John de Bever scoort met Jan Smit
het strijdlied voor onze
Leeuwinnen
VIDEO
En voor de tweede keer heeft John de Bever (54) een strijdlied te pakken voor
de voetbalsters van het Nederlands elftal. Na Jij krijgt die lach niet van mijn
gezicht op het zo succesvolle EK twee jaar geleden, maakte de volkszanger nu
furore met Wij zijn Nederland. ,,Dit lied geeft een gevoel van saamhorigheid.”
Dennis Jansen 29 jun. 2019 Laatste update: 10:33

Hij vloog afgelopen week van Reims naar Rennes, van Parijs naar Barcelona. Zong
gisteravond in Venlo en treedt vandaag op in Hooglanderveen, Den Bosch en Asten.
Om het weekend morgen af te sluiten in Mortel en Veldhoven. Ziehier het
werkschema van volkszanger John de Bever. ,,Druk ja, maar ik ben er blij mee, al is
het wel jammer dat ik niet bij de wedstrijd van die meiden kan zijn.”

Oud-voetballer
De Bever is oud-voetballer, was een blauwe maandag prof (Dordrecht ’90), maar
schitterde vooral in de zaal. Eerst als voetballer, tegenwoordig als zanger. Voor de
tweede keer heeft hij het voor elkaar. Twee jaar terug werd zijn single Jij krijgt die
lach niet van mijn gezicht plotseling het lijflied van de voetbalsters van het
Nederlands elftal op het zo succesvolle EK. Dit jaar, tijdens het WK in Frankrijk, heeft
hij – samen met Jan Smit – een nieuw succesvol strijdlied: Wij Zijn Nederland. Een
poll op de site van deze krant wees uit dat het WK-nummer verreweg het populairste
is. Vóór Maan, André Hazes, Claudia de Breij en de mannen van Bureau Sport.
,,Waarom het zo aanslaat? Dit lied geeft een gevoel van saamhorigheid. En het blijft
hangen.”
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Zoontje Jan Smit
Het idee van een nieuw WK-lied kwam van De Bever, de uitvoering lag bij Jan Smit.
,,Een tijd geleden stuurde Jan een filmpje op van zijn zoontje dat Jij krijgt die lach
niet van mijn gezicht aan het zingen was. Dat vond ik zó leuk. Heb ik een shirtje laten
maken met die tekst erop. We hebben meer contact gekregen en vorig jaar
november heb ik voorgesteld samen een liedje te maken voor de speelsters van het
Nederlands elftal in de aanloop naar dit WK. Dat is gebeurd en eigenlijk wist ik
meteen al nadat Jan het had geschreven: dit slaat aan.”
Wederom zingt ‘heel’ Nederland mee met De Bever en Smit, die afgelopen week in
Rennes waren om de achtste finale van de Leeuwinnen tegen Japan bij te wonen. In
de vooravond zongen ze uiteraard hun lied. ,,Het gaat ons erom het vrouwenteam
een boost te geven. Toen ik die meiden twee jaar geleden Jij krijgt die lach niet van
mijn gezicht hoorde en zag zingen, was ik wel trots, hoor. Je hoort ook dat lied nog
steeds. Het is ook wel een passend liedje als je net gewonnen hebt.”

Wij Zijn Nederland
De Bever kan er vandaag niet bij zijn als Oranje tegen Italië de kwartfinale speelt.
Zijn hoop is gevestigd op woensdag, de halve finale. ,,Ik heb dan eigenlijk opnames
gepland voor de videoclip bij mijn nieuwe single, maar ik denk wel dat we dat kunnen
uitstellen.”
Ook André Rieu en Jack van Gelder werkten mee aan Wij Zijn Nederland, maar hen
heeft De Bever nog niet gezien. ,,Misschien dat we bij elkaar kunnen komen als

Nederland de finale haalt. Dat zou leuk zijn, maar laten we eerst de kwartfinale
doorkomen.”

Misschien dat we bij elkaar kunnen komen als
Nederland de finale haalt
De Bever Boys
Zelf voetballen doet hij, zegt hij, nog bij de ‘oude van dagen’. ,,In de zaal op
woensdagavond met de Bever Boys. Allemaal jonge gasten. Kunnen lekker spelen,
zeker, maar ze moeten uiteraard wel de bal bij mij inleveren. Al geef ik ’m sneller
terug dan vroeger, haha.”
Heeft De Bever zelf nog ambities op zangniveau? Een vol Ziggo Dome. ,,Welnee, ik
ben niet zo’n dromer. Liever in een klein volkscafeetje. Dat is net zo leuk als voor
tienduizend mensen.”

