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EEN LEEG TERREIN De afgelaste festivalzomer raakt niet
alleen artiesten. Achter de schermen zijn tientallen bedrijven
betrokken. ‘Pinkpop is een kleine stad op zich.’
tekst Rufus Kain foto Werry Crone

B
ijna 80 duizend
tickets had Pinkpop
voor aankomend
weekend verkocht.
En toen werd de fes-
tivalzomer afgelast.
Of liever: uitgesteld,
want vooralsnog is
de 51ste editie van
’s werelds langstlo-

pende popfestival verplaatst naar vol-
gend jaar. “Veel bezoekers houden hun
kaarten. De Red Hot Chili Peppers en
Twenty One Pilots hebben al gezegd dat
ze terugkomen, en ook veel Nederland-
se acts verplaatsen mee”, zegt directeur
Jan Smeets.

Maar achter de schermen zijn nog
veel meer partijen bij Pinkpop betrok-
ken. Zij bouwen de podia en de tenten,
leveren de posters en de hekken, zor-
gen voor stroom, water en eten in het
midden van afgelegen eilanden. Trouw
sprak enkele van deze partijen over de
impact van de coronacrisis, en de crea-
tieve manieren waarop zij het hoofd bo-
ven water houden.

De electriciteit
Wie niet in de cultuursector werkt,
heeft waarschijnlijk nooit gehoord van
The Powershop. Toch geniet heel Ne-
derland mee van de diensten die dit be-
drijf uit Raalte levert. “Wij regelen tij-
delijke stroomvoorziening voor evene-
menten”, vertelt Powershop-directeur
Paul Wittenhorst. “Bijvoorbeeld voor
concerten in de Amsterdam Arena, en
Guus Meeuwis’ jaarlijkse show in het
Philips Stadion. Maar ook voor de grote
zomerfestivals als Lowlands, Zwarte
Cross, Mysteryland en Pinkpop.”

Op festivalterreinen is het meestal
geen simpele kwestie van een stekker
in een stopcontact steken. “Dus plaat-
sen we aggregaten die elektriciteit op-
wekken, of duurzame alternatieven zo-
als batterijen, waar de bekabeling dan
weer op wordt aangesloten. Een festival
als Pinkpop heeft een grote stroombe-
hoefte, het is een kleine stad op zich.”

Dit jaar zou The Powershop ook het
Eurovisie Songfestival en de Nederland-
se wedstrijden van het Europees kampi-
oenschap voetbal in Amsterdam op zich
nemen. “Maar half maart werd onze
agenda in een keer leeg geveegd. En dan
bedoel ik ook echt léég: we zijn gespeci-
aliseerd in deze branche, en hebben dus
geen andere inkomsten.”

Omdat veel mensen door de corona-
crisis in eigen land met vakantie willen,
levert The Powershop dit jaar stroom
aan tijdelijke campingfaciliteiten. Maar
dat compenseert niet al het verloren
werk.

“We hebben zeker dertig vaste free-
lancers die we nu niks kunnen bieden”,
zegt Wittenhorst. “De meeste van onze
werknemers zijn tijdelijk elders aan de
slag gegaan. Zo is er veel vraag naar de
technische expertise van onze elektro-
monteurs. Maar we hebben ook jon-
gens die nu vloerverwarming aanleggen
in woningen, of bezig zijn met het be-
strijden van de eikenprocessierups.”

Wittenhorst hoopt op meer aan-
dacht voor de sector vanuit Den Haag.
“Er wordt gesproken over extra geld
voor schouwburgen, poppodia en ar-
tiesten. Die hebben het ook zeker no-
dig, maar er wordt vaak niet gezien hoe
lang de keten van toeleveranciers is.
Vanuit de overheid helpt de NOW-rege-

Al het werk aan Pinkpop dat  
‘Half maart
werd onze
agenda leeg
geveegd, en dan
bedoel ik ook
echt léég’

ling bij de salariskosten. Maar vaste las-
ten moeten we zelf doen. Gelukkig
hebben wij reserves. Sommige  bedrij-
ven in de evenementenbranche houden
het nog maar drie maanden vol.” 

De foodtruck
Een deel van de elektriciteit die The Po-
wershop aan Pinkpop levert, is voor de
muziek op het podium. Maar het bedrijf
verzorgt ook stroom voor de horeca op
het festival. Zoals de Indonesische cate-
ring en saté-foodtrucks van Mister Ma-
kan.

“We begonnen twee jaar geleden
met veertig festivals, vorig jaar waren
het er honderd”, vertelt chef Rick Ed-
wards, die de logistiek van Mister Ma-
kan overziet. “Dit jaar zouden we op
150 festivals staan. Nu zijn dat er nul.”

“Voor de groei hebben we extra
trucks bijgebouwd”, vult sous-chef en
pr-man Melvin Tiao aan. Hij legt uit dat
Mister Makan een zogeheten creatieve
cateraar is, die wordt geboekt naast de
grotere bulk-cateraars.

Edwards: “Bij bulk gaat het om alles
wat mensen veel willen eten. En dan
draait het even niet om de kwaliteit. Ik
ga er niet slecht over praten, maar je
zult nooit van je leven zo’n patatje eten
in de stad.”

Dit jaar werd Mister Makan voor een
aantal festivals als onderaannemer in-
gehuurd door een bulk-cateraar. “Zo
verkopen grote partijen hun pakket aan
het festival. Ze zeggen: wij verzorgen
de friet en de burgers, maar we nemen
ook een paar kwalitatieve, gespeciali-
seerde foodtrucks mee. 

Vaak eisen bulkpartijen bij zo’n deal
dat de creatieve cateraar hun personeel

of leveranciers gebruikt. “Ze vertrou-
wen er niet op dat kleine partijen het
tempo van de grote festivals kunnen
bijhouden”, zegt Tiao. “Daarom hebben
wij de eerste twee jaar alleen direct met
festivals gewerkt. Inmiddels weet zo’n
bulk-cateraar wel dat we het kunnen.”

Hoewel ze snel zijn gegroeid, zijn ze
volgens Edwards ook voorzichtig ge-
weest. “Je hebt twee soorten bedrijven.
De ene soort is een heleboel leningen
aangegaan om snel te kunnen groeien.
Een gemiddelde foodtruck kost gewoon
vijftigduizend euro. Maar als je het zelf
maakt, zoals wij, ben je misschien vijf-
tot achtduizend euro kwijt.

“Vóór deze crisis klopten de banken
vaak aan om te vragen of we geld wil-
den lenen. Wij wilden het met eigen
middelen doen, maar voor veel collega’s
groeiden de bomen tot in de hemel. Dus
toen de coronacrisis kwam, konden zij
niet uit de voeten met de TOGS-rege-
ling voor getroffen ondernemers. Wij
waren wel geholpen met die vierdui-
zend euro, we hebben maar duizend tot
tweeduizend euro vaste lasten per
maand.”

De sitecrew
Cateraars als Mister Makan kunnen
niet zonder de mensen die de stroom
van The Powershop verbinden aan de
horeca. Die klus wordt geklaard door de
zogeheten sitecrew, een groep zzp’ers
die het festival bijeen bouwt en sjouwt.

Mitchel Keizer heeft veel als site-
crew gewerkt. “Je doet dan van alles:
van kabels aanleggen en banners op-
hangen, tot het plaatsen van emmertjes
water met sponsen voor het publiek om
af te koelen.”


