
 
 
 
 
Kort Samengevat 
  
Fixxxman brengt acoustische en volledig 'gefixxxte' blues, rock en pop covers afgewisseld met eigen werk.... 
Straight from the heart...... 
 
Volledige Fixxxman Biografie 
 
Rob Hendrikse, beter bekend als Fixxxman, begon met het (serieus) leren bespelen van de gitaar na het 
overlijden van zijn vriend en muzikaal voorbeeld Peter de Vries in 2007. 
 
Rob speelde sinds 2009 in de Defense, Lucky Faces, Low Down Mojo’s met Ron 'El Kroppo' Krop, 18 Strings met 
Ron Baggerman & Tjeerd Klapwijk. Momenteel speelt Rob nog in zijn eigen formaties 3 Chords Down 
(Blues/Rock), Rough ‘n Ready (Rock) en solo onder de naam Hendrikse.. 
 
Met zijn diverse formaties heeft Rob sinds 2011 meer dan 750 shows verzorgd in binnen- en buitenland, zelf 
twee EP’s en twee albums uitgebracht, meegespeeld op cd’s van collega muzikanten, het voorprogramma 
verzorgd voor Dilana (USA) in 2014 en 2016, Leif de Leeuw Band, Rob Orlemans & Half Past Midnight, My 
Brainbox (feat. Jan Akkerman), King of the World, Letz Zep (UK) en heeft hij gespeeld met Cindy Peress (USA), 
Dilana (USA), Ron Baggerman (NL), Gordon Smith (UK), Ron Krop, Steve Payne & Paul Hobday (UK) en Bas 
Paardekooper. 
 
Rob heeft als Fixxxman ondertussen 4 cd’s uitgebracht, welke allen goed ontvangen zijn en een mooie recensie 
opleverden in Blues Magazine. 
 
De nieuwe EP ‘Just Me and my Guitar…’, een cd met 4 nieuwe liedjes en 3 bewerkingen van classics is vanaf 
december 2018 verkrijgbaar. 
 
In februari 2019 verschijnt er onder de naam Hendrikse een speciale EP, genaamd Hendrikse & Friends – A Tear 
for the Alpe, waarop een aantal collega muzikanten een eigen bewerking van Rob’s nummer Tears hebben 
opgenomen om geld in te zamelen voor de Alpe d’Huzes 2019. 
 
Sinds april 2016 is Rob ook solo gaan optreden en heeft hij naast het optreden in diverse horeca gelegenheden, 
onder andere, al gespeeld op Nispen Blues, Heyhoef Backstage,het Midsummer Backstage Festival in Tilburg, 
Big Rivers in Dordrecht, Strûun Festival Texel, Music meets Texel, Bergs Bluesfestival, The Night Before 
Kwadendamme Blues Festival, The Night Before Blues Rock festival Tegelen, een tour in Wengen, Zwitserland 
en diverse events en café’s in Nederland, België en Duitsland. 
 
 
Meer info op http://fixxxman.nl 
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