
8  SONGFESTIVAL MET COOP

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.”
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“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




