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Björn van der Doelen (3 4) en Ruud van den B oogaard (41) vielen onlangs in de prijzen 

met de wedstrijd ‘ B raban ts moiste liedje’.  Ter wijl  de meeste jonge muzikanten kiezen 

voor de commercie ,  z ingen zij  juist in ’ t  Brabants.

Björn van der Doelen en Ruud van den Boogaard 
lijken elkaar al jaren te kennen. ZiPend aan een 
houten keukentafel met een glas rode wijn en 
gitaarmuziek vermaakt het duo zich opperbest. 
Herinneringen worden opgehaald aan optredens 
en uitstapjes, er wordt hevig gediscussieerd over 
de bezuinigingen op cultuur. Je zou denken; dit is 
een vriendschap gegroeid vanuit de jonge jaren, 
maar het duo kent elkaar pas drie jaar. De Bra-
bantse taal waarin ze beiden zingen, is dat wat 
hen bindt.
Ruud van den Boogaard, a_omstig uit Knegsel 
en nu woonachtig in Eindhoven, begon zo’n twee 
jaar geleden als soloartiest. In 2009 bracht hij zijn 
debuutalbum uit genaamd ‘Open Hart’. Naast zijn 
solocarrière speelde Van den Boogaard ook in de 
band van Eindhovenaar Erik van Dijsseldonk. Met 
deze band kwam hij uiteindelijk in de repetitie-
ruimte van Van der Doelen terecht en zo leerden 
ze elkaar kennen.

Allez Soldaat

Björn van der Doelen, oorspronkelijk uit Rosma-
len, maar tegenwoordig wonend in Eindhoven, 
speelde als profvoetballer bij PSV, FC Twente, 
Standard Luik en NEC. Naast de sport maakte hij 
altijd al muziek. Zodra de voetbalcarrière defini-
tief achter hem lag, nam hij de gitaar weer echt 
fanatiek ter hand. De oprichting van een heuse 
band volgde: Allez Soldaat. Toch is het niet zo dat 
een populaire profvoetballer automatisch ook ge-
waardeerd wordt als muzikant. Van der Doelen: ‘Er 
is niemand die tijdens een optreden naar je komt 
kijken, omdat je voetballer bent. Als ze dat willen, 
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dan gaan ze wel naar het stadion. Toen we net be-
gonnen met optreden waren mensen ook best wel 
sceptisch. Een zingende voetballer, dat zal wel 
niks zijn. Maar dat beeld hebben we gelukkig wel 
snel kunnen veranderen.’ Ruud van den Boogaard 
valt hem rap bij: ‘Björn, jonge, je maakt gewoon 
goede liedjes.’ Van den Boogaard speelt sinds drie 
jaar als gitarist bij Allez Soldaat. De band bestaat 
inmiddels uit tien muzikanten, ze hebben zo’n dertig 
optredens per jaar.

Een ander leven met meer muziek

Van den Boogaard maakte ook al van jongs af aan 
muziek, maar dat werd in huize Van den Boog-
aard niet echt als serieuze kostwinning gezien. Er 
moest geld verdiend worden. Studeren was niet 
aan Ruud besteed, dus na het afronden van de 
mavo zat er niks anders op dan een baan zoeken. 
Een carrière van tien jaar op de weg als vracht-
wagenchauffeur volgde. Totdat hij weer met de 
muziek in aanraking kwam en de kans kreeg om te 
gaan spelen. Die mogelijkheid zorgde tegelijker-
tijd voor paniek. ‘Zingen en muziek maken deed 
ik al vanaf m’n twaalfde, maar om er geld mee te 
verdienen… Stoppen met mijn werk ging er bij mij 
ook niet in. Vanaf dat moment ben ik gaan naden-
ken over wat ik wilde, maar ik zag alles heel zwart-
wit, waardoor ik compleet in paniek raakte.’
Een moeilijke tijd volgde, hij kampte met een de-
pressie. Het rijden op de vrachtwagen bleek niks 
voor hem te zijn. Er moest iets veranderen in zijn 
leven. Muziek maken wilde hij het liefste doen. 
Hij gooide het leven rigoureus om en belandde 
in de band van zijn goede vriend JW Roy. Met als 
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Ruud van den Boogaard tijdens een optreden.



een dreigtelefoontje van een man die vond dat ik 
niet zulke stomme liedjes over Yolanthe moest 
schrijven. Hij zou me wel even in elkaar komen 
slaan. Ik heb gezegd dat hij maar even langs moest 
komen, dan zouden we het met onze blote vuist-
jes samen oplossen. Ik heb er nooit meer iets van 
gehoord maar heb me wel kapot gelachen.’

Interesse van jong en oud

Terwijl de gemiddelde dialectzangers van Neder-
land het jongere publiek niet zo gemakkelijk aan-
spreken, trekt muziek van Allez Soldaat wel een 
gezelschap van jong tot oud. Van der Doelen: ‘In 
een zaak als Meneer Frits in Eindhoven komt 
meestal een wat ouder publiek. Op festivals is 
het publiek daarentegen weer wat jonger. Onze 
muziek wordt door beide groepen aardig gewaar-
deerd, dus dat is mooi.’ De band hoek ook niet te 
klagen over het aantal optredens, want Allez Sol-
daat wordt tot dusver telkens gevraagd. Volgens 
Van der Doelen verloopt dat allemaal spontaan. 
‘We hoeven gelukkig nergens achteraan te bellen 
of we ‘asjebliek’ mogen optreden. Ik zou het ook 
niet prePig vinden als ik me drammerig op zou 
moeten stellen om optredens voor elkaar te krij-
gen. Als ze me niet willen, dan niet.’ De optredens 
van Allez Soldaat vinden plaats in heel het land. 
Deze zomer speelt de band onder andere op de 
festivals Zwarte Cross in Lichtenvoorde, Bavaria 
Open Air in Lieshout en Folkwoods in Eindhoven. 
Maar ook wat kleinere optredens in kroegen staan 
op de agenda. Voor volgend jaar wil de band een 
nieuw album klaar hebben. Van der Doelen schrijk 
daarvoor zelf de nummers. Van den Boogaard 
heek ondertussen ook het materiaal klaar voor 
zijn tweede album, dat een akoestische versie zal 
worden.
Volgens Van den Boogaard heek het succes van 
Allez Soldaat voor een groot deel ook met de 
persoon Björn van der Doelen te maken. En dan 
niet het feit dat hij een voormalig profvoetballer is, 
maar vooral de houding waarmee Van der Doelen in 
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volgende stap: zijn eigen album en onder meer 
optredens met de band Allez Soldaat. Nu combi-
neert Van den Boogaard een nieuwe baan met het 
maken van muziek, zij het alleen in de weekenden.

Vullen van de prijzenkast

In 2010 werd Allez Soldaat tijdens het Dialectpop-
festival in Liempde verkozen tot beste dialectact. 
In april van dit jaar won Allez Soldaat de eerste 
prijs met de wedstrijd ‘Brabants moiste liedje’. Ze 
zongen het lied ‘God, het blijk een heul gevecht.’ 
Van den Boogaard won met zijn soloact die avond 
bovendien ook nog de publieksprijs. Waarom 
de Brabantse liedjes zo goed in de smaak vallen, 
kunnen de muzikanten niet verklaren. Ze zijn in 
ieder geval niet bewust bezig met het vullen van 
hun prijzenkast. Van der Doelen: ‘Of een van mijn 
liedjes nou scoort of niet, dat maakt me in eerste 
instantie niet zoveel uit. Tuurlijk wil je graag dat 
mensen je muziek draaien. Maar juist het maken 
van muziek is voor mij als een soort therapie, ik 
pak m’n gitaar en er rolt iets uit. Dat is de reden 
dat ik muziek maak.’ Datzelfde geldt voor Van den 
Boogaard. Hij wil vooral zijn eigen verhaal kunnen 
vertellen en zijn eigen teksten kunnen schrijven.

Commerciële potentie

Eén keer maakte Van der Doelen een lied dat 
commercieel uitgebuit had kunnen worden. Het 
ging over voetballer Wesley Sneijder en Yolanthe 
Cabau-Van Kasbergen. Hij werd doodmoe van 
het showbizzpaar dat dagelijks op televisie voor-
bij kwam. Hij schreef een lied over het stel en er 
werd een videoclipje bij gemaakt dat uiteindelijk 
een grote hit werd op videokanaal YouTube. Het 
lied (‘Wesley en Yolanthe, goeie god hou toch op’) 
werd in vier weken zo’n 50.000 keer bekeken. Van 
der Doelen kwam met het lied bij televisiepro-
gramma Voetbal Insite en merkte dat iedereen er 
wel een mening over had. ‘Het was vooral jammer 
dat veel mensen de ironie er niet in zagen, dat er 
heel serieus op gereageerd werd. Ik kreeg zelfs 
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KuusKuus

Dat het Brabantse dialect nog altijd leeL on-

der jong en oud is wel te zien op de website 

KuusKuus. Daar worden filmpjes en nieuwtjes 

samengebracht die alles te maken hebben 

met Brabantse taal, cultuur en identiteit. Uit 

de bezoekersaantallen blijkt dat veel jonge-

ren fan zijn van de Brabantse New Kids. Dat 

zijn dan ook vaak jongeren die niet uit Brabant 

komen. Maar ook informatie over de film ‘De 

Bende van Oss’, waarin veel dialect gesproken 

wordt, trekt veel lezers. Wilt u op de hoogte 

blijven van de laatste Brabantse nieuwtjes? 

Kijk dan eens op www.kuuskuus.nl.

(Foto: Dirk Palma)



Brabantse taaltje ook niet geloofwaardig over. 
Dit klinkt gewoon mooier en zachter’, vindt Van 
den Boogaard.
Van der Doelen schreef in het begin van zijn mu-
zikale carrière wel Engelstalige liedjes, maar dat 
werkte niet. ‘Ik moest mijn verhalen kunnen ver-
tellen. In ’t Engels werd het te moeilijk, in ’t Neder-
lands liep het niet, maar in ’t Brabants juist wel. Ik 
vind het dialect mooi, vooral het Bossche en het 
Eindhovense. In het Brabants zingen geek mij dan 
ook een gevoel van thuiskomen.’                                      

    

’t leven staat. ‘Björn is een erg fijne vent, hij heek 
een positieve, toegankelijke levenshouding. Hij 
laat alles komen zoals het gaat, dat maakt hem 
heel relaxed.’ Van der Doelen lacht bescheiden. 
Volgens hem heek het ook met een bepaalde hou-
ding te maken. ‘We worden ook gevraagd omdat 
we het vaak gezellig maken. Bovendien laten we 
de kleedkamer schoon achter, stellen geen rare 
eisen en we zeggen toch altijd netjes ‘dank je wel’!’

‘Brabantstalig klinkt mooier en zachter’

Het repertoire van Allez Soldaat en van Van den 
Boogaard bestaat dus ook enkel uit Brabantstalige 
liedjes. En daar kiezen de zangers bewust voor. ‘Hoe 
moet ik zingen in algemeen beschaafd Nederlands 
als ik het dan niet voel? In het Brabants is het echt 
en recht uit het hart, volgens mij kom ik zonder ’t 
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Björn van der Doelen en Ruud van den Boogaard, trotse winnaars van 

de wedstrijd ‘Brabants moiste liedje’. (Foto: Ellen van de Oetelaar)


