


Heiloo: een dorp en gemeente in de provincie Noord – Holland. Met zo’n 22.500 

inwoners verspreid over 19,01 kilometer een knusse en pittoreske plaats om te 

verblijven. Dat het dorpje echter niet te onderschatten valt, blijkt wel uit de vele 

talentvolle inwoners die het dorp gehuisvest heeft (gehad).  Onder deze mensen 

vallen onder ander3 Jos Brink, Maarten van Roozendaal en Twan van Steenhoven 

(beter bekend als Big2 van the Opposites). Dat Heiloo niet alleen de oorsprong is 

van het hiphop duo the Opposites, blijkt wel uit het gesprek dat ik met de heren Sam 

de Muijnck en Falko de Graaf heb. In de afgelopen jaren zijn ze als hiphop en 

breakdance duo Sam&Falko langzaam maar zeker hun dorp ontgroeid, en hun 

vleugels aan het uitslaan. De hoogste tijd dus voor een kennismaking met deze twee 

heren.
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(Mike Warrink): “Jongens: tijd voor een korte introductie doen! Sam, vertel jij ons 

alles over Falko.”

(Sam): “Ik heb deze jongen ontmoet en leren kennen als een fanatiek mannetje, in alles 

met wat hij deed. Dat is ook eigenlijk de reden dat ik vrienden met Falko ben geworden: 

niet omdat ik hem toen zo aardig vond, maar omdat hij mij ook fanatiek wist te maken. 

Daar is uiteindelijk langzamerhand een hechte vriendschap uit ontstaan, met daarin altijd 

het breakdance als basis.

(MW): “Falko, nu is het jou beurt om ons alles over Sam te vertellen.”

(Falko): “Ik heb Sam leren kennen als een bijzonder hyper en jaloers mannetje. We waren 

allebei wel jaloers op elkaar, en die jaloezie hebben wij om weten te zetten in vriendschap. 

In plaats van jaloers te blijven op wat de een wel kon en de ander niet, hebben we 

uiteindelijk besloten om onze krachten te bundelen. Zo ben ik meer een doener en is Sam 

meer een denker.

(MW): “Heel bijzonder om te zien dat jullie vriendschap dus uiteindelijk heeft geleid 

tot iets moois.”

(F): “Jazeker! Jaloezie was eigenlijk eerst het enige dat stond. Uiteindelijk is het wel 

veranderd in wederzijds respect, waarbij we elkaar helpen en samen kijken hoever we 

ergens mee kunnen komen. Natuurlijk hebben we nu ook nog steeds competitie, maar dit 

is puur gezonde spanning tussen ons twee.”

(MW): “Jullie gaven het namelijk net al aan: naast dat jullie als hiphop duo op de 

podia staan, speelt breakdance ook een belangrijke rol in jullie leven. Hoe is dat zo 

gekomen?”



(S): “Mijn oppas Johan deed aan breakdance, en als hij dan af en toe een meisje meenam 

moest ik aan haar laten zien wat hij mij had geleerd. Daar is het voor mij eigenlijk qua 

dans begonnen. Vanuit hier zijn de breakdance lessen van Falco en mij ontstaan. Falko en 

ik zijn eerst samen lessen gaan volgen, om later zelf lessen te gaan geven. Ik was toen 

negen en Falco was elf, en de lessen vonden plaats in de woonkamer. We hadden dan 

ook een leerling, welke die week daarop een vriendje meenam. Zo bouwde het langzaam 

op naar een voltallige groep. Toen we zover waren, hebben we uiteindelijk maar een 

zaaltje afgehuurd.”

(MW): “Jullie hebben ook een nummer gemaakt waarin de passie voor dansen een 

belangrijke rol speelt: de ‘Breakweek’.”

(S): “De Breakweek is een door ons georganiseerde zomerkamp, welke we dit jaar voor 

de zevende keer hebben georganiseerd. We gaan dan gewoon een hele week op stap 

met die kinderen, en doordat ze nu een week lang dansen in plaats van een paar uurtjes 

per week gaan ze zo snel vooruit.”





(MW) “Naast het feit dat jullie druk zijn met dans en met hip-hop, vonden jullie twee 

jaar geleden ook de tijd om deel te nemen aan de Grote Prijs van Nederland. Hoe is 

dat zo ontstaan?”

(F): “Sam en ik werden gebeld door de organisatie van de Grote Prijs, met de mededeling 

dat ze ons een tijdje gevolgd hadden en het tof zouden vinden als we ons op zouden 

geven. Toen zagen we dat Akwasi (frontman van Zwart Licht en solo artiest, red.) in de 

jury zat en hebben we besloten ons meteen op te geven. We hebben elkaar al een keer 

ontmoet tijdens een Lyrical Night, waar we samen met hem een nummer mochten doen. 

We dachten dus wel enigszins een kansje te maken, maar we zaten nog in ons 

beginstadium. Doordat we onze dingen nog niet op orde hadden zijn we uiteindelijk niet 

doorgegaan, maar als het aan het publiek had gelegen zaten we bij de beste 36 (wat 

betekent dat je door bent naar de volgende ronde, red.).

(S): “Na afloop kregen we ook een gesprek met de jury, die zelf al aangaf als eerste de 

videoclips, tracks en site te checken van een artiest. We waren er op dat moment gewoon 

nog niet klaar voor, maar hebben er wel heel veel van geleerd!”

(F): “Dit jaar zijn we er wel klaar voor, met een complete (Facebook) site in de lucht. 

Daarnaast beheren we een Soundcloud pagina waarop al onze tracks online staan, zo ziet 

alles er in vergelijking met twee jaar geleden veel professioneler uit.”

(MW): “Daarnaast heb ik ook vernomen dat er een album aan zit te komen.”

(S): “Daar zijn we inderdaad heel hard mee bezig! Het kan nog wel een paar maanden 

duren, maar het is nu een kwestie van nog een nummer maken en dan alles laten af 

mixen. Daarnaast zal de promotie opgestart moeten worden, distributie bepaald moeten 

worden, allemaal extra zaken dus die er nog bij komen.”

(F): “Het zal zoals het er nu naar uitziet ook een lang album worden, met zo’n 18 tracks. Er 

zullen geen gastartiesten op voorkomen, wat een bewuste keuze van ons is. Wij kunnen 

en willen erg veel zelf, en gebruiken het album om zoveel mogelijk kanten van ons te laten 

horen en zien.”




