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Christon Kloosterboer maakt inhaalslag met Pass You By 
 
Toen voormalig Idols III-kandidaat Christon Kloosterboer in oktober vorig jaar uit 
de internationale band XYP stapte, was dat landelijk nieuws. Hij legde immers 
een bommetje onder een project dat net twee top 3-hits gescoord had en een 
grote toekomst voorspeld was. Christon besloot echter zijn hart te volgen en zich 
niet langer door anderen te laten vertellen wat goed voor hem was. Hij beloofde 
zichzelf en zijn vele fans beter en sterker terug te komen dan ooit tevoren. Met 
zijn eigen band Rigby, bestaande uit getalenteerde, bevriende muzikanten, 
maakt Christon deze belofte waar. 
 
In de tussenliggende negen maanden is de singer-songwriter nooit echt 
weggeweest. Eind vorig jaar werd ten behoeve van Serious Request €2400,- 
opgehaald door als straatmuzikanten te spelen, de band was te gast in het 
radioprogramma Stenders Eetvermaak en speelde onlangs op uitnodiging van 
3FM op de Zwarte Cross. 
 
Ondertussen werden genoeg nummers geschreven voor een heel album. Dat 
wordt op dit moment in Amerika opgenomen met topproducer Erwin Musper 
(o.a. Herman Brood, Van Halen, Anouk). Maar om te beginnen verschijnt op 18 
augustus de single Pass You By. Een symbolische titel in meerdere opzichten: 
Christon schudt hiermee zijn verleden (in de songtekst aangeduid als ‘the wrong 
direction’) van zich af, maar laat ook de traditionele muziekindustrie links liggen 
om zijn doel op eigen kracht te bereiken. 
 
Die doe-het-zelfinstelling is gaandeweg zo aanstekelijk gebleken, dat Rigby 
inmiddels omringd wordt door allerlei gerenommeerde mensen, in Nederland en 
ver daarbuiten. Zij stellen hun kennis en ervaring op het gebied van o.a. 
coaching, studio- en videotechniek, promotie, marketing en boekingen 
belangeloos ter beschikking. 
 
Het eerste resultaat van deze collectieve inspanning komt dus 18 augustus uit: 
de single Pass You By, voorzien van een professionele videoclip met Martin van 
Waardenberg in de hoofdrol. Het aanstekelijke, uptempo liedje geeft goed aan in 
welke hoek Rigby wil opereren: ergens tussen Crowded House en Coldplay in. 
Melodieuze pop/rock dus, die heerlijk zal klinken op de radio (Rigby is de 
komende maanden 3FM Serious Talent) én op het podium, waar de band dit 
najaar veelvuldig te vinden zal zijn. Én op internet, want Heineken heeft Pass 
You By uitgekozen als themanummer van www.hollandheinekenhouse.nl, een 
site die tijdens de Olympische Spelen 10.000 unieke bezoekers per dag heeft.  
 
Pass You By verschijnt op F.A.M. Records, het eigen label van Rigby. Behalve in 
alle belangrijke entertainmentwinkels is de single uiteraard ook via alle bekende 
downloadplatforms verkrijgbaar. 


