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Babyboomers die genoeg hebben
van theaterbezoekjes of het geijkte
etentje met vrienden, kunnen zich
volgend weekend in het Paard van
Troje melden. Zaterdag is er de ‘Six-
ties swing’ - waar oude hits worden
gedraaid door onder andere nacht-
burgemeester en vijftigplusser René
Bom - een dag later zingen de vijf-
tigers van UB40 op dezelfde locatie
hun hits uit de jaren tachtig. Maar
niet alleen aan de Haagse Prinse-
gracht worden er veertigplussers
naar binnen gelokt. Komende
maand worden zij in Delft en Zoe-
termeer bediendmet respectievelijk
‘Flora Swing’ aan de Verwersdijk en
‘Dance Your Midlife Away’ in de
Boerderij. En dan zijn er in Den
Haag ook nog kleinschalige feesten
van Blue Nood en is er de Disco-
Train, de grootschalige party’s van
Leidschendammer Johan Eijssink.
,,Op iedere straathoek zie je dit

soort initiatieven,” zegt Arie Verste-
gen, directeur van de Boerderij. Bij
de start, vier jaar geleden, kwamen
er amper honderd man op af, tegen-

woordig ziet Verstegen tevreden toe
hoe zeven keer per jaar zo’n vijfhon-
derd bezoekers de kassa’s passeren.
,,Er was niks voor deze doelgroep.
Laten we het maar proberen, was
destijds onze gedachte.” Verstegen
(52) neemt zelf plaats achter de
draaitafels (‘een hobby van me’) en
ondervindt telkens weer met hoe-
veel enthousiasme de veertigplus-

sers de soundtrack van hun jeugd
herbeleven. ,,Ze komen echt om te
dansen, ze gaanmaar door en door.”
Drie keer per maand een retro-

avond, na UB40 ook nog optredens
van Gino Vanelli, Jon Lord (ex-Deep
Purple) enMarillion: het Paard richt
zich op wat oudere klanten. ,,We
zien hier inderdaad veel meer veer-
tigplussers,” zegt programmeur

Henk Koolen. De 40up-feesten (zie
kader) van Harry de Winter zullen
echter volgens Koolen (51) niet meer
naar het Paard worden gehaald. ,,We
zijn zo brutaal om te denken dat we
dat zelf heel goed kunnen.”
Johan Eijssink leeft van het orga-

niseren van dansfeesten, komend
jaar ‘een stuk of veertig’. Zijn doel-
groep (25+) is weliswaar jonger,

maar zijn Disco-Train trekt veel
veertigplussers. ,,Bij ons hobbelen
alle leeftijden lekker door elkaar.”
Volgens Eijssink (52) zijn de veerti-
gers en vijftigers van nu niet te ver-
gelijken met hun leeftijdgenoten
van toen. ,,Mijn oude heer draaide
vroeger dixieland en doet dat nog
steeds. Tegenwoordig gaan 45-jari-
gen lekker naar housefeesten.”

Dansfeesten voor veertigplussers nemen grote vlucht

Desoundtrackvanhunjeugd
DENHAAG • Ze zijn te oud voor de disco,
willen nog niet achter de geraniums en
hebben wat te besteden: veertigplus-
sers vormen een lucratieve doelgroep.
Op steeds meer plekken kunnen zij
weer eens ouderwets uit hun dak gaan.

PIETER VAN DEN BROEKE

Een beeld dat
steeds vaker
opduikt: veerti-
gers en vijfti-
gers die zich
uitleven op de
dansvloer, zoals
hier bij een
40up-feest.
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Omdat er voor mensen van
zijn generatie ‘niks te doen
was’, huurde de gefortuneerde
voormalig televisieproducent
Harry de Winter vijf jaar gele-
den Paradiso af voor een
dansfeest voor 40-plussers.
Binnen korte tijd waren alle
1500 kaarten verkocht en was
de geboorte van ‘40up’ een
feit. Onder het motto ‘rock
now, rol-lator’ organiseert De
Winter, 61 jaar inmiddels, te-
genwoordig in het hele land
de feesten, waar duizenden
‘oudere jongeren’ swingen op
golden oldies, terwijl op grote
videoschermen de bijbeho-
rende muziekclips worden
vertoond.

‘40up’ schot
in de roos


