
Kickbokser JeroenWeerdenburg (45) probeert al zeven
jaar door te breken als zanger. Hij verdient nog de kost
als kickboksleraar en uitsmijter, maar geeft niet op.
‘Als kickbokser ging ik niet tot het einde,
als zanger wel.’ tekst ANDRÉ NIENTIED foto’s ANJALI RAMNANDANLALL
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I
n een eengezinswoning inDe Pijp bereidt Jeroen
Weerdenburg zich op een zaterdagavond voor op
zijn optreden van die avond.Met rapper Stanley
(46) oefent hij zijn nieuwe singleTijd, de slaapka-
mer doet even dienst als repetitieruimte.
Geoffy rapt op die single,maar die kan vanavond

niet, dus reist Stanleymee naar Leiderdorp,waar
zeventig jaar Buurthuis Zijlkwartierwordt gevierd.
De regionale zenderUnity.nl heeft een showgeor-
ganiseerdmet zo’n twintigNederlandstalige ar-
tiesten: vanWesley Klein tot DennyBraaf. Zemo-
gen elk een kwartier zingen in de tot feestzaal om-

gebouwde gymzaal, voor de gage van een doos bonbons
én gratis promotie op de zender.

JeroenWeerdenburg, in het dagelijks leven kickboks-
leraar en portier, is als laatste aan de beurt enmagpas
omkwart voor één ’s nachts het podiumop. Tegen die tijd
is de gymzaal nogmaar half gevuldmet fans, die op zijn
minst half dronken zijn.Maar ‘of er nu vijftigmensen zijn
of 250, datmaaktmij niet uit’ is het devies van Jeroen en
dus stapt hij als een professionele entertainer het podi-
umop. “Wat een geweldig feest, voetjes van de vloer!”

Dat laatste valt nog nietmee,want de vloer van de
gymzaal plakt door alle gemorste drank. Nadat hij het pu-
bliek heeft opgewarmdmet Smoorverliefd vanDoeMaar,
zingtWeerdenburg zijn singles Zo vrij,Tijd enNaar huis.
Ondanks het late tijdstip reageert de halfvolle zaal en-
thousiast. Ook de nieuwe single Tijd,met rapper Stanley,
wordt ‘goed opgepakt’, zegt de zanger.

Weerdenburg is volgens zijnwebsite ‘een begrip in
muziek en entertainment’,maar landelijk heeft de Am-
sterdamse zanger nog eenweg te gaan. En dat terwijl hij
al zeven jaar professioneel aan deweg timmert en uit
eenmuzikale familie komt. “Mijn overgrootvaderwas
pianist in het Concertgebouw,mijn opa speelde orgel in
Tuschinski,mijn omawas zangeres in een koor, enmijn
vader had een strandtent op Zandvoortwaar jazzwerd
gespeeld.Muziek zit inmijn genen.”

“Opmijn zesde kreeg ik drumles vanmijn oom.Als
puber ben ik gestoptmetmuziek en gaan sporten. Eerst
judo, en vanafmijn zestiende kickboksen. Ik trainde zes
dagen perweek, soms twee keer per dag. Volgensmijn
trainer kon ikmakkelijkwereldkampioenworden,maar
ikwas te aardig voor de ring. Ik konniet doorstoten, ik
vondhetmoeilijk om iemand te slaan diemeniets had
gedaan. In 1997 heb ikmijn laatstewedstrijd gespeeld.
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Jeroen Weerdenburg tijdens de viering van zeventig jaar Buurthuis Zijlkwartier in Leiderdorp. Hij mag als laatste zingen, om kwart voor één ’s nachts voor een flink uitgedund, niet al te nuchter publiek.


