
ons beiden de symbolieke beteke-
nis daarvan. Dat Peart nu is ver-
enigd met wijlen zijn vrouw en
dochter en eindelijk de rust heeft
gevonden die hij tijdens zijn
oneindige motorritjes wellicht
nooit vond. Het is een mooie

de krokodillentranen. En dan
gebeurt er plots iets wonderlijks.
Na een halve minuut stilte zien we
zo’n honderd meter verderop in de
oceaan ineens een school dolfijnen
levenslustig door het water schie-
ten. Op dat moment realiseren we

Even terug naar die bewuste mid-
dag. Het bericht van Pearts overlij-
den bereikt me wanneer ik me na
mijn interview met Ross The Boss
terug in de persruimte meld. Ver-
bouwereerd loop ik op het prome-
nadedeck vrijwel onmiddellijk
Devin Townsend tegen het lijf. Ik
breng hem op de hoogte en zal de
ongelovige ‘dit kan niet waar zijn’-
blik van Townsend (die net als
Peart Canadees is) nooit vergeten.
Zijn mond valt open en de altijd
om een praatje bekend staande
gangmaker klapt helemaal dicht
om zich vervolgens verontschuldi-
gend naar zijn hut te haasten.
Meteen daarna kruist Flotsam-

zanger Erik AK Knutson mijn pad
om me amicaal de hand te druk-
ken. Ook zijn opgewekte tronie
betrekt onmiddellijk meteen bij
het horen van het verpletterende
nieuws. ‘Mijn drummer zal nu wel
op zijn hut zitten te huilen’, is het
eerste wat hem invalt (Ken Mary
is ook Canadees). Als ik vervol-
gens het Royal Theater betreed
stuit ik op Danny Lauzon, gitarist
van het Canadese Entropy en op
70K werkzaam als technicus. Hij
barst meteen in tranen uit en
samen besluiten we om de lopen-
de Possessed-set even te laten
voor wat het is en een luchtje te
gaan scheppen op het buitendeck.

En daar staan we dan, twee met
de armen over elkaars schouders

geslagen vijftigers, met onder
de zonnebrilglazen weglekken-

gedachte die we beiden omarmen.
Feit is verder dat voor ons sterve-
lingen het leven gewoon doorgaat,
ook zonder Neil Peart. Zijn
muziek en teksten leven echter
voor altijd door.
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De tiende editie van ‘70000 Tons Of Metal’ is er weer eentje om nooit te vergeten. Al is het alleen al vanwege
het in- en intrieste nieuws over het overlijden van Neil Peart en de schokgolf die dat vervolgens teweeg
brengt. Er vloeien zeeën van tranen bij de gedachte dat de wellicht beste rockdrummer ooit het tijdelijke voor
het eeuwige heeft verruild. Dat juist de man, die ondanks zijn door menselijk drama getekend leven, zijn fans
al die jaren zoveel prachtige muziek bleef bieden en wiens poëtische teksten al bij leven eeuwigheidswaarde
bereikten, dit tragische lot moest ondergaan. Waarom moest uitgerekend hij, de iconische Neil Peart, een
hersentumor krijgen? Het is onverteerbaar en simpelweg niet te bevatten. Het bericht zorgt dan ook voor
een bijzonder heftige wake-upcall tijdens deze zeer feestelijke editie van ‘s werelds bekendste metalcruise.
Daar waar de meeste festivals de programmering reeds vele maanden van tevoren rond hebben laat 70K de
achterban steevast tot het allerlaatste moment in ongewis. Maar ditmaal maakt 70K het wel erg bont. Vier
weken voor de streep moeten immers nog 27 van de 60 namen worden bekendgemaakt en de vrijgave gaat
vervolgens maar mondjesmaat. Uiteindelijk komt het allemaal goed, maar getuige de reacties op de sociale
media blijkt de organisatie het nodige krediet te hebben verspeeld met deze tactiek. Het is een gevaarlijk spel
want niet alleen zet je de betrouwbaarheid op het spel, het neemt ook een stuk voorpret weg bij de hoofdprijs
betalende bezoekers. Want laten we eerlijk zijn, een weekje 70K is geen goedkoop tussendoortje. Daarbij
weten we uit betrouwbare bron dat de onderhandelingen met de bands op het scherp van de snede worden
gespeeld en er sprake lijkt te zijn van vertragingstactiek. Omdat er in de laatste weken nog aansprekende
namen als Vio-Lence, Ross The Boss, Wilderun en Soilwork worden gepubliceerd blijft de imagoschade enigs-
zins beperkt maar 70K, of beter gezegd Andy Piller, lijkt zijn lesje te hebben geleerd. Als reden voor de ver-
traging voert de eindverantwoordelijke zijn eigen gezondheidsproblemen op, maar het kan natuurlijk niet zo
zijn dat een megaproductie als 70K afhankelijk is van het welzijn van één persoon. De cruise pionier belooft
echter ‘beterschap’ en geeft aan dat de continuïteit zijn aandacht heeft en dat verantwoordelijkheden en
bevoegdheden voortaan beter worden verspreid. Uiteindelijk is er programmatechnisch gezien weinig reden
tot klagen. Er treden zelfs 62 bands op waaronder genretoppers als At The Gates, Candlemass, Devin Town-
send, Emperor, Epica, Exodus, Finntroll, Michael Schenker Fest en Venom, maar voorkomen is nu eenmaal
beter dan genezen.  Stan Novak verkent namens Aardschok de 15 verdiepingen van de Independence Of The
Seas. Voor de plaatjes zorgen Eugene Straver, Bianca Berger, Stan Novak, Joao Day en Jens Hecker.

Independence Of The Seas 7 t/m 11 januari 2020
Fort Lauderdale – Cozumel – Fort Lauderdale 
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bands en publiek zo klein als op
70K. In tegenstelling tot andere
umuziekcruises waar de grotere
bands zich vaak in stilzwijgen hul-
len en de privacy van hun luxe
suite verkiezen boven het opgaan

in de massa geldt bij 70K de
verbindende factor juist als
grote kracht. Zo zie ik menig
gitarist wegsmelten tijdens
de shows van Michael Schen-
ker en tijdens de ‘Bonded By
Blood’-set van Exodus dui-
ken ‘prominenten’ als Logan
Mader (Machine Head/Once
Human) en de mannen van
Toxik van het podium het
publiek in. Op 70K gaan de
meeste arties ten op in de
massa.
Aangezien ik dit jaar namens
Aardschok de enige reporter
ben ligt de focus in dit ver-
slag minder op de optredens.
124 optredens in vier dagen
tijd is simpelweg niet te
doen. Elke band één keer
zien is al een onmogelijke
opgave. Daarbij is het aan-
bod dermate divers dat je
persoonlijke smaak gaat
overheersen en je bepaalde
bands of genres links laat lig-
gen. Vandaar dat we dit keer
de hulp hebben ingeroepen
van Epica, Spoil Engine en
Toxik. Zij houden voor Aard-
schok een dagboek bij
van hun cruise-ervaring.

die hier niet spelen. Op 70K ver-
schijnt iedereen elke dag weer fris
en monter ten tonele om met een
drankje in de hand te genieten van
zon, metal en elkaars gezelschap.
Nergens is de afstand tussen

De Independence Of The Seas ver-
laat de haven van Fort Lauderdale
drie dagen eerder om met een
bont gezelschap koers te zetten
naar Conzumel, het Mexicaanse
toeristeneiland dat dit jaar als
‘halfway point’ is gekozen. Aan
boord een kleine zesduizend opva-
renden, bestaande uit drieduizend
betalenden, duizend band- en
crewleden en een waar arsenaal
aan bedienend personeel.
Aardschok is ook weer van de par-
tij op het tot United Nations Of
Heavy Metal gebombardeerde fes-
tijn. Want waar anders komen
metalheads van 71 verschillende
nationaliteiten samen in zulk een
sfeer van verbroedering? Het
maakt 70K tot een volkomen uniek
fenomeen. Bij ondergetekende
heeft het na vier beurten
(ik was eerder aan boord
in 2016, 2017 en 2019 nau-
welijks aan zeggingskracht
ingeboet. Integendeel,
want dit jaar is zelfs mijn
favoriete jaargang. En dat
ligt niet zo zeer aan de
programmering, maar
meer aan het feit dat je de
opzet van de boot en de
vele keuzevarianten steeds
beter leert kennen. Een
stuk herkenning die je ook
terugvindt in de bezoe-
kers, want 70K is als een
virus dat je wil doen terug-
keren als die mogelijkheid
zich voordoet. En die
terugkeerders, ‘survivors’
genoemd, hebben mijn
respect, want 70K is beslist
geen goedkoop feestje.
Velen zetten er een jaar
lang hun zuur verdiende
centen voor opzij om hier
vakantie te kunnen vieren.
De omgeving leent zich
daar immers uitstekend
toe, want in het immer
zonnige Caribische gebied
is het fijn overwinteren.
Op de boot zelf word je
vijf dagen lang in de wat-
ten gelegd en met zonne-
brandmiddelen ingesmeerd
door de vele poolgirls - en
nu voor het eerst ook pool-

boys. Elke dag wacht een schone
hut, aan eten en drinken kom je
de hele dag niets tekort en je kunt
elk willekeurig moment de over-
daad aan muziek (live, van ontbijt
tot ontbijt) laten voor wat het is.
Je kunt je terugtrekken in je hut
voor een powernap of kiezen voor
een filmpje op tv. Er is een fitness-
centrum, er zijn glijbanen en een
surfsimulator, op de buitendecks
staan overal ligstoelen waarin je
kunt wegploffen om aan je kleur
te werken of je favoriete boek uit
te lezen. Ook wat dat betreft is
70K een festival als geen ander.
Het staat (zee)mijlen ver weg van
de traditionele landfestivals.
Dagenlang niet douchen, lange
rijen bij de dixies, modderballetten
en ongezonde catering zijn zaken
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niet echt kan worden aangerekend
daar dit daadwerkelijk op zijn set-
list stond. Tijdens de ‘Bonded By
Blood’-set kondigt hij „Strike...”
aan als het reeds gespeelde „Deli-
ver Us From Evil”. Hij corrigeert
echter net voordat Gary Holt de
bekende riff inzet. 

Devin Townsend blijkt de vrien-
delijkste en meest tolerante muzi-
kant aan boord. En mogelijk ook
de populairste, want hij heeft de
langste rij bij de Meet & Greet.
Townsend neemt echter voor
iedereen de tijd en dat siert hem.
Wel geeft hij aan een hekel te heb-
ben aan zwarte T-shirts. Daarvan
zijn er volgens hem veel te veel
aan boord. Zijn optredens gaan
bovendien niet van een leien
dakje. Vanwege technische proble-
men moet hij het op het pooldeck
zonder backuptracks doen, maar
met zijn improvisatietalent weet
hij het schip toch de veilige haven
in te loodsen. En dat is razend-
knap aangezien deze lineup (met
o.a. geweldenaar Dirk Verbeuren
op drums) slechts twee dagen
heeft kunnen repeteren.
Phil Demmel geeft het beste van

gaten en speelt gewoon door. Na
enkele minuten staat de appara-
tuur weer overeind met een man-
netje ernaast. Schenker speelt
deze cruise overigens twee nage-
noeg verschillende sets, wat hem
de nodige punten oplevert. Dat is
ook wel nodig, want twee van de
vier zangers zijn afwezig; Graham
Bonnet vanwege Alcatraz-ver-
plichtingen en Robin McAuley ligt
in een ziekenhuis in LA met een
bloedvergiftiging. Het is bij zijn
eerste show in het Royal Theater
niet druk, slechts driehonderd
man staan voor het podium. Op
het Pool Deck speelt namelijk op
hetzelfde moment WINTERSUN,
de band die van tevoren van het
publiek de verkiezing wint van
meest belangrijkste band om  te
gaan bekijken. Een fantastisch
optreden bewijst hun gelijk.
Tijdens de magistrale EXODUS-
sets gaat zanger Zetro beide malen

de mist in bij het aankondigen van
„Strike Of The Beast”. De eerste
keer kondigt hij per abuis „Scar
Spangled Banner” aan, wat hem

ROSS THE BOSS speelt twee vol-
ledige Manowar-sets en geen enkel
eigen nummer. „Omdat de mensen
nog niet bekend zijn met ons eigen
werk, en op deze cruise spelen we
wat de mensen willen horen. In de
toekomst zal de nadruk echter
meer op mijn eigen werk komen te
liggen”, aldus de baas. Tijdens een
interview krijgt Aardschok twee
nieuwe songs te horen van het
aanstaande album ‘Born Of Fire’,
dat in april verschijnt. „Als ‘Born
Of Fire’ er is zal de setlist op de
schop gaan. Ik zal natuurlijk altijd
Manowar-songs blijven spelen,
maar volledige Manowar-shows
behoren dan tot het verleden. Met
Marc Lopes, Mike LePond en Steve
Bolognese heb ik momenteel de
ultieme lineup.”
Tijdens de show van MICHAEL
SCHENKER FEST op het pooldeck
waait halverwege de set de com-
plete backline van bassist Chris
Glenn om. Het leidt tot enige con-
sternatie op het podium, maar
Herr Schenker heeft niets in de

zichzelf, zowel op het podium als
aan de bar. Na een nachtje goed
doorhalen aan de casinobar weet
de Vio-Lence-gitarist zijn hut wel-
iswaar op eigen kracht te berei-
ken, maar wordt hij ’s ochtends
slapend voor diezelfde hut aange-
troffen. Hoe lang hij daar heeft
gelegen weet niemand. Iemand die
ook nog steeds de bloemetjes weet
buiten te zetten is drummer Nick
Barker (in het midden, ex Cradle

Of Filth, ex-Dimmu Borgir en op
70K aanwezig met Brujeria). Hij is
wellicht de meest gefotografeerde
slapende muzikant. Met name in
de casinobar is Nick meermaals
heerlijk weggedoezeld. 
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Mary en een mooi solerende
Michael Gilbert een superset
neer, om het in de namiddag om
vijf uur op het Pooldeck nog eens
dunnetjes over te doen. De rek
lijkt er dan ook zeker nog niet uit
bij de melo-thrashers.

Stan Novak

Swww.70000tons.com

CARACH ANGREN treedt op met
een mysterieuze drummer. Achter
de witte schmink menen we echter
Michiel van der Plicht (o.a. God
Dethroned) te herkennen.
FLOTSAM AND JETSAM speelt
twee maal binnen een tijdsbestek
van 15 uur. Om 02:00 uur in het
Theater zet het vijftal, aangevoerd,
door een strak drummende Ken

Iris Goessens van SPOIL ENGINE
staat in een wel heel fleurige outfit
op het podium: kort roze broekje
met Cozumel-toeristenshirtje. Ont-
wapenend, maar eigenlijk ook best
wel stoer. Klassiek gevalletje van
bagage zoekgeraakt.
CANDLEMASS treedt op met de
van een burnout herstelde bandlei-
der Leif Edling in de gelederen.

Het tovert twee magistrale sets
voor de dag die worden gedragen
door de teruggekeerde, oorspron-
kelijk zanger Johan Längqvist, die
gezegend is met een enorme dosis
flair. De band heeft overigens een

Grammy-nominatie op zak voor
het nummer „Astorolus - The
Great Octopus” in de categorie
‘beste metalsong’ en zal daarvoor
binnenkort naar LA afvliegen. Ver-
rassend sterk zijn ook beide optre-
dens van progmetalband WILDE-
RUN. Tijdens hun theatershow om
04:30 uur op de eerste nacht is het
zelfs drukker dan bij Schenker.

Cronos en de mannen van
VENOM vinden het onbegrijpelijk
dat er bands zijn die twee keer
nagenoeg dezelfde set spelen.
Venom doet dat dan ook niet.
VIO-LENCE wel, maar dat is
begrijpelijk, gezien het beperkte
repertoire van die comebackband.
Of daar in de toekomst verande-
ring in gaat komen is nog maar de

vraag. Zanger Sean Killian wil
wel, maar Phil Demmel lijkt de kat
eerst uit de boom te willen kijken.
Een Europese clubtour voor eind
dit jaar is wel reeds gepland.
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Daags voor de cruise komen al veel metalfans in Fort
Lauderdale bij elkaar voor de jaarlijkse beach party.
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ons met Epica
een meet & greet
te wachten. Met
een beetje vaart
erin lukt het om
de hele groep
fans te kunnen
verblijden met
wat han -
dtekeningen en
een selfie. Na een
late lunch en kan
ik nog net wat
meepikken van
de set van mijn
provinciegenoten
Carach Angren
en Insahn. Daarna zijn we zelf aan
de beurt. Het is altijd wennen om
op een podium in een boot te
staan. De zee is onrustig, dus nor-
maal stilstaan zit er niet in. De
sfeer zit er goed in, het publiek
zingt luidkeels mee en het aantal

moshpits en crowdsurfers liegt er
niet om. Terwijl we bezweet vanaf
het podium door de menigte te
lopen tonen de fans onderweg hun

dankbaarheid. Een traditionele
backstage hebben ze niet op deze
boot, maar dat maakt ons niet uit.
Het voegt enkel meer charme toe
aan deze cruise.

Dag 3: door Mark Jansen: Tradi-
tiegetrouw meert de boot op de
derde dag ergens aan. Dit jaar is
de bestemming Cozumel, een Mexi-
caans eiland. Ik ga er hardlopen en
voor ik het weet heb ik er al tien
kilometer opzitten. Onderweg
geniet ik van de verschillende vlin-
dersoorten die ik tegenkom. Terug
op het strandje ga ik nog snorke-
len. De vele kleurrijke vissen zijn
erg de moeite waard. Eenmaal

Dag 2: door Rob van der Loo:
Nadat ik me op de eerste dag
(bewust) zeer goed heb
gedragen is het tijd voor
de eerste show met
Epica en de repetities
voor de All Star Jam.
Elk jaar worden uit de
aanwezige artiesten
gelegenheidsbandjes
gevormd die op dag vier
een set met metalklas-
siekers uitvoeren. Een-
maal aangekomen in de
chaotische en geïmprovi-
seerde repetitieruimte
blijkt dat de helft van de
artiesten nog brak in
bed ligt. Enkele muzi-
kanten kan ik het ook niet kwalijk
nemen aangezien ze nog om vijf
uur in de ochtend op de planken
stonden. Van mijn groepje is Asim

Searah (Wintersun), Logan Mader
(Machine Head, Once Human) en
Tony Portaro (Whiplash) aanwe-

zig. Samen zullen
we „Sin City” van
AC/DC uitvoeren,
maar van repete-
ren gaat helaas
niet veel komen.
Michael Schenker
en aanhang blij-
ken namelijk de
enig aanwezige
backline te hebben
ingepikt. Vervol-
gens is het alweer
14:00 uur en staat

DAGBOEK EPICA
Dag 1: door Mark Jansen: 70.000
Tons Of Metal staat weer voor de
deur! Mijn vierde keer inmiddels,
en laat ik maar meteen met de
deur in de boot vallen: ik heb hele-
maal niks met cruises. Ik zal nooit
van mijn leven een cruisevakantie
boeken, en als festivals zich niet
hadden geëvolueerd tot drijvende
festijnen dan had ik waarschijnlijk
nooit een stap op zo’n boot gezet.
Dat gezegd hebbende, 70000 Tons
is een verhaal apart. Zo kan ik er
sporten in een fitnessruimte die
van alle gemakken is voorzien. Om
vervolgens heerlijk te eten. Vervol-
gens ben ik nog even gaan zwem-
men, heb ik geprobeerd te surfen
en ben ik van de wildwaterglijba-
nen gegleden. Na het avondeten is
de tijd om wat bands te checken.

Devin Townsend is top, Emperor
speelt mijn favoriete plaat, helaas
met een
matig geluid.
At The Gates
rockt ook lek-
ker. Daarna
nog een stuk-
je Ross The
Boss meege-
pikt en met
Soilwork
komt voor
mij een einde
aan de eerste

dag.

terug op de boot verneem ik dat er
ook een sauna is. Die blijkt vol Fin-
nen te zitten die er een wedstrijdje
van maken wie het langst kan blij-
ven zitten. Iedereen die eruit gaat
wordt voor Rus uitgemaakt. Finse
humor, haha. Ik kan gelukkig goed
tegen hitte en weet het vol te hou-

den als één na laatste. De laatste
Fin is een taaie rakker. Daarna
vieren we de verjaardag van onze
gitarist Isaac in het Italiaanse
restaurant. Alex Krull (Leaves’
Eyes) schuift nog aan, alsmede
Sven van Aborted. Het is een zeer
gezellige avond met veel Sicili-
aanse wijn. Aangezien ik sinds
een jaar of zeven op Sicilië woon
kan ik deze ‘huiswijn’ goed
waarderen. Na het avondmaal ga
ik op het bovendek liggen om een
half uurtje naar de sterren te kij-
ken. Als klap op de vuurpijl krijg
ik ook nog een mooie vallende

ster te zien. Daarna nuttig ik nog
een drankje met wat vrienden in
de casinobar. Ik bekijk vandaag
geen enkele band.

Dag 4: door Rob van der Loo: Op
de laatste dag van de cruise spelen
we op het pooldeck een volledige
set met alleen songs van ‘Design
Your Universe’. Gisteren hadden
we met stormachtig weer te maken,
waardoor het pooldeck meerdere
keren moest worden gesloten. Het
stormt nog steeds en de enorme
golven liegen er niet om. Ik moet
mijn bord goed vasthouden tijdens
het ontbijt, want de boot schom-
melt flink. Het programma van de
jam wordt vanmiddag aan elkaar
gepraat door Alexander Krull en
onze eigen Simone Simons. Klassie-
kers van Black Sabbath, Accept,80
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de jaren dat ik voor ze heb
gewerkt. Exodus stelt live nooit
teleur. Het theater zit lekker vol en
de best-of-set knalt. Daarna strui-
nen we over de boot om ‘s nachts
aan de casinobar te belanden waar
we samen met de mannen van
Exodus en Vio-Lence tot vroeg in
de ochtend onze levers misbruiken.
Dag 2: Ondanks het nachtelijk
drankgelag ben ik redelijk fit tij-
dens onze meet & greet, gelijktijdig
met die van de mannen van Vio-
lence. Sommige fans zijn nog
steeds dronken, maar het is zeker
geen straf om handtekeningen aan
ze te moeten geven of foto’s met ze
te maken. Integendeel, het is
geweldig om mensen uit alle hoe-
ken van de wereld te ontmoeten.
De rest van de dag staat in het
teken van onze avondshow. Voor-
afgaand daaraan proberen we tot
rust te komen in onze hutten, oefe-
nen we een beetje en voor je het
weet is het showtime. De eerste
avond staat de ‘World Circus’-plaat
op het programma; behoorlijk
thrashy spul en redelijk technisch.
We knallen door de set en eindigen
met een zinderende versie van
„Victims”. Na het optreden snel
wat eten en dan nog even terug
naar de casinobar voor ‘n drankje.
Dag 3: Vandaag staat Cozumel op
het programma. In de ochtend
drink ik eersrt nog een paar bak-
ken koffie met Tom Hunting van
Exodus. Ik was jarenlang zijn
drumroadie en hij is een goede
vriend, mentor en vertrouweling
van me geworden. Het is fijn om
een halve dag van het schip af te
gaan en een tijdje lichaam en geest
te reinigen van al die metal. In
Cozumel scoor ik wat souvenirs
voor vrienden en familie en terug
aan boord kleed ik me om om Flot-
sam And Jetsam te zien op het
pooldeck. Die gasten klinken nog
altijd groots. Vervolgens het
machtige Atheïst. Wat een

DAGBOEK TOXIK
Dag 1: door James DeMaria: Ik
drum inmiddels vijf jaar bij Toxik
en we proberen al geruime tijd aan
boord te komen van dit drijvende
metalfestival. Nu is het eindelijk
gelukt. Vanwege het soepele boar-
dingproces zijn we al om 11:30 uur
aan boord om het schip te verken-
nen en in kaart te brengen welke
bands we allemaal willen gaan
zien. We treffen veel oude beken-
den en zien Vio-Lence openen op
de bomvolle ijsbaan. Hun Bay
Area-thrash klinkt geweldig en het
publiek is euforisch. Het is mooi
om zanger Sean Killian terug te
zien na zijn gezondheidsproble-
men. Daarna is het snel door naar
het Royal Theater voor mijn Exo-
dus-familie. Ik kan niet genoeg
goede dingen zeggen over deze
band. Ik heb veel van ze geleerd in

Iron Maiden en UFO passeren de
revue, en de formaties bestaan uit
bandleden van onder andere 

Exodus, Venom, Wintersun,
Michael Schenker Fest en Aborted.
Het is duidelijk dat de cruise niet
alleen het publiek maar ook de
artiesten sterk verbroedert. Na de
jam besluit ik nogmaals mijn ener-
gie, oren en lever te sparen voor de

tweede set met Epica. Vóór ons
speelt Soilwork, maar hun set loopt
behoorlijk uit; de zware wind levert

de Zweed-
se band
een hoop
gedoe op.
Nog nooit
hebben
we met
Epica
onder
zulke
weersom-
standighe-
den
gespeeld.
Het weer
voelt drei-
gend aan,
maar voor
mijn
eigen

gevoel zorgt het alleen maar voor
extra magie tijdens deze toch al
speciale set. Het publiek deinst ook
zeker niet terug voor de zware
wind; het pooldeck staat wederom
bomvol en iedereen geniet met
volle teugen.
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DAGBOEK
SPOIL ENGINE

Dag 0: door Iris Goessens: Om
06:38 uur gaat de wekker af in
mijn Amsterdamse hotelkamer.
In de lobby tref ik onze bassist
Loco en gitarist Gaze waarmee ik
een shuttle neem naar Schiphol,
waar onze drummer Matthijs
zich bij ons voegt. Daarna chec-
ken we onze bagage in. Dan volgt
echter een ‘delay’-melding bij ons
vluchtnummer. Probleempje.
Omdat onze overstap in Was-
hington niet haalbaar is, worden
we gewisseld van vlucht en vlie-
gen we via New York. Het enige
wat we nog moeten doen is onze
ingecheckte koffers van de baga-
geband
afhalen.
Na een
flinke
sprint
staan we
een half-
uur naar
een lege,
platte
rupsband
te kijken.
En nie-
mand kan
ons vertel-
len hoe
lang dit
nog kan
gaan
duren. De
spanning
stijgt, de
tijd dringt. Uiteindelijk hakken
we de knoop door. We moeten
deze vlucht halen, dan maar zon-
der koffers. Maar dat betekent
ook dat we zonder effectpedalen,
kabels, kleren en drumspullen
verder reizen. We hebben immers
enkel een gitaar en basgitaar als
handbagage. Na een reis van
twaalf uur staan we in Miami,
maar dus wel zonder bagage.
Niemand die ons kan vertellen
waar onze koffers zich bevinden.
Omdat we reeds tamelijk gesloopt
zijn besluiten we dit mysterie de
volgende dag verder uit te zoe-
ken.

november reeds in Europa, dus zit
het spul nog vers in ons systeem.
Met publieksfavoriet „World Cir-
cus” en een onmenselijk snelle uit-
voering van „Victims” zetten we
een punt achter de show. Daarna
gaan we gezamenlijk eten in het
restaurant. Na het toetje neemt
onze zanger Ron plaats achter een
piano bovenaan de trap. Ron krijgt

de hele tent
stil met zijn
solouitvoe-
ring van
Queens
„Don’t Stop
Me Now”;
een hoogte-
punt op
deze topdag.
De cruise
eindigt uit-
eindelijk bij
de metalka-
raoke en het
is wederom

Ron die de show steelt. Opnieuw
met Queen. De hele menigte zingt
met hem mee in een magische
ambiance van wind en lichten. Als
hij vervolgens samen met James
Rivera van Seven Witches „Painkil-
ler” zingt is het hek van de dam.
Zo mooi om mee te maken en de
perfecte afsluiting van een perfecte
cruise.

geweldige set technische death
metal! Fenomenaal drumwerk,
twee geweldige gitaristen en hun
bassist is een absolute moorde-
naar. Koppel dat alles aan de voca-
len van Kelly Schaefer en je hebt
een meesterlijk totaal. Na het
avondeten pik ik op het pooldeck
wat van Michael Schenker mee.
Die gast lijkt maar niet ouder te
worden. Kort
na midder-
nacht is het
moment daar
om mijn voor-
malige band
Whiplash de
Star Lounge
te zien ver-
pletteren. De
vorige keer
dat ik op de
boot was, zat
ik zelf nog bij
Whiplash op
de drumkruk.
Eindstation van vandaag is weder-
om het casino voor wat drankjes
en meer interessante gesprekken. 

Dag 4: Vandaag gaan we in het
Royal Theater ‘Think This’ in z’n
geheel spelen. Ik pik nog een stukje
verpletterend Possessed mee en
dan is het podium van ons. We
speelden ‘Think This’ afgelopen

Dag 1: Niemand weet waar onze
bagage zich precies bevindt. Maar
we krijgen wel opties: Washington,
Parijs (hóe dan?), New York of
Miami. Aangezien we nog maar vier
uur hebben voordat we de Indepen-
dence Of The Seas moeten boarden,
haasten we ons met een taxi naar de
dichtstbijzijnde Walmart; een Ameri-
kaanse superstore die oogt alsof hij
zes Primarks, twee supermarkten en
een fastfoodketen heeft opgeslokt.
Maatje S opsporen in deze winkel
blijkt een mission impossible. Na
een kwartier zoeken heb ik pas drie
onderbroeken gevonden in mijn
maat. Na een uurtje wanhopig shop-
pen zitten we weer in een taxi, nu
richting Fort Lauderdale. Al van ver

doemt het schip
voor ons op,
wát een mon-
ster! We heb-
ben het gehaald
en kunnen ein-
delijk inchec-
ken. De bin-
nenkant van
het schip doet
denken aan een
kruising tussen
Disneyland en
Trump Tower.
Glazen liften,
gouden trapleu-
ningen en een
promenade vol
winkels, restau-
rants en Ameri-
kaanse vlag-
gen. Boven op

het dek kun je surfen, zwemmen,
klimmen en golfen. Omdat we van-
daag vrij zijn laten we onder het
genot van een stuk pizza alle
indrukken bezinken. Daarna kun-
nen we mooi Exodus gaan checken.
De jetlag en bagagestress eisen ech-
ter hun tol, waardoor we tamelijk
vroeg in ons nest liggen.

Dag 2: Vanavond staat onze eerste
show gepland. Omdat we appara-
tuur missen moeten we enkele tech-
nische aanpassingen in onze set
doornemen. Omdat we niet tussen
de songs door kunnen omstemmen
wordt besloten alles in drop B te spe-
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te zonnen blijkt hoe zeer onze
show vruchten heeft afgeworpen:
om de vijf minuten komt er wel
iemand een praatje maken of vra-
gen om een foto. Tof! De rest van
de band besluit om de avond rustig
op de kamers door te brengen,
maar voor mij is dit dé avond voor
een feestje, aangezien er voorlopig
niet meer gezongen hoeft te wor-
den. Op het pooldeck sluit ik me
aan bij een gezellig groepje Vla-
mingen en een stel echte 70K-vete-
ranen. Cocktails, Corona’s en
jacuzzi vormen een waardige
afsluiter van deze onvergetelijke
metalcruise-ervaring!

len. Terwijl de jongens op zoek
gaan naar mogelijkheden om
apparatuur te lenen - eeuwige
dank daarvoor aan Aborted en
Epica! - begeef ik me naar de rus-
tigste plek op de boot: de fitnes-
szaal. Met het mooiste uitzicht van-
uit een loopband ooit gezien. Na
een uur zweten is het tijd voor
interviews en daarna onze show.
Wij spelen in de Star Lounge, een
vrij lange zaal met laag podium
die bezoekers dicht bij de artiesten
brengt. Hoewel we even moeten
wennen de aangepaste toonsoort
spelen verloopt de show naar volle
tevredenheid.

Dag 3: We zijn aangemeerd in
Cozumel. Met een nette acht uur
slaap achter de rug schiet ik snel in
mijn kleren om voet aan land te
zetten. Ik deel de kamer met onze
drummer, die er na een heftig
avondje iets minder fris bij hangt.
Zijn feestje is tot vroeg in de och-
tend doorgegaan. Er liggen in
totaal negen cruiseschepen aange-
meerd en we lopen een dorp van
giftshops in. Even heb ik spijt dat
ik geen excursie heb geboekt om dit
massatoerisme te ontvluchten,
maar niet lang; we lopen verder
over de rotsen langs de helderblau-
we zee. Na wat kiekjes te hebben
geschoten belanden we op een exo-
tisch terrasje aan zee. De fajitas en
margaritas smaken goed. Om
16:00 uur is iedereen terug aan
boord en gaan we dineren. Inmid-
dels begint het weer om te slaan,
waardoor de boot heen en weer
waggelt Reden om binnen te blij-
ven en op tijd te gaan slapen. 

Dag 4: De terugvaart is begonnen
en onze tweede show staat op het

menu. Omdat de tijd hier voorbij-
vliegt willen we vandaag dubbel
genieten van dit avontuur. Showti-
me is al om 12:30 uur, wat een
nadeel kan zijn omdat veel feest-
gangers de behoefte hebben om uit
te slapen. Maar dat valt in ons
geval reuze mee. Terwijl de Ice
Rink (capaciteit 1000 man) lang-
zaam volstroomt geven we vol gas.
Voor mij gaat dit optreden stukken
beter dan het vorige, omdat ik
inmiddels gewend ben aan de
alternatieve toonsoort van sommi-
ge nummers. De set raast in hoog
tempo voorbij en bij onze afsluiter
„Disconnect” gaat het publiek lek-
ker los. Dát is nou een lekker
einde! Mijn doel voor de rest van
deze dag is zoveel mogelijk zon te
vangen. Terwijl ik op het deck lig
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