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KOgKENEFht r Letterlijk het halve
dorp loopt morgen en zaterdag uit
voor de 17de editie van het inmid-
dels befaamde Koetstock-festival in-Kockengen. Een kleine 2000 bezoe-
kers worden verwacht. Van econo-
mische tegenwind heeft dit muziek-
festival geen last.

Op het veld van zvrembad'De
Koet is het in de week die vooraf
gaat aan het festijn net een bijen-
korf. Stoottroepen bewapend met
bouwmateriaal racen af en o.&n: Be-
stuurslid van Koetstock Niels van
Leeuwen (31): ,,Er is een vaste groep
van zoh twintig Kockenezen die in
deze week keihard werkt.,'

Het heilige woord is gevallen: wij-
willigers. Daar draait het festival op.
In totaal werken 150 vrijwilligers
mee aan Koetstock. Opbouwen,
sponsors regelen, bardiensten

draaien, kassawerk en regelen.
Vooral veel regelen. Pr-man Harmen
de Bruin (29): ,,Juist dat maakt het
voor mij zo mooi. Ik ben extreem
blij als ik hier morgen en zaterdag
rondloop en het gaat goed. Het is
een project met concreet resultaat:
een geweldig dorpsfeest."

Voor Niels is het einde van de
avond het mooiste moment van
Koetstock. ,,Ik ga dan met opzet bij
de uitgang staan om te genieten van
de mensen die met een glimlach
naar huis gaan."

Dat de bands niet betaald krijgen
voor hun optreden, is uniek in de
wereld van muziekfestivals. Niels:
,,Dit jaar hadden we weer TS aan-
meldingen terwijl er maar g bands
kunnen spelen. Koetstock leeft, erzit geen sleet op.". Dat sommige
bands niet altijd een luisterend
maar een lavebbelend publiek treft

- niet iedereen komt in de eerste
plaats voor de muziek - irriteerde
Niels als muziekliefhebber. ,,Dus

-daar hebben we een oplossing voor
gevonden'] .meldt Harmen. ,,We be-
ginnen wijdag met de populaire
Kockengense band Friends & Co.
Daarmee richt iedereen zich meteen
tot het podium."

Over de flnanciering van Koet-
stock laten beide Kockenezen niet
teveel los. Harmen: ,,Bedragen noe-
men we niet." Niels vult hem aan:
,,De winst komt ttln goede aan
zwembad De Koet. Dat is de essen-
tie van Koetstock. Dit jaar zetten we
in op een nieuw badmeesterhok.,'
En de meeste omzet? ,,Die wordt be-
haald uit de verkoop van bier en
hamburgers. Recessie of geen reces-
sie, dat loopt altijd."

Koetstock is live op televisie te
volgen bij RTV Stichtse Vecht.


