Echt een Eurovisie- 

nummer: een typisch 

songfestivalliedje, maar 

niet over de top. Lesley 

Roy heeft iets in haar stem 

wat aan Katy Perry of 

Taylor Swift doet denken, 

ze zou ook Amerikaans 

kunnen zijn. Maps is een 

lekker catchy nummer dat 

goed blijft hangen. Het is 

afwachten wat ze doen 

met de act, maar ik ver- 

wacht hier heel veel van.”

1. Ierland
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WELKOM IN

ROTTERDAM

Rondje Rotterdam
Ontdek de bruisende gaststad van het songfestival! Geboren  
Rotterdammer Michael Dubbelt (31, supermarktmanager van  
Coop Vandaag Oostzeedijk) neemt je mee naar zijn favoriete  

plekken. Sla ze op en bezoek ze wanneer het weer kan. 
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1. Aan de kade
Stond Katendrecht vroeger bekend 

als rosse buurt, tegenwoordig is ‘De 
Kaap’ hip and happening. Hier vind 
je de Fenix Food Factory, een mooi 

staaltje Rotterdams ondernemerschap. 
Oude loodsen zijn omgebouwd 

tot een verzamelplek van alles wat 
vers en ambachtelijk is. Doe er je 

boodschappen of eet gezellig een 
hapje. Met je voeten aan de Maas en 

uitzicht op de stad bekijk je hier de 
skyline eens van de andere kant. 

Fenix Food Factory, Nico Koomanskade 
1025 | Rotterdam Zuid (Katendrecht)

2. Kleurrijk
Als je ergens het multiculturele karakter van 
Rotterdam proeft, is het wel in de veelzijdige 
Afrikaanderwijk. Er gebeurt van alles in deze 
oude arbeiderswijk in stadsdeel Feijenoord. De 
buurt is flink in ontwikkeling. Houd je van street 
art, dan zit je hier goed. Je loopt langs enorme 
muurschilderingen en andere straatkunst, zoals 
de beschilderde pilaren van de metrobaan. De 
weekmarkt op het Afrikaanderplein is zeker 
een bezoek waard: je vindt er producten en 
ingrediënten uit alle windstreken.
Afrikaanderwijk | Rotterdam Zuid  

3. Groene zone
De Euromast kennen veel mensen wel. Minder bekend is 

het terrein dat eromheen ligt, ofwel: Het Park. Een heerlijke 
plek om te wandelen, in de zomer lekker schaduwrijk door 

alle oude bomen. Ook worden er regelmatig festivals en 
evenementen georganiseerd. Helemaal aan de rand ligt 
Schoonoord, nog zo’n verborgen oase. Het is een klein 

stukje tuin met veel verschillende bomen en planten. Als je 
goed kijkt, vind je de ingang aan de Kievitslaan. 

Het Park, Baden Powelllaan 2 | Rotterdam Centrum 
(Scheepvaartkwartier)

Welkom in Rotterdam
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Rondje Rotterdam

4. Zuivere koffie
Bij Heilige Boontjes wordt je bakkie gezet door jongeren 
met een probleemverleden. Het idee komt van een 
agent en een maatschappelijk werker. Samen bedachten 
ze dat re-integratie ook beter, duurzamer en leuker 
moest kunnen. Een oud politiebureau doet nu dienst 
als koffietent, waar ‘Rotterdammers met een randje’ 
hun eigen koffie branden en schenken. Ze serveren ook 
lekkere biertjes en je kunt er de hele dag door eten. 
Heilige Boontjes, Eendrachtsplein 3 en Burgemeester 
Meineszplein 19 | Rotterdam Centrum (Oude Westen)

   















Coop Vandaag 
Oostzeedijk
Bij de Coop Vandaag kun 
je de hele dag terecht 
voor makkelijke, gezonde 
en lekkere gerechten die 
chefs met de mooiste 
ingrediënten samenstellen. 
Ga je zelf in de keuken 
aan de slag? Ook voor je 
dagelijkse boodschappen 
ben je hier op de juiste plek.
Oostzeedijk 310-312 | 
Kralingen-Crooswijk 
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6. Buurtstek
Bij Michael om de hoek ligt het Vroesenpark. Een stuk kleiner  
dan Het Park, maar zeker niet minder fijn. In dit levendige  
stadspark kun je op een zonnige dag lekker picknicken of  
barbecueën. Op de ruime grasvelden leggen Rotterdammers  
dan ook graag hun kleedje neer. Wie geen picknickmand wil 
meenemen, kan bij het Vroesenpaviljoen, midden in het park,  
terecht voor drankjes, huisgemaakt gebak en ander lekkers.  
Vroesenpark, Stadhoudersweg/Vroesenlaan | Rotterdam Noord 
(Blijdorp)

7. Nieuw oud
Het Oude Noorden, de naam zegt het al, is een 
stukje Rotterdam met geschiedenis. Je vindt 
er gebouwen van voor de oorlog, afgewisseld 
met moderne architectuur. Zeker in het 
zomerseizoen valt er een boel te beleven. Van 
het Bluegrass Festival tot fijne markten, zoals de 
Oogstmarkt op het Noordplein. Daar vind je ’s 
zomers ook Containerbar Noord: een pop-up 
bar van zeecontainers. Een fijne plek om iets te 
eten, naar muziek te luisteren of op groot scherm 
een voetbalwedstrijd te kijken. 
Noordplein | Rotterdam Noord (Oude Noorden)

Welkom in Rotterdam

5. Kunstkwartier
Avondje stappen in Rotterdam? Dan is de Witte 
de Withstraat de plek die je zoekt. Met al z’n 
café’s, restaurants, bars en nachtclubs is dit dé 
uitgaansstraat van de stad. Of je nu zin hebt in 
Surinaams of Turks, een hamburger of fish ’n 
chips: het is er allemaal. Ook overdag is deze 
buurt een aanrader. In het Witte de Withkwartier 
struikel je zowat over de kunstgaleries, musea en 
mooie modewinkels.
Witte de Withstraat | Rotterdam Centrum (Cool)
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1 | Snackkomkommer: Zet een bakje op tafel en je knabbelt zo 400 gram groenten weg. 2 | G’woon Clear appel peer koolzuurvrij: 

De frisse dorstlesser na een meezingsessie op een gezellige songfestivalavond. Met slechts 1 kcal per 100 ml. 3 | Muhammara: Een 

verrassende dip van geroosterde paprika, walnoten en granaatappel. 4 | Snackworteltjes: Deze krachtbommetjes mogen niet op je 

tafel ontbreken, vol vitamine A. 5 | Aïoli dipsaus: Olé! Met deze saus waan je in een handomdraai in Spanje.  

4

1 2

Samen genieten voor de tv.  

Bij de borrel

5

3



  31

6 | Songfestival popcorn zout en zoet: Om samen te delen of even te bewaren. Met de handige losse zakjes popcorn kan het al-

lebei. 7 | Songfestival tompouce: Twee laagjes bladerdeeg met glazuur en een heerlijke laag bakkersroom. 8 | Douze Points Cava: 

Deze Spaanse bubbel is gemaakt van drie druifsoorten. Wij geven ‘m douze points! 9 | Songfestival hart koekjes: Je oranje hart 

klopt sneller na deze koekjes met crèmevulling. 10 | Songfestival hart snoepjes: Wie geef jij wat liefde? Lekker zachte, frisse snoepjes.

9

8

6 7

10

10 X
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Esther Hart (voluit Esther 

Katinka Hartkamp, 50) is 

zangeres en docent. Ze 

won in 2003 het Natio-

naal Songfestival met 

One More Night. Tijdens 

het Eurovisie Song- 

festival in Riga behaalde 

ze de dertiende plek. 

 

Waar kijk je naar uit?

“Het Eurovisie Song- 

festival hoort bij mij. En 

ik hoor ook graag bij die 

familie. Elk jaar is het de 

vraag waar ik het kijk. 

Soms heb ik een optre-

den en soms ben ik op 

een Eurovisiefeestje. 

Afhankelijk wat straks 

kan, zit ik dit jaar 

misschien met mijn 

kinderen op de bank.  

Zij vinden het gelukkig 

ook heel leuk. Wat ik  

wel zeker weet is dat ik 

volop op WhatsApp te 

vinden ben, om met  

mijn vrienden over de 

hele wereld contact te 

hebben.”

TOP 

5 

1. 

Veertig landen doen mee, maar er kan er  
maar één winnen. Zangeres 

Esther Hart verklapt haar Top 5!

                                      BN’ers voorspellen    

Esthers Top 5
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“Vorig jaar scoorde Daði 
og Gagnamagnið al 

hoog in de bookmakers. 

Ook dit jaar hebben ze 

met 10 Years weer iets 

leuks. Het is verfrissend 

hoe ze met hun jogging-

pakjes en dansjes erbij staan. De synthesizer zorgen voor 

een lekker retro gevoel. En zanger Daði heeft ook gewoon 

een mooie stem. Ja, ik word hier vrolijk van.”

2. Zwitserland 
“Een van de producenten van Duncan heeft 

aan deze Tout l’Univers meegewerkt. Dat 

hoor je er ook wel een beetje in terug. 

Verder merk je dat dit lied door een team 

van professionals is gemaakt: hoe het 

nummer is gemixt, de geluiden die zijn 

gebruikt… Als Gjon’s Tears ook live zo goed 

kan zingen, dan is hij een grote kanshebber.”

4.Zweden 
 
“Zweden heeft met 
Voices weer een catchy 
popsong. Daar zijn ze 
ook ontzettend goed in. 
Ik ben voor mijn werk 
vaak in dit land geweest 
en merkte dat toen ook. 
Ik vind Tusse ook een 
indrukwekkende 
verschijning. Ze heeft 
weinig nodig om er 
prachtig uit te zien.”

3. IJsland

5. Nederland
“Ik ken Jeangu Macrooy wat langer, hij heeft 

gestudeerd aan het conservatorium in Enschede 

waar ik lesgeef. Zijn liedjes moet ik altijd een 

paar keer horen, maar als ik eenmaal om ben, 

krijg ik ze ook niet meer uit mijn hoofd. Dat is dit 

keer ook het geval. Het koor vind ik te gek. Net 

als dat Birth Of A New Age een hoop positiviteit 

uitstraalt en dat is belangrijk in deze tijd.”

Wat is Voila een mooie 

chanson. Barbara Pravi 
heeft ook meegeschreven 

aan het lied, dat vind ik 

bijzonder. Voila is heel 

sfeervol: vertellend, vol 

passie en dynamisch. Echt 

een Franse uitstraling. Niet 

per se een herkenbaar 

songfestivalnummer, maar 

dat maakt ‘m juist zo mooi.” 

1. Frankrijk

De kanshebbers



Wij dagen je uit! Weet jij alles over het Eurovisie

Songfestival en ben jij een échte fan? Doe dan

vanaf 3 mei mee aan de grote muzikale Eurovisie

Songfestival-quiz en maak kans op toffe en

exclusieve prijzen. Wil je weten welke?

Houd coop.nl/quiz in de gaten en test je kennis!

Doe mee met onze 
Eurovisie 
Songfestival  
quiz!                 
              



P U N T E N T E L L I N G O ABBA
AHOY
ARCADE
BELLEN
CHANTALJANZEN
CONCHITAWURST
CORNALDMAAS
DUNCANLAURENCE
EDSILIAROMBLEY
EUPHORIA
EUROPA
GLAMOUR
GLITTER
HYSTERIE
JANSMIT
JEANGUMACROOY
OPENUP
PUNTENTELLING
ROTTERDAM
STEMMEN
VAKJURY
VALS
VLAGGETJES

C O N G H I T A W U R S T P

Y E L B M O R A I L I S D E

E U R O P A N E L L E B T N

E D A C R A D D T O U I G U

N E M M E T S R Z S M E L P

V L A G G E T J E S Y Y I P

E U P H O R I A N T O H T V

G L A M O U R A O H T I T A

A N T Y R U J K A V S O E L

B C O R N A L D M A A S R S

B N E Z N A J L A T N A H C

A Y O O R C A M U G N A E J

D U

Oplossing

N C A N  L A U R E N C E

Puzzel mee
Bij een feest horen natuurlijk ook cadeaus! En die kun je winnen door 
deze puzzel in te vullen. Samen of alleen, lekker op de bank. 

Bel je oplossing voor 31 mei 2021 gratis door naar 0800 – 1545

Hoofdprijs 
t.w.v. € 2.500,-

HEMA cadeaukaart 
t.w.v. € 20,-

Apple iPad 10.2”32 GB WiFi- 
Spacegrijs t.w.v. € 389,-

De overgebleven letters vormen de oplossing:

Actievoorwaarden: deelname aan deze actie is gratis. Deelname vanaf 18 jaar. Deze actie wordt mogelijk gemaakt door de BankGiro Loterij. Als je belt naar 0800 – 1545 

zul je de vraag krijgen of er een aanbod tot deelname aan de BankGiro Loterij, VriendenLoterij of de Nationale Postcode Loterij mag worden gedaan. Medewerkers van de 

BankGiro Loterij, VriendenLoterij en de Nationale Postcode Loterij zijn uitgesloten van deelname. Alle winnaars ontvangen een persoonlijk bericht en worden vanaf 

16 juli 2021 gepubliceerd op bankgiroloterij.nl/puzzel. Hier vind je ook de volledige actievoorwaarden.

ABBA

AHOY

ARCADE

BELLEN

CHANTALJANZEN

CONCHITAWURST

CORNALDMAAS

EDSILIAROMBLEY

EUPHORIA

EUROPA

GLAMOUR

GLITTER

HYSTERIE

JANSMIT

JEANGUMACROOY

OPENUP

PUNTENTELLING

ROTTERDAM

STEMMEN

VAKJURY

VALS

VLAGGETJES

DUNCANLAURENCE

1x

50x

2x

Win acties
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Bekijk op 
coop.nl/songfestival 
veel meer over het 

songfestival.  

Deel jouw Eurovisie  

Songfestival-moment  

op Instagram met  

#samenmetcoop en  

maak kans op een 

Coop-cadeaukaart ter 

waarde van €50,-!




