De partybijbel van...

Rolf
Sanchez
Samen met je favoriete Nederlandse
artiesten hangt Chantal op 28 en 29
oktober in de lampen van de Ziggo
Dome tijdens Chantals Pyjama Party.
Ook Rolf Sanchez is van de partij. We
nemen zijn feestrituelen onder de loep.
Ben jij een beetje een feestbeest? Rolf (30): ‘Dat valt reuze
mee. Ik ga vier of vijf keer per jaar door het dak. Meestal is dat
op vakantie, mijn verjaardag, met kerst, op oudejaarsavond
of wanneer ik iets groots heb gedaan qua shows. Na twee
cocktails lig ik er alleen wel helemaal af, want ik kan heel slecht
tegen drank. Gelukkig ben ik gezellig dronken. Normaal gesproken durf ik niet zo veel, maar als ik gedronken heb, heb ik meer
ballen. Dan stap ik sneller op een vrouw af bijvoorbeeld, of pak
ik de microfoon en ga ik de hele avond zingen.’
Hoe ziet een ultieme avond feesten er voor jou uit? ‘Het
liefst begin ik ‘s ochtends al rond een uur of elf met een cuba
libre of een piña colada en lig ik tot ‘s avonds laat aan het
zwembad met mijn familie en vrienden. Van clubs hou ik niet
zo. Daar voel ik me zo bekeken, dus ik blijf liever thuis. Ik kijk
altijd het meest uit naar het einde van de avond, wanneer
iedereen goed dronken is en je met elkaar begint te lullen. Dan
heb je de eerlijkste gesprekken.’
Welk drankje bestel je aan de bar? ‘Als ik dan toch in een club
ben beland, vaak omdat mijn goeie vriend Wesley Sneijder me
heeft overgehaald, bestel ik een gin-tonic. Die roze en fruitige
variant. Wesley noemt me altijd een wijf als ik die bestel, maar

dat drankje is top. Ik ben alleen wel allergisch voor een bepaald
soort alcohol, geen grap. Dus na een avond gin-tonics drinken,
ben ik de volgende dag snotverkouden. Toch vind ik het dat
waard, zeker als je iets te vieren hebt.’
En qua dansmoves, wat voor danser ben jij? ‘Meestal ben
ik die guy die aan de zijkant blijft staan met zijn drankje. Behalve
als ik gedronken heb. Dan ga ik opeens salsadansen.’

‘Na twee cocktails
lig ik er helemaal af,
ik kan heel slecht
tegen drank’

ULTIEM FEESTNUMMER:
Ik ga hard – The Partysquad,
Gers Pardoel, Adje en Jayh

Hoeveel geld jas je erdoorheen als je goed losgaat? ‘Dat ligt

‘Dit nummer moet op elk feest

eraan met wie ik ben, maar ik geef wel veel rondjes. Als ik met

voorbijkomen en dan rap ik het

mijn band uitga, ben ik meestal degene die alles betaalt. Na

helemaal mee.’

een van onze grootste shows gingen we met de hele band de
stad in. Een bareigenaar herkende mij en dus kregen we heel

FAVORIETE FOUTE HIT:

veel gratis, maar uiteindelijk was de rekening alsnog duizend

I Want It That Way –

euro. Dat was wel heftig, maar het was een van de leukste

Backstreet Boys

avonden die ik ooit heb beleefd.’

‘Voor een foute hit ben ik niet altijd
in de stemming, maar als ik het wel

Wat is de gekste dresscode die je ooit hebt gehad? ‘Op de

ben dan is dit een heel goede

Dominicaanse Republiek had ik een keer een afterparty waar-

foute hit.’

voor ik in het goud moest. Dat was best een lastige dresscode,
maar uiteindelijk vond ik een gouden pak dat helemaal glimde.

LIED MET DE BESTE

Ik leek Gordon wel. Ik heb het daar maar achtergelaten.’

HERINNERINGEN:

interview Anne van Aartrijk, beeld Ruud Baan

Otro Trago – Sech, Darell
Wat is je favoriete nachtelijke hap? ‘Je maakt me ‘s nachts

‘Dit lied doet me denken aan toen

heel blij met een pizza margherita of McDonald’s. Ik bestel dan

ik mijn vriendin voor het eerst

een Happy Meal zonder patat, maar met een cheeseburger en

meenam naar mijn familie op de

kipnuggets. Daar moet je extra voor betalen, maar dat is het

Dominicaanse Republiek, waar

honderd procent waard.’

mijn neef ging trouwen. We
hebben dit nummer toen zó hard

En je beste antikatertip? ‘Sotosoep. Die is lekker warm en

meegezongen.’

zout, dat helpt. Wesley zou zeggen: ‘Pik, neem nog een drankje.’
Maar nee, geef mij maar sotosoep. Dan ben ik gelukkig.’

Chantals Pyjama Party is terug! Een wervelende show in Ziggo Dome vol bijzondere
samenwerkingen én verrassende acts door Rolf Sanchez, Suzan & Freek, Kris Kross Amsterdam,
Flemming en vele anderen. Bekijk de hele line-up op chantalspyjamaparty.nl en scoor snel
je ticket voor Chantals Pyjama Party in Ziggo Dome op 28 en 29 oktober.

