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EINDELIJK WEER SAMEN:

REBIRTH
FESTIVAL
Eindelijk! Na twee jaar stilte om welbekende redenen, barstte begin
april dancefestival Rebirth los. En daarmee ontwaakte feitelijk
ook de festivalwereld weer écht. Het landelijke gebied tussen de
Brabantse plaatsen Haaren en Helvoirt was drie dagen lang een
feestterrein voor zo’n 35.000 bezoekers en dat voelde ouderwets
goed voor bezoekers en betrokkenen. “Iedereen is blij dat we weer
aan de gang mogen, dat merk je aan alles”, aldus hoofd productie
Danny Lokhoff van Dutch7.
Foto’s Bobbie Photography
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D

at Rebirth Festival ooit is ontstaan uit een jaarlijkse touwtrekweekend van het dorp Haaren is
nauwelijks nog voor te stellen als je het terrein
betreedt. Met zeven area’s en een camping is het terrein
enorm en aan de aankleding is alle aandacht besteed. De
organisatie (Stichting Rebirth Events) doet veel extra’s
om bezoekers een onvergetelijke ervaring te bieden, zoveel is duidelijk. Dat het weer in de laatste week van de
opbouw tegenzit (regen en wind) heeft ook weinig effect
op het eindresultaat, zo blijkt. Natuurlijk is het links en
rechts wat modderig, maar extra rijplaten, veel houtsnippers, vlonders en het wegzuigen van water werpen hun
vruchten af.

MEEGEGROEID

Productioneel gezien heeft Rebirth zijn zaakjes voor elkaar
en dat komt mede door het feit dat aan alle kanten ervaren
krachten aan het werk zijn. Twee dagen voor het festival
losbarst, liggen alle disciplines dan ook mooi op schema,
geeft Danny Lokhoff van Dutch7 aan. Lokhoff is zelf voor
het eerst uit naam van Dutch7 werkzaam bij Rebirth, maar
was ook voor hij in dienst trad bij dat bedrijf al betrokken bij het festival. “Zeven jaar geleden was ik hier voor
mezelf al bezig”, vertelt hij. “Gewoon met eenvoudige
zaken….bordjes schroeven, terrein-aankleding…dat soort
dingen. Daarna ben ik steeds een beetje meegegroeid en
ging ik links en rechts ondersteunen bij diverse disciplines. Uiteindelijk deed ik bij de laatste editie (2019, red.) de
gehele site productie, onder de vlag van de organisatie. Zij
deden de voorbereidingen en ik kreeg een kant-en-klaar
pakket en moest dan zorgen dat wat getekend was ook
daadwerkelijk werd uitgevoerd.”
MODUS GEVONDEN

In de festivalloze tussentijd is Lokhoff in dienst getreden
bij Dutch7. “Maar Rebirth deed ik dus al en wilde ik vooral
ook blijven doen”, vertelt hij. “Gelukkig hebben we een
modus gevonden waarin ik dat nu via Dutch7 kan doen.
Er lopen bovendien nog twee collega’s van Dutch7 rond,
aangezien Rebirth gewoon steeds groter geworden is. De
laatste maanden heb ik elke vrijdag bij Rebirth op kantoor
gezeten om de voorbereiding mee op te pakken en dat
werkt heel prettig. Ik wilde dit echt niet kwijt en wilde dan
ook niet dat ik in deze periode op andere projecten gepland
zou worden. Het was even zoeken, maar ik ben héél blij dat
we het nu op deze manier kunnen doen.”
MEEWERKEND

De voorbereiding op deze editie van Rebirth begon vanuit
de stichting drie jaar geleden al. “Zelf weet ik op de achtergrond altijd wel wat er leeft, maar qua echte technische
voorbereiding en het omzetten van de bestellingen naar
deze editie is het voor ons een maand of vier geleden
begonnen”, vertelt Lokhoff. Een van de dingen die anders
zijn dan bij de vorige editie is de indeling van het terrein.

Waar nu het festivalterrein is, daar was eerder de parkeerplaats. “Het terrein is groter geworden en de camping zit
er nu direct aan vast. Op die camping vinden straks zo’n
vijfduizend bezoekers een plekje. Het festival groeit, maar
het open karakter blijft behouden. Wel hebben we nog wat
geschoven, ook om rekening te houden met de geluidsrichting. Je zit precies tussen twee dorpen in, maar de omgeving is heel meewerkend, ook al omdat zowat iedereen uit
die dorpen hier al jaren rondloopt.”
ONS KENT ONS

Het tekent de wijze waarop bij Rebirth gewerkt wordt.
Iedereen kent elkaar en zowat iedereen is al jaren betrokken. “Dat geldt zeker voor de jongens die het organiseren,
zoals Ferry van den Nieuwelaar en Marijn Snellen”, geeft
Lokhoff aan. “Zij deden het in de beginjaren allemaal naast
hun normale werk. Dan kreeg je ‘s nachts om twee uur de
aangepaste tekeningen doorgestuurd en stonden ze om
zeven uur weer op hun werk. Daar is het nu te groot voor
geworden, maar toen was het heel normaal. De mensen
hier zijn enorm betrokken bij het festival. Van organisatie tot vrijwilligers, elk jaar is het een stapje verder gaan
professionaliseren. Het is mooi om te zien hoe dat zo is
uitgegroeid.”
SAMENKOMEN

Het overkoepelende thema van deze editie van Rebirth is
‘Unite again’, uiteraard ook een verwijzing naar het feit dat
na twee jaar pandemische ellende eindelijk weer een écht
groot festival kan losbarsten. En dat gevoel van samenkomen geldt zeker niet alleen voor de bezoekers, benadrukt
Lokhoff: “Het is zelfs tweeledig”, geeft hij aan. “We waren
echt blij om elkaar hier weer allemaal te zien, maar je merkt
nu ook dat iedereen er helemaal voor elkaar staat als er een
stapje extra gezet moet worden. Iedereen loopt voor elkaar.
‘s Ochtends een uur eerder beginnen om de parkeerroute in
te hekken zodat niemand zich vastrijdt? Geen probleem. Je
merkt aan alles dat iedereen blij is weer echt aan de gang te
kunnen, dat is wel het gevoel dat bij deze eerste hoort.”
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WEILAND

Het werk op locatie begon voor Lokhoff en consorten op
30 maart (Rebirth zelf begon op 8 april, red.), maar sommige disciplines waren eerder present. Zo werd met de
bouw van de tenten begonnen op 21 maart en was daarvoor het terrein al nauwkeurig uitgezet middels piketpaaltjes en gps. “Uiteindelijk zijn we hier tot en met 16
april nog wel bezig”, geeft Lokhoff aan. “Het is allemaal
heel bewerkelijk, want normaal gesproken is hier echt
helemaal niks…het is gewoon weiland. Het enige dat er
sinds kort is geplaatst is een kastje met een glasvezelaansluiting, maar dat is het dan wel. Dit land is van een
aanwonende boer, die tweehonderd stieren heeft staan.
Het enige wat ‘ie er doet is af en toe maaien, wat dan
weer als voer dient voor zijn beesten. Het is mooi dat het
zo kan hier, want mede daardoor kunnen we hier ook al
zo vroeg onze dingen doen. Het is zijn achtertuin, dus hij
bepaalt in principe of dat mag.”
RONDGANG

Het zwaartepunt van de opbouw is op het moment van
spreken net achter de rug. “Dat is altijd op de maandag en de dinsdag, omdat je dan de meeste plaatsingen hebt”, geeft Lokhoff aan. “Kijk, een tent is leuk,
maar er moet vervolgens eerst layher staan voor ze
decor kunnen bouwen en techniek kunnen hangen.
Op maandag en dinsdag komen altijd veel dingen bij

Dutch7 in coronatijd
“Tegen alle verwachtingen in zijn de afgelopen twee
jaar eigenlijk behoorlijk goed geweest voor ons”, vertelt Danny Lokhoff. “Dat komt mede doordat we zo’n
120 teststraten gebouwd hebben in samenwerking
met de Stichting Open Nederland en het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar zijn we
een behoorlijke lange periode druk mee geweest.”
Ook daarnaast had Dutch7 genoeg om handen,
geeft Lokhoff aan: “De Amsterdamse Zomer in het
Olympisch Stadion, Electric Fireworks in de Johan
Cruijff Arena, Digital Dutch voor KPN…maar nu gaan
we echt weer op volle kracht. Er staan nu al zo’n 45
producties op het programma.”

elkaar, al is het door het mindere weer nu eigenlijk elke
dag wel spitsuur.” Van stress is op het terrein echter
zeker geen sprake, zo blijkt bij een rondgang. Wat daar
verder bij opvalt, is de manier waarop de mainstage
is aangekleed door de decorbouwers van Roxxi. Veel
AluShape zorgt voor fraaie vormen en de ledscreens
van Pixelscreen zorgen uiteindelijk voor spectaculaire
plaatjes. De schermen lopen bovendien door over de barren, om het plaatje compleet te maken. Andere eycatcher
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is een fonkelnieuwe tent van The Shelter
King, die luistert naar de naam Preston.
Mede door de houten spanten een bijzondere verschijning en op het terrein van
Rebirth voor het eerst in gebruik.

De bijdrage van Massa Verhuur
“Wat hebben ze dit jaar weer een prachtige editie van Rebirth weten neer te zetten, na
twee jaar een tegenslag te hebben moeten verwerken, van een event opbouwen en dan
weer afbreken”, vertelt Arkam Abdo van Massa Verhuur. “Om vervolgens zo voor de dag te
komen is heel knap. Wij van Massa Verhuur zijn dan ook trots op het feit dat wij daar een
bijdrage aan hebben mogen leveren. Vanuit Geffen, waar ons bedrijf zich vestigt, moch-

NAAR UITGEKEKEN

Lokhoff kijkt ondertussen al uit naar de
dag waarop Rebirth begint. “Vrijdag is de
pre-party, maar dan zijn maar twee areas
geopend”, legt hij uit. “We hebben nog
twee dagen, maar door de extra werkzaamheden moeten we wel alert blijven.
Gelukkig loopt iedereen nog prima op
schema. Het is sowieso nog nooit gebeurd
dat we het niet redden, dus dat gaat
nu ook niet gebeuren. Zelfs op vrijdag
zouden we nog dingen kunnen doen in
de areas die dan nog niet geopend zijn.”
Lokhoff geniet zichtbaar en is in zijn element nu hij eindelijk weer ‘met zijn voeten
in de modder staat’. “Ik heb het hele jaar
uitgekeken naar dit project en hier is alles
ook gewoon goed geregeld voor iedereen.
Er heerst een familiair gevoel en het is
niet allemaal maar ‘stoempen’. Ik ben ook
extra blij omdat het weer de eerste keer is.
Ik heb vier maanden voorwerk gedaan op
kantoor en daar ben ik niet helemaal het
type voor. Als je hier dan komt en iedereen weer ziet, dat is speciaal. En dat geldt
straks ook als de poorten open gaan en je

ten wij zo’n negentien vrachtwagens vol hekwerk, meubilair en diverse andere goederen
richting Haaren sturen. In het voortraject en tijdens de opbouw zijn wij goed in contact
geweest met Danny Lokhoff.”
Goede communicatie is belangrijk, zo is tijdens Rebirth ook maar weer gebleken. “Een
week voorafgaand aan het event was er sprake van harde wind en storm”, vertelt Abdo.
“Rebirth had meer dan negen kilometer hekwerk staan, dan is er altijd wel sprake van
een zwakke plek in de linie. Door snel en juist handelen door de organisatie voorkom je
dan veel schade. Zo hebben wij op aanvraag van de organisatie een extra vracht weggestuurd gevuld met betonbakken en spanbanden, zodat ze extra bewapend waren tegen
het omvallen van o.a. de hekwerklijnen. Als leverancier juichen wij dit soort initiatieven
enorm toe!”
“Danny en de organisatie van Rebirth zijn graag geziene gasten bij ons bedrijf”, besluit
Abdo. “Elkaar helpen waar mogelijk staat bij beide partijen hoog op de lijst. We hopen
daarom nog vele jaren een mooie samenwerking verder uit te bouwen.”

voor het eerst het publiek weer opgewonden binnen ziet rennen. Dat is waar je het
uiteindelijk voor doet.”
EXTRA’S

Het feit dat de hele ploeg twee weken volle
bak productioneel aanwezig is, komt ook
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door de manier van aanpakken bij Rebirth,
geeft Lokhoff aan. “Ze willen ook overal
een areatorentje, overal een terreintorentje,
alles aangekleed, de kassa’s mooi ingepakt.
Er wordt niet op aankleding en afwerking
beknibbeld, alles moet picobello in orde
zijn. In mijn ogen is dat tekenend voor
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Rebirth. De bezoeker moet een echte
belevenis ervaren en dat wordt zelfs tot
op de camping doorgevoerd. Kijk, je hoeft
het allemaal niet te doen natuurlijk. Je
kan ook puur een camping maken met
wat sanitair en een plek waar ze eten en
drinken kunnen krijgen, maar hier bieden
ze van alles extra aan. Ochtendfitness,
pingpongtafels, silent disco….al die kleine
dingetjes maken serieus een verschil.”

De bijdrage van Eqtec

EINDELIJK

Al vanaf 2005 is Bredenoord vaste leverancier van Eqtec. Regelmatig is er

De komende dagen is er nog genoeg te
doen, maar op het terrein is voelbaar dat
iedereen er vooral heel veel zin in heeft.
“Het binnenterrein is bijna klaar”, vertelt
Lokhoff. “Het is voor ons nu nog een
kwestie van het binnenterrein afwerken.
In verband met de regen staan voor vandaag en morgen wat extra werkzaamheden gepland, maar ook dat gaat allemaal
lukken. Vrijdag gaan area 2 en area 7
open, dan staat er nog een hekkenlijn om
de rest van het terrein af te scheiden. Voor
zaterdag verdwijnt deze en dan gaan we
eindelijk weer écht los.”

Eqtec verzorgde bij Rebirth de stroomvoorziening voor het gehele terrein,
voor licht en geluid voor zeven stages, elektra voor de foodstraat, energie voor
de camping (waaronder restaurants, winkels, sanitair, verlichting en verwarming), stroom voor natte horeca en voor de siteverlichting op het hele terrein.
Eqtec levert al vanaf het eerste begin van Rebirth in 2008 het energienetwerk
naar volle tevredenheid van beide kanten. “Wij zijn met ze meegegroeid en
hebben met ze meegedacht en geadviseerd. De relatie met de mensen van
Rebirth is uitstekend. Zowel zakelijk als persoonlijk zitten we op één lijn.”

overleg tussen Eqtec en Bredenoord over de nieuwste ontwikkelingen, zoals
battery packs, zonnepanelen en e-savers, alsmede brandstofvarianten. Zo
wordt samen gezocht naar oplossingen om de stroomvoorziening van evenementen duurzamer te maken.
Duurzaamheid is een hot topic voor Eqtec. Daarom is het een must om het
energieverbruik exact te meten. Eqtec heeft het EFM systeem (Eqtec Field
Monitoring System) ontwikkeld: 400 Ampère kasten met powerlock aansluiting, die het verbruik weergeven, zowel in kW als in kWh. Het systeem
kan online gevolgd en gedownload worden door de klant. Met deze precieze
gegevens kun je gaan optimaliseren tot een zo lean en duurzaam mogelijk energiegebruik en hiermee bepalen welke energievorm je in wilt zetten.
Aggregaten, of kan het ook met batterypacks, e-savers of zonnepanelen? Zo
wordt de juiste mix dan afgewogen.
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