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Bas Bessems (l.) en Egbert de Kwaatsteniet zijn de motoren achter het nieuwe Lentefeest. ©
Rianne den Balvert

Zo ziet het nieuwe dancefestival in
Woerden eruit
Het Exercitieveld in Woerden verandert dit weekeinde in een festivalterrein
voor de allereerste editie van het Lentefestival. Dat heeft fijne dj-namen in de
line-up van zowel de vrijdag- als de zaterdagavond.
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In de avond draaien Freddy Moreira, Billy the Kit, Paul Elstak en Ruthless. Overdag
chillen op het veld in de lentezon terwijl de Woerdense kinderen aan de beurt zijn om
een feestje te vieren op een mooie lentedag.
Het is Woerdenaar Egbert de Kwaasteniet die met zijn compagnon en vriend Bas
Besems uit Papendrecht besloot dat het in Woerden hoog tijd werd voor een eigen

lentefestival met fijne dj's. Deze week verrees de tent op het Woerdense
Exercitieveld die plaats biedt aan 3.000 mensen.

Line-up
De complete line-up? Nou, even snel dan. Morgenavond: Capital Candy, Merco,
Puinhoop XL, Freddy Moreira, Ruthless, Diaz & Bruno. Zaterdagavond: Gijs van der
Voort, Rewind Sound System, Merco, Billy the Kit, Paul Elstak, It All Started In The
Nineties en Hitmaestro. "Het hoofddoel is om een oprecht leuk festival op te zetten
dat weer voor de Woerdenaren zal zijn.''
De Kwaasteniet refereert aan Summerlake Outdoor Festival, het dancefeest dat al
jaren het Woerdense Molenvlietpark laat volstromen met duizenden
festivalliefhebbers uit heel Nederland en daarbuiten. ,,Dat is geen plaatselijk
evenement meer, maar een landelijk feest. Daarnaast is er voor de 16-plussers
weinig te beleven in Woerden, behalve café Arie. Wij willen een festival dat iedereen
in Woerden iets laat beleven.''

Luchtkussens
Het is daarom dat het festivalterrein zaterdag overdag opengaat voor jongeren en
ouderen die houden van luchtkussens, lachspiegels, bellenblazen, verkleedkisten en
kidsshows. ,,De zaterdagavond is voor de 30-plussers. We hadden nog de gedachte
om er een poppodium bij te plaatsen, maar om de kosten te drukken tijdens deze
eerste editie hebben we dat nu nog niet gedaan. We willen dat wel gaan doen, want
er zijn veel mensen die meer van popmuziek houden dan van dj's. We hopen hen
volgend jaar iets meer te bieden.''
Hoewel het veld tegen het centrum van Woerden aanschurkt, heeft de organisatie
van alles bedacht om de stroom van mensen snel en veilig op het veld te krijgen. Met
een Kiss and Ride bij station Woerden en fietsenstallingen op het veld zelf moet het
aankomen vlekkeloos gebeuren.

Actie
Speciaal voor de Woerdense (sport)verenigingen was er een actie waarbij van elk
verkocht kaartje 1,50 euro werd overgemaakt aan een door de koper uitgezochte
vereniging. Zeventien clubs meldden zich hiervoor aan. Hoewel de kaartverkoop
prima verloopt, waren er voor vier mei (de deadline van die clubactie) nog niet zo
veel kaarten besteld. Dit betekent dat er geen duizenden euro's afvloeien naar de
goede doelen.
,,Het is altijd zo bij plaatselijke evenementen dat bezoekers pas op het laatste
moment besluiten te komen. De kaartverkoop is altijd de periode dat de billen
samengeknepen worden van de spanning.''

Boterham

Vooral bij een eerste editie is het afwachten hoeveel mensen er komen. Uiteraard wil
De Kwaasteniet er geld aan verdienen. ,,Een boterham'', zegt hij bescheiden.
De Kwaasteniet en zijn compagnon Bas Besems werken samen voor
schoolfeesten.nl. ,,Inmiddels hebben we al een aantal festivals voor anderen
geproduceerd en begon het nu toch ook te kriebelen om eigen producties te doen.
We hebben er zin in en we hebben er de kennis voor in huis. We doen die met goede
mensen om ons heen die dit avontuur samen met ons willen aangaan.''
Tegelijkertijd betekent het voor Kwaasteniet en Besems dat ze het ontzettend druk
hebben en keuzes moeten maken. Zo deden ze de afgelopen jaren samen een tour
door Spanje om op campings feestjes te verzorgen vanuit een bus met een caravan.
Dit jaar doen de twee dat voor het eerst niet meer.

Woerdens feestje
,,Het festival wordt weer een Woerdens feestje'', benadrukt De Kwaasteniet
nogmaals. "Een plaatselijk evenement voor Woerdenaren en inwoners van de kernen
eromheen. We hebben dan ook niet de ambitie om hier een landelijk verhaal van te
maken.''
De vergunning voor twee keer 3.000 bezoekers per avond laat dat ook niet echt toe.
,,Dat is prima'', vindt het duo. ,,Leuk en gezellig, niet te groot en niet te klein. We
willen ons onderscheiden in de decoratie van het terrein, maar er is tegelijkertijd ook
van alles te doen: een blikgooitent, een kop van jut, alles om er een festivalsfeer in te
creëren. O, en de muntjes zijn maar 2,50 euro per stuk!''
Kaarten zijn te verkrijgen via de website. Een ticket voor de vrijdagavond kost 17,50
euro en voor zaterdag 20 euro.

