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Ronde negen van het grootste drijvende muziekfestival op aarde en Aardschok is wederom van de partij. Stan Novak en
René Vanes trekken hun strakste zwembroek aan om verslag te doen van deze United Nations Of Heavy Metal. Novak tekent
voor de tekst en Vanes, Katja Borns en Marc Feike voor de foto’s.  Maar liefst 73 nationaliteiten (het record staat op 75 in
2018) zijn ditmaal vertegenwoordigd, waarvan Namibië de grootse exoot is. Uit de hele wereld reizen metalheads aan om
zich te vergapen aan 60 bands die elk tweemaal zullen optreden op één van de vier podia op de immens grote boot. Vier

zonovergoten dagen vol verbroedering. Voor de verandering is ditmaal gekozen om hoofdzakelijk de Nederlandse bands (dit
jaar maar liefst zes: Bodyfarm, Delain, God Dethroned, Hei-
devolk, Pestilence en MaYaN) alsmede onze Belgische zuider-
buren van Carnation te volgen. Daarnaast is het Aardschok
gelukt organisator Andy Piller te strikken voor een exclusief
interview om zo de organisatorische kant van deze monster-
productie te kunnen

belichten. En ten
slotte wordt ook een
aantal buitenlandse

bands gevraagd naar
hun cruisebeleving. 

31 Januari t/m 4 Februari 2019 - Fort Lauderdale – Labadee Haïti – Fort Lauderdale
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Wie het nog niet weet, de huidige cruiseliner
Independence Of The Seas weegt met zijn
154.000 ton meer dan het dubbele van de Maje-
sty Of The Seas waarmee tussen 2011 en 2014
werd gevaren. Omdat ‘70000 Tons’ inmiddels
tot een merknaam was uitgegroeid, besloot
Andy Piller de naam te handhaven. Voor de
cruise worden 3.000 kaarten verkocht die snel
hun weg naar het publiek vinden. De genodig-
den meegeteld
zijn er dit jaar
3.061 bezoekers
aan boord, de
teller van muzi-
kanten en crew-
leden staat op
1.036 en de
scheepscrew is
maar liefst 1.381
personen sterk.
Totaal zijn er
dus 5.478 perso-
nen aan boord
die van ontbijt
tot ontbijt wor-
den blootgesteld
aan een geva-
rieerde mix van
metalstijlen,
muziekclinics,
meet-and-greets,
karaoke en even-
tuele excursies
op de rustdag in
het paradijselijke
Labadee, op Haïti. Honderdtwintig optredens
(exclusief de jamssessie, waarover later meer)
maken 70K tot een ware uitputtingsslag. Het
mag volgende keer trouwens best een onsje

minder zijn, want de zin om bands nog om vijf
uur in de ochtend het podium op te sturen ont-
gaat ons. We zullen echter zien wat de toe-
komst brengt. Ondanks alle geruchten over een
nog grotere boot (Independence Of The Seas
meet 339 meter lang en 39 meter hoog!) en
cruiseplannen in de Middellandse Zee hult Pil-
ler zich vooralsnog in stilzwijgen. Maar dat er
de komende jaren dingen gaan veranderen, lijkt

zo klaar als een klontje. Ook in cruiseland is
stilstand namelijk achteruitgang en Piller zal
zijn koppositie willen handhaven. 
Donderdag om 16:30 uur vaart de boot uit om

op zaterdag in de vroege ochtend aan te meren
in Haïti. De gasten kunnen die dag van boord
om de aanlokkelijke zandstranden en beach-
bars van Labadee te bevolken. Ook is er moge-
lijkheid tot tal van betaalde excursies. Wat te
denken van snorkelen met Sodom of kayakken
met Gloryhammer? We hadden zelf ingezet op
(gratis) watersliding met Max Cavalera, maar
het risico dat hij met zijn logge lijf halverwege

de glijbaan zou
vastlopen, was
gewoonweg te
groot. Je kunt
natuurlijk ook
gewoon aan
boord blijven om
in het solarium
of de talloze hot-
tubs en spa’s te
relaxen, het
lichaam strak
trekken in het fit-
nesscentrum, of
vanaf je bedje in
de hut liveversla-
gen van diverse
Europese voet-
balcompetities te
volgen op tv. Of
gewoon ouder-
wets je geluk
beproeven in het
casino. Keuzes te
over om deze
halve rustdag

door te komen. De boot vaart om 17:00 uur
weer terug richting Fort Lauderdale, waar
maandagochtend wordt aangelegd en iedereen
om uiterlijk 11:00 uur van boord dient te zijn.
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catering. Op 70K
wordt kwaliteit gebo-
den, zo simpel is het.
En geen regenpon-
cho’s, want er is
altijd zon! Ook de
productie is van hoog
niveau, zeker nadat
er Europees podium-
personeel is aange-
steld. Daar hebben ze
echt een inhaalslag
mee gemaakt. Het enige minpuntje is dat
ondanks een flinke fooi onze koffers te laat wer-
den geleverd. En wat mij betreft mag de cruise
wel iets langer duren. Aanmeren op een tweede
bestemming lijkt me wel relaxed. Je kunt de
bands dan beter spreiden en je hebt wat meer
tijd voor de vele randzaken. Je hebt het vliegtic-
ket immers toch al besteld, dus wat maakt een
extra dag, of twee, dan nog uit?” 

De band die mij dit jaar het meest bij de lurven
pakt, is het Belgische CARNATION. Ik had
reeds positieve berichten gelezen over dit death

metalensemble en ga dus met hoge verwachtin-
gen naar de eerste show in de Star Lounge. Na
afloop van de compromisloze set ben ik fan.
Wat is het toch met die bandjes uit Antwerpen?
Vijf jonge, hongerige talenten, een ijzersterk
collectief, een wereldse
drummer en een zanger
wiens geblaf Lars Petrov
doet klinken als een krolse
poedel. Show twee is van
hetzelfde laken een pak.
Omdat iedereen op elkaars
lip zit, verspreidt het
nieuws zich snel op 70K en
zo kan het zijn dat de Stu-
dio B-arena vanaf de eerste
onheilspellende klanken
gestaag vol loopt. Wat volgt
is andermaal een zegetocht.
Gitarist Jonathan Verstre-
pen licht toe: „Aangezien
we pas zaterdag vooraf-
gaand zijn geboekt, waren

Van de aanwezige Nederlandse bands geniet
DELAIN de grootste reputatie, iets wat onder-
streept wordt door het vele publiek en de uit-
bundige reacties. Op de eerste dag opent het
zestal om 18:00 uur het bal in het machtig
sfeervolle Royal Theater (voorheen Alhambra
geheten) dat gelegen is op de derde en vierde
verdieping aan de voorzijde van het schip. De
klassiek aandoende theaterzaal heeft plek voor
zo’n 1.500 bezoekers en tijdens het optreden is
het rode pluche goed bezet. Net als op eerdere
edities weet Delain ook in 2019 het publiek te
betoveren met een melodieus en krachtig
geluid. Dit is topvermaak en dat geldt ook voor
de set op het pooldeck twee dagen later, waar-
mee Delain andermaal bewijst op internationaal
niveau een aardig woordje mee te spreken. Vol-
gens toetsenist Martijn Westerholt en zangeres
Charlotte Wessels zit er echter nog rek in:
„Doorgaans doen we zo’n tachtig optredens per
jaar en dat is voldoende om het hoofd financieel
boven water te houden. Engeland en Amerika
zijn onze belangrijkste markten. Omdat we in
Amerika ons gezicht veel hebben laten zien, zijn
we daar erg populair. Erkenning in de mainstre-
am is geen doel voor ons. Het zou mooi zijn,
maar het is niet realistisch. Als wij op deze
wijze doorgaan en overal blijven spelen, ligt er
nog veel moois in het verschiet.” Over wat de
band zo trekt aan deze cruise is Westerholt hel-
der: „Al het negatieve van reguliere festivals ont-
breekt hier. Geen smerige dixies of ongezonde

DE VLOOT DER LAGE LANDEN

we genoodzaakt met invalbassist Niels Beirinckx
op te treden, maar dat is uitstekend gegaan. We
merken dat er veel interesse is in onze band,
meer dan ik verwacht had. Zo had ik niet
gedacht dat de zaal zo vol zou lopen. Bij andere
bands waar ik verwachtingen bij had, is het
immers beduidend minder druk. Mensen blijken
ons debuutalbum ‘Chapel Of Adhorrence’ echt
te  kennen. Qua sound proberen we Zweedse
death metal te vermengen met Amerikaanse.
Maar ook de thrash uit ons verleden zit er in en
voor wat black en doom draaien we de hand
ook niet om. We proberen het gewoon zo breed
mogelijk te houden.” Carnation is dus geen aan-
hanger van het black metalgedachtegoed. Van-
waar dan dat bebloede gezicht van zanger
Simon Duson? „Vanwege het visuele aspect. We
hebben het veel over bloed en gore, dus het is
een goed showaspect. We zijn echt heel tevreden
met zo’n goede frontman.” 

De Utrechtse death/thrashformatie BODYFARM
mag op vrijdag om 11:30 uur aan de bak in Stu-
dio B (oftewel The Icerink) en op zondagmor-
gen om 00:30 uur in de Star Lounge (voorheen
Pyramid Lounge). Studio B, gelegen op de
derde verdieping, is een knusse arena die een
dikke duizend man kan herbergen. Het is op
70K echter altijd maar de vraag hoeveel men-
sen er komen kijken, want er is zoveel te doen
op de boot dat daar niet echt een peil op te
trekken is. Bodyfarm heeft aan belangstelling
echter niets te klagen en zet een intense en
strakke no-nonsense set neer. Toch is de band
meer op z’n plek in de Star Lounge, met
afstand de meest ‘underground’ aandoende
zaal; een laag en krap bemeten podium met
links en rechts van het vloergedeelte tientallen
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HEIDEVOLK kan worden gerekend tot de cate-
gorie feestbands op deze cruise. Het is bijzon-
der grappig om te zien hoe een internationaal
publiek, en Zuid Amerikanen in het bijzonder,
zich zo kunnen gaan op Nederlandstalige

pagan/folkmetal.
Het zestal sluit
op dag één om
02:30 uur het
programma in
het Royal
Theater af. Je
zou verwachten
dat de belangstel-
ling vanwege de
gelijktijdige pro-
grammering van
Napalm Death op
het Pooldeck en
God Dethroned

in Studio B niet zo groot is, maar niets blijkt
minder waar. Aangevoerd door twee zingende
frontmannen zet Heidevolk twee maal diep in
de nacht een zegetocht in. „We stonden hier al
eerder en hebben door ongelukkige timing ook
al eens een aanbieding naast ons neergelegd.
Vanuit eerdere ervaring wisten we dat onze
muziek in goede aarde zou vallen. Het is
belangrijk dat je goede slots krijgt en daar zet
ons management dan ook op in. We staan nu
twee keer laat op de planken, maar niet te laat.
Het voordeel van een cruise is dat je altijd in je
hut een tukje kunt doen. Je kunt best in het
feestgedruis meegaan, maar dat vereist wel een
stukje planning. We willen en kunnen immers
niet ladderzat op het podium staan. Je bent hier
om een show te geven en de mensen het beste
voor te schotelen. Er heerst weliswaar een
vakantiegevoel, maar je bent geboekt om die

twee
shows te
geven. We
spelen
twee sets
die voor
negentig
procent
verschil-
len. Tij-
dens de
eerste
show ligt
de focus

op de nieuwe plaat en tijdens de tweede is er
meer plek voor het oude, klassieke werk.”
Heidevolk lijkt in het buitenland populairder
dan in Nederland. „Dat heeft er ongetwijfeld
mee te maken dat we beduidend meer in het
buitenland optreden dan in Nederland. Momen-
teel is er veel vraag vanuit Azië. In Noord- en
Zuid-Amerika zijn we behoorlijk populair, maar
vanwege de logistiek blijft met name de VS een
moeilijk land. In december zijn we echter begon-
nen aan onze ‘12 Provinciën Tour’, waarmee we
weer teruggaan naar onze nationale roots. Het
zijn lange shows met een akoestisch intermezzo.
Het komend jaar zijn er dus volop kansen om
ons weer in Nederland te zien.”
En hoe zit het met de vacature van gitarist die
onlangs in Aardschok werd geplaatst? „We heb-
ben daar veel reacties op gekregen en onlangs
een voorselectie gemaakt. Binnenkort gaan we
de audities doen en hopen dus snel een naam
bekend te kunnen maken.”

PESTILENCE heeft het momentum goed te pak-
ken en heeft in het achterliggende jaar flink
getoerd. Het verbaast dan ook niet dat de vier
zich op de territoriale wateren van hun strakste
kant laten zien. Omdat de eigen geluidsman
ontbreekt is het geluid echter verre van opti-
maal. Met name tijdens de eerste show op de
vrijdagmiddag in het Royal Theater komt Pesti-
lence maar matig uit de verf. Het weerhoudt de
voorste rijen van het publiek er echter niet van 
om flink uit zijn plaat te gaan. En ook hier
brengen de krakers van de eerste platen het
meest teweeg. De populariteit zal bandleider
Patrick Mameli goed doen. Nagenoeg alle mer-

chandise wordt verkocht en tijdens de meet-
and-greet staan er lange rijen en wordt er een
uur lang veel gesigneerd en gefotografeerd. Ver-
meldenswaardig is verder dat de kersverse bas-
sist Edward Negrea zich in korte tijd prima in
de band heeft genesteld. Tijdens de tweede
show op zondagavond in de Star Lounge is het
geluid overigens een stuk beter. Helaas houdt
de grillige death metalpionier grotendeels vast
aan de eerste set, maar het viertal weet daar -
mee weg te komen bij het hongerige publiek.

loungezitjes met beperkt zicht op het podium.
De lompe mix van extreme stijlen van Body-
farm komt er uitstekend tot z’n recht. Op brute
wijze walst de band zich door de set en het
scheermessengeluid wordt door de aanwezige
diehards gewaar-
deerd. De beer is
drie kwartier lang
goed los. De Body-
farmers over hun
cruise-ervaring:
„Ons boekingskan-
toor District 19 had
een aantal plekken
toegezegd gekregen
en heeft ons naar
voren geschoven. We
zitten in ons tiende
jaar en zien deze
cruise als een bekro-
ning. Beter had niet gekund, wat een feest! Je
komt van alles en iedereen tegen en het publiek
reageert heel enthousiast. Daarbij dat typische
Caribische sfeertje. Het is echt nergens mee te
vergelijken. De sfeer is hier veel meer ontspan-
nen dan op een gewoon festival. Iedereen gaat
ervoor. Circlepits, crowdsurfers, iedereen heeft er
zin in. Logisch, want de meesten sparen er het
hele jaar voor. Omdat de muzikanten gewoon
rondlopen zijn er korte lijntjes en het onderling
contact tussen de bands is uiterst collegiaal.
Alleen die hoge drankprijzen; met biertjes
mogen ze wel wat guller zijn. En internet kost
ook weer zo’n 20 euro per dag, maar we willen
bereikbaar zijn en onze achterban op de hoogte
houden. Als je weet dat je als Europeaan toch al
snel 3.000 euro neertelt voor zo’n trip, zou wifi
toch wel gratis mogen zijn.” Het vierde Body-
farm-album is in de maak en zal een tikkeltje
duisterder
uitvallen
volgens de
band. „Een
beetje meer
black en met
de bekende
schwung,
maar de old-
school death
metalfanaat
zal niet
teleurgesteld
zijn.”
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koek. En qua intensi-
teit zit het ook wel
snor. We hebben het
bovendien nog niet
eerder zo druk
gezien in de Star
Lounge. De zaal
kookt werkelijk over.
Voor God Dethroned
en bandleider Henry
Sattler is 70K geen

onbe-
kend terrein: „We zijn hier voor
de derde keer. In 2012 gaven we
hier onze afscheidsshow, maar
drie jaar later waren we alweer
terug voor de comebackshow. En
ik zie ons nog wel een keertje
terugkomen”, aldus Sattler. „Als
je voor zoiets gevraagd wordt, is
er voor mij maar één antwoord:
doen! Dit zijn toch mijlpalen. Je
krijgt een mooi budget waar alles
makkelijk van kan worden
betaald. Je neemt echter niet je
gebruikelijke gage mee naar huis,
dan zou het bedrag beduidend

hoger moeten liggen.”
Veel bands zien 70K als een betaalde vakantie
en bij God Dethroned is dat niet anders. Om
niet in het rood te geraken zullen de mannen
echter niet overboord moeten gaan met alcohol;
de vijftig dollar aan dranktegoed die elke muzi-

kant krijgt, is hier met vijf bier-
tjes verdampt. Voor een flesje
Corona, een blik Budweiser
(500 ml) of een megablik For-
sters (750 ml) ben je tien dollar
kwijt. Cocktails zijn nog iets
duurder, maar dan heb je wel
wat in handen. De meer econo-
misch ingestelde drinker of
hij/zij die het niet zo op bier
heeft, smokkelt in plastic con-
tainers sterke drank mee aan
boord en kiept dit in de alom
verkrijgbare gratis fruitmixjes
of tikt een blikje colaatje af
voor bijna vier dollar. Fervente

bierdrinkers lijken zich echter niet uit het veld
te laten slaan door de aanslag op hun beurs.
Zo’n ijskoude rakker onder de stralende zon is
voor velen gewoon niet te weerstaan. Hou dan
wel rekening met een schadeformulier van 500
dollar of meer op de dag van check-out.

Nu we het toch over de inwendige mens heb-
ben, op culinair gebied kom je niets tekort. In
het Windjammer Cafe staan enorme, vers berei-
de buffetten klaar met voor ieder wat wils. Wie
hier niet aan zijn trekken komt is een stijfvre-
ter. Ontbijt, lunch en avondeten hoeven je hier
geen cent te kosten en elke dag is het menu
weer anders. Wil je intiem dineren, zoek je iets
exclusief en ben je bereid de beurs te trekken,
dan kun je terecht in een van de à la carte eet-
gelegenheden, zoals het steakrestaurant, de Ita-
liaan of de sushibar. En voor de snelle trek tus-
sen de concerten door kun je op het promena-
dedeck altijd terecht voor gratis pizza en zoe-
tigheid. Sattler heeft zijn eigen techniek: „Cock-

tails altijd bestellen bij
dezelfde bartender en een
beetje fooi geven. Die
gasten onthouden je en
de drankjes worden dan
steeds sterker. We moes-
ten gelukkig vrij laat spe-
len en dat heeft mijn
budget goed gedaan.”
Op die speeltijden heb-
ben de meeste bands
overigens geen invloed.
Het is een kwaestie van
geluk. Of pech. Je zult
maar Night Demon zijn
en om 04:45 uur in de
ochtend geprogram-
meerd staan op het
Pooldeck…

Dan kun je wel bogen op grootse verhalen uit
de Maya- en Inca-cultuur, maar feit is dat
bedenker en oprichter Mark Jansen zijn project
MAYAN gewoon een samentrekking van zijn
eigen naam meegaf. Zoals Ferdinand Bol staat
voor Febo, zo staat Mark Jansen voor Mayan.
Tijdens de vrijdagnachtshow is het een komen
en gaan van spilspelers in de wereld van Mark.
Zanger/grunter George Oosthoek steelt de
show, direct gevolgd door de hemelse vocalen
van Marcela Bovio en Laura Macri en het sub-

tiel begenadigde gitaarspel van Merel Bechtold.
Direct na een korte toernee door Mexico laat
het bonte gezelschap zich graag online dicteren
wat het moet spelen. Dat daarbij ook covers
van After Forever, Stream Of Passion of Epica
de revue kunnen passeren, dat is bij het aanwe-
zige publiek goed doorge-
komen. Want, sinds 2010
hebben Mark en ex-After
Forever-keyboardspeler
Jack Driessen gestaag
gebouwd aan een interna-
tionale schare fans; bloed-
fanatieke mensen die noot
voor noot al het werk van
eerdere bands en projec-
ten direct herkennen.
Meteen na het optreden is
er dan ook volop discussie
over wie wat heeft
gehoord en herkend. Was
dit nou After Forever,
Symmetry, Epica, Delain,
Stream Of Passion of Skul-
lsuit? Of toch echt nieuw
werk van het album ‘Dhy-
ana’ of van de ‘Undercurrent’-EP? Mayans ster
is in elk geval rijzende en eenieder in de band
eist steeds makkelijker zijn/haar rol op. Wat
rest is om het publiek een paar dagen later in
verbazing achter te laten met een compleet
andere set. Mark Jansen weet ons later te mel-
den dat Mayan ook in Europa een toer gaat
doen waarbij veel werk van After Forever in de
set zal worden opgenomen.

De shows van GOD DETHRONED, zaterdag-
morgen om 02:30 uur in Studio B en zaterdag-
avond om 21:00 uur in de Star Lounge, zijn qua
set totaal verschillend en zo hoort het natuur-

lijk. De genre overschrijdende death metal
gaat er bij het fanatieke publiek in als
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Voor ACCEPT zijn
het twee uitdagende
shows, aangezien het
de eerste zijn na het
vertrek van oudge-
diende Peter Baltes.
Hij wordt vandaag
vervangen door
Danny Silvestri, die in 2017 al op Wacken
meedeed als onderdeel van de klassieke ‘Symp-
honic Terror’-show. Met een invalbassist zou
het immers niemand verbazen als de band twee
identieke sets speelt. Dat gaat echter niet
gebeuren, aldus zanger Mark Tornillo de och-
tend na de eer-
ste show: „We
zullen hier en
daar een num-
mer vervangen.
Dat verwach-
ten de mensen
ook. Het voelde
raar zonder
Peter, maar het
is wat het is.
We moeten
verder. We
hebben hard
gewerkt de
afgelopen
negen jaar en
veel krediet opgebouwd. Dat weggooien zou
enorm dom zijn. Ik ben 65, wat moet ik anders?
Na deze interviewronde heb ik anderhalve dag
vrij en ga ik met mijn vrouw op stap. Er is
genoeg te doen hier. We hingen gisteren na de

show al aan de bar met de fans. Ze verdie-
nen dat, want zij betalen voor deze ervaring.
Gebroederlijk een biertje drinken hoort erbij.
Dit is fantastisch voor de metalgemeenschap,
vooral voor de Amerikanen. Metal is in
Amerika namelijk zo goed als dood en dit
festival biedt ze de kans om veel schade in te
halen.”

Ondanks het feit dat ze in 1991 met ‘World
Without God’ een death metalklassieker afle-
verden, is CONVULSE een relatief onbekende
band. Bandleider Rami Jämsä: „ Ik bestook
Andy Piller al jaren met e-mails en nu is het er
eindelijk van gekomen. In november kwam het
verlossende woord. We kregen een all-in-bedrag

geboden waar vluchten en hotels van moesten
worden geboekt. Uiteindelijk zal het voor ons op
een breakeven gaan uitlopen. Dat is prima,
want we hebben er wel een vakantie en een gra-
tis festival voor gekregen.” Convulse gaat in de
zomer een nieuw album opnemen in de stijl
van ‘Cycle Of Revenge’.

Vanwege het kwaadaardige imago worden
black metalbands vaak anders bekeken door
het publiek. Wat heeft DARK FUNERAL-gitarist
Lord Ahriman daarover te melden? „Voor ons is
een optreden een optreden. Ik hou normaal niet
zo van festivalshows omdat je dan beperkt bent
in je productie en voorbereiding. We komen dan
wel uit Scandinavië, maar ook wij voelen ons
hier in de zon volkomen op ons gemak. De
meet-and-greet was cool en uit de vele reacties
blijkt dat wij tot de favoriete bands op deze crui-
se behoren. Maar inderdaad, je kunt niet zom-
aar elke willekeurige black metalband op een
cruise als deze zetten.”

Twee jaar geleden kwam Marduk niet opdagen
voor de interviews. Ook waren ze niet echt te
porren voor de meet-and-greet. Ze wilden hun
pantser blijkbaar niet af doen. „Dan hadden ze
beter thuis kunnen blijven. Je weet waar je aan
begint als je deze cruise boekt. Ik kan me die hou -
ding echter voorstellen, zelf was ik ook jaren-
lang zo. Nu beperk ik mijn rol echter tot het
podium. Er is veel in mijn leven veranderd en
dat heeft mij veranderd. Sinds ik mijn foute
gedrag inzie sta ik open voor mijn publiek. 
Zonder mijn fans ben ik ook niets. We gaan ook
twee verschillende sets spelen. In totaal krijgen
de mensen zo achttien songs te horen. Ze verdie-
nen dat.”
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Bassist Don van Staveren van RIOT V
doet ook een duit in het zakje: 
„We zijn dolblij hier te mogen optreden,
maar er is wel een spelletje met ons
gespeeld. Onze naam werd al vroeg aange-
kondigd, maar het contract is pas een
week geleden getekend. En toen moesten
er dus in allerijl vluchten worden geboekt,
en aangezien wij verspreid over Amerika
wonen was dat een pittige klus. Ik snap
dat Andy veel aan zijn hoofd heeft, maar
hij had ons niet zo aan het lijntje moeten
houden.” Hoe moeten we de V in de
bandnaam verklaren? „In elk geval niet de
V van Van Staveren, haha! Het is de V
van vijf. Je kunt het zien als de vijfde
muzikale richting van Riot en vanuit de
gedachte dat Mike Flyntz de vijfde Riot-
zanger is. Maar uiteindelijk draait het
allemaal om het levend houden van de
nalatenschap van Mark Reale, mijn beste
vriend en mentor.”

Sinds enkele jaren behoort ‘Jamming With Waters In International
Waters’, de traditionele jamsessie op zondagmiddag, tot de hoogtepunten
van de cruise. Tijdens deze door Annihilator-gitarist Jeff Waters gepre-
senteerde jamsessie vormen muzikanten uit diverse bands gelegenheids-
formaties die metalklassiekers uitvoeren. Tot spijt van alles en iedereen
kan Waters er dit jaar vanwege privéomstandigheden niet bij zijn en ziet
Andy Piller zich genoodzaakt om een week voor de cruise een andere

JAMMING WITHOUT WATERS IN INTERNATIONAL WATERS
ceremoniemeester te zoeken. In de persoon van ons eigen Charlotte Wes-
sels en Alexander Krull van Atrocity vindt hij er uiteindelijk zelfs twee.
Wessels hierover: „Toen Andy me een paar dagen voor ons vertrek belde
zat hij behoorlijk met de handen in het haar. Ik kon zijn stress proeven en
hapte gelijk toe. Het is spannend om met zo weinig voorbereiding deze
zaak te moeten presenteren en ook een eer om ervoor gevraagd te worden.
Alexander en ik gaan ons best doen om de zaak aan elkaar te praten en

als er bij het ompluggen oponthoud ontstaat,
dan zullen we moeten improviseren. Omdat
iedereen op deze cruise zo relaxed is, maak ik
me er niet al te druk over.”
Wat weet Wessels over hoe de selectie te werk
ging? „Jeff kiest de songs en stuurt dan een inte-
kenlijst uit naar alle muzikanten op de cruise.
Uit de reacties worden dan de formaties samen-
gesteld. Tijd tot repeteren is er niet of nauwe-
lijks. Iedereen bereid zich op zijn eigen manier
voor, wat het dus een spontane aangelegenheid
maakt. Ik vind het overigens wel jammer dat er
dit jaar slechts één vrouw meedoet.”
Andy Piller zelf over het ontbreken van Waters:
„Ik vind het verschrikkelijk voor Jeff dat hij er
niet bij kan zijn. Hij maakt momenteel een
zware periode door en ik leef met hem mee,
want hij is een goede vriend van me. Ik weet
zeker dat hij in de toekomst weer van de partij
zal zijn. Onze deur zal altijd voor hem open
staan.”

93

70000 Tons Of Metal Round 10 zal plaatsvinden van 7 tot en met 11 januari 2020, waarbij de Inde-
pendence Of The Seas zal aanmeren in het exotische Cozumel in Mexico. Het sparen kan dus
beginnen. De all-inclusive hutten variëren doorgaans van 900 dollar per persoon (met vier man in
stapelbedden in een binnenhut) tot 2.000 dollar (twee persoonshut met zeebalkon), maar dat is
exclusief een substantieel deel aan belastingen. Daarnaast moet je ook een retourvlucht boeken
(prijzen liggen doorgaans tussen de 350 en 450 euro) en eventuele extra overnachting in Florida. Je
moet dus veel geld neerleggen voor een klein weekje vakantie, maar dan heb je ook wat. Mocht je
willen gaan, wacht dan echter niet te lang met boeken; de beschikbare 3.000 kaarten zijn razend-
snel verkocht. Vaste klanten krijgen voorrang en dat maakt de kans voor nieuwkomers kleiner.
Want het hoge prijskaartje ten spijt, als je eenmaal bent geweest, wil je absoluut nog een keer! 
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Naast Carnation was er nog een band die op
deze cruise met kop en schouders boven de
rest uitstak en dat was Obituary, getuige de
twee spetterende optredens. Aardschok
spreekt drummer Donald Tardy.
Waarom hadden jullie het beste geluid van
alle bands? „Ten eerste omdat we een eigen
geluidsman bij ons hadden: Joe Cincotta. Hij
produceerde ook al onze laatste twee albums.

Ten tweede omdat we al een tijdje mee-
draaien in het wereldje en onze nummers

met de ogen dicht kunnen
spelen. Bovendien hebben
wij een bepaalde groove
die makkelijk te mixen is
en je hebt je antwoord.”
Ik ben geen fan van Ame-
rikaanse biertjes, maar
jullie ‘Blood Soaked Blood
Orange Golden Ale’ dat

jullie in december
presenteerden is
verrassend lekker.
„We hebben het
bier samen met de
Cigar City Brewery
ontwikkeld, maar
ik moet je teleur-
stellen: de eerste

94

zijn verdediging echter ook hier op
orde. (lachend) „70000 Repeats Of
Metal! Ik hoor het zo vaak en ik
neem het ter harte. Van kritiek
kun je namelijk beter worden.
Maar zie je op de gewone festivals
ook niet dezelfde namen terugke-
ren?”
De programmering heeft ditmaal
echter beduidend minder allure
dan op voorgaande edities. Het
aantal ‘grote’ bands ligt ook lager
dat voorheen, wat volgens Piller
vooral te maken heeft met
beschikbaarheid. „Qua grote
namen valt het dit jaar inderdaad
mager uit. Grote bands zijn nu
eenmaal moeilijker te boeken van-
wege het eisenpakket. Hebben ze
vrij, dan zijn ze happig, want dan
wordt het voor hen een goed
betaalde vakantie en verliezen ze
geen inkomsten. Is zo’n publieks-
trekker echter op toer, dan wordt
het financieel moeilijk omdat je ze
dan voor twee optredens een week
uit hun toerschema moet halen.
Onze middelen zijn daarvoor te
beperkt. Voor de boot betaal ik de
rederij een bedrag van zeven cij-
fers. En het eerste cijfer is beslist
geen 1! Mensen realiseren zich

geweest. Immers, een week voor
de start moesten nog negen namen
worden aangekondigd. Piller: „Je
moet niet denken dat ik een week
van tevoren nog bands boek. Het is
nu eenmaal traditie om tot het
laatste moment namen bekend te
maken. We doen het gewoon
anders dan een standaard festival.
Een aantal muzikanten hebben
pas op het laatste moment hun
visa gekregen, ook dat speelt mee.
Het wordt nu eenmaal steeds moei-

lijk om visa
te krijgen
voor de VS.
Sommige
bands zijn
daardoor
zelfs afge-
vallen. Ik
heb echter
een grote
reserve-
bank.
Bands staan
te springen
om hier te
spelen.”
De formule
begint na
negen edi-
ties enige
slijtage te
vertonen.
Een veelge-
hoord punt
van kritiek
is dat de

programmering inmiddels een ver-
regaande herhaling van zetten is;
je ziet regelmatig dezelfde bands
terug op de affiche. Piller heeft

Tijdens de cruise is organisator
Andy Piller ‘hard to get’. De goede
man heeft dan zo veel dingen aan
zijn hoofd dat hij volkomen
geleefd wordt. De aanloop naar de
cruise en de vier dagen aan boord
zijn voor hem de meest stressvolle
dagen van het jaar. Toch strikken
we hem voor een exclusief inter-
view. Vlak voor het gesprek geeft
zijn assistent nog aan dat twintig
minuten de max is, maar uiteinde-
lijk zitten we maar liefst dik veer-
tig minu-
ten met
Piller aan
tafel. Het
is veelzeg-
gend voor
zijn gedre-
venheid,
al weet hij
natuurlijk
ook don-
ders goed
hoe
belangrijk
publiciteit
is. Boven-
dien kan
hij nu een
aantal hei-
kele zaken
van zijn
kant
belichten
en misver-
standen
uit de weg
ruimen. De eerste vraag die we de
in Vancouver wonende Zwitser
voorleggen, is of de programme-
ring een zware bevalling is

vaak niet hoe duur deze productie
is en denken dat die Piller inmid-
dels miljonair is. Een totale misvat-
ting. Ik heb inmiddels veertien
mensen in dienst die aan deze pro-
ductie werken. Het kost dus wat.
De reden dat we ditmaal in de
laatste maand nog zoveel namen
hebben vrijgegeven, ligt voor een
groot deel op het logistiek vlak.
Denk aan vluchten, visa en derge-
lijke. Ik heb voor deze editie bands
daar meer dan ooit in moeten
ondersteunen.” 
Dat laatste laat zich verklaren door
het feit dat kleinere bands door-
gaans minder ervaren zijn in dit
soort zaken. De laatste aangekon-
digde naam was echter Napalm
Death en dat is beslist geen klein-
tje. Zanger Barney Greenway ver-
telde ons dat ze pas een week van
tevoren geboekt zijn en dat het
een uitdaging was om vluchten te
vinden en binnen het budget te
blijven. Piller daarover: „Dat is
niet juist. De gesprekken met
Napalm Death liepen al sinds okto-
ber, maar het is pas laat rondgeko-
men omdat ik altijd vanuit de
breedte denk. Welke bands heb ik
nog nodig om een zo breed mogelij-

DE SCHIPPER AAN HET WOORD

OBITUARY: IN MEERDERE OPZICHTEN EEN WINNAAR
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weet ik niet. Ze hebben zo’n acht bands hier-
voor benaderd. Adult Swim is in Amerika heel
po pulair vanwege series als ‘Robot Chicken’,

‘Bob’s 
Burgers’ 
en ‘Family
Guy’. Er 
kijken dage-
lijks miljoe-
nen mensen
naar, en de
meesten
zullen nog
nooit van
Obituary
gehoord
hebben. 
We sturen
ze natuur-
lijk ook

meteen onze ‘I Got Ship-Wrecked’-clip op.
Wie weet waar dat allemaal toe kan leiden.

Metal Mike
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financieel risico om zoiets te ontwerpen en te
laten drukken, maar we hebben bijna alle
shirts verkocht. De laatste exemplaren verko-
pen we via
onze site,
want het moet
wel iets exclu-
siefs blijven.”
Jullie zijn
door Adult
Swim, het te -
kenfilm-tele-
visiestation
voor volwas-
senen van
Comedy Cen-
tral, bena-
derd om een
nummer aan
te leveren.
Vertel. „Adult Swim heeft onze platenmaat-
schappij Relapse Records gebeld. Ze willen in
juli een nieuw nummer van ons hebben.
Waarvoor ze het precies gaan gebruiken, 

batch is al uitverkocht, ook omdat we tijdens
de drukbezochte presentatie ontzettend veel
ervan verkocht hebben. Er zal zeker 
een nieuwe lading volgen, want er is veel
naar.”
Op de televisieschermen van de cruise is een
tekenfilm te zien waarin jullie van de boot 
ge gooid worden en op een eiland stranden.
Geniaal! „We proberen altijd iets speciaals te
doen voor de cruise. Zo hebben we ook een
‘event shirt’ ontworpen waarop de laatste 
scene van dat filmpje is afgebeeld. Het is een

„Geloof maar niet dat je bij Royal
Caribbean iets gratis krijgt, laat
staan dat ik een deel van de taart
krijg. Zelfs ík moet betalen voor de
wifi en drank. En ook van mijn
eigen merchandise moet ik 35 pro-
cent afdragen. Mij is verteld dat de
drankprijzen sinds 2017 niet meer
zijn verhoogd, maar vanwege de
vele klachten laat ik dat uitzoeken.
Wat betreft kortingen op de ticket-
prijs: mensen die opnieuw boeken
krijgen vijf procent korting en
vanaf de derde keer ben je gold-
member en krijg je tien procent
korting. Inmiddels is de helft van
de bezoekers goldmember en zo
lever ik ieder jaar op vele honder-
den tickets tien procent aan omzet
in. Achteraf gezien heb ik die gold-
status te laag gezet, maar dat is nu
natuurlijk niet meer terug te draai-
en. Royal Caribbean verdient ech-
ter bakken met geld aan ons, dus
dat verschaft me een goede onder-
handelingspositie voor een eventu-
eel nieuw contract. Ik zal het beste
eruit proberen te slepen voor mijn
gasten Ze verdienen dat namelijk.
Er zijn mensen die al hun spaar-
geld opzijleggen om hier aanwezig
te kunnen zijn. Dat betekent heel
veel voor me.”

Stan Novak 

Swww.70000tons.com

ke lineup te hebben? Vandaar dat
ik altijd een aantal namen achter
de hand houd. Napalm Death was
mijn jokerkaart en ik ben blij dat
ze het rond hebben gekregen. Van-
wege het slechte weer in bepaalde
delen van de VS waren er minder
vluchten, maar ook in Europa zijn
woensdag de nodige vluchten uitge-
vallen vanwege het winterse weer.
We hebben voor een bepaalde
band de boot zelfs een half uur
later moeten laten vertrekken
omdat ze het anders niet gered
hadden. Er stond een busje met
draaiende motor klaar om ze in
Miami op het vliegveld af te halen.
Zoiets hoort er nu eenmaal bij.”
De programmering is echter niet
Pillers grootste uitdaging. Dat is
het in no time opbouwen van de
podia. De boot is namelijk pas
beschikbaar op de ochtend van de
dag van vertrek. „Er wachtte ons
dit jaar een onaangename verras-
sing, namelijk een volledige doua-

necheck van de apparatuur. Dan
heb je het dus over vijftien trailers
die met de snuffelhond werden
gecontroleerd. Het heeft ertoe geleid
dat we pas om tien uur in de och-
tend de spullen naar boven hebben
kunnen takelen. Dat, in combina-
tie met de harde wind, maakte het
een grote uitdaging om de boel tij-
dig overeind te hebben. Ik heb de
boot zelfs drie uur de verkeerde
kant op laten varen om zo de wind
te ontwijken en te kunnen opbou-
wen. Dat grapje heeft me 16.000
dollar aan extra brandstof gekost!”
Voor Piller is de cruise zijn levens-
werk geworden. Omdat zijn pio-
nierswerk wereldwijd gevolg heeft
gekregen, moet hij inventief blij-
ven om zijn leidinggevende positie
te borgen. Een bedreiging ziet hij
echter niet in de opkomende con-
currentie. „Competitie is juist goed.
Het houdt je scherp en alert. Je
moet blijven innoveren. Op het
moment dat je met een succesvol
product tevreden achterover leunt
gaat het meestal mis. Mijn concept
is bovendien uniek. Er is namelijk
geen andere cruise waar zoveel
metalstijlen en zoveel bands
samenkomen. Bij ons wordt het
niet aan één of twee grote namen
opgehangen. Het nieuwe is er ech-

ter vanaf en de bands stellen zich
nu anders op, vooral zij die al eer-
der zijn geweest. Ze vragen meer
geld. Dat snap ik van de ene kant
ook wel, want alles in het leven
wordt duurder. Als je je geluids-
man of drumtech meeneemt, zal
die man bovendien gewoon vijf
dagen salaris willen zien, ook al
zit hij het gros van de tijd in de
zon te luieren. Een dag van huis is
een dag betaald. Zo ziet een profes-
sionele crew het nu eenmaal. Het
gaat er inmiddels dan ook een stuk
zakelijker aan toe dan in de eerste
jaren. Toen ik met 70K begon,
voorspelde ik dat er over tien jaar
zeven metalcruises zouden zijn.
We zijn nu negen jaar verder en
inmiddels zijn er tientallen.”
Hoe zit het met de geruchten over
een nog grotere boot en een cruise
in de Middellandse Zee? Piller: „Ik
kan dat ontkennen noch bevesti-
gen. Ik kan wel met zekerheid zeg-
gen dat de volgende 70K op deze
zelfde boot is.”
Wat kan Piller nog kwijt over het
feit dat bands over hun T-shirtver-
koop 35 procent commissie moe-
ten afdragen aan Royal Caribbean,
dat de toch al hoge drankprijzen
blijven stijgen en dat er flink moet
worden bijbetaald voor wifi?

Proeverijtje met Scott Burns en John Tardy
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