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Dinand Woesthoff en Dennis van Leeu-
wen vormen in 1998 de band KANE en 
trekken Aram Kersbergen en Cyril Directie 
aan. Later voegt Tony Cornelissen zich bij 
de band. Platenlabel BMG toont vrijwel 
direct interesse en zorgt voor wat optre-
dens (o.a. een voorprogramma voor het 
Zweedse Kent) en de opname van een 
single.

In juni 1999 start de lancering van KANE. 
De muziek valt te omschrijven als gitaar-
rock à lá U2. De band maakt een korte 
tournee in het voorprogramma van de 
Duitse crossoverband Guano Apes en 
komt vervolgens met de single ‘Where 
Do I Go Now.’ Met de hulp van Radio 3 en 
TMF wordt het nummer een bescheiden 
hit. In oktober gaat de band wederom de 
studio in voor de opnames van het album.

In februari 2003 verzorgt KANE als eerste 
Nederlandse band een internetconcert 
waar mensen tegen betaling van 5 Euro 
getuige van kunnen zijn.

30 januari, een dag na het overlijden aan 
kanker van zijn vrouw Guusje Nederhorst, 
schrijft Dinand Woesthoff het liedje ‘Drea-
mer,’ de ode aan zijn overleden vrouw 
krijgt de ondertitel ‘Gussie’s Song.’ Op 
woensdag 4 februari (de verjaardag van 
Guusje) wordt het liedje bij verschillende 
radiostations om twaalf uur ‘s middags 
gedraaid. Een week later verschijnt het 
nummer op single. ‘Dreamer’ komt direct 
binnen op de allerhoogste plaats in de Ne-
derlandse hitparade. De opbrengst komt 
ten goede aan het Koningin Wilhemina 
Fonds, de stichting die zich inzet voor de 
kankerbestrijding in Nederland.

De band maakt door de jaren heen 
verschillende line-ups door. Het laatste 
groepslid dat vertrekt is drummer Martijn 
Bosman, die meldt “het is tijd om nieuwe 
wegen in te slaan.”

Met de nieuwe single ‘Catwalk Criminal’ 
begint voor de band een nieuw hoofdstuk, 
met een nieuwe sound. “Catwalk Criminal 
is een goed voorbeeld van waar KANE nu 
staat”, aldus zanger Dinand Woesthoff. 
“Het is sexy, het is stijlvol, het rockt en ‘it 
makes you wanna dance!!!” Gitarist Den-
nis van Leeuwen:”Mensen die al wat van 
ons nieuwe werk gehoord hebben zeggen 
allemaal: ‘Je hoort hoeveel plezier jullie 
hebben.’ Dat vind ik heel tof, want dat is 
precies wat we wilden bereiken.”

Na het dubbelplatina album ‘Fearless’ 
(2005) was het voor beide heren duide-
lijk dat een nieuw album zeker niet in 
dezelfde lijn moest liggen. Dinand: “De 
uitdaging ligt voor ons niet in herhaling en 
bovendien zitten we in een hele andere 
vibe. We hebben naar onszelf gekeken 
en ons de vraag gesteld: Wat willen we 
als KANE nu laten horen? Waar staan we 
nu?”

Het antwoord werd o.a. gevonden in New 
York, waar ‘Catwalk Criminal’ uiteindelijk 
ook is opgenomen. Dinand: “We hadden 
erg de behoefte aan nieuwe energieën, 
nieuwe mensen en onbekende paden. 
Dat is precies wat die sessies in New York 
ons hebben gegeven. Jezelf omringen met 
nieuwe inspiratie, het diepe inspringen en 
zien waar je uitkomt. Zonder bezig te zijn 
met iets anders dan het beste uit jezelf 
proberen te halen. 
En het hoeft uiteindelijk maar 3 
minuten te duren ha ha.... ‘

DI-RECT, bestaande uit Marcel Veenendaal, 
Bas van Wageningen, Spike van Zoest, Jamie 
Westland en Vince van Reeken, staat bekend 
om zijn energieke live optredens en zijn bij-
zondere geschiedenis. In 1999 is DI-RECT be-
gonnen, waarna zij al snel succes verworven 
met hun eerste single “Just the way I do”. 
Door de jaren heen heeft de band 5 albums 
uitgebracht en verscheidene hits gescoord. 
DI-RECT heeft door de jaren vele prijzen en 
onderscheidingen in de wacht gesleept, zoals 
een diverse TMF Awards, 3FM Awards, Edi-
sons, Sena Awards en enkele gouden platen.

Halverwege 2009, na bijna 10 jaar samen te 
zijn geweest, besluit zanger Tim Akkerman 
de band te verlaten en laat de rest van de 
band in twijfel achter. De band wil verder en 
besluit een nieuwe zanger te gaan zoeken. 
Omroep BNN registreert deze zoektocht. 
Marcel Veenendaal wordt gekozen als 
nieuwe zanger van DI-RECT en songwriter en 
toetsenist Vince van Reeken treedt gelijktij-
dig toe tot de band. Vanaf dat moment vor-
men Marcel Veenendaal, Vince van Reeken, 
Spike van Zoest, Jamie westland en Bas van 
Wageningen de band DI-RECT.

De band is gemotiveerder dan ooit, ontploft 
bijna van energie en creativiteit. Hun eerste 
gezamenlijke single ‘Times Are Changing’ is 
9 november 2009 gereleased met een over-
weldigend resultaat. Binnen een week stond 
de singel op 1 in de Megatop 50, 1 in de 
iTunes charts, en op 1 in download top 50, 
was hij Megahit bij 3FM, Superclip bij TMF 
en best bekeken Nederlandse muziekvideo 
op Youtube.

Na het verschijnen van deze single is de band 
direct de studio ingegaan om te werken 
aan een album. Samen met producer James 
Lewis (Arctic Monkeys, The Whombats, 
Noisettes) hebben ze maanden in Den Haag, 
Liverpool en London doorgebracht om het 
album ‘This is who we are’ op te nemen. De 
2e single ‘This is who we are’ van het gelijk-

namige nieuwe album werd gelijk opgepakt 
door de diverse radiostations, werd Superclip 
bij TMF, Alarmschijf bij radio 538 en kwam 
op de playlists van o.a. 3FM, Q-Music en 538 
. Daarnaast was hij direct terug te vinden in 
de Top 10 bij iTunes, Download Top 50 & de 
single top 100.

Het album ‘This is who we are’ kwam binnen 
op 3 in de album top 100. De plaat werd 
warm ontvangen, met lovende recensies en 
veel positieve response op het nieuwe ge-
luid. Het publiek heeft DI-RECT in nieuwe for-
matie omarmd, wat in het najaar van 2010 
tastbaar werd tijdens de ‘This is who we are” 
clubtour, volle zalen met als hoogte punten 
uitverkochte shows in Paradiso en het Paard. 
Van ‘This is who we are’ verschenen nog 2 
singles, ‘Hold on’ en ‘Natural High’, beide 
singles zijn ook veelvuldig gedraaid op de 
radio en hebben bijgedragen aan een sterke 
nieuwe identiteit van de band.

Eind 2010 barst de band van de inspiratie, 
inmiddels een jaar actief in nieuwe formatie 
en meer dan 80 shows en vele successen 
verder, trekt de band zich terug om zich te 
focussen op het volgende album. Er volgt 
een intensieve periode van songs schrijven 
en demos maken in de Basementstudio in 
Den Haag, de thuisbasis van de band. Als de 
ideeën zich verder ontwikkelen en worden 
uitgewerkt gaan de mannen wederom sa-
men met producer James Lewis naar de ICP 
studio’s in Brussel om zich daar volledig te 
storten op de opnames van de nieuwe plaat. 
Als de band nog bezig is met het afwerken 
van de laatste liedjes voor het nieuwe al-
bum, komt op 9 september de eerste single 
‘The Chase’ uit. Met veel enthousiasme 
wordt de single ontvangen, de band had zich 
geen mooiere start kunnen wensen toen de 
single gelijktijdig werd verkozen tot Megahit 
bij 3FM en Alarmschijf bij Radio538!
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Wilt u ook een eigen krant?
Voor bijvoorbeeld uw bedrijf of evenement?

Bel 0599 - 61 33 36!
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