
mij direct linken aan de twee grote hits, en ik daarmee een 

sticker op mij geplakt heb gekregen als ‘feestartiest’, zijn de 

meeste nummers rustige ballads. Begrijp me goed, ik ben 

blij met deze hits, maar daarmee alleen krijg je natuurlijk niet 

zes keer Ahoy in Rotterdam uitverkocht of het Amsterdamse 

AFAS. Mijn fans waarderen me vanwege mijn brede, eigen 

repertoire. En die fans koester ik. Wijlen André Hazes zei me 

ooit: ‘Wolter, hoe meer mens, hoe meer fans’ en dat vergeet 

ik nooit. 

Samen met je vrouw Tessa hebben jullie een groot 

samengesteld gezin met vijf kinderen. Ben jij of is 

Tessa de kok in huize Kroes? En staat er wel eens 

een visje op het menu?

Mijn vrouw is echt gek op koken en bereidt dagelijks de 

lekkerste gerechten voor ons en de kinderen, van wie er 

overigens nog slechts twee onder ons dak wonen. Zij is de 

echte ‘chef’ binnenshuis. Ik ben de ‘chef’ buitenshuis: degene 

die zich stort op het buiten koken. Ik vind het heerlijk om met 

de Kamado BBQ in de weer te zijn. Naast een lekker stukje 

vlees is een stuk zalm of een lekkere forel in folie fantastisch 

om klaar te maken. Of lekker iets roken; alleen de geur al is 

om te smullen.

Waarom trekt de het water je zo aan?  

(Los van de vissen natuurlijk;)

Ik vind het geweldig om op het water te zijn. Thuis heb ik een 

fijne boot, waarmee ik vaak op de Noord-Hollandse wateren 

te vinden ben. Ik woon tussen de rietkragen en vaar zo de 

polders in; dat vind ik heerlijk. En dan Kroatië: dat is echt 

mijn tweede thuisland!! Daar stap ik met mijn gezin op een 

boot en vaar gedurende de hele vakantie van haventje naar 

haventje. 

’s Avonds lekker vis eten in een leuke baai, je bed instappen 

en de volgende ochtend varen naar een volgende 
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5 vragen aan...

De altijd vrolijke zanger Wolter Kroes

is landelijk bekend geworden met zijn grootste 

hit ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’. Zijn 

eerste nummer 1-hit scoorde de zanger in 2008 

met ‘Viva Hollandia,’ dat hij uitbracht ter ere van 

het EK-voetbal. In 2019 vierde hij zijn 30-jarig 

artiestenjubileum in een uitverkocht AFAS live. 

Naast ‘Viva Hollandia’ is ‘Ik heb de hele nacht liggen 

dromen’ een van de grootste hits. Je deed mee aan 

het populaire programma Ali B Op Volle Toeren, 

waar rapper Poke een remake van deze klassieker 

heeft gemaakt. En jij hebt van Poke’s eerste hit een 

echt Kroes-nummer gemaakt. Hoe was het om aan 

dit tv-format mee te werken? 

Ik vond het fantastisch om te worden gevraagd voor dit 

programma, waaraan toch veel gevestigde artiesten 

deelnemen. Als je aan dit programma mag meedoen, word 

je toch wel tot de A-categorie artiesten gerekend. Het is 

sowieso erg leuk met nieuwe, jonge talenten te werken. Zo 

heb ik ook binnen mijn eigen bedrijf veel jonge mensen. 

Daardoor doe ik dingen, die mij jong houden. Zo heb ik 

optredens bij Stuk.TV op YouTube. Misschien niet iets waar 

je direct aan denkt, maar bracht me eerder al ‘een kneiter 

van een hit’ met het nummer ‘Vannacht’, met meer dan twee 

miljoen kijkers. Dit soort dingen houdt mij wel bij de tijd. 

Was het voor jou altijd al een uitgemaakte zaak dat 

je zanger wilde worden? 

Vanaf mijn vijfde heb ik jarenlang drumles gehad. Muziek 

was altijd mijn passie. Toen ik 15 jaar oud was, vulde ik met 

mijn vrienden elk weekend met optredens op bruiloften en 

partijen. In de jaren negentig begon het pas echt. Begeleid 

door Willem van Kooten en Joost den Draaier ben ik echt 

als zanger gaan optreden. Inmiddels heb ik zo’n 180 eigen 

nummers uitgebracht. Ondanks het feit dat veel mensen 

bestemming, terwijl de dolfijntjes meezwemmen naast je 

boot. Dat is echt te gek! Ik kom al zo’n veertig jaar in dit 

geweldige land; als kind kwam ik hier vaak met mijn ouders. 

In eigen land rijd ik regelmatig even naar Volendam voor een 

pondje paling. Dit geeft me ook altijd zo’n heerlijk gevoel. 

‘We gaan nog even door’ is de titel van je 

laatstverschenen album. Dit geeft aan dat je 

voorlopig niet denkt aan stoppen! Wat heb jij nog 

allemaal voor ons in petto dit jaar? 

Ik hoop van harte dat we straks weer het land in kunnen, 

want ik heb wel een bedrijf te runnen, waar meerdere 

gezinnen uit eten. Naast de rol van zanger heb ik 

een management te runnen, een platenlabel en een 

productiebedrijf. 

Daarnaast ben ik actief als ambassadeur van de 

Vriendenloterij. Vanuit die rol mag ik veel mooie dingen doen, 

kan ik mensen blij maken en heb contact met de goede 

doelen. Ik ben een echt mensenmens en kan niet wachten 

tot het moment dat ik mijn fans en de mensen die ik als 

ambassadeur bezoek, weer een knuffel mag geven.

Ondanks de onzekere tijden gaan we dus zeker door. De 

geplande theatertour hoop ik komend jaar te kunnen gaan 

starten en er komt een nieuwe plaat uit in relatie tot het EK 

dit jaar. Dit gaat weer een knaller worden. Ik ben ook weer 

veel nieuwe muziek aan het opnemen. Want mijn fans wil 

ik graag weer verblijden met nieuw materiaal. En die fans 

koester ik. Een uitspraak van een andere goede vriend houd 

ik ook altijd op mijn netvlies: ‘Blijf jezelf, dan kan niemand 

zich in jou vergissen’. 

“Bl i j f j e z e l f, 
da n ka n n i e ma nd 

z i c h i n j ou 
ve rg i s se n”
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