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Zijn jullie een beetje feestbeesten? 

Jordy (38): ‘Absoluut, daar houden we wel van. Vroeger gingen 

we na het draaien altijd nog de stad in, dat wordt minder nu we 

ouder worden. Ik heb als enige geen kinderen, maar ook ik 

zoek de stad steeds minder op.’

Yuki (35): ‘Gelukkig is mijn vriendin net zo’n feestbeest als ik. 

En dan werken we ook nog eens in een feestindustrie.’

Hoe ziet een ultieme avond uit er voor jullie uit? 

Sander (42): ‘Ik zeg altijd: optreden is betaald stappen. Dan 

huren we een grote bus en zorgen we voor genoeg eten en 

drank onderweg. Een soort schoolreisje. Vroeger ging je naar 

de Efteling, wij gaan nu optreden. Ik vind het ook fijn zelf te 

mogen draaien. Ik sta liever achter de dj-booth dan ervoor.’ 

Jordy: ‘Eens. Laatst had ik tijdens het stappen mijn eigen usb-

stick mee. Uiteindelijk mocht ik nog wat nummers spelen ook.’ 

Welk drankje bestellen jullie aan de bar? 

Yuki: ‘Ik ben een bierdrinker, maar op onze rider staat ook altijd 

een fles champagne. We vinden het leuk om een optreden te 

openen met een kleine toast en bubbel.’

Sander: ‘Ik heb een kleine blaas, maar als ik pure vodka drink 

hoef ik niet zo vaak te plassen. Puur praktisch dus.’ 

Jordy: ‘Er stroomt meer moscow mule dan bloed door mijn lijf.’ 

Wat vinden jullie vervelend in de club? 

Jordy: ‘Een dj die niet goed draait. Muziek is heel bepalend, 

dus daar kan ik me best aan storen. Of te lang op je drankje 

moeten wachten. Maar we drinken ook weleens niet hoor. We 

zijn best professioneel.’ 

Wat voor dansers zijn jullie?  

Yuki: ‘Ik hou van dansen, maar op het podium doe ik vooral 

grappige, gezellige dansjes. Laatst zag ik een video van mezelf 

tijdens een optreden en toen viel me op dat ik dansend op een 

nerd lijk. Maar ik heb wel ritmegevoel, dus ik schaam me niet.’ 

Sander: ‘Ik ben een hele sensuele danser, haha.’ 

Yuki: ‘Sander noemen we ook wel Magic Mike.’ 

Wat is de gekste dresscode die je ooit hebt gehad? 

Sander: ‘Dat was het Coen en Sander-feest, toen we verkleed 

waren als kabouters. Na de show heb ik dat pak wel meteen 

uitgetrokken.’

Jordy: ‘Maar dresscodes vinden we zeker leuk. Ook het idee 

van een pyjamaparty vinden we te gek.’ 

Wat is de grootste blunder die je ooit maakte op een feest? 

Yuki: ‘Ik wilde een keer crowdsurfen in een poptent. Dan hits je 

het publiek op dat je erin gaat springen, tel je af en spring je 

erin. Maar ik was zo bezopen dat ik twee essentiële dingen 

vergat: melden dat ik ging springen en een goed moment uit-

kiezen. Ik sprong opeens in het publiek, en viel vier meter naar 

beneden. Ook ben ik een keer op een heel tengere vrouw ge-

sprongen. Die was daarna nog maar negentig centimeter lang.’ 

Wat is jullie favo nachtelijke hap? 

Jordy: ‘Thuis McDonald’s eten. Dan bestel ik twee keer een 

happy meal met een cheeseburger, een Fristi, friet en twee 

frietsaus. En dan nog een milkshake en negen kipnuggets. Als 

ik ga, ga ik all the way. Ik krijg er meteen honger van.’ 

Sander: ‘Een broodje shoarma valt voor het slapengaan natuur-

lijk best zwaar, maar ik vind het wel het allerlekkerst. Het liefst 

met een glas melk erbij.’

Yuki: ‘Ik ben gek op het klassieke frituurtje, een broodje kaas-

soufflé bijvoorbeeld. Al werkt een pita kaas ook heel goed.’

ULTIEM FEESTNUMMER:
Freed From Desire - Gala 
Yuki: ‘Met dit nummer krijg je élk 
feestje aan de gang.’ 

FAVORIETE FOUTE HIT:
Everybody (Backstreet’s 
Back) - Backstreet Boys
Sander: ‘Deze is gewoon goed 
fout, ik kan niet anders zeggen.’ 
 
LIED MET DE BESTE 
HERINNERINGEN:
P.Y.T. (Pretty Young Thing) - 
Michael Jackson
Jordy: ‘Als ik vroeger een meisje 
leuk vond, luisterde ik naar dit 
nummer. Ik zou iedereen aanraden 
’m af en toe op te zetten, je wordt 
er meteen vrolijk van.’ 

Kris Kross   
   Amsterdam

‘ Er stroomt meer moscow mule 
dan bloed door mijn aderen’

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. 

De partybijbel van...

Samen met je favoriete Nederlandse 
artiesten hangt Chantal op 28 en 29 
oktober in de lampen van Ziggo Dome 
tijdens Chantals Pyjama Party. Yuki, Jordy 
en Sander van Kris Kross Amsterdam doen 
vrolijk mee. Wat zijn hun feestrituelen?


