
Djumbo: eerst Oirschot, daarna de rest van de wereld 

 

Vrijdag 12 december jongstleden trapte het Oirschot Winterparadijs 08 eindelijk af. Het 

evenement waar ik vanaf 1 september druk mee bezig bent geweest, begon nu echt. Onder 

luidt gejoel en geklap betraden de meiden van Djumbo het podium. Zij waren naar Oirschot 

afgereisd om de spectaculaire openingsact te verzorgen.  

 

Door Willem Brouwer 

De nummers die tijdens het optreden gespeeld werden konden me niet zo zeer bekoren, hoewel het 

wel leuk klonk. Wat me meer beviel was het feit dat ik met de dames voor hun optreden even rond 

de tafel mocht zitten voor een kort interview. Toen ik rond een uur of zes „s avonds het pand van 

De Uitstraling betrad was de binnenkomst min of meer warm te noemen. Lotte (24), Lindsy (25) en 

Svenja (21) van Djumbo wisten niet hoe hard ze “Willemmmmpieee” moesten roepen. Ik werd 

erdoor overvallen maar met mijn borst vooruit liep ik naar ze toe en stelde me voor. Het gesprek 

kon beginnen. 

Mijn eerste vraag kon afgevuurd worden. Wat zouden de meiden doen naast Djumbo, zijn ze nog 

schoolgaande? Lachend verteld Lindsy dat ze alleen slapen, eten en optreden. Daarna volgt een 

serieus antwoord: “Nee, de laatste vijf jaar, sinds dat Djumbo begonnen is, hebben Lotte en ik geen 

opleiding meer gevolgd”. Svenja springt er tussen: “Ik wel! De eerste drie jaar heb ik naast Djumbo 

nog een opleiding gevolgd én afgerond. Toen kon het feest helemaal beginnen!”  

De groep Djumbo bestaat dus vijf jaar. Ik vroeg de meiden hoe ze tot Djumbo gekomen zijn. “Wij 

waren drie van een x aantal mensen die audities deden op een dansschool en werden met z‟n drieën 

als winnaars verkozen”, aldus Lindsy. De drie vielen op door hun mooie stem en goede dansen. Kris 

kras door elkaar roepen de dames dat ze hopen nog lang samen te zijn: “Bestaat K3 ook niet al 10 

jaar? Dat willen we evenaren, hopen we. Zolang het leuk is en de kids ons leuk vinden blijven we dit 

met heel veel plezier doen”.  

Om het succes van K3 te evenaren zal er flink opgetreden moeten worden. Svenja antwoordt op de 

vraag hoe vaak Djumbo publiekelijk zijn kunsten vertoond: “Per week is het moeilijk te zeggen, 

maar per jaar komen we rond de tweehonderd optredens uit”. Geen kattenpis dus. Maakt het nog 

uit waar er opgetreden wordt? “Nee, echt niet! We komen op alle plekken in Nederland, op allerlei 

verschillende evenement. Steeds iets anders, dat maakt het juist leuk”, verteld Lotte enthousiast. 

Ditmaal wordt er dus op het Oirschot Winterparadijs opgetreden. Wat vinden ze hier van? Svenja 

springt op: “Ik meen het echt! We kwamen hier net aan en zeiden meteen tegen elkaar: „wat is het 

hier gezellig!‟ Maar blijft het dan alleen bij Nederlandse evenementen, of hopen de populaire 

meiden ook in het buitenland muzikaal te slagen? Plotseling hoor ik verschillende landnamen mijn 

oren in en uit gaan. “Ali (manager) is bezig met iets te regelen in Turkije, maar dat is nog 

afwachten”, zegt Lindsy. “Verder willen we bijvoorbeeld naar Duitsland, Spanje en Engeland. Mijn 

persoonlijke favoriet is Japan, dat zou ik echt graag willen”, aldus Lindsy, die maar geen genoegen 

van toekomstplannen lijkt te krijgen. 

Geweldig geïnstrueerd als ik was, vervolgde ik mijn vragenvuur. Op de vraag wanneer de nieuwe cd 

van Djumbo verschijnt, werd ik verbaasd aangekeken. “Die is net een maandje uit, Magic heet „ie”. 

Ik excuseer me, maar dat snappen ze, aangezien het natuurlijk geen muziek voor een 18-jarige is. 

Lotte gaat verder over hun nieuwe theatertour, die vanaf januari door Nederland gaat. “Het is een 

hele nieuwe show waar we nog voor aan het oefenen zijn, dus dat is wel spannend”. 

Ik glimlach een keer en vertel de meiden dat ik door mijn vragen heen zit. Maar Lindsy, Lotte en 

Svenja zijn wel nieuwsgierig naar wat ik eigenlijk doe. Ze vragen wat ik voor school doe en wat ik 



wil worden. Daarop antwoord ik dat ik journalist wil worden. “over een aantal jaar kom ik jullie nog 

wel tegen in Turkije, als plaatselijke verslaggever”. Lachend schud ik de meiden de hand en wens 

ze veel succes met het optreden. Ze betreden het podium en het Winterparadijs kan beginnen! 

 

 

 

 

 


