
 
 

 
 
Sinds de oprichting in 2012 is King of the World een begrip in de binnen- en buitenlandse 
roots & blues scene. Met de komst van Stef Delbaere op gitaar (2018) en de CD 
“Connected” (2019) is deze status nog eens stevig bevestigd.  
Een band die zichzelf heeft herontdekt en waar de klasse en energie vanaf druipt!  
 
Tijdens de Corona pandemie waarin de musici thuis zaten besloten de heren van King of the 
World om zich te storten op het schrijven van nieuw materiaal. Geïnspireerd door het 
tijdsbeeld waarin we verkeren ging de band aan het werk en schreef naar eigen zeggen 
enkele van hun beste composities. Daarin horen we veel nieuwe invloeden van gitarist Stef 
Delbaere maar ook van drummer/zanger/songwriter Marlon Pichel die in 2019 werd ingelijfd 
door de band. In het najaar van 2021 duiken de heren van King of the World de studio in om 
de nieuwe CD op te nemen die begin 2022 (het tienjarig jubileumjaar) zal uitkomen.  

De band bouwde in de afgelopen 9 jaar een dijk van een reputatie op met de albums “Can't 
Go Home” (2013), “KOTW” (2014), “Live at Paradiso” (2015), Cincinnati (2016) en 
Connected (2019). Alle albums vielen louter lovende reviews ten deel, zowel in de binnen- 
als buitenlandse muziekpers. Ook de live-reputatie, die de band heeft opgebouwd middels 
optredens op festivals als het North Sea Jazz Festival, Ribs 'n Blues, R & B Night Groningen, 
Bluesrock Tegelen en het Vienna Blues Springfestival (Wenen) heeft aan het succes 
bijgedragen. Daarnaast wordt de groep geboekt in Nederpoptempels als Paradiso, Hedon, 
De Boerderij, en vele andere. Een bevestiging dat KOTW erin geslaagd is de blues in 
bredere zin voor het voetlicht te brengen. De band heeft er ook al verscheidene TV en 
radioshows op zitten waaronder Vrije Geluiden (TV), Pauw en Witteman (TV 2x), Derksen on 
the Road (TV), Jongens van het Noorden (TV), Spijkers met Koppen (radio) en TROS-
muziekcafé́ (radio). 
 
King of the World ontving in tien jaar tijd vele Blues Awards (beste drummer, beste 
toetsenist, beste bassist (3x), beste gitarist en beste band). Sinds het toetreden van Stef 
Delbaere wordt hij gerekend tot de top van de “Beste Blues/Rock Gitaristen Benelux”. 
(Gitarist Magazine 2019 en 2020).  
 
In de tweede helft van 2021 gaat de band de optredens inhalen die lange tijd zijn uitgesteld. 
Tijdens deze shows krijgen de liefhebbers alvast een voorproefje van de nieuwe CD die 
begin 2022 zal uitkomen. 
 
Voor meer info:  www.kingoftheworld.eu 
 
Ruud Weber – zang/bas    
Stef Delbaere – gitaar    
Govert van der Kolm – toetsen/zang 
Marlon Pichel – drum/zang 
 
Contact/Boekingen: 
RW Productions 
Tel: 06-41860102 
info@kingoftheworld.eu 


