
ge) en Studio B alias Icerink, een
ijsstadion dat plaats biedt aan
een man of duizend. De optre-
dens beginnen en eindigen met
ontbijt. Er is namelijk livemu-
ziek van 10 uur ‘s ochtends tot 
6 uur de volgende ochtend. Een
ware uitputtingsslag, maar het
feit dat je binnen vijf minuten in

De 122 optredens van de 61
bands vinden verdeeld over vier
dagen plaats op evenveel podia:
het pooldeck in de open lucht
waar plek is voor drieduizend
kijkers, een theaterzaal van for-
maat Carré (Alhambra ge -

naamd), een heuse under -
groundclub (Pyramid Loun-
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Wat kun je verwachten van
de 70000 Tons Of Metal-crui-

se, het grootste drijvende
metalfestival ter wereld dat
dit jaar voor de zevende maal vaart, ditmaal

van Fort Lauderdale (Florida, VS) naar Laba-
dee (Haïti) en terug. Wie denkt alles te hebben

meegemaakt in rock- en metalland komt
bedrogen uit. Want deze cruise is een geheel

andere tak van sport. Een compleet nieuw en
hoger level; een optelsom van festival, clinics,
congres, meet-and-greets en populair volks-
vermaak als karaoke en een heuse bellyflop-

contest. 70000 Tons Of Metal, kortweg 70K
genoemd is een soort carnaval voor head -

bangers, moshers en thrashers; een communi-
ty-parade op een vijftien verdiepingen tellend

mega-cruiseship met concertzalen die niet
onderdoen voor de betere zalen in Nederland,

een winkelpromenade van honderd meters met
talloze shops, bars en eettentjes, een sfeervol
casino, een handvol kwaliteitsrestaurants (zowel buffetstijl als à la carte), talloze lounges,
zwembaden, bubbelbaden, een waterparadijs voor de kids en voor de getrainde vakantie-

vierders een fitnesscentrum, joggingbaan, klimmuur en surfsimulator.

2 t/m 6 februari - Independence Of The Seas 

MET BANDS 
NAAR BANDJES
KIJKEN

je hut bent voor een powernap
maakt het draaglijk.
Aan boord zijn drieduizend
metalheads uit alle windstreken.
Het record van aantal bezoekers-
landen wordt opnieuw verbro-
ken. Ditmaal zijn er niet minder
dan 74 vertegenwoordigd, van
Australië tot Venezuela en alles
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worden. Het goedkoopste bed kost
je zo’n 900 dollar en dan deel je
de hut met drie anderen. Een hut
voor twee met balkon en zeezicht
kost je bijna het dubbele. Het zijn
echter volpension tarieven. Je
kunt je buikje de hele dag rond
eten. Alcohol en frisdranken zijn
echter exclusief en die zijn prijzig:
4 dollar voor een colaatje en het
dubbele voor een flesje bier.
Een dorstige keel leidt dan ook

70 K VOOR DE FANS
Wat 70K apart maakt, is dat het
festival volledig draait om de inter-
nationale metalfan. Een relatief
kleine organisatie onder leiding
van de Zwitser Andy Piller zet een
festival neer zonder tussenkomst
van officials, platenbonzen en
labelmanagers. De programmering
is breed en de afstand tussen
artiest en bezoeker is minimaal. 
Er is namelijk geen backstage. De
bands schuiven dus aan bij dezelf-
de restaurants en bars als de fans.
Je zult je er herhaaldelijk op
betrappen dat je samen met je
favoriete muzikant naar een band
staat te kijken. Daar waar het voor
de bands een betaalde vakantie
betreft, moeten de fans echter ste-
vig in de beurs tasten, vooral als
er van ver ingevlogen dient te

79

wat ertussen zit. Die metalheads worden
in de watten gelegd door een 1400 koppig
personeelsleger dat zorgt voor all-in 
ontzorging. De varende Aardschok-repor-
ters (met zwemdiploma’s op zak) zijn
‘first-timer’ René Vanes en ‘survivor’
Stan Novak. Voor de foto’s tekenden 
Stefan Schipper, Bianca Berger en 
Eus Straver.
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een eitje tikken met de mannen
van Unleashed, een potje flipperen
met een meisje dat de zangeres
van Xandria blijkt te wezen of in
één van de veertien liften belan-
den met de volledige line-up van
Kamelot. Voor partypoopers is
geen plek, enkel de misantropen
van Marduk laten zich niet zien.
Alleen zanger Mortuus hebben we
bij toeval zien watertanden bij het
felgekleurde kindertoetjesbuffet in
megarestaurant The Windjammer
op de elfde etage. Het Kruis van
Eer dat zijn adamsappel siert
maakt hem ook zonder schmink
en camouflage-outfit onmisken-
baar herkenbaar.

tot een behoorlijk schadeformulier
op de dag van vertrek. Koffie,
thee, water en fruitdrankjes zijn
echter gratis, dus de bezoeker met
een kleine beurs hoeft beslist geen
dorst te lijden. Ga er gemakshalve
maar vanuit dat, wanneer je de
hut deelt met anderen, je op het
eind van de rit zo’n 2500 euro
armer bent. Dat lijkt veel geld voor
een weekje vakantie, maar je krijgt
er wel een ultiem en oprecht
metalfeest voor, want iedereen
(inclusief de artiesten) is goedge-
mutst en aanspreekbaar. Contac-
ten leggen is nergens makkelijker.
Op 70K zijn artiest en fan vijf
dagen één. Dus je kunt zomaar
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ging: „Andy belde me begin janu-
ari om zijn nieuwjaarswensen over
te brengen, maar ik ken Andy goed
en wist meteen dat hij om een com-
pleet andere reden belde. Ik zei
Andy, je hoeft me de vraag niet te
stellen, we komen!”
Gitarist Eric Peterson over de aan-

wezigheid van zijn Testament:
„We waren reeds eerder aan boord
en wisten dus wat ons te wachten
stond. Het feit dat de vrouwen mee
mogen is van absolute meerwaar-
de. En het is te prijzen dat er
ondanks de aanwezigheid van
drieduizend uitbundige metalheads
nauwelijks incidenten zijn. Als er
al iets gebeurt is het meestal een
artiest die zijn eigen hut onder-
kotst, haha.”
Misery Loves Co-zanger Patrick
Wiren werd gevraagd om zijn

band, die al sinds het jaar 2000
plat ligt, door te starten. Veel meer
was er niet nodig om de Zweedse
industrial-metalband het stilzwij-
gen te doen doorbreken. Het
wordt uiteindelijk een geslaagde
comeback die door het netwerken
op de boot mogelijk zelfs tot een
nieuwe platendeal leidt.
Devildriver-baas Dez Fafara is ook

70K VOOR 
DE BANDS

Het is geen geheim dat de pro-
grammering regelrecht uit de
koker van animator Piller komt.
Zijn jarenlange ervaring als toer-
manager heeft geleid tot een breed
netwerk, en zijn adressenboekje
vormt de leidraad voor wie er elk
jaar geboekt wordt. En daar komt
doorgaans een behoorlijke gunfac-
tor bij kijken. Je ziet net als op de
reguliere festivals bands na een
paar jaar terugkeren. Wie kort
voor vertrek de 70K-site raadpleeg-
de zag dat Nile en publieksfavoriet
Gojira verstek moesten laten gaan.
Zanger Bobby ‘Blitz’ Ellsworth van
Overkill, samen met Carcass en
Allegaeon de drie laatst gepubli-
ceerde namen, legt tijdens ons
interview uit hoe het in zijn werk
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CHECKPOINT 
Op een drijvend festival buiten de
territoriale wateren is het interna-
tionale zeerecht van toepassing.
Dit houdt in dat hutkoffers vol
meegesmokkelde drugs, medicij-
nen, drank of merchandise uit den
boze zijn. De onverbiddelijke
scanapparatuur bij boarding heeft
echter als prettig voordeel dat 70K
geen doorgeflipte overdosers als
festivalgangers heeft en dat ook
wapens en glas van boord blijven.
Halverwege de cruise is er telkens
een rustdag. De boot ligt dan op
zaterdagochtend aangemeerd en
als bezoeker kun je dan tot in de
namiddag van boord. Ditmaal is
gekozen voor Labadee in Haïti,
een gepacht stuk grond van de
rederij waar speciaal voor de
cruisegasten een speciaal resort is

goed om tijdens deze cruise twee
verschillende sets te kunnen doen.” 
Rich Ward is met zijn rapmetal-act

Stuck Mojo de vreemde eend in de
bijt: „Het is beter zonder backstage.
Geen moeilijk gedoe. Waar anders
heb je bovendien een eigen douche
en een all-you-can-eat-buffet? Voor
ons is dit het beste van beide werel-
den. Je speelt je muziek, maar hebt
ook je ontspanning. We hebben
deze paar dagen meer exposure
gehad dan normaal tijdens een
hele toer. De aanwezigheid van al
die andere bands en dankbaarheid
van het publiek is enorm gerust-
stellend.” 

duidelijk: „Hoe kun je hier als
artiest níet bij willen zijn? Ik heb
drie jaar op rij nee verkocht omdat
ik erg op mijn privacy gesteld ben,
maar dit is mijn beste toerervaring
uit de afgelopen twintig jaar. Ieder-
een is zo beleefd en de onderlinge
verbondenheid is super. Ik leef
mijn hele muzikale leven al in toer-
bussen en vliegtuigen. De luxe van
deze boot is zeer welkom. Niet
enkel de shows voelen goed, maar
ook de vrije tijd is kwaliteitstijd.
Dat is normaliter op toer totaal
anders. Het feit dat onze band
uniek klinkt binnen deze program-
mering is verder een grote plus. 
Ik zal het dus zeker opnieuw doen.
Man, ik wou dat ik altijd zo kon
toeren.”
Death Angel-gitarist Ted Aguilar

komt ook superlatieven tekort. Hij
behoort tot de muzikanten die het
meest ‘en public’ te vinden zijn.
„Het mooie aan deze cruise is dat
je echt goede gesprekken kunt voe-
ren die verder gaan dan de stan-
daard muziekverhalen. Je leert hier
veel interessante mensen kennen.
Iedereen is hier met hetzelfde doel,
namelijk genieten van muziek en
zon.” 
Joey Belladonna, zanger van

publiekstrekker Anthrax heeft
reeds drie eerdere cruises op zijn
naam staan. „Ik heb totaal geen
moeite me onder de mensen te
mengen, ook niet nu we tot de 
populairste bands horen. Ik ont-

moet nieuwe mensen en hoor
interessante dingen. Het is ook

aangelegd. Het is weliswaar een
toeristenval (met dezelfde drank-
prijzen als aan boord), maar de

prachtige zandstranden en het
heerlijke oceaanwater maakt het
tot een onmisbaar uitstapje. Deze
halve rustdag is voor het gros een
welkome onderbreking van al het
decibellengeweld. Zij die kiezen
om te duiken, varen of van een
900 meter lange kabelbaan af te
glijden, betalen flink. De zee is
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vanaf de maagdelijke stranden 
van Labadee is indrukwekkend.
Vanwege de strenge boordcontro-
les zal menig doorge snoven band-
lid het nooit tot de ‘wishlist’ van
Skip per Andy schoppen. Het for-
mat van een varend muziekfesti-
val is een groot succes gebleken
voor hardrock en metal, maar zal,
vanwege het consumptiegedrag
niet realiseerbaar zijn als substi-
tuut voor de liefhebber van groot-
schalige dancefeesten. Daar gelden
namelijk andere behoeftes waar de
douane niet op zit te wachten.

echter gratis en voor
niets en het heeft wel
iets om te badderen
met, bijvoorbeeld, de
mannen van Testa-
ment.
De aanblik van de
154K-wegende (de
naam 70K wordt aan-
gehouden omdat deze
zich als merknaam
heeft bewezen), 339
meter lange Indepen-
dence Of The Seas

83

corr-S.78-85_70000tons_-Muster gut A  12.02.17  02:43  Seite 7



den. Zelfs zij
die in het dage-
lijkse leven in
oorlog met
elkaar zijn,
drinken hier
gebroederlijk
een biertje. We
waren opnieuw
uitverkocht, dus
er komt zeker

een volgende keer. En ik zal een
onderzoek laten doen naar de hoge
drankprijzen!”

ondiep bad wat
hechtingen oplie-
pen. Dat gaan we
volgend jaar ech-
ter verbieden. Ik
ben trots dat we
met z’n allen
laten zien dat
metal nog steeds
een beleving is,
een overtuigende
‘way of life’ waar mensen van alle
seksen, rassen, geloofsovertuigin-
gen en nationaliteiten elkaar vin-

DE TROTSE SKIPPER
In de persconferentie op de laatste
dag van de cruise staat skipper
Andy Piller traditiegetrouw de pers
te woord: „Trots is het kernwoord.
Alle gasten aan boord vormen
samen een hechte en saamhorige
metalcommunity. Iedereen heeft
zijn favoriete bands, maar de eens-
gezindheid is groot. Er zijn nauwe-
lijks incidenten. Oké, af en toe is er
een echtelijke ruzie die je moet sus-
sen. En ditmaal zijn er wat gekken
geweest die met crowdsurfen in een
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En in South Beach, in Miami, waar
we de laatste middag doorbren-
gen, als ook op het vliegveld is het
Trump voor en Trump na. Voort-
durend. Het doet na amper acht
uur snel terugverlangen naar een
wereld waar politiek gekrakeel
niet bestaat, maar waar de onvoor-
waardelijke liefde voor metal de
enige verbindende factor is. Het is

moeilijk uit te leggen als je het niet
zelf hebt meegemaakt. Dynamo
Open Air zei het ruim twintig jaar
geleden al: „Those who know 
cannot explain, those who don’t
cannot understand.”

René Vanes & Stan Novak

Swww.70000tons.com

BACK TO
THE REAL WORLD

Gaan de optredens tijdens de eer-
ste drie nachten door tot de vroege
ochtend, tijdens de laatste nacht
stopt de livemuziek ‘reeds’ om
02.00 uur. En welke band anders
dan Death Angel om de genade-
klap uit te delen in het Alhambra
Theater? Tussen 8 en 10 uur uur
op maandagochtend vindt de chec-
kout plaats en de terugkeer aan
wal blijkt een heuse realitycheck.
Eenmaal terug op Amerikaanse
bodem is meteen voelbaar hoe
krankjorum en verbeten de bur-
gers op elkaar reageren. Een bus-
chauffeur met naderende burnout
blijkt niet gediend van een amicaal
schouderklopje: „Talk with your
mouth boy, not with your hands!”
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