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Papendrecht FM scoort met Wij Houden Het Hollands 

 

 

 

PAPENDRECHT – Papendrecht FM heeft met het Nederlandstalige radioprogramma 

Wij Houden Het Hollands een echte knaller in huis. Het lukt presentator Rob de 

Leeuw, echte naam Robert Stam, met regelmaat bekende Hollandse zangers naar 

zijn studio te trekken. Na onder meer Wolter Kroes en Frans Bauer zijn dat zondag 6 

november Frans Duijts en Stef Ekkel. 

Stef Ekkel komt naar de studio om over zijn hit ‘Liever te dik in de kist’ te praten die 

hij nu met Rene Karst heeft en zijn nieuwe verzamel cd ‘Stef Ekkel – The Best off’. 

“Ekkel draait aardig mee”, weet Stam. Hij groeide op met het Hollandse lied en nam 

als tiener zijn piratennaam Rob de Leeuw aan. Al 25 jaar maakt hij radioprogramma’s 

voor onder meer de lokale omroep in Dordrecht en Papendrecht. Door zijn jarenlange 

ervaring heeft hij een goede band opgebouwd met de promotors van de Hollandse 

artiesten. “En als er eenmaal eentje in de studio heeft gezeten, dan volgen de 

anderen ook. Een soort sneeuwbaleffect.” 

Nielson 

Frans Duijts is druk met zijn promotietoer van zijn nieuwe cd ‘Tijdloos’. “Duijts heeft 

zijn sporen ruimschoots verdiend”, meent de presentator die natuurlijk “best wel trots 

is” op het bekende bezoek dat hij mag ontvangen in de studio van Papendrecht FM. 

Helemaal wie bedenkt dat Nederland meer dan tweehonderd lokale omroepen heeft 

en de grote artiesten vooral zenders als Radio 2 en 3 aandoen. “Ik heb ook bij 

Kermis FM, in Tilburg, gedraaid. Daar ken ik de meesten wel van.” De goede 

contacten die hij in de loop der jaren opbouwde, daar plukken de inwoners van de 

regio nu de vruchten van. “Toen Frans Bauer een paar weken geleden in de studio 

was, stond het hier vol met mensen.” En van arrogante zangers is geen sprake. 

“Natuurlijk is niet elke artiest hetzelfde, maar voor de fans zijn deze mensen goud 

waard. Ze zijn ‘gewoon normaal’, nemen alle tijd voor een praatje of een foto”, aldus 

Stam die dit jaar al vele BN’ers in zijn studio mochten ontvangen. Peter Beense, 
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Frans Bauer, Wolter Kroes en Mick Harren werden al door Rob de Leeuw 

geïnterviewd. Op zijn wensenlijst staat in ieder geval nog Nielson. “Ik ben er best 

positief over dat dit nog gaat lukken.” Of de lokale omroep door al het bezoek meer 

luisteraars heeft gekregen, weet Stam niet. “Dat is moeilijk te peilen. We krijgen wel 

heel veel likes en reacties na een programma.” 

Presentator Rob de Leeuw ontvangt iedere zondag in zijn programma 

Nederlandstalige artiesten. Ook krijgen regiotalenten ruime aandacht. Zondag 6 

november is Stef Ekkel te gast van 12.00 tot 13.00 uur en Frans Duijts van 13.00 tot 

14.00 uur. Papendrecht-FM is te beluisteren op de FM in de Drechtsteden op de 105 

M.h.z of via www.papendrechtfm.nl of www.wijhoudenhethollands.nl. 

 


