
 

Datum Interview: 02-11-2021  Pagina 1 

 

Businessclublid DJ Dirk zorgt overal voor feest! 

 

Vrijwel iedereen in Lekkerkerk en omgeving kent DJ Dirk. Ook bij vv Lekkerkerk 

geldt Dirk Nomen als een graag geziene gast met zijn bedrijf DDD Entertainment. 

Een prettig gevoel dat volledig wederzijds is, verzekert de 58-jarige bewoner van de 

Scheepmakerstraat. Aandacht voor het meest muzikale lid van onze Businessclub. 

Wie DJ Dirk uitnodigt om een feest op te luisteren is verzekerd van een topmiddag of –avond. 

Nomen en zijn team zijn als geen ander in staat in te schatten wat het publiek graag wil (en 

hoort) en daar op in te spelen. Een kwestie van ‘fingerspitzengefühl’ én een flink aantal jaren 

ervaring in het vak. “Ik begon in 1977 met ‘draaien’”, vertelt Dirk Nomen. “Ik woonde in 

Ouderkerk en draaide daar vanaf mijn 15e op de jeugdsoos van de kerk. Mij materiaal: een 

platenspeler, een cassetterecorder en een simpel mengpaneeltje. Was leuk en spannend 

tegelijk, want je moest de naald precies boven de juiste groeven plaatsen om op het goede 

moment naar het volgende nummer te gaan. Met cassettebandjes was dat nóg spannender qua 

timing. De muziek die daarop stond nam ik van te voren op van de radio. Vooral de shows van 

Joost den Draaijer en Frits Spits waren voor mij een bron van inspiratie.” 

Na een tijdje nam Dirk Nomen afscheid van de jeugdsoos in Ouderkerk om te switchen naar 

Lekkerkerk. “Ik werd daar door het bestuur van de kerkelijke jeugdsoos gevraagd of ik daar 

actief wilde zijn. En passant vroeg men me ook wat de kosten waren. Dat was nieuw voor mij, 

ha ha! Ik ging er aan de slag en verdiende zo mijn eerste centen als DJ Dirk, want zo noemde 

ik mezelf al vanaf mijn eerste optreden.” 

Nauwelijks twee jaar na zijn draaitafeldebuut kwam de toen nog prille loopbaan van Dirk 

Nomen in een stroomversnelling. Hij draaide regelmatig in Lekkerkerk en werd gevraagd om 

ook in Jongerensociëteit La Grotta in Ouderkerk avonden  op te luisteren  De bekende DJ 

Sammy Green vroeg hem vervolgens om met hem te gaan samenwerken. Het was de tijd van 

de Drive-In shows. “We kwamen op de gekste plekken terecht”, duikt Nomen in de 

geschiedenis. “De grootste zalen ook. In Amsterdam bijvoorbeeld voor 5000 man en in Utrecht 

in een vol Tivoli. En uiteraard ook in de Krimpenerwaard, waaronder de Shop in Amicitia. 

Wat een tijden waren dat! Puur genieten, zeker de optredens dichtbij huis. 



 

Datum Interview: 02-11-2021  Pagina 2 

In De Shop en La Grotta kende je iedereen, dat gaf een extra dimensie aan je werk. Vaak zag 

je iemand met een verzoekje jouw kant op komen en wist te je van te voren al welke plaat het 

ging worden. Heerlijk zijn ook evenementen als de Truckruns van Barendrecht en de 

Krimpenerwaard, de G-Sportdag. We verlenen er graag onze medewerking aan. Het is heerlijk 

om blije mensen te ontmoeten, hè. Dat maakt dit vak extra mooi.” 

DDD Entertainment levert met zijn team van DJ’s de muzikale omlijsting van allerlei soorten 

feesten en evenementen, van een verjaardag tot en met een groot bedrijfsfeest en alles wat 

daar tussen zit, compleet met de inhuur van artiesten. “Alles is mogelijk”, stelt Dirk Nomen 

glimlachend vast. Ook bij vv Lekkerkerk is DDD Entertainment een graag geziene gast. ‘We 

draaien daar zo’n vier à vijf keer per jaar”, vertelt Nomen. “Toen ik DDD Entertainment begon 

werd ik door Jan van Tol benaderd om ook eens wat te gaan doen bij de voetbalvereniging. 

Doen we met veel plezier. Onze DJ Patrick heeft zelfs een tijdje na elke thuiswedstrijd 

gedraaid. Groot feest was dat! Vv Lekkerkerk voelt voor ons als een warm bad. We komen er 

graag en het is elke keer leuk om met die geweldige vrijwilligers samen te werken. Vandaar 

dat ik niet lang hoefde na te denken toen me gevraagd werd om lid te worden van de 

Businessclub. Ook dat is een fijn gezelschap waarin ik me zeer thuis voel.” 

 


