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De Toppers //

Vanavond staan ze weer voor een volle Arena // Maar wat
maakt de Toppers zo succesvol? // Voor een groot deel: de
man die er sinds het begin bovenop zit, René Froger

Waarom al
deze mensen
gaan? Een
week carnaval
in één avond

De opmars
van de Toppers
De Toppers haalden in hun tienjarig
bestaan al honderdduizenden bezoekers naar de Amsterdam Arena
(waar zo’n 60.000 toeschouwers in
kunnen). Dat ging als volgt:
in 2005: 2 concerten
120.000 bezoekers in totaal

Amsterdam. De Toppers hebben een nieuw
genre uitgevonden: een meezingconcert waarin
het saamhorigheidsgevoel net zo belangrijk is
als de show, volgens Maurice Wijnen. „Ze dragen uit: wij staan hier met z’n allen lol te maken en jij hoort erbij”, zegt de creatief directeur
bij Joop van den Ende Theaterproducties. „Dat
belevingsgevoel was echt iets nieuws toen ze in
2005 begonnen. En dat hebben ze knap uitgebouwd.”
Als vanavond de Toppers voor het tiende achtereenvolgende jaar in de Amsterdam Arena
staan, zal vrijwel iedereen in het oranje zijn gehuld: het thema is Made in Holland. Wijnen: „De
mensen die hier naartoe komen, zijn er al weken mee bezig. Ze hebben hun kaartje al gekocht voor ze weten wie de Toppers dit jaar als
gasten hebben uitgenodigd. Dat maakt allemaal niet uit: het publiek weet dat het hoe dan
ook een groot feest voorgeschoteld krijgt met
liedjes die ze kennen.”
Dat betekent niet dat het succesrecept uit de
luchtkwam vallen. De Toppers hebben een aantal elementen goed afgekeken van eerdere formats, weet zanger en producer Peter Koelewijn.
„De Jan Rietman Band speelde ook al meezingers voor een groot publiek in Ahoy en De Kuip,
en De Vrienden van Amstel Live en wat Guus

2006: 3 concerten
180.000 bezoekers
2007: 6 concerten
360.000 bezoekers
2008: 3 concerten
160.000 bezoekers
2009: 2 concerten
120.000 bezoekers
2010: 3 concerten
180.000 bezoekers
2011: 3 concerten
200.000 bezoekers
2012: 3 concerten
200.000 bezoekers
2013: 3 concerten
205.000 bezoekers
2014: 3 concerten
Totaal, tot nu: 28 concerten
1.725.000 verkochte kaarten

Kun je dit nog met
anderen vergelijken?

De Oppertopper

VEEL MENSEN ZEGGEN DAT
ZE HET WEL AARDIG VINDEN
MAAR EIGENLIJK
VINDEN ZE HET
PRACHTIG

■ Er is natuurlijk Marco Borsa-

to. Die heeft 25 keer in een uitverkocht Gelredome gestaan (daar kunnen 32.000 mensen in), 14 keer in
Ahoy (10.000 mensen), 9 keer in de
Kuip (50.000), en 13 keer in het Sportpaleis in Antwerpen (16.000). Losjes
bij elkaar opgeteld komt dat op zo’n
1,6 miljoen verkochte kaartjes.

■ Guus Meeuwis staat al sinds

2006 elk jaareen paar dagen met
zijn show ‘Groots met een zachte G’in
het Philips Stadion in Eindhoven (en
ook drie keer in het Abe Lenstra Stadion in Heerenveen). In totaal gaf Meeuwis tot nu toe 32 shows en in juni staan
weer vier shows gepland in Eindhoven. In totaal loopt het aantal verkochte kaartjes voor Guus Meeuwis inmiddels richting de 1 miljoen.

■ En in België is er natuurlijk

Clouseau. (Ja, ze bestaan nog!)
De band stond tussen 2000 en 2010
in totaal 116 keer in het Sportpaleis
van Antwerpen. In 2007 traden ze
maar liefst 18 keer achtereen op. De
broers Koen en Kris Wauters trokken
volgens de site van het Sportpaleis
in totaal 1.727.208 verkochte
kaartjes. En guess what? Komende
december en januari doet Clouseau
nog weer eens drie shows.

Toppers in Concert in de Arena, in 2008: toen trokken ze met drie concerten 160.000 bezoekers. FOTO HOLLANDSE HOOGTE
MERLIJN KERKHOF
VERSLAGGEVER

V

oor het concert reed
René Froger terug naar
huis om zich op te frissen. Even geen mensen
om zich heen, rust voor
de stem. Hij lag in de
sauna – en viel in slaap. „Ik werd
twintig minuten te laat wakker”, vertelt de zanger. „Maar toen ik in mijn
auto stapte en de A1 op reed, stond er
al een file. Ik stond in de file voor
mijn eigen concert.”
Dat was twee jaar geleden. Ook
vanavond zullen er weer files staan
voor de Amsterdam Arena. Dan staan
De Toppers, de groep van René Froger, Gerard Joling en Jeroen van der
Boom, er weer, voor een reeks van vier
uitverkochte concerten – 68.000 man
per keer. Dit jaar is hun tiende editie
en ze verwachten hun tweemiljoenste
bezoeker.
Wat is de verklaring voor dit succes? Om te beginnen is dat René Froger zelf, die er als enige van de muzikanten alle edities bij was. Hij zit in
zijn tuinhuis naast het zwembad van
zijn villa in Blaricum. Tegenover hem
zijn producer en zakelijk partner
Benno de Leeuw. Tuinmannen verzorgen de planten, een huishoudhulp
brengt een espresso terwijl de zanger
knabbelt aan reepjes groene paprika.
Er lopen honden in allerlei formaten.
„We zaten in het vliegtuig toen Re-

né zei dat hij een keer de Arena wilde
doen”, vertelt De Leeuw. „Voor die
shows, in 2004, filosofeerden we over
leuke elementen. Dat werd een medleyblokje met Gerard Joling en Gordon. Dat sloeg zo aan dat we dachten:
hier moeten we een concept van maken. Het volgende jaar hebben we
weer de Amsterdam Arena geboekt,
maar dan niet meer voor een soloconcert van René, maar voor De Toppers.”
Froger: „Het is een meezingfeest.
De kracht is dat iedereen die liedjes
kent.”
De Leeuw: „Het succes zit in het
feit dat we niks uitproberen: we gaan
voor de herkenning. Als een van onze
gasten een nieuwe single wil promoten, zeggen wij: nee, doen we niet, dat
past niet in ons concept. Normaal
gaat tijdens een concert het publiek
misschien twintig minuten écht uit
zijn dak. Bij De Toppers verwachten
mensen 3,5 uur onafgebroken feest.”
Wie denkt dat er sprake is van een
band waarin de leden gelijke zakelijke
inbreng hebben, heeft het mis. Froger
en De Leeuw zijn de initiatiefnemers.
Froger: „Ik ben de lijm, zo moet je
dat zien. Ik ben altijd degene die
mensen bij elkaar brengt. Ik denk
showmatig, productiematig. Ik heb
verschillende rollen, die van artiest
en van mede-eigenaar en producent.
Als er gewerkt moet worden, stappen
Benno en ik in.”
De Leeuw: „De anderen hebben wel
inbreng, maar hun taak is puur die
van uitvoerend artiest.”

WE MOGEN
DAN ALLEMAAL
GROTE EGO’S
HEBBEN, WE
DOEN ALLES
IN DIENST
VAN HET
CONCEPT

Froger: „Maar iedereen is er het hele
jaar mee bezig: waar gaan we heen, wat
gaan we doen. Hebben zij ideeën, dan
werken wij die uit. En de inbreng van
Jeroen van der Boom is geweldig. Hij is
muzikaal heel flexibel en heeft veel
toegevoegd aan de groep. Rocknummers bijvoorbeeld, dat is niks voor
Gordon of Gerard Joling. We doen tegenwoordig ook een stukje dance, dat
spreekt meer jong publiek aan.”
Hoe kiezen jullie de liedjes uit?
Froger: „De medleys die we samenstellen duren nooit langer dan zes minuten. Ons criterium is: spreekt het
iedereen aan, is het een hit van het
volk? Wat we doen strekt zich uit van
liedjes van de Beatles tot ‘Het kleine
café aan de haven’. We gaan ook niet
voor onze eigen singles. We mogen
dan allemaal grote ego’s hebben, we
doen alles in dienst van het concept.”
De Leeuw: „We kijken naar welke
liedjes in de kroegen worden gedraaid. Je hebt bepaalde platen die
niet op de radio komen, maar wel echte hits van het volk zijn. Een liedje als
‘De woonboot’, dat is een echte kroegknijter, ken je die? Nou, premier Rutte kent ‘De woonboot’ ook als hij het
hoort. Rutte is ook al een aantal keer
bij De Toppers geweest.”
Froger: „Wat ook belangrijk is, is
dat de liedjes meezingbaar zijn. Ik
weet precies wat mensen meezingen,
welk regeltje wel of niet. Dat is gewoon ervaring.”
De Leeuw: „Daarnaast moeten we

de balans bewaken. Neigen we niet
naar te veel rock, Hollands, Engels?
Dat is lastig, omdat onze doelgroep
zo breed is. We kunnen aan de kaartverkoop zien waar onze bezoekers
vandaan komen, het is echt een afspiegeling van de bevolking. Van
Delfzijl tot Antwerpen, hoog- en laagopgeleid, jong en oud.”
En zo divers is de show ook. Hoe
bouw je daarin spanning op?
Froger: „Je kunt het vergelijken met
skiën. We vertrekken van een hoog
punt, dan dalen we een stukje af, maar
we moeten voldoende vaart houden
om de volgende berg te bereiken. Je
kunt mensen niet 3,5 uur met hun
handen omhoog laten staan. Maar
klein en intiem, dat werkt ook niet.”
De Leeuw: „Het feest begint eigenlijk al eerder. We hebben ieder jaar
een thema, mensen komen verkleed.
Dit jaar is dat Made in Holland. De
feestwinkels zijn nu al helemaal in de
stijl van De Toppers. De opening is altijd spectaculair: iedereen vraagt zich
af hoe ze nu weer op zullen komen. Je
neemt mensen mee op reis, die moet
ergens eindigen. En toch moeten
mensen aan het einde het gevoel hebben: het had langer mogen duren.”
Froger groeide op in de Amsterdamse Jordaan. Zijn ouders hadden
een kroeg. Lang richtte hij zich op Engelstalig repertoire, nu staat zijn carrière voor het grootste deel in het teken van De Toppers. Zes mensen werken het hele jaar door aan de concer-

ten. Op de avonden zelf zijn dat er
rond de 1.400, schat De Leeuw.
Tijdens het interview rookt hij vijf
sigaretten. „Voor de concerten is iedereen topfit”, zegt de zanger. „Ik ga
elke dag hardlopen. En ik heb een fitnessruimte beneden. Mensen denken
dat je alleen zuinig moet zijn op je
stem, maar je belast je hele lichaam.
Je loopt continu heen en weer op dat
podium, omdat iedereen iets te zien
moet hebben.”
De Leeuw: „Iedere seconde van de
show is gecued. De zangers krijgen
aanwijzingen in hun oor over de choreografie en de nummers, terwijl ze
ook die noot nog moeten pakken.”
Froger: „Als ik op het podium sta,
regisseer ik. Ik hou alles in de gaten.
Het is een wirwar in je hoofd, terwijl
het voor het publiek moet lijken alsof
ik sta te feesten.”
Ieder jaar komen er ook bekende
gasten langs. Dit jaar Gordon,
Lee Towers en Henny Huisman.
De Leeuw: „Henny was eigenlijk bedoeld als surpriseact. Hij heeft het
verklapt in een interview. De telefoon
stond meteen roodgloeiend.”
Froger: „Hij was ons iets voor, ja.”
De Leeuw: „Dankbaar dat-ie mee
mocht doen.”
Froger: „Het thema is Made in Holland, we laten dingen zien waar we in
Nederland trots op zijn. Henny is ook
Hollands. Alle shows die je nu op tv
hebt, X-Factor, The Voice of Holland, zijn
afgekeken van Henny’s Soundmix-

show. Bovendien is hij de ontdekker
van Gerard Joling.”
Zou het Toppers-idee ook buiten
Nederland kunnen werken?
De Leeuw: „Ja, we zouden dit in het
buitenland kunnen doen met artiesten die daar bekend zijn. We hebben
al gesprekken gevoerd in Duitsland
en Engeland, nu is er interesse uit
China en Japan. De grootste artiesten
zingen meezinghits uit heden en verleden, dat kan wereldwijd.”
Is er al een deal?
De Leeuw: „Nee. Het is ook geen kwestie van verkopen, het is niet van: hier
heb je een draaiboek en ga het maar
doen. Als wij naar Duitsland gaan,
moeten we daar ook een vinger aan de
pols houden, het is heel arbeidsintensief. Je moet een lokale partij vinden
die de wetten daar kent. We denken in
de vorm van een licentie, met gedeelde risico’s bij winst of verlies.”
Froger: „Maar voor een buitenlander blijft het iets geks wat wij doen.
Die denkt: organiseer je zo’n spektakel voor maar vier dagen? U2 geeft zeventig shows.”
Kunnen de Toppers eigenlijk
zonder jou?
„Ik wil niet zeggen dat ik dit tot mijn
tachtigste blijf doen, maar de eerste
zeven, acht jaar blijf ik zeker. In de
loop der jaren zou het kunnen dat iemand mij vervangt. Tuurlijk. Waarom niet?”

Meeuwis doet in het PSV-stadion lijken er ook
erg op. Maar de Toppers gaan nog verder. Het is
een week carnaval vieren in één avond.”
Ook van Leen Huijzer, beter bekend als Lee
Towers, moeten ze veel hebben afgekeken. De
Rotterdamse zanger organiseerde jarenlang
zijn Gala of the Year in Ahoy. „Natuurlijk hebben ze van mij geleerd”, zegt hij. „De jongens
die bij mij stage hebben gelopen, zijn nu hier
de producers. Ze zijn allemaal bij mij in mijn
shows geweest. En nu ben ik hun special guest.
In een voetbalmedley kom ik ‘You’ll never walk
alone’ zingen.”
Als succesfactoren noemt Huijzer de professionele productie, de herkenbaarheid en het
feit dat de artiesten al eigen bloeiende carrières
hadden. „Maar ze zijn ook meesters in publiciteit”, voegt Maurice Wijnen voegt daar aan toe.
„Als er geen publiciteit is, maken ze het wel. Zo
was het ook vaak onduidelijk of Gordon nou
wel of niet mee zou doen als hij weer eens ruzie
had met Gerard Joling. Met zijn drieën hebben
ze een enorme mediawaarde. De Toppers ontstonden ook in een periode dat Joling en Gordon continu op tv waren door hun realitysoap.”
Nog iets: de drie, voorheen zelfs even vier
zangers hebben allemaal hun eigen fans die
door de Toppers werden samengebracht. Fans
van ex-lid Gordon kwamen voor ernstige Nederlandstalige nummers, terwijl Froger zich
lang stortte op Engelstalig repertoire en Joling
in zijn presentatie al langer een minder serieuze houding aannam.
„Veel mensen zeggen over de Toppers dat ze
het wel aardig vinden”, zegt Maurice Wijnen,
„maar eigenlijk vinden ze het prachtig. Het is
een guilty pleasure, even uit je dak gaan. Ieder
jaar wordt het groter qua decor en kostuums.
Wat schaal en ambitie betreft is er in Nederland
niets vergelijkbaars.”

MERLIJN KERKHOF

