
De artiest 
van het jaar!!
DRECHTSTEDEN - Er wordt
flink gestemd op de Drecht-
stedenartiest van het jaar.
Clown Zassie en Jan pak de
Leuning lijken een voor-
sprong te nemen op de con-
currenten. 
Tot afgelopen week leek het
een spannende strijd te wor-
den tussen twee artiesten,
totdat popkoor A Lot Of zich
plots aandiende als gevaar-
lijke outsider. Want, zo stelt
C. de Wit: “Dit is een zeer ge-
zellig en spontaan koor waar
veel gelachen wordt maar
ook serieus en keihard ge-
werkt wordt! Het bestaat nog
niet  zolang maar de kwali-
teit van hun nummers zijn
nu al buitengewoon goed!”
De keuze van Heleen van
Hoornaar is ook A Lot Of:
“Mijn keuze is gevallen op
het Popkoor uit Sliedrecht,
omdat ze hedendaagse pop-
muziek zuiver en enthou-
siast ten gehore brengt.”
En Marco Vermaas: ”Dit
koor verdient deze prijs daar
zij als amateurs op een en-
thousiaste, bijna professio-
nele manier hun zangkwali-
teiten ten gehore brengen. Je
kunt gewoon niet stilzitten
tijdens hun fantastische op-
tredens.” 
De inzendingen komen niet
alleen van enthousiaste fans,
maar ook van even zo en-
thousiaste leden, die na een
repetitie-avond massaal hun
koor hebben gesteund.
Ook de gitaristen Gerard
Boontjes en Gijs Lemmen
blijven goed scoren.
Nieuw in de lijst van Drecht-
steden Artiest van het jaar is
de band Status Bro, de popu-
laire coverband uit Slied-
recht.

REGIO - “Steun clown Zas-
sie in de race voor de titel
“Artiest van het jaar 2007”,
zo schrijft Clown Zassie zelf
op zijn website clownzas-
sie.nl. Blijkbaar wil deze
clown graag de titel verdie-
nen. “Het is leuk om mee te
doen aan een verkiezing als
deze”, vertelt hij. “Regio-
naal talent is zeker te vin-
den en niet alleen bij band-
jes en muziekscholen.
Clowns zijn ook artiesten.
Ik roep dan ook iedereen op
om op mij te stemmen.” 

Clown Zassie, of Jerry Dode-
waard, was toen hij nog maar
drie jaar was al helemaal gek op
zijn goocheldoos. “Daar ging
het eigenlijk al mis”, grapt hij.
“Na het goochelen kwam ook
het jongleren en verkleedpartij-
tjes vond ik ook hartstikke leuk.”
Clown Zassie begon als nar en
toen hij ook nog eens een clown
tegenkwam, werd het duo ‘Zas-
sie en Massie’ geboren. 
Ruim vijf jaar trad het duo op
voor enthousiast publiek. Na
deze tijd besloten zij elk hun ei-
gen weg te gaan. “Ik wilde graag
verder groeien.” En groeien
deed hij. Dit jaar staat hij met
twee verschillende shows op
het toneel. “In ‘Clown Zassie’s
kindershow’ komt Zassie net te-
rug van vakantie. Hij heeft een
koffer bij zich en hij beweert dat
daar een wasmachine, een wc

pot en nog veel meer rare din-
gen inzitten. Wanneer de koffer
echt open gaat vult de show
zich met magie, muziek, trucks

en dans. Mijn andere show,
‘Sjaak’s de Piraat’, gaat over een
piraat die bemanning zoekt
voor zijn schip ‘De Zinkende
Schuit’. De kinderen uit het pu-
bliek melden zich spontaan
aan, wat voor een hoop interac-
tie zorgt.”  
Jerry Dodewaard speelt naast
deze shows ook voor paashaas
en als balonnenartiest. Zijn
agenda staat al vol met optre-
dens en nog heeft deze artiest

ambitieuze plannen voor de
toekomst. “Ik wil graag groter
worden. Steeds vernieuwing
aanbrengen in mijn shows en
attracties aanbrengen en mis-
schien zelfs manager worden
van andere artiesten”, aldus Jer-
ry Dodewaard. 

Wilt u meer weten over Jerry
Dodewaard als Clown Zassie of
als Sjaak’s de Piraat? Zie
www.clownzassie.nl.

Clown Zassie 

Stem!

We zijn nu een paar weken
bezig met de ‘Drechtsteden
Artiest van 2007’-verkiezing
en het aantal inzendingen
overtreft al onze verwachtin-
gen! Ook stemmen? redac-
tie.dnu@whk.wegener.nl.
Deze week stellen we aan u
voor: Clown Zassie!

Zassie wil de titel!
‘Clowns zijn ook artiesten’

de
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Sinds Zassie zijn oproep op
zijn site heeft gezet zijn we
overspoeld met mailtjes van
zijn fans, eentje wilden we er
u niet onthouden.
“Ongeveer zes jaar geleden
kwam er een jongen, ge-
naamd Jerry van Dode-
waard, bij ons op de pizzeria
werken”, schrijven Danny,
Linda en Cheyenne. “Naast
het bezorgen van pizza’s en
het naar school gaan had hij
nog een baan als
clown/goochelaar. In eerste
instantie werden daar grap-
jes over gemaakt. Maar na
het zien van zijn werk als
clown/goochelaar dachten
wij daar heel anders over. In-
middels is hij solo gegaan en
zijn zijn optredens uitge-
breid. Hij is zo professioneel
dat ik zou zeggen, nomineer
hem!!!!

Pizza’s


