
 
 
Hendrikse is de verzamelnaam van Rob Hendrikse, ook bekend als Fixxxman.  
Hendrikse omvat de muzikale, artistieke en grafische kant van Rob. 
 
Als muzikant Hendrikse brengt Rob tijdens zijn solo optredens grotendeels eigen geschreven liedjes en wat 
naar eigen stijl omgebouwde classics. Als Fixxxman ligt de focus meer op eigen bewerkingen van (blues)classics 
en een paar eigen nummers. 
 
Rob speelde sinds 2009 meer dan 900 shows in binnen- en buitenland, tourde door Zwitserland en speelde de 
afgelopen jaren samen met o.a. Bas Paardekooper, Rob Orlemans, Cindy Peress (USA), Dilana Smith (USA/ZAF), 
Steve Payne (UK), Robert Smith, Ron Baggerman, Ron ‘El Kroppo’ Krop en nog vele anderen. 
Met zijn band Hendrikse Xperience is Rob ook de vaste begeleidingsband van Steve Payne (UK), tijdens 
optredens in Nederland. 
Ook speelt Rob nog in zijn bands Rough ‘n Ready (Classic Rock), 3 Chords Down XXXL (Acoustic Blues, Rock, 
Pop) en Hendrikse Xperience (Blues Rock). 
 
Naast het spelen van muziek, maakt Rob schilderijen, doet grafisch ontwerp en schrijft Rob ook zijn eigen 
liedjes, wat in 2014 resulteerde in zijn eerste bundel met songteksten, getiteld 'The Long Road - A Collection of 
Words' 
De tweede tekstenbundel van Rob zag in juli 2015 het daglicht. 'The Road Goes On' is, evenals zijn voorganger, 
nagenoeg uitverkocht. 
 
Als grafisch designer heeft Rob de afgelopen jaren cd artwork en logo’s ontworpen voor diverse Nederlandse 
acts, zoals Zippy Leaps, The Bluesbones (Be), Rain on my Parade, The Rude Move, René van Tuil, Hendrikse, 
Fixxxman, Stichting Saz, The Harvey Blom Band, Hans van Rijnsoever, Kees Dusink en veel meer…. 
 
In februari 2016 bracht Rob onder de naam Fixxxman zijn eerste cd uit, 'The Road So Far', met daarop een 
overzicht van zijn muzikale reis tussen 2011 en 2016 met als klapstuk de nieuwe versie van zijn eigen nummer 
The Long Road, welke hij wederom met Rob Orlemans heeft opgenomen. 
In december 2016 bracht Rob op verzoek van het publiek zijn tweede cd, Live on the Road, uit. 
In 2018 volgden de EP’s ‘One for the Road’ en ‘Just Me and my Guitar..’ 
In februari 2019 verscheen de speciale EP, genaamd Hendrikse & Friends – Tears 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. 
In september 2019 verschijnt de live cd ‘Live (10 Years Live On The Road 2009-2019) ter gelegenheid van zijn 10 
jarig jublieum als optredend artiest. 
 
Alles over zijn artwork, schilderijen, tekstbundels en muziek is te vinden op de website http://justhendrikse.nl 
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