Oranjeborrel op zaterdag 27 april tot 21:00 uur
Wanneer iedereen is bijgekomen van Koningsdag is het tijd voor ’n borrel, gelardeerd met
muziek: De Oranje Borrel
Koningsdag is hét moment dat Loosdrecht samen borrelt.
Daar ontmoet je vrienden, familie, buren, kennissen en alle andere Loosdrechters en vieren
we samen de start van een gezellige Feestweek.
Met een hapje en een drankje wordt het dorpsfeest compleet en na alle activiteiten op het
Feestweiland sluiten we samen Koningsdag af en bereiden we ons voor op de Feestweek.
De kinderen vermaken zich heerlijk op het Feestweiland en in Evert’s zandbak, terwijl de
volwassenen het terras gebruiken om te chillen en te kletsen.
Rond negen uur is het uit met de pret en kan Loosdrecht voldaan naar bed......
Opnieuw zijn het Jan & Lesley die er voor zorgen dat de avond gevuld is met lekkere muziek.
Op veler verzoek hebben we dit jaar op Koningsdag ‘Johnny and the Gangsters of Love’
bereid gevonden naar Loosdrecht te komen. Het wordt dus weer een spetterende afsluiting
van Koningsdag 2019.
Wetenswaardigheid:
Hoe kwam je erbij om op te treden vanaf de motorkap van je Chevrolet?
“Met een paar muzikanten ging ik naar de Sneekweek. We zouden gaan optreden in een
café. De boxen zaten in de achterbak. Ik had een megafoon meegenomen om te roepen dat
Johnny & the Gangsters of Love zouden gaan optreden. En ineens dacht ik: waarom dat
gesleep met die apparatuur? Waarom laten we alles niet gewoon in de auto staan? Eerst
trad ik op vóór de auto en sprong ik af en toe op de motorkap. Nu gebruik ik de motorkap als
podium en spelen de bassist en de drummer vanuit de auto. De politie knijpt bij festiviteiten
een oogje toe. Die middag haalden we 300 gulden op. Het bleek een groot succes.”
Waarom wil jij in een bandje spelen?
“Misschien toch een beetje voor dat jongensgevoel. Ik kom overal. Ik word geboekt voor
bruiloften, officiële openingen bij de gemeente, treed op bij Rotary Clubs, bedrijfsfeestjes
voor glazenwassers, jongens die een paar jaar moeten zitten, noem maar op. Laatst moest ik
optreden in ’t Gooi. Ik kwam bij een huis met een oprijlaan met een rotonde. Dan beginnen
we vaak met het nummer In the Getto. Op weg naar zo’n optreden stoppen we onderweg
een paar keer bij een terras.”
Leid je ook echt een rock-’n-rollbestaan?
“Als je bedoelt: een leven met veel drugs, drank, seks en rock-’n-roll, dan is het antwoord: ja.
Ik ben een paar keer getrouwd geweest en heb daar twee bloedmooie dochters aan
overgehouden, maar vrouwen willen op den duur altijd bij me weg. Ik rook bijvoorbeeld als
een ketter. Precies datgene wat vrouwen aantrekkelijk aan me vinden, stoot ze op een
gegeven moment juist af. Ik leid een nachtelijk bestaan.”
Je treedt altijd op met covers. Schrijf je ook wel eens je eigen nummers?
“Ik zou niets anders willen dan optreden met mijn eigen nummers. Ik heb bijvoorbeeld een
up tempo-nummer, in de stijl van Johnny geschreven. Het heet: Dat mag niet en gaat over

de regeltjes in Nederland, het anti-rookbeleid in de kroeg was daar bijvoorbeeld een
aanleiding voor.”
Naam: Paul Andrew Ivkovikh
Beroep: muzikant
Geboren: in 1958 in Amsterdam
Bekend van: zijn optredens vanuit de Chevrolet Impala met Johnny & the Gangsters of Love,
te zien in de reclame Brand New Day
(overgenomen uit De Brug, d.d. 19 maart 2019, verschijnt in Amsterdam Oost).

