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Biografie 
 

 
 

100% Katoen is meer dan een doorsnee rock coverband. Al sinds 2001 laten ze hun 

sporen na in vele kroegen, op festivals, dorpsfeesten en speciale gelegenheden. 

De kracht van de band zit in de combinatie van veelzijdigheid met kwaliteit, gebracht 

met een enorme energie, doorspekt met humor en improvisatie met het publiek onder 

het motto “Vollen bak gassuh”. En dat blijft hangen, gegarandeerd. 

 

Het uitgangspunt is Rock, van Deep Purple en U2 tot Foo Fighters en Metallica. Maar ook 

ABBA, Bløf, The Scene, Herman Brood of Spider Murphy gang komen langs. 

Kippenvel gegarandeerd voor de echte muziekliefhebber met Pink Floyd. 

Even afreageren met Rage against the machine of Rammstein maar uiteindelijk allemaal 

lekker knuffelen bij Purple Rain.  

Met uitzondering willen ze misschien wel een geïmproviseerd quickstepje spelen (of heel 

misschien twee) maar daarna wel verplicht polonaise bij Madness of Band zonder 

Banaan. Dat moet je een keer meemaken. 
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Bekijk foto's, blogs en youtube voor een indruk van 100% Katoen. 

 

Website: www.100procentkatoen.nl 

Facebook: www.facebook.com/100procentkatoen.nl 

Youtube: www.youtube.com/playlist?list=PL594C73C24EEB60EA 

 

 

100% geregeld! 

Ons uitgangspunt: ieder evenement is in principe uniek. Wij passen ons aan aan vrijwel 

alle omstandigheden. Klein podium, groot podium, café, Harley treffen, fierljepfeest, 

straattheater, braderie, bierfeesten, enzovoort. Indien gewenst zorgen we zelf voor een 

professionele geluids- of lichtinstallatie, van een paar honderd Watt in het kleine café aan 

de haven tot duizenden Watts voor een openluchtconcert. 

 

Het plezier dat van het podium spettert werkt aanstekelijk op publiek, maar zeker ook op 

organisatie en tapkraan. En omdat we vrijwel alles zelf regelen passen we binnen de 

meeste budgetten. Kortom, 100% Katoen is niet alleen 100% feest maar ook 100% goed 

geregeld.  

 

 

Boekingen 

Jur Smits: Tel: 06-53441447  

E-mail:  boekingen@100procentkatoen.nl 

 

De mannen die 't doen: 

Ronald Maas:  Zang 

Alain Duquesnoy: Gitaar, backing vocals 

Jur Smits: Toetsen, gitaar, mondharmonica, backing vocals 

Arjon Valk: Bas 

Michel van Gent: Drums, backing vocals 

http://www.100procentkatoen.nl/
http://www.facebook.com/100procentkatoen.nl
http://www.youtube.com/playlist?list=PL594C73C24EEB60EA

