
 ‘De scheiding 
   van mijn ouders 
was een schok...’

Vijftien jaar na zijn  
allereerste optreden in 

de ‘Soundmixshow’ 
heeft TINO MARTIN 
zijn eerste gouden 

plaat eindelijk binnen. 
Maar nog veel belang-
rijker, het publiek heeft 
hem nu definitief in de 
armen gesloten en be-

zorgde hem de mis-
schien nog wel mooiere 
titel van meest geboek-

te artiest van het jaar. 
Op Corendon-bestem-

ming Fuerteventura 
laadt hij de accu weer 

even op, samen met zijn 
vriendin KIMBERLEY 

KRUITER, die exclusief 
aan PRIVÉ haar eerste 

interview ooit geeft.
Door FRANK WAALS

Foto’s ALBERT DEN ISEGER

Tino Martin: 

Knallend het jaar uit op Fuerteventura!

‘Ik zou na twee maanden 
al gillend zijn weggerend’

EXCLUSIEF

Lees verder op de volgende pagina.
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Met Corendon naar 
  Fuerteventura

Tino Martin 
Vervolg

Zittend op een terras in de 
Spaanse zon bereikt TINO 
MARTIN (33) het nieuws  

dat hij voor de tweede keer in zijn 
nog jonge carrière is genomineerd 
voor een Edison Pop Award. In de 
categorie Volksmuziek neemt hij 
het eind januari op tegen ANDRÉ 
HAZES en NICK & SIMON. De 
Haagse zanger, die zowel de HMH 
als de Ziggo Dome binnen enkele 
minuten uitverkocht en dit ook 
deed met zijn aankomende con-
certen in Carré, het Circustheater 
en opnieuw de Ziggo Dome, rea-
geert blij verrast wanneer Privé 
hem en zijn vriendin KIMBERLEY 
KRUITER (27) het goede nieuws 
komt vertellen. 
‘Dit meen je niet. Serieus? Ik moet 
je zeggen dat deze tweede keer 
nog specialer aanvoelt dan de 
eerste keer. Twee jaar geleden 
won ik hem als opkomend artiest 
en was het een erkenning van  
jewelste. Opnieuw genomineerd 
worden is een bevestiging dat we 
nog steeds goed bezig zijn en de 
muziek gelukkig aanslaat.’ 
Voor Tino en Kimberley kwam de 
korte vakantie met Corendon naar 
het eiland Fuerteventura als geroe-
pen, want beiden hebben een druk 
bestaan, dat zich voornamelijk in 
de avonduren afspeelt; Tino op de 
bühne en Kimberley in haar eigen 
horecazaak Tante Roosje op het 
Amsterdamse Rembrandtplein.

Jullie zijn nu twee jaar samen. 
Dat zal in het begin even wen
nen zijn geweest.
Kimberley: ‘Zeker weten, het was 
soms best moeilijk. Als ik eraan 
terugdenk, kan ik me niet eens 
meer voorstellen hoe we dat über-
haupt gedaan hebben: verliefd  
zijn en ook nog eens beiden bizar 
druk. We waren bijna non-stop aan 
het werk.’
Tino: ‘Dan kwam ze midden in de 

nacht thuis of soms al tegen de 
ochtend en stond ze om acht of 
negen uur alweer op om terug te 
gaan. Of dan werd ik ’s nachts 
even wakker en zag ik haar alweer 
met de telefoon of laptop zaken 
zitten te regelen. Ik dacht dat we 
onze rust nooit zouden krijgen,  
dus daar was ik op den duur echt 
klaar mee. Aan de andere kant heb 
ik het grootste respect voor het 
door zettingsvermogen dat ze wist 
op te brengen bij de overname  
van zo’n horecazaak. Als ik in haar 
schoenen had gestaan, zou ik  
na twee maanden al gillend zijn 
weggerend.’

Kwam deze vakantie dan ook  
als geroepen?
‘We zijn al een hele tijd niet weg-
geweest, dus dit kwam even heel 
lekker uit, ja. De vlucht was uit-
stekend en het hotel is van alle 
gemakken voorzien, met voor de 
deur zelfs een lekker zwembad. 
Het zorgde ervoor dat niet alleen 
ik, in het drukke leven van optre-
den, publicitaire verplichtingen en 
videoclips opnemen, de accu weer 
even kon opladen, maar dat ik ook 
Kimberley helemaal zag bijkomen. 
Het sneller dingen kunnen weg-
lachen, minder opvliegerig en  
klagerig zijn, dat merkten we al  
na een dag of drie.’
Kimberley: ‘Ik heb mijn mobieltje 
tijdens ons verblijf het grootste 
deel van de tijd weggelegd en dat 
alleen gaf al rust. Ons leven thuis is 
soms zo druk en opgefokt, dat we 
vaak niet eens ontbijten voordat 
we de deur uit vliegen. Hier aten 
we meerdere keren per dag. En het 
eiland Fuerteventura is nog best 
groot. Je hebt echt een auto nodig 
om alle plekken te zien, al moet ik 
toegeven dat we een van de avon-
den gewoon het casino in zijn ge-
doken, haha. Daarnaast hebben 
we foto’s gemaakt in een kerk. 

Tino in pak en ik in een prachtige 
creatie van ADDY VAN DEN 
KROMMENACKER.’
Tino: ‘Ik pak hier op een andere 
manier mijn rust. In slaap vallen op 
de bank voor de televisie en weer 
wakker worden met de afstands-
bediening nog in mijn hand om 
vervolgens door te strompelen 
naar bed, dat is voor mij de ultieme 
manier om goed te relaxen.  
Heerlijk!’

En je was een week met  
HENNY HUISMAN op pad.
‘Dat was fantastisch. Sinds mijn 
deelname aan de Soundmix
show in 2002 had ik hem namelijk 
niet meer gezien, maar dat is toch 
de plek waar ik als zeventienjarig 
jochie begonnen ben. Ik weet nog 
goed dat we, voorafgaand aan de 
finale, met alle deelnemers in de 
kleedkamer zaten en Henny in-
eens binnenstapte. Ik kroop hele-
maal weg in een hoekje, want het 
was in mijn ogen alsof SINTER-
KLAAS binnenkwam. Ik durfde 
hem bijna niet aan te kijken, zo 
verlegen was ik. Nu kon ik na al die 
jaren opnieuw en beter kennis met 
hem maken. Al zijn verhalen over 
het oude Hilversum en Aalsmeer, 
ik kan daar op zulk soort rust-
momenten urenlang ademloos 
naar luisteren.’

Die momenten vallen tussen  
de vele optredens in. Je was de 
meest geboekte artiest van ons 
land in 2015.
‘Ik deed er een stuk of vierhon-
derd, want ik wilde me in elke  
uithoek laten zien en die ‘titel’ is 
elke keer weer een lekkere binnen-
komer. Mijn muziek wordt nu  
gelukkig breder gedragen en dus 
heb ik het aantal optredens terug-
geschroefd naar zo’n tweehon-
derdtwintig per jaar. Niet meer 
vijftien keer in drie dagen de plan-
ken op, maar vier of vijf keer per 
week. Daarmee voorkom ik dat 
mijn stem eronder gaat lijden of 
ikzelf. Ook hierin moet alles weer 
goed in balans zijn om een kwalita-
tief goed product te blijven bieden. 
Ik ben nu na een optreden ook 
nooit uitgeput. Thuis kan ik niet 
altijd meteen slapen en kijk ik  
eerst nog de herhalingen van alle 
talkshows.’

Dat zal in januari lekker worden 
dan, wanneer je in zowel Carré 
als het Circustheater staat.
‘Dat is weer heel anders dan de 
Ziggo Dome, waar ik direct opkom 
met bommen en granaten. Straks 

Corendon vliegt het hele jaar 
door en meerdere keren per 

week naar het Canarische eiland 
Fuerteventura. Het eiland wordt 
door haar parelwitte stranden en 
felblauwe zee ook wel de Carib-
bean van Europa genoemd. Het 
eiland heeft de meeste zonuren 
van Europa en de temperatuur is 

vrijwel het hele jaar door 
minimaal 20 graden. Fuer-
teventura is erg populair 
bij kitesurfers, fietsers en 
hikers. Daarnaast is het 
eiland perfect voor de 

echte strandliefhebbers. In de 
kleine dorpjes kun je genieten van 
heerlijke tapas in de lokale restau-
rantjes. De bekende badplaats 
Correlejo biedt een diverse keuze 
aan winkels waar je met grote kor-
tingen parfums en beautyproduc-
ten kunt aanschaffen. Je vindt er 
ook de grote en bekende Spaanse 
winkelketens. Een achtdaagse 
vakantie naar Fuerteventura boek 
je bij Corendon al vanaf 299 euro 
per persoon. Dit is inclusief  
retourvlucht, transfer en verblijf. 
www.corendon.nlLees verder op de volgende pagina. EXCLUSIEF

‘Toen ik Henny zag, 
kroop ik in een hoekje  
alsof Sinterklaas 
binnenkwam’
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komen met een slechte smoes, 
zou ik het daarmee niet redden. 
Dan lig ik eruit. Die helderheid is 
fijn, maar ook confronterend.’

Jij zou als vreemdganger meer 
kans hebben op herstel als je het 
meteen opbiecht?
‘Daar vraag je me wat. Dat zou ik 
weleens willen weten, inderdaad.’
Kimberley: ‘Ik denk niet dat Tino er 
de persoon naar is om vreemd te 
gaan, zoiets moet toch in je aard 
zitten. Al kan ik het me voorstellen 
dat mensen op den duur vreemd-
gaan als ze in een heel vervelende 
en niet goed werkende relatie  
zitten. Maar bij ons is dat niet het 
geval.’
Tino: ‘Het heeft er vooral mee te 
maken dat je oprecht kunt zeggen: 
Ik houd van jou omdat je de leukste 
voor me bent. Je eigen vrouw 
hoeft niet de allerknapste van de 
wereld te zijn en zelfs niet van de 
stad of straat waarin je woont, 
zolang je maar weet waarom je bij 
iemand bent. In mijn geval omdat 
ik knettergek op haar ben en daar-
naast is ze dan ook nog eens 
bloedmooi.’
Kimberley: ‘Ik zie ook nog steeds 
af en toe die twinkeling in zijn ogen 
wanneer hij naar me kijkt.’
Tino: ‘Daar hoeft veertig jaar  
huwelijk niets aan af te doen. Als  
ik kijk naar mijn moeder en stief-
vader, dan kunnen ze elkaar nog 
steeds een kus geven alsof het de 
eerste keer is. Soms zie ik van die 
mannen aan de bar zitten en die 
zeggen: ‘Gadverdamme, ik ga 
maar weer eens op huis aan, 
want dat wijf belt nu al voor de 
tiende keer.’ Op die manier zou ik 
mijn relatie nooit laten doorsudde-
ren. Je moet juist naar elkaar toe 
willen gaan in plaats van je er met 
tegenzin naartoe slepen.’

Dus dat huwelijk komt er nog 
wel een keer?
Kimberley: ‘Als ik alleen al denk 
aan ons beider families, waarbij we 
dan de hele dag in het middelpunt 
van de belangstelling moeten 
staan, draait mijn maag om. Het 
moet de mooiste dag van je leven 
zijn, maar ik denk dat je eerder met 
buikpijn opstaat en ook weer naar 
bed gaat omdat iedereen van je 
verwacht dat alles perfect is.’
Tino: ‘Ik zou die verbintenis wel 
met haar willen aangaan, alleen 
zijn we niet zo van het sprookjes-
huwelijk waarin Kimberley de hele 
dag in een witte jurk Assepoester 
gaat zitten spelen. We geven liever 
een goed feest in plaats van al die 
plechtigheden van een ceremonie 
uit te voeren.’

in het theater blijft iedereen zitten 
en begin ik heel klein en rustig. 
Foutjes zijn daar minder makkelijk 
weg te moffelen dan wanneer ik in 
een grotere zaal ineens mijn tekst 
vergeet. Dan draai ik me gewoon 
om naar de pianist en verdoezel ik 
het een en ander. Black-outs heb 
ik al geregeld gehad, maar het is 
de kunst dan goed te improviseren 
en niet onzeker te worden. Doe je 
dat laatste, dan ben je verloren.’

Ben je zo nonchalant?
‘Ik noem het eerder creatief. Soms 
ontplof ik vanbinnen, maar straal  
ik alsnog een bepaalde mate van 
rust uit. Dat heb ik van mijn moe-
der, die zich ook niet snel van de 
wijs laat brengen. Ze is trots, maar 
strooit niet met complimentjes. 
Het is sowieso niet gezond om  
je kind constant de hemel in te 
prijzen. Toch was zij de eerste die 
ik belde toen ik mijn Edison en 
gouden plaat ontving.’

Je bent genomineerd voor een 
tweede Edison.
‘De eerste was echt onvoorstel-
baar en deze tweede nominatie is 
alleen al een groot compliment en 
een bevestiging dat we de goede 
weg zijn ingeslagen. Vergeet niet 
dat ik bij wijze van spreken nog 
twintig jaar door moet. Ik ben pas 
33 en nog relatief jong om zo’n 
award al te krijgen en wellicht nu 
opnieuw, maar ik wil nog zo veel 
meer moois bereiken in de toe-
komst. Toch zie ik de prijs, toch de 
oudste en meest prestigieuze in  
de Nederlandse muziek, ook als 
uitkomst van mijn jarenlange inzet. 
Ik zing al vijftien jaar, maar bij het 
grote publiek ben ik pas zo’n twee 
jaar in het vizier.’

Hoe ga je als optredend artiest 
om met een aandoening als  
reuma?
‘Ik merk het eigenlijk altijd. Podium 
op, podium af, dat gaat niet altijd 
even makkelijk. Maar inmiddels 
heb ik geleerd hoe ik me goed op 
een optreden kan voorbereiden en 
ondanks de pijn toch opgewarmd 
en soepel de bühne op kan stap-
pen. Zodra de muziek start, ver-
geet ik mijn klachten en kan ik me 
volledig opladen voor de zaal die 
voor me staat. Niemand zal mij dus 
ooit mank of hinkend een lied zien 
zingen. Het heeft ook te maken 
met de adrenaline in je lijf.’

En wanneer je niet zingt?
‘Dan heb ik altijd wel ergens pijn. 
Elke dag en overal, van mijn pink 
tot mijn knie, schouder of elleboog. 
Of ik lig een hele nacht wakker te 

stuiptrekken. Ik ben een reuma-
patiënt, maar zo voel ik me niet en 
inmiddels is er goed mee te leven 
omdat ik op tijd aan de bel heb 
getrokken. Een paar maanden 
geleden ging het namelijk echt niet 
meer en moest er actie worden 
ondernomen. Alleen medicijnen 
hielpen mij de dag niet meer door, 
dus nu bezoek ik een paar keer per 
week een fysiotherapeut om mijn 
klachten op een stabiel niveau te 
houden. Helemaal verdwijnen doet 
het nooit meer.’

Alles en iedereen heeft nu een 
mening over je of gaat die nog 
vormen.
‘Het gekke is dat niemand zal zeg-
gen dat je je kop niet boven het 
maaiveld mag uitsteken, maar 
zodra je het daadwerkelijk doet, 
hakken ze hem er af. En men gunt 
je van alles, maar wanneer je bij 
wijze van spreken drie nieuwe au-
to’s in een week koopt van je eigen 
geld, dan is dat onbehoorlijk. Maar 
volgens mij heb ik nog een redelijk 
normaal leven. Ik woon niet in  
Blaricum en heb geen zwembad  
of tennisbaan achter in de tuin. En 
als ik even niet zo in de stemming 
ben om veel te praten, ga ik niet uit 
eten. Ik ken zat bekende Nederlan-
ders die tegen fans in een restau-
rant zeggen: ‘Kunt u mij met rust 
laten en een beetje respect tonen?’ 
Sorry, hoor, maar als je daar niet 
mee kunt omgaan, moet je dat 
hapje buiten de deur maar niet 
gaan eten of niet kiezen voor een 
bestaan in de schijnwerpers.’

Je haalde je moeder al even aan, 
maar hoe belangrijk is je stief
vader voor je?
‘Heel belangrijk. Vanaf de dag dat 
hij bij ons binnenstapte, toen ik 
acht was, klikte het en drie jaar 
later trouwden ze. De teller staat 
nu op 22 jaar. Mijn echte vader 
heeft er destijds voor gekozen om 
weg te gaan, maar hij zag al snel 
dat mijn stiefvader er alles aan 
deed om ervoor te zorgen dat het 
mij en mijn moeder aan niets ont-
brak. Op de een of andere manier 
kan ik me sommige dingen uit mijn 
vroege jeugd heel gedetailleerd 
herinneren. Zo zie ik nog zo voor 
me hoe mijn vader en moeder 
dansten op If you don’t know 
me by now van Simply Red 
toen ik vijf was, maar ook de schei-
ding staat mij nog helder voor de 
geest. In de laatste twee jaar van 
hun huwelijk, toen alles op klappen 
stond, heeft mijn moeder er alles 
aan gedaan om ons als kinderen 
daar niets van te laten merken. Als 
onze vader dan weer eens een 

week weg was, werd daarvoor 
gewoon een zakenreis bedacht. 
Van de stress en de spanningen 
hebben wij dus gelukkig nooit iets 
meegekregen.’

De klap moet dan uiteindelijk 
des te groter zij geweest.
‘Daar was geen ontkomen aan. 
Het moest een keer verteld wor-
den, alleen mijn vader kon dat niet. 
Van mijn moeder kreeg hij de op-
dracht mij op een zondagmiddag 
mee te nemen naar het zwembad 
om daar een goed gesprek met 
me te hebben, maar hij kreeg het 
zijn mond simpelweg niet uit. En 
weet je, dat snap ik ook wel. Zoiets 
is ook super lastig! Maar ik ben 
ook altijd van hem blijven houden. 
Hij is mijn echte vader. Door zijn 
zwijgen is mijn moeder vervolgens 
gaan spreken. Ik kwam thuis van 
het zwembad, het moet een dag in 
december zijn geweest, want ik at 
een appelflap en die aten we alleen 
rond de feestdagen. ‘Jongen,  
je vader en ik gaan helaas uit  
elkaar.’ Ik wist niet wat ik hoorde. 
De mededeling kwam zo hard aan, 
dat ik van schrik die appelflap uit 
mijn hand liet vallen.’

Willen jullie zelf ooit ouders  
worden?
Kimberley: ‘We hebben beiden 
een stevige carrière, maar dat wil 
niet zeggen dat daar geen kinde-
ren tussen passen. Een heel elftal 
gaat ’m niet worden, maar één, 
twee of drie moet toch wel lukken. 
Tenminste, als het ons gegund is.’
Tino: ‘Ik durf met zekerheid te  
zeggen dat we er minimaal één, 
maximaal twee krijgen.’
Kimberley: ‘En wat als ik er toch 
drie wil?’
Tino: ‘Dat zeg je zeker omdat je zelf 
ook uit een gezin met drie kinderen 
komt, haha.’
Kimberley: ‘Nee, maar misschien 
blijkt het derde kind straks nog 
veel leuker te zijn dan die twee 
daarvoor, haha.’
Tino: ‘O, op die manier!’

Durven jullie hardop uit te  
spreken dat jullie nooit meer  
bij elkaar weggaan?
Kimberley: ‘Ik durf me daar aan te 
wagen, ja. We zijn goede tegen-
hangers van elkaar en thuis zie ik 
de man die het grote publiek mis-
schien niet ziet wanneer hij staat 
op te treden. Lief, zacht, echt een 
goedzak is het.’
Tino: ‘Ook ik hoop mijn hele ver-
dere leven met haar door te bren-
gen. Kimberley is geen meisje van 
onzin en l*lverhalen of liegen en 
bedriegen. Als ik bij haar zou aan-

Tino 
Martin 

Vervolg

EXCLUSIEF

Privé geeft twee dvd’s weg van 

TINO MARTIN’s concert in de 

Ziggo Dome en twee kaartjes 

voor 16 juni 2018, wanneer hij  

er op herhaling gaat. Daarnaast 

heeft de zanger één exemplaar 

beschikbaar gesteld van een  

exclusief fotoboek van privé-

momenten en optredens, onder 

andere geschoten door Privé-

fotograaf ALBERT DEN ISEGER. 

Samengesteld voor de familie en 

niet bestemd voor de verkoop. 

Maak kans door vóór 10 januari 

uw gegevens te sturen naar 

prive@telegraaf.nl.

Winnen: 
Exclusief boek!

‘Ik liet van schrik 
die appelflap uit 
mijn hand vallen’
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