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VOORWOORD

Mag 2017 een jaar worden die het verdriet en de angst van 2016 doen 
vergeten. En laten we ons als voorbeeld profileren tegenover andere 
mensengroepen dat wij hier in ons kleine België een grote familie zijn.
2016 was het afscheid van Marleen en Jean Pierre, en zoals ze zelf ver-
melden in hun laatste magazine zullen ze nu genieten van hun welver-
diend pensioen.
2017 wordt het jaar om te bewijzen dat BNL Country online ook kan ver-
der gezet worden door een nieuwe crew. Voor velen onder jullie zijn wij 
geen vreemden en daarom vind ik het persoonlijk niet nodig om hier een 
voorstelling te gaan doen. Voor een iemand onder ons, Eric van de Mert, 
is dit alles wel nieuw en stellen wij hem voor in een interview verder in 
het magazine. 
“Verandert er veel in het magazine?” was een van de vele vragen die 
we kregen te horen in de voorgaande weken. We kunnen iedereen ook 
daarin geruststellen, we blijven een blad die interesse heeft voor de 
artiesten in België en Nederland. De laatste jaren is het hele country 
gebeuren weer in een opwaartse spiraal en zijn er veel nieuwe talenten 
bijgekomen. Dat velen onder jullie de naam allround vermelden op hun 
site mag geen belemmering worden. Want wat is countrymuziek? Zingen 
vanuit je hart over iets uit het dagelijks leven gegrepen, de blues van 
de blanken, muziek gemaakt door de mensen die emigreerden naar het 
beloofde land. Voor mij blijft countrymuziek, muziek in 34 stijlen onder 
te brengen. 
En wij samen, Luc, Eric en mezelf hebben elk een voorkeur voor een van 
deze stijlen, mede daardoor kunnen we een mooi evenwichtig magazine 
brengen… daarom wensen wij jullie alvast veel leesplezier!

See Y’all
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Van Nashville Rock kan je op drie verschillende manieren van Country Muziek genieten 

1. Radioprogramma op Radio Mol 
2. 24/7 internet radio 
3. Facebook 

Via 105.2 Mhz en via http://radiomol.be kan je elke zondag 
genieten van de nieuwste countrymuziek, elke week 
draaien wij de nieuwe release van de Amerikaanse groten 
maar ook van opkomend talent in Amerika. Enkele keren 

per maand blijven wij in Europa en hebben we interviews van artiesten 
van hier en onze buurlanden. 

Nashville Rock bestaat al meer dan 20 jaar en heeft al heel wat artiesten 
over de vloer gekregen van zowel hier als uit Amerika, af en toe verlaten 
we ook eens onze ultramoderne digitale studio en komen we naar jullie 
toe met liveoptredens van allerlei country artiesten. 

 

Sinds 2010 ben ik ook gestart met een internet radio waar je 24 uur per dag en 
7 dagen per week naar de nieuwste countrymuziek kan luisteren en dit via veel 
verschillende sites zoals iTunes, Shoutcast, iTuner en natuurlijk ook via onze 
eigen website. 

De uitzendingen gebeuren vanuit Amerika en worden daar ook verspreid over 
heel de wereld dit alleen omdat de grootste luisterdichtheid in Amerika ligt. 

Via Facebook kan je elke week nieuwe clips vinden van de grootste en minder grote artiesten, 
bijna alle muziek die je hoort via het radioprogramma kan je de clips bekijken op onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/NashvilleRock 
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Men vertelt me altijd dat het zo moeilijk is om een 
countrylied in het Nederlands te schrijven, jij hebt 
daar geen problemen mee?
Ja, ik schreef vroeger altijd in het Engels, maar met de 
komst van de commerciële TV ooit, dat men mij gezegd 
heeft om in het Nederlands te schrijven en dus ben ik dat 
gaan doen. Maar ik ben iemand die nogal veel met litera-
tuur bezig is, heb ook Germaanse gestudeerd en ik heb 
iets met talen. Ik doe dat wel graag dus misschien is dat de 
reden dat het iets gemakkelijker gaat.

Ook hoor ik dan 
altijd dat het mak-
kelijker schrijven is in 
het Engels dan in het 
Nederlands, waar-
heid? Kan het ook 
een stukje zijn door-
dat ze de andere taal 
niet helemaal mach-
tig zijn, het mysteri-
euze dan ervan?
Dat komt omdat de 
mensen… het is niet 
makkelijker je te uiten 
in het Engels, het is 
makkelijker om je te verbergen in het Engels. Het is omdat 
ze niet durven naar buiten te komen en daarom pakken ze 
een andere taal. Volgens mij kun je je nooit uiten in een 
andere taal dan je moedertaal.
Wat betreft het schrijven, er zijn gewoon veel te weinig 
schrijvers die de Engelse taal of zelfs Nederlandse taal niet 
machtig genoeg zijn. Ze klagen dat het niet makkelijk is om 
in het Nederlands te schrijven of in het Engels. Maar ik zou 
toch graag eens die teksten willen laten vertalen of laten 
nalezen door Engelstaligen en dan eens vragen wat er wel 
aan goed is. Ik ben nogal kritisch op zo’n dingen. Als je echt 
wil pretenderen van een singer-songwriter te zijn die zijn 
gevoelens uit, dan moet je correct Engels kunnen ook als 
je in het Engels schrijft. Maar ik geloof daar niet in.

Je bent ooit gestart in de Engelse taal en dan over-
geschakeld naar het Nederlands, was dat voor U een 
grote stap of verandering?
Eigenlijk wel, want ik had dat nog nooit gedaan en eigenlijk 
interesseerde mij dat ook niet. Je moet weten ik kom uit 
een generatie, toen dat ik begon gitaar te spelen en mu-
ziek te maken is de generatie waar dat Nederlandse mu-
ziek niet bestond.
Wat er wel bestond dat was Will Tura, Johan Verminnen, 
Raymond van ‘tGroenewoud, misschien de beginnende 
Kreuners, maar dat was het en voor de rest was er niets 
Nederlandstalig behalve de schlagermuziek. Dus dat was 

ook niet aan de orde, ik zong covers en de stap naar het 
Nederlands was eigenlijk puur commercieel denk ik. Een 
platenfirma die zei van kijk, we kunnen honderd Cd’s ma-
ken maar probeer eens in het Nederlands en dat is dan 
blijkbaar toch wel gelukt. En met een stemgeluid dat in 
Vlaanderen toen nog niet bestond.   Dat was bingo vanaf 
mijn eerste singel, dat waren geen hits maar wel radio hits. 
Maar met mijn deelname aan het Songfestival in 1993 had 
ik zo’n beetje een Nationale hit en dat is dan zo’n wat het 
begin geweest van wat ik nu voortdoe.

Mogen wij stellen dat jij zeer 
Country-minded bent en ook 
het gevoel hebt dat dit niet 
altijd positief onthaald wordt 
door de media?
Ja zeer erg Ja, absoluut! ’t Is te 
zeggen, persoonlijk heb ik er geen 
problemen mee want bij mij dur-
ven ze daar het woord “Country” 
precies niet opplakken, de media 
heeft geen verstand van Country. 
De media die kent alleen maar 
Johnny Cash en die moet dan 
nog zo dood mogelijk zijn en dan 
gaan ze daar eens over schrijven. 

Er zijn maar enkele journalisten die er iets van af kennen, 
maar Countrymuziek, daar schrijven ze niet graag over en 
gaan ze daar een andere draai aan geven. Ik ben daar ook 
altijd een beetje voorzichtig mee geweest met te zeggen ik 
schrijf “Vlaamse Country”, maar wat ik doe is Nederlands-
talige muziek maken, melodieuze muziek die wel gebruik 
maakt van het instrumentarium van de Countrymuziek. 
Dus eigenlijk is dat wel Nederlandstalige Country, maar als 
je dat zo noemt dan denken ze veeleer dat je Engelstalige 
liedjes naar het Nederlands vertaal, daarmee dat ik die be-
naming ook niet gebruik. Maar wat ik eigenlijk doe is in de 
puurste zin Nederlandstalige Country maken.

Wat is Country voor jou
Countrymuziek is eigenlijk een Amerikaans fenomeen, end 
of story. Dat is ontstaan uit al die verschillende culturen 
die in Amerika bij elkaar gekomen zijn en die hebben hun 
eigen muziek ontwikkeld, allemaal op basis van de volks-
muziek van het respectievelijke land die zijn invloed heeft 
gehad. Dus het is geen Europees verschijnsel, het is een 
Amerikaans verschijnsel, dat is Country. Wij hebben 
dat niet, wij hebben ook onze countrymuziek 
en onze folkmuziek wat eigenlijk een beetje 
hetzelfde is. Het grappige is dat die dunne 
lijn, ook in Amerika, tussen de Schlager en de 
kleinkunst wat dat we hier hebben, is in Ame-
rika hetzelfde.

Bart Herman in zijn element…
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Daar heb je ook de schlager-country en kleinkunst-coun-
try, en dat is hier ook een groot gevecht tussen die twee, 
wat eigenlijk allemaal hetzelfde is.
Dus countrymuziek is in feite wezenlijk verhalende volks-
muziek, eenvoudig van structuur en melodie met instru-
menten die eigenlijk iedereen kan bespelen. Dat is voor 
mij Countrymuziek!

Om goede countrymuziek te maken wat vind jij 
noodzakelijk van instrumenten?
Zeer simpel, als je het echt Country wilt noemen, een Blu-
egrass bezetting. Een akoestische gitaar, fiddle, banjo en 
de rest is eigenlijk aanvulling.

Volg je de Countryscene in Belgie?
Is er een? Als ik ze niet volg is teken dat ik er geen ken, 
toch? Ik ken wat Bluegrass groepen die ik zie opduiken 
in cowboydorpen, de echte country, ik ken hier eigenlijk 
geen. Ik heb vroeger zelf heel veel in de Belgische Country 
gezeten voor ik in het Nederlands begon, en toen waren 
er zo een aantal echt goeie groepen, Smoketown, Express 
Cajun en nog enkele anderen. Wij waren White Light Fe-
ver en we hadden heel veel optredens dien tijd.
En Bluegrass, die kende zijn opmars weer met de film 
Broken Circle Breakdown en dan zie je dan ook weer dat 
de commerce daar opspringt en dan vindt iedereen weer 
Country goed. Jammer eigenlijk.

In jouw nieuwste show, “In mijn element” komen 
daar alle facetten van alle soorten muziek aan bod?
Ja maar toch is de basis dat alle liedjes op een gitaar kun-
nen gespeeld worden. Ik sta weliswaar niet alleen met 
mijn gitaar op het podium, ik heb mijn eigen band met 
een pianist, percussie en een gitarist die uit Bakersville, 
Californie komt. Die is met country grootgebracht, die 
ademt dat uit, dat is een brok Country.
Je voelt toch dat dat iets anders is als dat iemand van gin-
der is, je voelt dat gewoon. Hij moet soms een keer ver-
vangen worden, en de gitaristen hier, die doen heel erg 
hun best maar je voelt toch dat verschil hoor. Dat is cul-
tuur, die zijn daarmee grootgebracht, die spelen anders 
gitaar en die voelen anders aan hoe muziek moet klinken.
Countrymuziek bij ons dat is iets dat je ontdekt en dat is 
mooi maar bij die mannen dat is hun muziek, dat is een 
groot verschil, als die gitaar leren spelen dan leren zij di-
rect Country spelen. Degen die ik nu in mijn band heb 
is eigenlijk een hele grote meneer, hij was de gitarist bij 
Blue Blot. Hij begon hier eigenlijk met Soul te spelen en 
nu speelt hij dus country bij mij en dat is eigenlijk een luxe 
om zo iemand te hebben.
Maar hij geeft een meerwaarde aan de groep. Ik ken maar 
een iemand die op dat niveau zit en dat is die jongen die 
altijd viool speelt op mijn platen en dat is Joost van Es. Dat 
is niveau, hoor, hij speelt alles van gitaar tot pedal steelgi-
taar naar mandoline. Hij is doordrongen van de country-
muziek en nochtans komt hij uit de klassieke muziek.

Jij schrijft ook nummers voor Vlaamse artiesten, 
hoe gaat dat in zijn werk? Trek jij dan een lade open 

en zeg je “Kies maar uit”?
Eerst komen ze bij mij terecht omdat ze de liedjes die ik 
maak goed vinden. Ze willen dan ook iets in dat genre, 
moest het iets anders zijn dan zou ik het al niet doen. Ik 
schrijf alleen dit soort muziek. Dus als ze daar al mee ak-
koord zijn, dan ga ik eerst zien wat ermee gaat gebeuren. 
Als et zomaar een liedje schrijven is ga ik al niet akkoord. 
Eigenlijk tegen dat ik een liedje schrijf voor iemand moet 
ik al een mooi businessplan hebben. Moet ik echt weten 
wat ga je daarmee doen, wil je dat dat een single wordt? 
Want anders is dat verloren geschreven, ik ga niet zomaar 
liedjes weggeven. Dus dat heeft al een hele voorgeschie-
denis voor ik start met schrijven voor iemand. Kijk bv. Koen 
Crucke, die heeft mij gevraagd om een liedje te schrijven 
voor de zomer en dat heb ik voor hem geschreven. Daar is 
een hele dag gesprekken aan vooraf gegaan, dat is eigen-
lijk echt plezant en dan vind je een invalshoek en voilà. 
Dus als ik een liedje maak voor een ander dan moeten ze 
in de eerste plaats akkoord zijn dat het mijn muziek is en 
dan moeten ze mij door een gesprek het thema aanreiken 
wat ze graag willen waarover dat het gaat. En dan durf ik 
daaraan te beginnen. Maar ik doe dat maar af en toe hoor.

Als je moet kiezen uit je eigen repertoire wat vind jij 
dan het mooiste liedje?
Goh… het mooiste, het zijn er een paar, de structuur is 
hetzelfde. Wat ik het mooist vind is wanneer het liedje 
heel simpel is, drie akkoorden en zo kort mogelijk van 
tekst. Twee strofen en een refrein, en dat op een simpele 
melodie, en als dat lukt dan is dat voor mij een ongelofe-
lijke prestatie. “ Slaap mijn kind” is zo’n liedje, ”Als je weer 
wakker wordt”, “Mijn hart is weer van jou” en “Gele roos”. 
Die vier zijn mijn grootste hits, ik vind dat niet maar de 
mensen wel. Dat zijn vierliedjes met een juist thema, heel 
simpele tekst die je niet vanbuiten moet leren, en drie ak-
koorden. En het zijn die nummers die het maken. En daar 
moet je de juiste melodie op vinden en iets anders dan 
wat een ander brengt.

Is het leefbaar als singer-songwriter in België?
Voor mij wel, ik heb de neiging om te zeggen van neen. 
Voor mij wel, omdat ik de combinatie heb van singer, 
songwriter en ik verkoop platen en wordt gedraaid en dat 
is al leefbaar.
Het liefst treed ik op, ik ben zo begonnen, dat is de hoofd-
zaak want moest ik niet optreden dan weet ik niet of ik 
nog zou schrijven.

Voor dat schrijven moet je in een bepaalde “Mood” 
zijn?

Ja je moet in een bepaalde gemoedstoestand zijn, kijk ik 
kan als ik wil hier nu direct een liedje schrijven in 5 minu-
ten. Maar dat is dan maar wat het is, je kunt ook zeggen ik 
ga een nu een nieuw album maken en dan moet je daar-
voor in een echte Flow zijn. En dan mag je mij absoluut 
gedurende een paar weken, maanden niet onderbreken 
of dan ben ik ech alles kwijt. Maar dan ben ik echt wel 
voor mezelf bezig, ik concentreer mij dan echt op liedjes 
maken gedurende die tijd. Anders gaat dat niet.
Wat ik altijd doe tijdens een optreden is vragen of er ie-
mand in de zaal zit die verjaart, en dan maak ik daar ter 

plaatse een nummer over, zie je, dat is dan voor de lol, 
terwijl al de rest die ik dan zing heb ik maanden aan ge-
werkt.

Heb jij grote voorbeelden waar je naar opkijkt?
Ja, mijn grootste voorbeeld is Kris Kristofferson, dat vind 
ik echt de max. Dat is juist het mooiste voorbeeld, drie 
akkoorden en een verhaal en die sla je achterover en hij 
speelt niet eens goed gitaar en zingt soms vals. Hij weet 
dat van zichzelf, maar dat is de max, hij, zijn gitaar en een 
mondharmonica. 40 liedjes na elkaar en zingt ze soms niet 
helemaal uit. Er zijn nog veel betere artiesten maar dat 
is mijn grote voorbeeld. Dat is de belichaming van een 
singer-songwriter, niet meer en niet minder!

Praten we over Kris Kristofferson dan praten we ver-
der over de “Highwayman”…

Dat is fantastisch e, wat die toen gedaan hebben, dat wa-
ren de Romeo’s van toen. Vier mannen zo bij elkaar krijgen 
dat is bijna ondenkbaar. Ik heb daar es over nagedacht om 
ook zoiets te doen, maar dat is zeer moeilijk…
Highway achtig doen in Vlaanderen, ik heb een album ge-
schreven voor Jo Vally, volledig Country en hij is daar mee 
afgekomen om samen te gaan optreden. En dan zei hij om 
dat met Dana Winner te doen, en ik dacht deze zou wel 
leuk kunnen zijn, iemand uit het schlager circuit, iemand 
uit het betere lied en dan uit de countryrock. Dat zou kun-
nen werken voor drie soorten publiek, maar we hebben 
het nooit gedaan, maar zou dat gelukt zijn ? ik denk het 
niet. Het publiek hier denkt te veel in hokjes. 
Je zou eigenlijk vier gasten moeten hebben, dan lukt dat 
wel volgens mij. Er zijn er al zoveel die dat geprobeerd 
hebben, om iets highways-achtig te doen. 
Ik zou dat kunnen doen met Milo, Stan Van Samang en 
Peter van Laet of Luvine… dat zou ik nog zien zitten. Dat 
zou een schoon groepje zijn. Eigenlijk hebben we dat ooit 
es gedaan met de kleinkunst, een jaar of tien geleden. 
Dat was Bart Vandenbossche, Johan Verminnen, Filip Ro-
brecht en ikzelf. Dat werkte wreed goed. Dan is dat verder 

gegaan met Dimitri Vantoren.
Maar naarmate mijn carrière vorderde ben 
ik daar een beetje van af gestapt en onder-
vind ik dat het beter is om niet van je pad 
af te wijken. De mensen komen kijken om 
je eigen liedjes te zien zingen en tussen-
door een Johnny Cash nummertje.

Waar heb je het meeste plezier in als 
je optreedt?
De reactie van het publiek, dat is het be-
langrijkste als je voelt als je een nummer 
hebt geschreven en je voelt de positieve 
reactie van de mensen, wanneer je een ge-
voelige snaar kunt raken, dan weet je dat 
het goed zit.
Je mag nooit denken dat je slimmer bent 
dan het publiek, ik heb soms liedjes die 
ik zelf minder graag hoor maar die enorm 
aanslaan bij het publiek. Ik breng op een 

avond nummers van verschillende genres, maar dat zijn 
nummers die de mensen allemaal graag horen. Ik zing 
voor iedereen in het publiek. In mijn nieuwe show steek 
ik ook altijd gekende nummers.
 

Wat zijn jouw toekomstplannen?
We zijn nu gestart met deze tournee, “In mijn element”, 
die gaan we twee jaar doen.
En dan ben ik nu al aan het denken aan de volgende show. 
We zijn eigenlijk altijd aan het brainstormen voor de vol-
gende stap en deze wordt dan zoals altijd voorafgegaan 
door een nieuwe cd. Maar nu eerste deze “In mijn ele-
ment”, die nog maar uit is.

Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Bart Herman
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GUY FINEL BIJ NASHVILLE ROCK
Als linedanser vergeten we soms weleens hoe makke-
lijk wij de artiest manipuleren. We vragen een playlist 
of we vragen zelf een nummer aan door een papiertje 
in hun hand te duwen. Staan we er weleens bij stil dat 
we een nummer vragen die absoluut niet bij hun stem 
past? Horen we eigenlijk wel wat een artiest zingt?
Houden we rekening met andere bezoekers, het luis-
ter publiek die wil genieten van een gezellig optreden 
en wel oor heeft voor de teksten?
We hebben het met zijn allen zo beetje in de hand 
gewerkt en misschien is het tijd dat we eens gedurfder 
uit de hoek komen. Dat we de artiest eens toelaten 
eigen nummers te brengen en daar een “oude dans” 
op plaatsen.
 We kunnen eraan werken en er iets mee doen, een 
countryavond met artiesten met alleen eigen num-
mers. In ieder geval zou onze volgende artiest dit zeer 
leuk vinden.

Hallo Guy, welkom in de studio, je staat wel met
een micro voor je neus maar niet in een zaal met 
publiek.
We hebben het elk interview over hoe de country-
muziek gebracht wordt, in welke categorie kunnen 
wij jou plaatsen?
Tot nu toe was dat de tradionele country, maar binnen-
kort wil ik overgaan naar countryrock, dat is een beetje 
terug naar mijn roots. Ik heb eigenlijk 9 jaar in een rock-
band gespeeld.

Ach zo, nu breng je eigenlijk meer een mix van wat 
je de laatste jaren heb gedaan en waar je zowat 
mee in de muziek gedonderd bent. Het positieve 
eraan voor jou en iedereen is dat countryrock in 
grote opmars is de laatste tijd, is het daarom die 

overschakeling?
Neen, niet direct, ik wou dat voor mezelf doen, ik ben 
altijd een fan geweest van rock en de combinatie met 
country…

Het harde kantje van Guy… ja ieder mens heeft zo 
zijn verborgen kantjes, want tradionele Country is 
iets heel rustig over het algemeen. Ze gaan een heel 
andere Guy te zien krijgen.
Wat kunnen de mensen verwachten van jou?
Op het ogenblik zal er nog niet te veel zien zijn van de 
countryrock. Maar het is de bedoeling om in de loop van 
2017 met eigen geschreven nummers te komen. Ik ben 
zelf nummers aan het schrijven, samen met iemand. Dus 
momenteel blijven we nog even in het tradionele genre.
Maar daar heb je ook mooie, misschien minder 
tradioneel, het hardere werk in zoals nummers 
van The Nitty Gritty Band en Hank Williams Junior 
bijvoorbeeld. Dat waren de rebellen van de coun-
trymuziek. Zit dat ook in jouw repertoire?
Neen, hoe zou ik het zeggen… meer het Alan Jackson-ach-
tige, maar zowel zijn tradionele nummers als zijn nieuwe 
modernere nummers. Ik volg dat wel.

Je bent nieuwe nummers aan het schrijven, gaat 
het echt Countryrock zijn want je hebt ook Sou-
thernrock. Of wordt het een mixing van de twee?
Ik denk dat je het nergens zal kunnen plaatsen, tussen die 
twee is er niet veel verschil. De bedoeling bij mij was om 
de tradionele stijl te laten samenvloeien met rock. Gaat 
dat lukken, ik weet het niet…
De persoon waarmee ik de nummers schrijf, dat is een 
rocker en was er eerst niet voor te vinden om samen met 
mij te schrijven. Country is zijn stijl niet maar ik heb hem 
kunnen overtuigen omdat hij in de nummers het rock 
gedeelte mag voor zijn rekening nemen. Nu moet ik soms 
tegen hem al eens zeggen van dat hij wat harder mag 
voorkomen….

Ja sommige mensen weten eigenlijk niet goed wat 
echte country is, misschien was het dat zo’n beetje 
het geval bij hem?
Neen denk ik niet, want een Garth Brooks kende hij wel 
maar dan heb ik hem ook muziek laten beluisteren van 
Eric Church, Brantley Gilbert e.a.  En dan was hij wel mee. 
Dan vloeide dat wel samen en klikt het goed.

Er zijn toch nog veel mensen die een verkeerd 
beeld hebben van wat Countrymuziek is. Maar alle 
muziek evolueert en countrymuziek is de laatste 20 
jaar er enorm op vooruit gegaan. En het doet mij 
echt deugd om te horen dat er in Belgie artiesten 
zijn die willen, durven te mixen, country met rock 
want dat is wat er hedendaags in elk genres
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in de zetel achterblijft.
Eigenlijk mag ik van geluk spreken dat ik dat allemaal mag 
doen e. Dus vandaar… en een gevoelig lied dat ik nog heb 
geschreven is eentje toen mijn vader gestorven is… “You 
know (Dad’s song)”   Trouwens Ricky Travers heeft mij erbij 
geholpen, waarvoor nog steeds mijn dank.
op een voetstuk, want als je daar afvalt dan moet je van 
dieper kruipen om weer boven te geraken. De countrywe-
reld hier is klein en beperkt!

Eerlijk gezegd Guy, moest je niet gezegd hebben dat 
dit een lied was van eigen hand dan zou ik denken 
dat dit covers waren van tradionele Countryliedje 
van over de plas. Hoe krijg je het voor elkaar, hoe 
doe je dat om zulke nummers schrijven?
Met veel moeite, schrijf kleine stukjes en leg dat bij elkaar 
gelijk een puzzel e. het is allemaal moeilijk uit te leggen 
hoor.

Guy, je blijft er zo nuchter bij, dat siert jou… je kan 
niet vermoeden dat er in jou een rocker schuilt. 
Toen jij daarstraks binnenkwam voelde dat al zo 
aan, je blijft er sober onder en dat maakt je uniek.
Ik ben zoals ik ben, ik hoef niet stoer te doen, ik blijf me-
zelf en dat blijft het langst duren vind ik. Ik zet mezelf niet 
op een voetstuk, want als je daar afvalt dan moet je van 
dieper kruipen om weer boven te geraken. De countrywe-
reld hier is klein en beperkt!

We kunnen dit interview afsluiten met de woorden, 
als iemand houdt van tradionele Countrynummer…. 
En straks van mooie countryrock, haal een CD van 
Guy Finel in huis!

nterview: Eric
Tekst: Kaatje
Foto’s: Luc

facebook: https://www.facebook.com/Guy-Finel-Infopagi-
na-1386093711629419/

gebeurt, twee stijlen mengen.
Van waar die ommezwaai eigenlijk, waarom een 
andere richting in gaan?
Dat is een moeilijke vraag…
Mijn heden en verleden spelen hierbij een grote rol en 
ook een beetje de omstandigheden. Hetgeen waar ik nu 
mee bezig was, is niet volledig mijn ding. Ik mis nog iets. 
En nu wil ik ook dingen doen waar ik mijn gevoel in kwijt 
kan. Alleen hoop ik dat ik het ook aan de buitenwereld 
kwijt raak he

Het enige probleem dat jij nu gaat tegen komen dat 
is met de linedansers, en daar hebben we het in 
ieder interview over…
Ja dat is zo, ik geef nu soms weleens toe maar ik doe al-
tijd mijn ding op het podium. Ik blijf wel open staan voor 
de countryscene maar ik zal mij nu ook moeten richten 
op een ander publiek. Want inderdaad door het feit dat 
ik voor een gedeelte mijn goesting speel, verlies je wel 
contracten, jammer genoeg. Je moet weten dat mensen 
soms tijdens een optredens een briefje toesteken met 
een liedje op, en dat proberen we dan wel. Maar je moet 
weten op het einde van de avond zit je stem er al door 
soms en dan breng ik die nummers niet.

Ja het is frustrerend voor elke artiest wanneer die 
een eigen nummer brengt dan zie je de dansvloer 
leeglopen. Ondanks het feit dat het een kleine 
moeite is om een dans  te vinden die er op past.
Ben jij nog van plan om cd’s op te nemen, want zo 
eigen geschreven nummers moet je toch ergens op 
uitbrengen?
Ik ben van plan om het op een andere manier te doen, 
maar dat zien we wel als het zover is (wat kan en niet 
kan) 
We moeten alles nog niet prijsgeven ook niet he.  Maar 
we houden je wel op de hoogte

Je optredens die je nu brengt is dat met een live 
band nu of op een bandje?
Nu nog altijd alleen op het podium met een bandje maar 
in de toekomst is het de bedoeling om de nieuwe num-
mers met een live-band te brengen. Want country Rock 

gaat moeilijk met een bandje, een nummer moet bal-
len hebben en daarvoor moet je met een live band op 
podium staan. Maar ik zal ook nog als solo artiest verder 
doen zoals ik nu bezig ben en het dan bezien wat we 
verder gaan doen

De countryrock van tegenwoordig, ben je van plan 
die in je repertoire te verwerken? Je zegt volgend 
jaar kom je met een band, ga je de mensen daarop 
voorbereiden of zal dat ineens knallen?
Stilletjes aan zal ik de mensen vertrouwd maken met 
mijn overschakeling, ik zing nu meestal voor het linedans 
publiek en ik probeer 60 tot 70 procent te zingen voor de 
linedansers. Maar de overige procenten breng ik eigen 
nummers of covers rekening houdend wat ik zelf graag 
wil brengen. Maar ook deels wanneer we met een paar 
artiesten op het podium staan geen discussies te hebben 
van wat wie gaat zingen. Want iedereen brengt dezelfde 
covers bijna

Jij hebt al een paar nummers geschreven die ook 
op je cd staan, en die zijn met een begrepen tekst, 
vertel.
Wel ik heb een nummer “Thank you mister Big Boss” spe-
ciaal geschreven voor mijn ex-baas om hem te bedanken 
voor mijn ontslag. Dan schreef ik er ook eentje voor Black 
Jack, die mij gevraagd had om een liedje te schrijven over 
hem.
Ik ben 
eerst 
gaan 
opzoeken 
wie dat 
was, want 
die heeft 
vroeger 
geleefd, 
als ik mij 
nog goed 
herinner 
was dat 
een trein-
rover. Dus 
heb ik 
een tekst 
gemaakt 
met een 
stuk van 
de ge-
schiede-
nis en ben dan verder gegaan over de persoon in kwestie. 
Dan heb ik ook een liedje geschreven voor mijn vrouw 
“Red roses”, om haar te bedanken. Want voor haar is dat 
ook niet altijd even leuk als ik ’s avonds in mijn kot ga zit-
ten muziek maken en zij alleen in de zetel achterblijft.
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Passie en Dromen….
Ik hou van mensen die hun dromen achter-
najagen en als ze die dan nog eens verwezen-
lijken…. Dan vind ik het tijd voor een inter-
view, zeker voor dit Life Style magazine met 
uiteenlopende artikels en interviews. 
Zo moet ook Bass Weymans gedacht hebben toen hij zijn 
studies deed aan het MTS in Helmond. In 2000 vertrok hij 
naar Toronto, Canada waar hij voor zijn stageplaats terecht 
kon bij een Nederlandse familie. Hij leert er houtbouw op 
Canadese wijze. Na deze rijke stage houdt hij het voor ge-
zien en trekt vier jaar door Amerika, waar hij in contact 
kwam met diverse plaatselijke bewoners en houtbewer-
kers en werkte vervolgens in Noord-Carolina, Pennsylvania 
en Californië. Hij leerde er de juiste technieken en vaar-
digheden die vereist zijn bij het bouwen van een woning. 
De combinatie van reizen en werken sprak Bas zo aan dat 
hij besloot om te emigreren, maar zo ver is het niet geko-
men. Want daar stak 
de liefde een stokje 
voor. Zodoende heeft 
Bas zich gevestigd in 
zijn thuishaven Swol-
gen en streeft er zijn 
dromen na. 
Het viel Bas op dat 
er in Nederland en 
de Benelux weinig 
bedrijven waren die 
gespecialiseerd wa-
ren in het bouwen 
ven Finse en Cana-
dese woningen.  Dit 
zag hij als de ultieme 
kans om zijn manier 
van bouwen verder door te zetten in Nederland. Want 
duurzaam bouwen is een trend geworden de laatste jaren 
en deze woningen bieden hiervoor enorme voordelen. De 
woning wordt vier keer sneller gebouwd zonder het ge-
bruik van duizenden liters water die gebruikt worden bij 
een stenen woning. Door de natuurlijke isolatiewerking 
van het hout liggen de energiekosten van deze houten 
woningen stukken lager dan een klassieke woningbouw. 
Er wordt zelfs bewezen dat dit natuurlijk product rustge-
vend en beschermend werkt tegen ziektes zoals astma en 
reuma.
Hout is een uiterst duurzaam materiaal en een levens-
duur van enkele honderden jaren is geen uitzondering. 
Kijk maar naar schepen die uit hout zijn opgebouwd of de 
houten gebinten van de vele kathedralen die al honderden 
jaren intact zijn.
Bas, laat ons eens beginnen van vooraf aan, waar 
komt het hout vandaan? Want daar is toch een 

ontbossing mee gepaard?
Het hout dat wij gebruiken komt uit bossen die bekend 
staan om hun duurzaam bosbeheer. Dat wil zeggen, voor 
elke boom die wordt gerooid, worden er nieuwe aange-
plant. Wij hebben leveranciers over de hele wereld. De 
beste houtsoorten komen uit Scandinavië en Canada. 
Door de koude winters groeien de bomen er langzamer en 
dat betekent dat de jaarringen dichter 
op elkaar staan en de structuur van het hout dichter en 
compacter dus steviger zijn. 

Wat zijn zoal de mogelijkheden en wat zijn de ver-
eisten om over te gaan tot het bouwen van zo’n log-
home?
Om over te gaan tot het bouwen van zo’n duurzame wo-
ning bekijken we eerst de plaats waar de woning komt te 
staan, de weersomstandigheden en de omgeving spelen 
hierbij een belangrijke rol. Deze gegevens nemen we alle-
maal op in het ontwerp om zo over te gaan tot het bouwen 
van een duurzame woning.

De mogelijkheden, 
die zijn bijna einde-
loos te noemen, wij 
hebben standaard-
modellen, maar wij 
bieden ook Custom 
made loghomes aan. 
Hiervoor ga ik en de 
architect met de op-
drachtgever aan tafel 
zitten en bedenken 
samen een ontwerp.
 Je bouwt niet en-
kel maar wonin-
gen, maar we kun-
nen ook terecht bij 
U voor meubelen?

Inderdaad, dat is een passie die ik van kleins af meedraag. 
Op jonge leeftijd vond ik het al zo leuk om het bos in te 
lopen op zoek naar een stuk hout om er iets uit te maken. 
Op veertienjarige leeftijd hielp ik reeds mijn oom, die be-
zat een ambachtelijke meubelmakerij. Daar heb ik geleerd 
tafels, kasten en banken te maken uit niets.
Dit was nog maar een tipje van de sluier, want in ons 
volgende magazine gaan we hier uitgebreid op te-
rugkomen en bespreken we alle voordelen van deze 
bouwstijl. indien uw nieuwsgierigheid aangewak-
kerd is dan kunt u reeds een kijkje nemen op de site: 
www.houtkompas.nl
Facebook:https://www.facebook.com/loghomr-
sNederland/fref=ts 

Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Bas Weijmans

ww
w.
ho
utk

om
pa
s.n

l

Ec
ol

og
isc

h 
&

 d
uu

rz
aa

m
 b

ou
we

n
Sn

el
le

r e
n 

go
ed

ko
pe

r b
ou

we
n

Lu
xe

 tu
in

hu
iz

en
 / 

sa
un

a’s
 / 

ga
ra

ge
s /

 w
oo

nh
ui

ze
n

Lo
gh

om
es

 N
ed

er
la

nd
, B

as
 W

eij
m

an
s, 

Sw
ol

ge
n,

 te
l. 0

6-
27

86
59

81

12 13



1514



Enerj’ane terug naar haar roots
Onze volgende gaste houdt er een heel 
aparte manier van dansen op na. ENERGIEK 
als ze klinkt bij het zingen, haar passie voor 
het dansen kan ze niet verloochenen, ze is 
een spring in ’t veld. Bedeesd, bijna men-
senschuw zou je haar kunnen noemen maar 
op het podium noem ik haar een tweede 
Tina Turner. Laten we eens horen…

Enerj’ane… de naam is heel ongewoon, hoe kom je 
daaraan?
Ik was op zoek naar een andere naam, zoals iedere 
artiest. Ik luisterde naar de mensen rondom mij en die 
vonden mij nogal energiek, dus met een stuk van dat 
woord en mijn eigen voornaam erachter kwam ik tot de 
naam Enerj’ane.

Dat breng me op jouw repertoire, als de mensen 
dat zo dachten van jou, mag ik dan denken dat jij 
een energiek repertoire hebt?
Inderdaad mijn repertoire is goed gevuld met country-
rock, wat niet wil zeggen dat ik niet houd van trage num-
mers, niets is minder waar.

Dat repertoire van jou, dat neigt echt wel naar het 
dansen toe, als het countryrock is.
Jazeker maar Rock ’n Roll is ook een passie die ik graag 
breng, want tijdens een countryavond zing ik toch min-
stens 1 Rock ’n Roll nummer.
Ik hou van heel veel genres, maar als we spreken van een 
hele avond country gaan we geen disco brengen. Maar 
countryrock en Rock ’n Roll liggen zo dicht bij elkaar. Ik 
hou van het globale wat het woord “Country” betekent.

Jou vorige CD die je  uit bracht was er een met lied-
jes geschreven door Rex Colwell ?
Mijn eerste CD was voor mijn plezier, de tweede die 
uitkwam heb ik gezocht waar ze graag op dansten. Mijn 

voorgaande cd bevat echter 8 onbekende nummers. Die 
zijn speciaal voor mijn geschreven door Rex Colwell.
Hij heeft die geschreven, hij volgde mij en stuurde mij 
liedjes door die mij op het lijf geschreven zijn.
Een hele eer, weinigen kunnen dat zeggen. Ik word er stil 
van.
Hij volgde mijn doen en laten zo’n beetje via facebook, 
oké, internet heeft zijn voor- en nadelen. In dit geval 
veel voordelen, want het is precies of dat hij om de hoek 
woont. Hij onderhoudt het contact en stimuleert mij ook.
Het is ook iemand die niet zomaar voor iedereen schrijft, 
ben onder de indruk.
Het leuke ook is dat op een van deze onbekende num-
mers er een dans opgeschreven is door Arne Akkerstadt, 
echt leuk om te zien dat ook daar moeite voor gedaan 
wordt.
Was dit album een succes bij het publiek hier?
Niet direct want de meeste mensen hebben graag een CD 
met nummers die ze kennen en waar ze kunnen op dan-
sen. Maar ik moet zeggen, ik heb er niet veel meer dus de 
verkoop gaat wel goed.
Ik ben zo van het genre, ik heb nog nooit twee keer het-
zelfde repertoire gebracht. En dat is ook zo met deze CD, 
die was af en dan wil ik opnieuw iets anders brengen in 
mijn repertoire. Op mijn nieuwe CD zullen er misschien 
nog wel een paar van deze nummers opstaan, maar ook 
nieuwe dingen.
“It’s a little to late” is een van jou favoriete num-
mers van Tanya Tucker. In welke artiesten vind je 
jezelf terug? Zijn het de modernere generatie of de 
oude generatie.
Dat is moeilijk, er zijn er zoveel, maar laat me het zo stel-
len, ik hoor een liedje en het gebeurt dat het liefde op 

het eerste gezicht is, zeg maar, dan gebeurt het dat ik dat 
in mijn repertoire opneem. Eigenlijk zonder erbij stil te 
staan of er kan op line dansen.
Schrijf je zelf ook nummers?
Niet echt maar ik schrijf wel mijn gevoelens soms neer en 
wie weet komen er dan ook nummertjes uit. Maar voor-
lopig niet, laat ik zeggen, daarvoor maak ik te weinig tijd.
Waar treed jij zoal op?
Ik treed niet elk weekend op, je kan mij vinden, zowel in 
de Ardennen of aan de kust. Het is ook zo, als ze mij vra-
gen om op te treden in een manège dan zeg ik resoluut 
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ja, zonder erbij na te denken. Ik doe niets liever dan op Ik 
heb ooit opgetreden in een heel kleine manège, op een 
versleten kar die op de piste stond. Wel, ik was daar op 
mijn plaats. In de Ardennen heb ik zo eens opgetreden in 
een manège, en achter het gordijn hoorde je de paarden 
ademen, dat is mijn plaats, geeft mij een goed gevoel. 
Aan de ene kant willen we het country gedoe los-
koppelen van het cowboy gedoe, maar we kunnen 
het niet loskoppelen van paarden en manèges en 
zo. 
Als je het woordje Country hoort wil dat niet zeg-
gen cowboy en toch, het hoort erbij.
Hoed en botten en gepaste kledij, dat hoort er voor mij 
bij. Ik doe dat voor mezelf om dat ik me daarbij goed in 
mijn vel voel. Ik doe enkel mijn basketten aan, na een 
optreden om alles in te laden, als ik moe ben. Een avond 
met veel mensen, met hoed aan en botten, dat geeft mij 
een kick en een goed gevoel. We kunnen daar blijven 
discussies over hebben.

Ik moet eerlijk zeggen, ik heb hemden besteld, 
countryhemden. Maar niemand ziet dat dat het een 
echt countryhemd is. Het zit hem in de snit van die 
hemden.
Terug over jou album, ik zie daar een nummer op 
staan die eigenlijk oorspronkelijk door het man-
nelijk geslacht wordt gebracht. Dat vind ik nu zo tof 
dat jij dat, als vrouw daarvoor gekozen hebt.
Ghostriders in the sky?
Ik hoor dit nummer zo graag en daarom verkoos ik om 
dat op CD te zetten. Het is een liedje met pit in en dat 
vind ik tof. Het moest erbij!

Ik zou toch willen weten wie dat eigenlijk Enerj’ane 
is. Hoe ben jij op het podium en hoe kies jij je num-
mers uit voor een countryavond, want je vertelde 
daar straks dat je nooit hetzelfde repertoire brengt?
Laat ons zeggen, ik heb twee manieren, of ik zeg ik ga die 
en die brengen of ik kijk welk publiek ik voor me heb, en 
als het een meer luisterend publiek is dan breng ik min-
der nieuwe nummers maar wel nummers die herkenbaar 
zijn voor hen, zoals “Stand By your man”, een klassieker 
dus.
De tweede manier is, als ik weet dat er line dansclubs 
zullen aanwezig zijn dan luister ik wat ze zoal verlangen 
en bekijk ik wat ik kan brengen, maar ik doe er altijd mijn 
nummers bij. En dat zijn liedjes die ik graag zing en zelfs 
de onbekende nummers van mijn nieuwe CD.
Er wordt daar trouwens positief op gereageerd door de 
dansers ondanks het feit dat er nog maar op één num-
mertje een dans is geschreven.

Hoe meer je die nummers brengt hoe meer kans er 
bestaat dat er nog dansen worden op geschreven. 

Of kijken welke bestaande dansen erop passen.
Dat is al gebeurt hoor, dat een bestaande dans mij wordt 
doorgegeven met de melding dat deze past op een van de 
nieuwe nummers.
Progress…

Dat moet zo zijn, en het ligt vooral aan de dansle-
raars, een samenwerking tussen de leraars en de 
artiest is van groot belang. De dansers komen om 
plezier te maken en te dansen. Of dit nu een nieu-
we dans is of een bestaande dans, zolang ze maar 
kunnen dansen.

Ja ook voor mijn repertoire, er zijn waarschijnlijk heel 
veel liedjes waar nog mooie oude dansen kunnen op 
gedaan worden. Zullen de agenda eens samen met kaat 
naast elkaar leggen.
Simplicity…
Ik heb je nog niet zien optreden, maar ik kan mij 
perfect inbeelden hoe jij op een podium bent. 
Een showbeest? hoewel zoals jij hier staat, het is 
precies of jij voor de eerste keer achter een micro 
staat.
Mijn mama zegt altijd, stille waters hebben diepe groe-
ten. Toen ik 6 jaar was, vroegen ze van school uit of ik wel 
kon praten. Ik ben een persoon die rustig kan nadenken 
maar als ik voor een publiek sta dan vlieg ik erin! Je kan 
mij vergelijken met een duiveltje in een doosje. Ik kan 
heel onverwacht uit de hoek komen.
Zo is dat ook met liedjes, ik zoek eerder iets dat niemand 
brengt of durft te brengen. Ik hou van uitdagingen.

Op jouw CD staat ook een liedje in twee versies, 
een up tempo versie en als traag nummer. Vertel 
daar wat meer over…
Heel simpel, het gaat over twee mensen die elkaar graag 
zouden leren kennen. Over wat zij van hem denkt en ze 
vraagt zich af wat hij over haar zou denken. Een tekst pas-
send bij mij…

Een nummer om weg te dromen, rustig blijven zit-
ten met een glaasje wijn aan de open haard… en als 
er dan nog iemand bij je zit.
Ik zing ook heel graag trage nummers, zolang ik daar mijn 
gevoel kan in steken. Freddy van de studio zei altijd tegen 
mij, wanneer je een traag nummertje breng dan moet dat 
slijmen zoals een confituur pot, dat heb ik zo onthouden. 
Dat heeft mij geholpen om het te kunnen brengen met 
gevoel en een beeld van een saloon in mijn achterhoofd.

Het jammere is dat de dansers eigenlijk heel veel 
missen van de betekenis van de gebrachte num-
mers. Ze dansen maar horen de mooie teksten niet.
Dat is waar, maar als ik zo zie tijdens een optreden dat er 
mensen zijn die zitten en luisteren dan geef dat mij nog 

een extra boost om nog meer gevoel in te leggen, dan 
klinkt het nog mooier.
Sadness…
Ik weet dat jij momenteel een heel moeilijke pe-
riode meemaak, met het overlijden van je mama. 
Vermijdt je dan het zingen van zulke gevoelige 
nummers, hoe ga je daar mee om?
Toen ik deze laatste CD opnam, zat ik ook in een moeilijke 
periode, en moest ik hem kunnen herdoen dan zou ik er 
nog meer kracht ingestoken hebben. Nu heb ik inderdaad 
weer zo’n periode, maar ik heb geleerd om mijn gevoe-
lens niet bloot te leggen, ik trek een muur om mij heen. 
Ik kan op moeilijke dagen wel deze gevoelsnummers 
brengen maar ik kies ze uit waar er geen trieste herinne-
ringen aan vast hangen.

Dat is de pure definitie van country zingen, niet-
waar? Het is niet altijd even gemakkelijk om in zo’n 
periode iets te brengen.
Ja positief denken helpt daarbij en dan trachten stemvast-
heid te behouden, dat is vooral belangrijk.

Enerj’ane, je hebt ook nog een nieuwe CD uit, vertel 
daar eens wat meer over?
Deze plaat is een verzameling van liedjes die mij aan mijn 
jeugd herinneren. ik wilde ze nog uitbrengen voor mijn 
mama kwam te sterven. Toen deze opgenomen was, een 
tiental dagen voor  mama stierf wist ik dat ik nadien niet 
de moed zou hebben om deze op te nemen. Ik wou de 
resterende tijd doorbrengen bij mij mama en ben dan 
ook bij haar gebleven tot het einde.
De plaat doet mij denken aan mijn mooie jeugd en ieder 
liedje heeft wel een betekenis, en staat voor wie ik ben.
Er staan 18 nummers op waaronder enkele bekende 
blues nummers en ook het liedje Bang Bang, in het Engels 
en in het Frans. Natuurlijk vinden we er ook enkele kla-
siekers bij zoals Ring of fire, Rawhide en andere bekende 
liedjes. 

Op Zondag 15 Januari aanstaande staat je op het 
podium in de Redbarn te Zaffelare, je CD presenta-
tie, maar niet alleen dat?
Inderdaad, die zondagnamiddag breng ik alle liedjes die 
op deze plaat te vinden zijn, maar vooraf is er een work-
shop. Deze workshop wordt gedaan door Arne Akkerstadt 
en het is de bedoeling om de oude dansen op bekende 
nummers eens op te frissen. Op andere nummers komen 
er dan nieuwe dansen, zodat er die namiddag niet alleen 
kan geluisterd worden maar ook optimaal kan gedanst 
worden.
Arne bezorgde mij in het verleden al dansen voor op mijn 
liedjes en daar ben ik hem zeer dankbaar voor. Het is leuk 
als je zo iemand hebt, want het is niet altijd even mak-
kelijk met eigen nummers de mensen op de dansvloer te 
krijgen.

Hoe kunnen de mensen jou bereiken?
Het gemakkelijkst via facebook, je kan mij vinden onder 
mijn naam Anne Depaepe, maar wanneer je gewoon bij 
zoeken Enerj’ane intikt lukt het ook.

Enerj’ane, we sluiten dit gesprek af, we wensen jou 
veel plezier zondag aanstaande in de Redbarn en 
danken jou van harte voor je komst naar de studio.

Interview: Eric van de Mert
Tekst: kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
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River Zydeco Band… een rots in de 
branding
We hebben veel geluk dat wij zonder veel 
poeha de draad weer kunnen oppikken. Dit 
mede dankzij de grote steun van vele arties-
ten die beseffen dat we elkaar nodig heb-
ben. Zelfs na een onderbreking van 2 jaar, 
het is alsof we nooit zijn weggeweest. 
Deze groep heeft een plaats in mijn hart ver-
overt want zelfs op een trieste dag kan hun 
muziek mij blij maken. 

Jo je bent nog altijd vol trots over je River Zydeco 
Band?
Ja absoluut, we zijn momenteel bezig om onze nieuwe 
cd te promoten, we hebben een leuke clip opgenomen 
en daarmee willen we enkele organisatoren bekoren om 
een optreden te versieren. En we zouden het fijn vinden 
om een paar kleine optredens te hebben in België, dan 
komen we misschien in aanmerking om gedraaid te wor-
den op jullie Radio 2. We hebben goede contacten met 
iemand, een muziekmanager die ons hierbij steunt.

Vertel eens wat meer over 
jullie CD…
Wel we hebben een CD ge-
maakt met twaalf eigen num-
mers, daar is niemand aan te 
pas gekomen. Onze leadzanger 
Edwin heeft alle liedjes ge-
schreven, eigen teksten en de 
arrangementen hebben we 
samengedaan.
Nou hebben wij die muziek wat 
meer poppy gemaakt, beetje 
meer Europees. Beetje weg van de roots, wel de beat, de 
Louisiana-beat genomen en ja zo komen we misschien 
op de radio. Want met Roots-muziek is dat heel moeilijk, 
we hebben er nu wat meer vertrouwen in dat het nu wat 
breder in de markt gaat komen.

Edwin, waar haal jij de inspiratie vandaan?
Inspiratie haal ik natuurlijk uit alles, maar, ik ben besmet 
met het Zydeco-virus door Jo zeg maar. Vanuit de studio 
hier heb ik als producer een album geproduceerd en 
daardoor ben ik zo’n beetje blijven hangen bij de band. 
Ik heb ook een paar keer gefigureerd als invaller en dat 
beviel me eigenlijk zo goed…

Jo… nou Kees werd ziek, de wash-bordspeler maar hij 
nam ook een groot gedeelte van de zang voor zijn reke-
ning. Edwin is van huis uit professioneel zanger, maar 

ook al jarenlang onze producer en technieker hier in de 
studio. We hadden nog wat optredens op de hand en 
Kees zou toch wel voor een half jaartje uit de roulatie zijn 
door een hartoperatie. zang eigenlijk maar amateurs. Zijn 
ervaring vanuit de rock en noem maar op stond ineen als 
een huis, dus ik vond dat wel lekker.
Maar hij eigenlijk afgezworen na jarenlang in Oost-Europa 
met grote bands en profi-bands, was hij een beetje 
doorgedraaid door al dat succes. Maar toen stond hij met 
ons op het podium en toen is hij wel een beetje besmet 
geraakt. Wij doen niet enkel grote festivals, je kan ons ge-
rust vinden in een kroeg hoor. Toen zei die na afloop van 
Kees zijn ziek zijn dat hij het eigenlijk wel leuk vond en 
het wou blijven doen, ik had daar maar enkele woorden 
voor: ”Welkom aan boord!”

Dus Edwin ben jij direct gebombardeerd geweest 
aan leadzanger?
Nou Kees en Will zingen ook nog steeds, alleen, om een 
goede verdeling te maken. Zij zingen al heel veel songs 
gedurende al die jaren en ik had een aantal nummers die 
ik dan zong, maar goed, met deze nieuwe plaat heb ik nu 
ook wat inbreng. Ik heb alle liedjes geschreven alleen de 
Franse tekst is van Kees zijn hand, want ik spreek geen 
Frans. Ik schreef de muziek en ik had daar al iets van een 

Engelse tekst erbij voor mijn 
gevoel maar niet volledig. Maar 
dat liedje klonk zo goed naar 
mijn gevoel, het neigt een beetje 
naar Cajun naar mijn gevoel en 
ik heb dat dan met weinig Frans 
ingezongen en het eindigde 
telkens op “Le Bleu”. Ik vond het 
zo mooi klinken, ik moest er iets 
mee doen, ik heb dat opgezocht 
op het internet en toen bleek 
dat “Le Bleu” een van de eer-
ste…… was in Louisiana. Nou 
dat vond ik geweldig en er zat 

ook nog een prachtig verhaal aan vast. De dochter van Le 
Bleu was getrouwd met een chansonnier en die was een 
jaloerse man en de broer van Catherine, de zoon dus van 
die Le Blue, die had een vriend en dat was een boekanier 
dus een avontuurlijke vent en die bracht op een van zijn 
reizen een diamanten broche mee voor Catherine en haar 
man was zo jaloers dat hij haar doodschoot. Tenminste 
dat dacht hij, vervolgens pleegde hij zelfmoord en blijkt 
dat zij het overleefd heeft omdat de kogel op die bro-
che afgeketst was. Die broche staat nog steeds ergens 
tentoongesteld. Een fantastisch verhaal, dus ik met dit 
verhaal naar Kees en hem gevraagd om met dit verhaal 
een Franse tekst te maken voor mijn lied. Dus hij heeft 
geluisterd naar wat ik had ingezongen en daar dan een 
tekst op gemaakt. En het mag gezegd voor een Hollander 
hebben wij daar een mooie Franse tekst van gebrouwen.
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Cajun en Zydeco, dat is vaak dansmuziek natuurlijk en 
daarom wij wij gekozen om deze plaat, die invloeden te 
gebruiken maar onze eigen Europese achtergrond niet 
te verloochenen, om ook iets meer luisterpubliek aan te 
spreken. Het is dansbaar maar ook denk ik wel afgeba-
kend in een liedje met een kop en een staart. 

Jo… en het fijne aan deze plaat, we hebben 8 cd’s ge-
maakt, nooit konden we een platenmaatschappij geïn-
teresseerd krijgen, en nu hebben we, een heel kleintje 
Silvo Studio’s, waar we ook in de eind mix best een 
heel fijne ondersteuning aan had in de studio’s, maar 
nu opeens zijn we aan het onderhandelen met andere 
geïnteresseerden, want ze vinden die roots muziek plots 
wel goed klinken. 
Na 25 jaar durven we stellen dat in Europa, het is een 
klein kringetje, een fijne en leuke familie, maar het zijn 
ieder jaar dezelfde. En nu, trekken we het wat breder, 
we verloochen de roots niet. Want kijk naar de hoes van 
onze CD, we hebben het moeras genomen, de Biesbos 
als plattegrond, heel standaard de outfits.
We zijn ook vergroot in onze band, we hebben er drie 
backing vocals, waaronder Edwin zijn vrouw Miriam.
Jo… ja, die parkeren wij een beetje apart ze rijden nooit 
mee met ons naar een optreden, maar zingen kunnen 
ze en het is keigezellig. Het geeft een hele, hele sterke 
meerwaarde aan de band muzikaal, die backing vocals, 
dat maakt het nou net compleet. Het zijn zeer goede 
zangeressen.
De twintigers tot de zeventiger is vertegenwoordigd in 
onze band, het is tenslotte muziek voor alle leeftijden.

Wat maakt nu het verschil tussen jullie die Euro-
pees zijn gegaan en Franse groepen? 
Franse groepen zijn toch wel meer heel traditioneel 
georiënteerd, kijk maar naar het Saulieu Festival, waar we 
ook weer naartoe gaan. Ze zijn een jaar jonger dan ons 
maar ik weet ook dat er de eerste 10 jaar enkel cajun-
muziek gespeeld werd op hun festival en dan had je nog 
de “Cajuns” uit het Noorden van Frankrijk, eigenlijk nog 
verre familie. Dat kon je die mensen aanzien want die 
konden al die dansen en ze dronken heel de avond water, 
dat vond ik toen al zo raar, maar dat waren echte “Ca-
juns”. Dat zag je aan die koppen en in het moeras in Loui-
siana, als je naar een cajun dorp gaat, dan zie je diezelfde 
artistieke uitdrukkingen. Na 10 Jaar zijn ze in Sealieu 
voorzichtig een beetje zydeco gaan doseren, maar de vrij-
dagavond cajunfood, alleen maar Cajunmuziek. We zijn 
daar onderdeel van geweest dat wij daar op zo’n soort 
festival de zydeco mochten brengen. Maar toen gingen ze 
bijna failliet en heeft de gemeente wat geld bijgebracht 
en de schuld afbetaald en toen mocht onze vriend Didier, 
die ook een band heeft, ons niet contracteren en opeens 
kwamen er meer dan 100 man uit Nederland minder. Dus 
zijn we nu alweer uitgenodigd om er volgend jaar te gaan 
spelen, en hun komen bij ons spelen, dat is altijd zo want 

dan pas kom je aan power.

Edwin, je verteld me dat je er ingerold bent, uit 
welke stijl kom jij eigenlijk vandaan?

Ja, erin gerold, maar ik doe het graag hoor. Mijn oor-
sprong als artiest heb ik altijd in de rock gezeten, in een 
grote Hongaarse band gezeten, Omega, een symfonisch 
rockgebeuren zeg maar, dus dat waren echt optredens in 

grote stadia. 
Ik ben opgegroeid met, ik ben half Hongaars opgevoed, 
met roots muziek en Country, ik ben een grote country-
fan. Ik ben in mijn jonge jaren de rock ingerold en dat 
vond ik ook leuk maar mijn hart ligt toch meer bij dat 
organische muziek. Toen ik voor de eerste keer op het 
festival kwam kijken, dacht ik van wat is dat nu, want ik 
heb nog nooit gezien dat zoveel mensen staan te dansen 
voor het podium. Kijk, als je in een rockband zit, en je 
toert overal heen, op een bepaald moment, wordt alles 
belangrijk behalve de muziek. Het is nog enkel wanneer 
je op het podium bent of muziek aan het schrijven bent 
dat er ervan kan kicken. Want daar omheen zit er heel 
veel management en zakendoen, het is heel klinisch 
geworden. Op een bepaald moment kon ik er niet meer 
tegen, en door deze omstandigheden ben ik uit de band 
gestapt, ik vond dat ik het wel gehad hebt. Ik wilde schrij-
ven, produceren, niet noodzakelijk meer op het podium 
en toen ik bij de Zydeco band ging spelen, voelde dat 
weer aan als muziek spelen, je speelt iets en de mensen 
vinden dat leuk.

Jo… nou voor Edwin erbij gekomen is had ik nogal een 
behoorlijke vinger in de pap van hoe we een lied spelen, 
natuurlijk altijd in overleg, maar bij ons was zo’n discipli-
ne van wat, iedereen zegt maar wat en doet maar wat en 
als je niet uitkeek had je zes bazen op het podium. 
Dus sedert edwin erbij is hebben we eindelijk, gezien zijn 
ervaring en muzikale capaciteiten hebben we hem

ook direct de muzikale leiding gegeven met een heleboel 
vrijheid. Iedereen zegt wat hij denkt maar op een bepaald 
moment zegt Edwin dan, “Kappen zo doen we het”. Als je 
iedere dag op het podium staat dan lukt alles maar als je 
een liedje een tijdje niet gespeeld hebt dan sluipt er iets 
in, de beat is eruit, je mist wat en vaak kan je het niet uit-
leggen. Maar eigenlijk mis je een totaal, het moet homo-
geen klinken, wanneer je met 10 man speelt moet het als 
10 man klinken en af en toe lukt dat niet en Edwin prikt 
er als eerste altijd doorheen waar je naar moet luisteren 
en dat gaat goed. En wat prettig is, iedereen accepteert 
dat ook.

Is er een bepaald instrument die alles samenplakt 
of is ieder instrument even belangrijk?

Ieder instrument is belangrijk maar in Zydeco zit je met 
een bepaald soort bezetting en daar speelt de accor-
deon een heel grote rol. Je kan geen zydeco band heb-
ben zonder accordeon, dat gaat niet, je kan wel zonder 
saxofoon. In onze bezetting kan een accordeon niet weg, 
zoals wij onze muziek arrangeren, zover is iedereen even 
belangrijk Eigenlijk is het een verkeerd uitgangspunt, 
instrumenten op zichzelf zegt niet veel. Het is hoe die 
instrumenten samen een verhaal overbrengen en als een 
van die dingen, hoe mooi het ook is, dat in de weg staat, 
dan is het niet goed. het is pas goed als alle instrumen-
ten samen hetzelfde verhaal vertellen of ondersteunen, 
dan pas krijg je een bepaalde synergie en dan kan 1 en 
1  ineen keer drie zijn, dat het een pure optelsom  is van 

de delen. Het moet groter worden dan dat het eigenlijk 
onafhankelijk is, daar moet je proberen naar te streven 
als je muziek maakt, omdat je dan iets kan overbrengen 
dat een ander kan emotioneren of kan laten dansen en 
dat voel je gewoon, iedereen vindt het dan leuk!
Je kan het vergelijken met een auto die perfect rijdt, 
als alles afgesteld is, dan is dat heerlijk, dan werkt alles 
samen. Dat is met een band ook zo, het is eigenlijk zoals 
een machine, elk onderdeel op zich stelt niet zoveel voor. 
Maar op het moment dat ze in elkaar grijpen en goed 
geolied vertrekken zeg maar, dat is het mooiste wat er is 
en dan is ieder instrument ook even belangrijk.
Als je ons nieuwste product vergelijkt met de voorgaande 
CD’s, dan zal je merken dat we afgestapt zijn van die dikke 
solo’s die er tussen gespeeld werden. Bijna ieder nummer 

was er wel een instrument die bijna zes minuten een solo 
deed. Dat komt omdat er een gewoonte insloop, en ook 
daar zijn we bewust vanaf gestapt en wordt alles gedo-
seerd.
De mensen reageren hier heel positief op omdat het 
anders klinkt, afwisselend!

www.riverzydecoband.com

Tekst: kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
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LAATSTE B&NL PROMOTIONNIGHT IN CRESENDO
Voor het laatst muziek bij B&NL

17 december klonk voor het laatst country muziek bij B&NL met op de affiche Miss Lana en The Cockroach 
Killers Countryband, twee nieuwkomers in de country-linedance scene
Het was ondergetekende ( JPO) die de avond opende met een bloemetje voor Daisy Simons die jaren de 
workshops bij B&NL en Mensen voor Elkaar verzorgde.
Vervolgens stelde ik Kaat, Luc en Eric voor die voortaan het B&NL Country Online magazine gaan verder 
zetten, zei het onder de naam “BNL COUNTRY VERSUS COUNTRY”. Kaat wist te vertellen dat, net als voor-
heen er veel aandacht zal besteed worden aan Belgische en Nederlandse country artiesten, maar dat er ook 
nieuwe items in het blad zullen komen.
Voor ons was dit het mooiste cadeau dat we konden wensen omdat ons geesteskind geadopteerd werd en 
vooral dat het laatste Belgische magazine niet zal verdwijnen.
Onze dochter nodigde vervolgens iedereen uit om mee te werken aan een filmpje over hoe de mensen 
B&NL ervaren hebben

Gastheer van deze avond was niemand minder dan zan-
ger-presentator, muzikant en sinds kort leadzanger bij de 
Nederlandse top formatie Tennessee Road Countryband, 
ROBBIE MASTERS.
 Hij stond letterlijk ook aan de wieg van B&NL in 2005 bij 
ons eerste evenement in de Ravels Ranch, Vandaag maakte 
hij de cirkel rond.
Zoals eerder gezegd dus twee nieuwkomers en het waren 
The Cockroachkillers die de spits mochten afbijten. Al bij 
de eerste tonen werd duidelijk dat hier een top band op 
het podium stond, niet moeilijk als je weet dat het allemaal 
geschoolde muzikanten zijn waarvan zelfs drie conservatori-
um hebben gedaan. Moeiteloos brachten ze een repertoire 
van oude en nieuwe countrysongs afgewisseld met enkele 

rock&roll klassiekers en als afsluiter twee schitterende versies van “ I need 
never get old” en” S.O.B.” beide num- mers van “Nathaniel Rateliff and the Night 
Sweat” compleet met schuiftrompet waardoor deze nummers vlekkeloos klon-
ken. Meer dan drie uur bracht deze band een selectie van prachtige songs.
Niet alleen The Cockroach Killers schit- terden deze avond ook de zangeres Miss 
Lana, die eerder dit jaar op 14 mei al veel bijval kende met haar optreden 
bij “Mensen voor Elkaar” wist ook nu weer iedereen de verbazen met haar 
prachtige stem en spontane uitstraling. Ook zij bracht naast de geplande sets en-
kele songs extra zodat de bezoekers tot 01.00 uur van live muziek konden genieten.             
Een einde in crescendo

Als organisators en oprichters van B&NL konden wij ons geen mooier einde 
wensen, met tussen de 500 en 600 be- zoekers kende we een einde in crescendo 
en daarvoor danken wij in de eerste plaats alle bezoekers maar zeker dank aan al onze medewerkers van 
Struifvogelmaatschappij “De Kroon”, hondenschool “Dogfun”, onze Marshalls, onze familie, de artiesten en 
presentator en uiteraard Kaat en Luc die ons magazine verder zetten
We zullen vele onder jullie zeker nog tegenkomen op festivals en wie weet mag ik zo af en toe eens een 
stukje voor dit blad schrijven
Het gaat jullie goed
Tekst en foto’s : JPO
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MAANDAG : gesloten       ZATERDAG :  10u30 : basisles en buitenrit 

               11u30 : peuter– en kleuterles* 

DINSDAG : 20u00 : basisles            13u00 : polebending en buitenrit 

  21u00 : basisles           14u00 : basisles en buitenrit 

               15u30 : basisles en buitenrit 

               17u00 : barrelrace 

WOENSDAG :  14u15 : kinderles          18u30 : trickriding*  

   15u30 : gymcana * en buitenrit       20u00 : RODEO !     

    18u00 : barrelrace*     

   19u30 : basisles        

    21u00 : barrelrace    ZONDAG :  10u30 : basisles en buitenrit  

                11u30 : pony barrelrace en buitenrit 

DONDERDAG :    20u00 : polebending      13u00 : gymcana les en buitenrit 
   21u30 : teampenning*      14u00 : basisles en buitenrit  
            15u30 : basisles en buitenrit 

VRIJDAG : 18u00 : kidsroping       17u00 : gevorderden techniekles 

  19u00 : trickriding                                    18u00 : polebending   
  20u30 :  basisles         19u30 : roping    
  22u15 : roping        20u30 : teampenning 

             

             

PRIVE LESSEN (alleen of met meer)  HEEL DE DAG DOOR, OP AFSPRAAK : WILLIAM : 0032/475.63.01.56 

                 

 

 Barrelrace : amerikaanse snelheidswedstrijd rond olietonnen (barrels), leuk voor iedereen! 

 Polebending : amerikaanse snelheidswedstrijd  tussen 6 paaltjes. Leuk om te doen!!! 

 Teampenning : in teamverband enkele koeien uit een kudde halen en naar een stal leiden, a real 
cowboyjob… 

 Roping : werken te paard met een lasso 

 Peuter– en kleuterles : voor 2 tot 6 jarigen, paardrijden, ranchwork, spelen en dansen,… 

 Trickriding : stuntjes te paard 

 Gymcana : behendigheidsoefeningen voor ruiters en paard 

Voor meer info : William : 0032/475.63.01.56 of william.henry.dougan@telenet.be 



Als er dan iemand is waarvoor ik zoveel ontzag heb, 
dan is het wel de volgende gast die we uitnodigden 
voor een gesprek op Radio Mol in het programma 
van Eric natuurlijk. Ik noem hem een duizendpoot, 
want hij is met zoveel dingen tegelijkertijd bezig dat 
ik mij soms afvraag hoe hij het voor mekaar krijgt 
om er dan toch nog altijd vrolijk bij te lopen. We ken-
nen hem trouwens van toen hij zijn eerste stappen 
zette in België, mede door een federatie waar we 
lid van waren. We zijn elkaar nooit echt uit het oog 
verloren en ik heb zelfs ooit, zijn dochtertje geïnter-
viewd toen zij danskampioene was geworden. Maar 
Robbie zou Robbie niet zijn moest hij wel weer wat 
nieuws te vertellen hebben, dus Eric laat je gaan…

Hallo Robbie, 
jij bent van 
over de grens, 
zoals wij dat zo 
mooi zeggen, 
maar je bent 
heel populair 
in België?
Ja dat klopt, ik 
ben heel veel 
te zien in België 
en te horen, laat 
ik het zo stel-
len. We mogen 
nog lekker mee-
draaien en daar 
ben ik heel blij 
mee, is ook leuk. 
Momenteel is 
het in het Zui-
den van Nederland iets minder op het gebied. Ja en België 
is vlakbij, dus waarom niet. Ik woon pakweg een kleine 20 
kilometer over de grens, de voortuin van België.

Welk genre van muziek breng jij, Robbie?
Eigenlijk heel veel, maar als je het in de Country betrekt 
zou ik het Americana noemen, op een gegeven hebben we 
binnen de country van alle stijlen gehad. Ik probeer mij toe 
te leggen op nummers die ik leuk vind, en die ik mooi vind, 
maar ze moeten mij vooral raken, ik probeer in mijn eigen 
keuze altijd wel nummers te brengen die mij iets doen. 
Country moet je zingen met gevoel, anders komt het juist 
goed over.

Je zegt Americana, wat betekent dat in gewone men-
sen taal, is dat Mexicaans getint….
Neen, Americana is eigenlijk meer de doorsnee van Coun-
trymuziek, het kan Alan Jackson zijn, Brad Paisley of Zac 
Brown band, maar het is meer… je kunt het nergens on-

der plaatsen. Laat het ons de meer bekendere songs gaan 
noemen.

Het is dan niet echt speciaal voor linedansers?
Het is voor linedansers, maar absoluut ook voor luiste-
raars. Zo heb ik ook een favoriet nummer, een van Vince 
Gill, “me and my girl” deze heb ik kunnen bemachtigen via 
een heel goede vriend van mij. En ik breng hem ook net als 
Vince Gill, akoestisch en zoals de studio versie. Op de stu-
dio versie heb ik hem reeds ingezongen en dat is gewoon 
een nummer die mij heel erg aanspreekt. Ik ga absoluut 
mee in het vernieuwend maar het moet niet poppy klin-
ken, daar hou ik niet van, geef mij dan maar het tradionele.
Een paar jaar geleden kwam ik een opname tegen van ie-
mand uit Ierland en die hadden ouwe Countrysongs op-

g e f r i s t , 
g e w o o n 
met een 
beter ar-
r a n g e -
ment en 
hun ei-
gen taal-
g e b r u i k 
h e b b e n 
ze daar 
een fris-
sere uit-
v o e r i n g 
van ge-
maakt.

Dus als ik 
het goed 
begrijpt 
heb jij 
ook een 

eigen studio, is daar plaats genoeg om ook live mu-
zikanten te plaatsen dan?
Ja, noem het maar een studiootje, ik heb alles wat ik nodig 
heb om een goede opname te maken. Ik ben enkele malen 
de producer geweest van een paar collega’s, die in mijn 
studio hun CD zijn komen opnemen. Dus ik neem al mijn 
eigen werk zelf op, maar ik heb ook mensen die het dan 
beluisteren voor mij om te oordelen of het goed genoeg is 
om op een CD te plaatsen. Dat is dan wel fijn dat je mekaar 
een beetje scherp kan houden zo.
Negen op de tien keer is het muziek op band, maar ik heb 
ook een eigen piano, een gitaar en van alle toestanden en 
kan ik het eigenlijk perfect inspelen. Je moet mijn studio 
zien als een homestudio. Het is een kamer, daar heb ik 
mijn apparaten staan die ik gebruik, een pc, dat is gebrui-
kelijk natuurlijk. Ik gebruik enkele specifieke programma’s 
met een bepaald besturingssysteem. De reden daarvan is, 
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dat ik dat gebruik omdat dat ik weet met de software die 
ik heb, die zijn daar specifiek op gericht. Daar moet je al 
hele gekke dingen mee doen om ervoor te zorgen dat het 
niet lukt. Maar ik moet er wel bij vertellen dat ik serieus 
geïnvesteerd heb in mijn apparatuur.

Je hebt ook een rockabilly medley op cd, hoe kom je 
daarbij?
Het is een nummer, de rockabilly jive, die ik superleuk vind 
en het is er eentje om alle touwen los te gooien.  En de 
mensen hebben eens graag wat anders, iets met pit en dat 
mag en past erbij binnen de country.
Robbie, jij doet niet enkel je studio-opnames en je 
optredens, maar ook nog heel veel meer. Je zingt 
ook niet altijd alleen?
Ja dat klopt, ik doe nog veel meer, af en toe wat te veel 
ook. Ik heb inderdaad ook nog 
collegae waarmee ik optreed 
in verscheidene projecten. In 
het kort samengevat komt het 
hierop neer dat ik door een 
hele goede vriendschap, maar 
ook door mijn vocale-coaching 
dat ik ook nog doe. Daardoor 
ben ik enkele mensen samen 
dingen gaan doen. Onder ande-
re met Brett Tailor, we hebben 
het duo Masters & Tailor, en 
we maken gewoon muziek. We 
richten ons niet naar een genre 
of bepaalde stijl van muziek, 
we proberen wel zoveel moge-
lijk alles akoestisch te doen, het 
moet leuk zijn voor het publiek 
en voor ons ook natuurlijk. Dat 
is allemaal opwerkende en zijn 
we dus volop mee bezig.
Daarnaast heb ik, ook met Brett Tailor en nog wat ande-
re mensen, nog ROAR, een afkorting en staat voor Close 
Harmony. Daarmee brengen we leuke liedjes, herkenbare 
liedjes, dat kan oud, nieuw, country of iets anders zijn. 
Hiervan kan ik vb. het nummer “Fire” van de Pointersis-
ters noemen, dat brengen we akoestisch en dan proberen 
we dat vierstemming te brengen en ook in Close Harmony 
te brengen, wat nog iets heel anders is dan vierstemmig 
klinken.
Ik speel ook nog sinds pril in een band, the Tennessee Road 
band. Ze hadden mij opgebeld om me te vragen in hun ban 
d te spelen en eerst was ik daar een beetje sceptisch over. 
Het was al een hele tijd geleden dat ik nog in een band ge-
speeld had of een ban had. Tweede punt was hoeveel tijd 
dat in beslag zou nemen, enzovoort…
Dus ben ik eerst met de band gaan praten, want ik kende 
die mensen wel, en hebben we bekeken hoe we dat prak-
tisch konden inkleden. Het is op de eerste plaats bedoeld 

als noodoplossing om die mensen uit de nood te helpen, 
maar ondertussen…ja is het wel leuk hoor. Maar goed, ik 
richt mij momenteel op wijn twee andere projecten, Mas-
ters & Tailor en het project ROAR, wat ik erg leuk zo, ont-
zettend leuk om te doen, er gaat daar zoveel tijd in maar 
het is allemaal prettig om te doen.

Zolang je in alles maar plezier hebt, en dat is ook 
wat jij overdraagt op je publiek, op de mensen om je 
heen. Er zijn er wel die enkel performen om op het 
einde van de avond datgene in hun portemonnee te 
steken waarvoor ze gekomen zijn. Versta daar niets 
verkeerd mee. Maar plezier moet je hebben en kun-
nen overbrengen op je publiek…
Nou, het gebeurt vaak, wanneer ik mijn portemonnee 
opentrek ’s anderendaags dat er enkel een bonnetje uit-

valt van de benzinepomp of een paar plectrums.
Kijk, het is maar voor enkelen weggelegd, om ervan te 
leven, ik ken best wel artiesten, grote namen ook en die 
gaan allemaal gaan werken. En dat is helemaal niet erg, 
dat moet en is goed, en zolang we er plezier aan beleven 
doen we verder. De dag dat het niet meer zo is, dan stop 
ik ermee. Je gaat toch ook niet gaan voetballen als je van 
hockey houdt…
Plezier overbrengen op het publiek is best wel moeilijk 
hoor. Kijk, ik heb ook dagen dat ik niet lekker in mijn vel 
zit en toch moet je dan dat plezier uitstralen. Dan doe je 
je stinkende best want meer kan je niet doen, want je kan 
het niet afdwingen, ook niet bij jezelf.
Het gebeurt ook weleens dat ik, voor het optreden zeg van 
ik voel mij niet lekker of denk grieperig te zijn, eigenlijk 
rotsmoesjes. Maar het moment dat ik op het podium sta, 
dan is dat voorbij, de knop omgedraaid.

Maar Robbie, naast jou carrière ben je met zoveel 
bezig en daar houdt het niet op, je bent met ook al-
tijd begaan met Belgische en Nederlandse artiesten 
en je staat altijd klaar voor iedereen…
Kijk, dat is juist wat we altijd zeggen, binnen country zijn 
we met zijn allen” One Big Happy Family”, en af en toe gaat 
er weleens iets mis en veranderen er dingen en dat moet 
ook. Maar laten we even tot de kern van dit verhaal blij-
ven, want Country dat zijn die 7 cowboys die samen over 
de prairie reden om de koeien of de paarden bij elkaar te 
houden. Die leefden wel samen als “One Happy Family”, 
samen muziek maken aan het kampvuur, samen staan we 
sterker.
Kijk, iedereen heeft weleens iets die kapot gaat voor of tij-
dens een optreden. Kom ik ook soms tegen en dan ben je 
blij wanneer je kan verholpen worden door een collega. 
Dus waarom zou ik dat niet doen als je iemand kan helpen, 
daarom heb ik altijd wat in mijn auto liggen, als ik kan hel-
pen, waarom niet?

Je bracht ook een opname mee voor de radio, vier-
stemmig, enkel door jou ingezongen, kan je daar 
wat meer over vertellen Robbie? Het is een prachtig 
nummer, eentje om naar te luisteren, glaasje wijn en 
lekker voor de haard onder een dekentje…
Dit liedje, “I want to stroll over heaven with you”, van Alan 
Jackson en dat heeft ook weer te maken met dat vierstem-
mig zingen, althans dat is een privé project geweest waar-
in ik geprobeerd heb om mijn eigen vierstemmigheid meer 
naar close harmony te laten gaan. Ik vind het deels gelukt 
en daar wil ik in de toekomst nog iets mee gaan doen, la-
ter, maar dat komt goed!
Ik heb een idee, meerdere zelfs en ik moet er eens een 
paar schrappen, maar kijk, zolang ik kan zingen en er ple-
zier in heb ben ik gelukkig. Ik zou graag nog eens een cd 
uitbrengen van alle nummers, ik heb best wel nog veel ei-
gen nummers liggen, maar ik weet nog niet hoe. 

Je doet ook stem coaching, hoe ben je daar mee ge-
start, is dat puur om een ander te helpen?
Dat is een goede vraag, het verhaal die daar achter zit is 
eigenlijk de volgende. In 2008 ben ik geopereerd geweest 
aan mijn stembanden en iedereen dacht, ja de bekende 
zangers knobbel. Maar dat bleek niet zo, ik ben door het 
oog van de naald gekropen, door het zingen is het ontdekt, 
een geluk bij een ongeluk zeg maar. Ik kon steeds minder 
lang zingen na elkaar en moest meer en meer dagen rusten 
voor mijn stem weer in orde kwam, het voelde niet goed. 
Nu moet ik er wel bij vertellen dat ik een fantastische arts 
had die meerdere grote namen heeft behandeld en het 
is goed gegaan. Maar dan ga je de revalidatie in want na 
de operatie moest ik opnieuw leren praten, opnieuw leren 
zingen en dat was best moeilijk. Dan heb ik ontdekt, want 
je kan niets meer en ik moest echt goed luisteren naar die 

dame, een professioneel iemand hoor. Ik ben daar een 
hele tijd naartoe geweest, iedere week. Mijn stem kwam 
weer helemaal terug, gelukkig en ik vond dat ik daar iets 
moest mee doen met datgene wat ik meegemaakt had.
En toen hoorde ik van andere collegae die ook problemen 
kregen, dat ze dat best moeilijk vonden en toen dacht ik 
van “He hoe zit dat nou”, ik ben toen wat dingen gaan pro-

beren met mensen en ik kon wat tips geven en dat werk-
te en daarmee heb ik mij zo’n beetje als stem coaching 
omhooggeduwd. Je moet niet bij mij zijn als je wil leren 
zingen, ik ben geen zangpedagoog, maar ik leer mensen 
dingetjes aan en die tips gaan heel ver hoor. En daar haal 
ik voldoening uit, ik zie sommige mensen openbloeien na 
een paar tips en dat geeft mij voldoening.

Robbie we wensen jouw nog heel veel succes in je 
verdere plannen en projecten, bedankt!

www.robbiemasters.nl

Intervieuw; eric van deMert
Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
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In ons magazine is er ook plaats gemaakt om men-
sen in de verf te zetten, die wat doen met het con-
cept Country. Country is niet enkel muziek, het is een 
gevoel, een passie voor deze manier van leven.
Mensen die heel wat over hebben en misschien zich-
zelf een beetje wegcijferen voor anderen, want zien 
we deze personen niet enkel als uitbaters of zaak-
voerders? Vergeten we soms dat de start van iets al-
tijd begint met zelf de passie te willen beleven?
De eerste gastpreker is Fredero van de Redbarn te 
Zaffelare, hij vierde vorig jaar zijn tienjarig bestaan 
en hij mag dan ook de spits afbijten in deze reeks.

Fredero…
Mijn naam 
is dus Fre-
dero, dat is 
mijn coun-
trynaam af-
geleid van 
mijn eigen 
naam, Fred-
dy de Roose 
en de naam 
van de zaak 
“ Re d b a r n ” 
is feitelijk de 
naam van 
mijn groot-
vader Ber-
nard.

Het begin…
Ik was op 
een avond binnengestapt bij de Wildhorses, een country-
club, om te filmen want was een hobby van mij. Er was 
daar een evenement aan de gang en ze hadden mij dus 
gevraagd om te komen filmen. Ik heb dat zowat bekeken 
en ik vond dat gezellig en leuk, dus had ik mij ingeschre-
ven in die club. Maar na een tijdje ging die club, wegens 
wanbeleid, op de fles en heb ik dus die club overgenomen 
bij wijze van spreken. Ik heb toen de naam veranderd van 
Wildhorses naar Spirit of Horses en zo ben ik gestart met 
een eigen club. Ik kende daar niet zoveel van en heb zo’n 
beetje alles moeten leren met vallen en opstaan.

De Redbarn…
Ja, toen onze club twee jaar bestond kwam ik met het 
idee dat het wel leuk zou zijn om een eigen clubhuis of 
zaal te hebben. En dus kwamen we hier in dit pand terecht 
en hebben we dit krot, samen met de clubleden, in drie 
maanden kunnen opbouwen tot wat het nu is.
Ik denk dat wij de enige club zijn met zo’n prachtige zaal in 
Oost-Vlaanderen.
Dus naast onze wekelijkse lessen op vrijdagavond hebben 

we ook wekelijkse optredens die hier doorgaan en waar 
iedereen meer dan welkom is. We moeten dat eigenlijk 
beetje doen om de kosten te dekken, want je weet ook, 
een pand huren kost geld en dat moeten we ergens van 
halen. Komen daar ook nog de stookkosten, verzekering 
en de nodige vergunningen bij. De mensen zien altijd het 
mooie ervan maar er hangt daar een serieus prijskaartje 
aan vast hoor.
Moest ik het moeten kunnen overdoen, zou ik het waar-
schijnlijk niet meer ondernemen om zoiets op te bouwen. 
Ik ben nu aan mijn elfde jaar bezig, en er staat geen eind-
datum op, maar ik ga dit toch niet doen tot mijn 65ste. 
Ik heb veel mensen leren kennen en ontmoet en plezante 
momenten meegemaakt, maar neen, ik zou het niet meer 
herdoen.

Iets kleiner zie ik wel 
zitten, iets voor een 
man of 30 met livemu-
ziek om naar te luis-
teren, ja, dat zou nog 
wel kunnen iets wor-
den. Ik ben ook geen 
danser, ik heb een 
club maar verder heb 
ik geen voeling met 
het line dansen. 
Nu hedendaags, met 
de evolutie die we 
meemaken is deze 
zaal een beetje te 
groot geworden. Als 
er 100 mensen binnen 
zitten toont dat leeg 
aan. De tijden van een 

bomvolle zaal zijn voorbij hoor.

Muziek…
Ik hou echt wel van de oude country, niet waar er hierop 
gedanst wordt, maar echt die pure country zoals Willie 
Nelson en dergelijke.
De muziek dat het grote merendeel van de artiesten hier 
brengen zijn echt gericht op het line dansen. Dat heeft ook 
een hele evolutie meegemaakt hoor, vroeger kwamen de 
artiesten en zongen ze hun goesting, daarna werden er 
verzoeklijstjes op de tafels gelegd en konden de dansers 
invullen wat ze graag willen horen. Nu liggen er al hele play 
listen op tafel met de passende dans erbij. Het evolueert 
zo snel dat het eigenlijk niet goed meer voelt. Inn de dans-
lessen gaat alles zo snel, want ze kunnen niet rap genoeg 
een nieuwe dans aanleren. Nu is het zelfs zover gekomen 
dat de dansers zelfs durven bevelen wat de artiest moet 
zingen. Ik vind dat allemaal een beetje jammer en wie 
heeft er schuld aan, de artiest omdat hij daaraan toegeeft 
of de hele maatschappij? Dat zijn discussies waar ik niet 
wil in tussen komen als organisator en uitbater.
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Publiek…
Ja het publiek, de line dansers is ook verandert, de jonge 
mensen van tien jaar geleden zijn uit mijn club verdwe-
nen. Nu vinden we, en dat is bijna in alle clubs zo, mensen 
van middelbare leeftijd en zelfs ouder. ja die kinderen van 
vroeger worden ook groter maar de jeugd van vandaag is 
veel meer bezig met de social media en zoekt geen manier 
meer om persoonlijke contacten te leggen. Er is geen inte-
resse meer om te gaan dansen of om naar demo’s te gaan, 
ze zijn een ander straatje ingeslagen. Ik vind dat heel jam-
mer en kijk ik met weemoed naar de oude tijd.

Evolutie…
Ja die is erg verandert, vroeger werd er enkel gedanst op 
pure country, dan is er een moment gekomen dat men line 
dans deed op moderne liedje. Dat vind ik dan persoonlijk 
jammer, en als we dan eens een avond organiseren met 
pure country, dan moeten we toch wel vaststellen dat vele 
oude dansen in de vergeethoek geraakt zijn. Jammer, want 
we hebben zoveel goede artiesten onder ons, maar als ze 
hun ding brengen op het podium. Dan lopen we het risico 
om een lege dansvloer te zien of erger nog een lege zaal.

Workshops…
Ja inderdaad vroeger werden er workshops gegeven en 
kon iedere club op hetzelfde liedje dezelfde dan doen. 
Dat is altijd mooi, iedereen gelijk. Dat wordt minder ge-
geven en ik betrap mij daar eigenlijk op dat ik ook nooit 
een workshop geef hier. Ik vraag mezelf eigenlijk af waar-
om niet, waarschijnlijk omdat ik vergeet dat we dat nog 
kunnen doen. Maar het probleem is dat we eigenlijk zo’n 
beetje in een milieu zitten dat iedere club zo beetje zijn ei-
gen artiesten voorkeur heeft. En dan heb je dat probleem 
dat wanneer het hun zanger niet is, ze ook veel minder op 
de dansvloer staan.

Countrykledij…
Ja dat mis ik en ik heb misschien ook zo’n beetje de fout 
gemaakt op mijzelf om mijn hoed en mijn kledij aan de 
kant te gooien. Er zijn er daar velen mij in gevolgd en ik 
heb daar een beetje spijt van. Misschien heb ik daar zelfs 
een beetje het publiek, de clubs zeg maar, weggejaagd heb 
door mij als persoon niet meer country te kleden.
In hub ogen ben ik nu eigenlijk maar een gewone organisa-
tor, vroeger was ik city marshall Fredero.
Als je zo kijkt op You Tube naar die filmpjes uit het buiten-
land waar ze allemaal country gekleed zijn, amai…

Nieuwe artiesten…
Vele artiesten hebben inderdaad hun eerste stappen hier 
op het podium gezet. Dat is ook weer zo’n beetje het resul-
taat van het feit dat wij vroeger op een countryavond drie 
of vier artiesten uitnodigden. Die tijd is voorbij, financieel 
niet haalbaar meer, dus toen konden wij daar weleens een 
onbekend of nieuw iemand tussenplaatsen. Degenen die 
dat meegemaakt hebben zijn mij tot op de dag van van-
daag nog altijd dankbaar hiervoor.

Maar ik moet ook vaststellen dat de keuze kleiner en klei-
ner geworden is. Als we dan al spreken over pure coun-
tryzangers, die knappen af en uiteindelijk blijven met de-
zelfde artiesten zitten.

Cd-avonden…
Ik denk daar wel aan, maar ik ben bang dat ze mij gaan af-
schieten. Voor de saloon zelf en in de tijd dat we nu leven, 
zou dat mij financieel, enorm goed uitkomen. Per evene-
ment wordt het altijd maar moeilijker en moeilijker om uit 
de opbrengst van de entree en de drank de zangers te kun-
nen betalen.
En als ik dat moest doen dan riskeren we het risico dat 
iedereen dat gaat doen en dan, ja dan is het helemaal om 
zeep voor de artiesten en dat willen we absoluut niet.

Decoratie…
Ja, dat is echt iets van jaren verzamelen, maar er hangen 
hier ook dingen die mij geschonken werden of in bruikleen 
werden toevertrouwd. Mocht ik ooit de boel sluiten, dan 
komen ze hun hebbeding terughalen.
Het mooiste stuk is dat paard “Spirit”, die heb ik als eerste 
gekregen van mijn vrouw, dat is een beetje nostalgie.

Dochter…
Neen, mijn dochter is nu wel haar interesse verloren in 
de Country? Van kleins af deed ze mee aan demo’s maar 
neen, nu kan het haar niet meer bekoren. Ze zou graag 
laten een winkel hebben, maar zeker niet in iets wat te 
maken heeft met country en western. Ik denk eerder dat 
ze iets gaat doen met dieren, daar houdt ze heel veel van.

Crew…
Ja zonder al deze mensen zou ik dat hier niet klaarkrijgen. 
Ik vraag mij dikwijls waarom ze het doen, maar ik denk dat 
hze het gewoon heel graag doen en ik moet zeggen dat ik 
nu al maanden met dezelfde mensen kan werken.Zij staan 
wekelijks klaar om alles klaar te krijgen, achter de bar, 
in de zaal. Zonder hen zou ik de deuren mogen sluiten, 
ze doen dit allemaal onbaatzuchtig, vrijwillig. Pas op, 
ik geef hun veel vertrouwen ook hoor, en dat is weder-
zijds. En dan mijn vrouw en zus, die zitten wekelijks 
achter hun tralies om de financiële kant in het oog te 
houden. Zij zorgen ervoor dat de artiesten hun geld 
krijgen waar ze recht op hebben. ’s Avonds krijg ik de 
papieren en de geldkoffer in handen geduwd, moet mij 
van de rest niet aantrekken.

Toekomst…
Och, ik zou graag één keer iets willen doen met de pure 
country, een niet te grote tent met daarrond oldtimers 
en een klein podium. En zoveel mogelijk akoestisch, 
de uitwerking hiervan kan ik echter niet alleen doen 
en daarvoor moet ik mij omringen met de juiste men-
sen. Het zou mijn laatste evenement kunnen worden.
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Soms valt een mens van de ene verrassing in 
de andere, zo overkwam het mij weer eens. 
Mijn papa zei altijd “Leerr eerst je eigen land 
kennen voor je naar ergens anders trekt. 
Weerom moet ik hel gelijk geven. x aantal 
jaren zijn wij op vakantie geweest naar Ame-
rika, het land van de cowboys en de rodeo’s. 
en wat blijkt? Ja hoor, in ons eigenste kleine 
landje hebben we net hetzelfde, cowboys en 
rodeo’s…wij hebben ze gevonden en willen 
jullie graag meenemen in deze wereld vol 
passie, plezier en hard werken.

Hallo Wlliam Junior Dou-
gan, hoe heb je het liefst 
dat wij jou aanspreken?
Voor mij is dat gelijk, er zijn 
mensen die mij William 
noemen, anderen zeggen 
dan junior tegen mij en 
de rest spreekt mij aan als 
Dougan of junior Dougan, 
maakt niet uit.

Ik veronderstel dat jouw 
papa hier mee begonnen 
is?

Ja mijn papa met mijn grootvader eigenlijk, omdat mijn 
papa werkte in Bobbejaanland, het attractiepark hier vlak-
bij toen hij 17 jaar was. Daar kwam in de zomer een Ameri-
kaanse rodeo groep shows geven, en omdat ons papa zeer 
goed kon Engels praten. Hij was Engels opgevoed want 
mijn grootvader kwam uit Ierland en een de manager van 
die show had dat gezien en gehoord, vroeg om de show 
mee te organiseren en in te staan voor de vertaling van 
het Engels naar Nederlands. Nadien zei hij tegen papa dat, 
als hij goesting had, hij mocht meerijden en zo is hij be-
ginnen rodeorijden met paarden en stieren. Hij bleek er 
echt talent voor te hebben en nadien werd hem, weerom 
door die manager, gevraagd om mee te gaan naar Amerika 
om daar een toekomst op te bouwen maar hij kon mijn 
grootvader niet goed achterlaten. Dan zei mijn grootvader 
tegen hem: “als ge hier blijft dan maak ik hier voor U een 
ranch, en zie 40 jaar later zijn we er nog. Wij waren de 
eerste ranch in België, nu zijn er ongeveer 10 in België die 
aan western rijden doen. 

Is je vader dan direct begonnen met shows te geven 
of hoe evolueerde dat verder?
Eigenlijk is dat begonnen, tijdens die shows in Bobbejaan-
land had hij veel gezien en daarmee begon hij te experi-
menteren en zelf ideeën te bedenken. En op een dag was 

hij zoiets aan het proberen en zotte dinges te doen, en een 
gepensioneerd mens had dat gezien. En die zei tegen mijn 
vader:” moest ik nu volgende week met een bus bejaarden 
naar hier komen, zou je dan een show kunnen geven?” dat 
was dus de eerste keer en zo is dat blijven groeien en ver-
der groeien.

Is hij dan uiteindelijk nog naar het buitenland ge-
weest?
Ja hoor, nu nog altijd organiseert hij trips naar Wyoming 
om te gaan rijden, hij nam toen 10 mensen van hier mee 
naar een ranch gedurende 10 dagen om met paarden 
koeien te gaan drijven in de prairies van Wyoming. Dat 
heeft hij veel gedaan en ook meegedaan aan competities, 
bullriding competities, dat is met stieren of saddle drone 
met een zadel op wilde paarden en zo van alles.

Dus, dan ben jij geboren en ik denk dat je er in zit 
van kleins af…
Inderdaad, ik was amper twee maanden oud toen mijn 
papa mij meenam in zijn armen op het zadel. Naast het 
paardrijden ben ik dan ook gaan voetballen, ik heb dat 
zo’n beetje geprobeerd te combineren, maar nu de laatste 
jaren heb ik mij 
echt toegelegd 
op het paardrij-
den en bullriding.
In hoever be-
heerst dat jou 
leven?
100 procent 
daar draait al-
les om eigenlijk. 
Wij gaan niet 
ergens anders 
gaan werken om 
dan samen nog 
wat cowboytje te 
spelen. Wij heb-
ben werknemers, 
want alleen kun-
nen we dat niet 
meer doen. Dit 
is ons werk, full-
time, want de westernwereld is echt aan het groeien en 
we geven dagelijkse lessen van kleine kinderen tot men-
sen met een handicap komen hier. We bieden basislessen 
aan, maar ook barrelrace leren we aan, polebending, trick-
riding en technieklessen voor gevorderden, ook roping en 
rodeo, kortom iedereen die iets wil doen met paardrijden 
kan hier zijn eigen wel komen amuseren. Het is niet zo, 
wanneer hier komt rijden en je kan alleen maar meerijden 
met een basis les, stap, draf en galop, neen, een keer dat 
je de basis heb gehad kan je hier doen wat graag wilt doen.

Vertel eens hoe jou dag eruitziet…
Het eerste wat we doen is de stallen gaan uitmesten, dat 
gebeurd elke dag, nadien instrooien en water geven. Dan, 
in de zomer gaan we, met de mensen veel gaan buitenrij-
den in de bossen, dan wat lessen geven. In de zomer heb-
ben we meer buitenritten, het varieert veel en eigenlijk 
is een dag nooit hetzelfde en ook nooit saai. In de winter 
komen de mensen meer lessen rijden, binnen want dan 
kunnen we niet buiten. Maar het volk blijft altijd komen.

Van alles wat je hier voorstelt, wat heeft jouw voor-
keur?
Ik heb mij voornamelijk toe-
gelegd op bullriding. Ik ga 
dit jaar in Mei naar Ame-
rika om deel te nemen aan 
de professionele reeks van 
bullriding. Ik ga proberen 
Europa een beetje op de 
kaart te zetten in die we-
reld, en hopelijk gaat dat 
lukken.

Je vertelt mij dat je echt 
als een cowboy opgegroeid 
bent, heb je nooit geen pro-
blemen gehad op school?
Nee, ze vonden dat tof, ik 
heb er nooit moeilijkheden 
van ondervonden, maar 
ik ben ook altijd hier in de 
buurt naar school gegaan 
en was deze ranch tamelijk 
gekend.

Hoe groot is deze zaak ei-
genlijk geworden…
Mijn vader vertelde mij al-
tijd dat hij gestart is met 1 
piste, vier paarden en één zadel. Als mijn papa zijn zadel 
aan de klant moest geven dan moest zonder zadel rijden. 
Zo is dat begonnen, nu is dat toch wel groot geworden. Er 
zijn hier ook paarden van eigenaars, die hun paard hier op 
stalling brengen, we hebben ook onze eigen paarden die 
we verhuren en als je hier komt en je wil meerijden dan 
kan je dus hier een paard huren. De meeste paarden die 
wij hebben zijn quarters, die zijn het meest geschikt om 
te doen wat wij willen doen met paarden. Die zijn slim en 
kunnen goed getraind worden, die zijn meestal koel in het 
hoofd. Wij geven veel shows met muziek en licht effecten 
en die zijn heel koel en die kunnen daar beter tegen dan 
de andere paardenrassen.

Jullie geven dus shows, waar zijn jullie al geweest 
met jullie show?
Om een paar te noemen, de jumping in Zandhoeven, de 

dag van het paard in het Zilvermeer in Mol. Overal ei-
genlijk, we geven tussen de 10 en 15 shows in België en 
Nederland en dan twee grote shows hier op de ranch, de 
kerstshow en nog een spring rodeo in de lente.

Wanneer jullie een show organiseren is dat met mu-
ziek en alles erop en eraan??
Tijdens onze shows, onze shows gaan door in de binnen-
piste en daarnaast hebben we dan ook een grote tent 
staan waar nadien nog concerten zijn en een dj komt spe-
len. Ik hou ook van deze muziek, ik ben vooral een fan 
van Garth Brooks en ook de minder gekende country, de 

niet-commerciële country zou 
ik zeggen. 
Ik hoor eigenlijk alles graag, ik 
kan hier voorbeeld ook perfect 
hiernaar een party gaan en 
staan dansen op elektronische 
muziek, ik sta voor alles open.
Maar toch, ons papa die was 
destijds verzot van country en 
toen die mij naar school bracht 
of kwam halen, dan stond er 
altijd countrymuziek op. Je 
groeit daarmee op, ons mama 
die houdt van rockmuziek, dat 
hoor ik ook graag.
Ook als ik uitga, ben ik meestal 
country gekleed. Natuurlijk als 
ik naar een discotheek ga, dan 
mag je niet binnen met een 
hoed… maar ja, ik loop altijd zo 
Doen jullie buiten die twee 
shows hier ook wedstrij-
den?
Ja, we hebben een buckle com-
petitie, in de westernwereld is 
de grootste prijs is geen geld 
dat je kunt winnen maar de 

buckles, dat zijn de echte trofeeën. We hebben dus zes 
wedstrijden op een jaar, die tellen allemaal mee voor de 
punten en dan tijdens de kerstshow is de finale. En wie 
op het einde van het jaar de meeste punten heeft, elk in 
zijn categorie, ontvangt een buckle en dat draag je heel je 
leven mee.

Hoe maken jullie hiervoor reclame?
Mond aan mondreclame, posters en vooral social media, 
daar zijn we er erg in gegroeid en we hebben ook een 
facebook pagina Gispsy horses ghr, daar hebben we bijna 
5000 likes op. We maken ook filmpjes van onze shows, zo 
van een twee drie minuten en een maand voordat we een 
show hebben zetten we dat online. Dan zitten de mensen 
weer op hun honger en zijn benieuwd van wat ze nu weer 
zullen te zien krijgen.
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Op onze laatste show hadden we hier elf verschillende na-
tionaliteiten te gast en dat komt dan vooral door persoon-
lijke contacten. Wij zijn vorig jaar naar Brazilië moeten 
gaan om mee te doen aan een wedstrijd en daar hebben 
we veel contacten gemaakt. Dan, ons papa is met het Bel-
gisch team van de barrelrace, hij is daar trainer van, ook 
mee naar Brazilië moeten gaan. En volgend jaar gaat hij 
naar Panama, dus zo leren wij veel mensen kennen we-
reldwijd. Ons papa heeft ook nog veel contacten van vroe-
ger, toen hij in Amerika ging gaan rijden en zo is dat blijven 
groeien.

Jullie ranch ziet er ook echt 
Amerikaans uit, mag ik dat 
zeggen?
Jazeker, in het begin had het 
nog iets meer een Engelse stijl, 
omdat mijn grootvader dus van 
Ierse afkomst was. Toen deden 
we hier ook meer dressuur en 
jumping en western erbij, maar 
nadien is dressuur en springen 
weggevallen en is het puur wes-
tern geworden.

Het verwonderd mij een beetje dat er hier in België 
zoveel interesse leeft onder de mensen voor het vol-
gen van lessen in alles wat jij opsomt…
Ja, dat kan in het weekend variëren van dag tot dag, maar 
het aantal mensen die komen, het zijn er behoorlijk veel.
Wij motiveren ook de mensen die bij ons lessen komen ne-
men en die een goed niveau bereiken laten wij ook mee-
rijden in onze shows. Dat is motivatie, als jij vb. hier de 
eerste keer aankomt en jij komt barrel racen en je vind dat 
plezant, en je bent een heel jaar aan het rijden en lessen 
volgen en we zien u groeien, dan durven wij zeggen van 
als je goed traint dan mag je volgende maand meerijden in 
onze show. In een normale show doen ongeveer 30 tot 35 
mensen mee, en iedereen doet mee in het onderdeel dat 
hij het best onder de knie heeft of het liefst doet, enkelen 
doen mee in meerdere categorieën.
Leg eens uit voor onze lezers wat die termen als barrel-
race, polebending en dergelijke betekenen…
Barrelrace is eigenlijk een rodeo event speciaal voor de 
vrouwen, vroeger was er echt alleen bullriding en saddle-
bronc, dat is met de wilde stieren en wilde paarden. Vroe-
ger mochten de vrouwen daar niet aan meedoen in Ame-
rikanen en toen hebben we hier beslist om hier iets maken 
voor ons eigen en toen hebben ze barrel racen ontworpen. 
Dat is een race rond olietonnen, dus er staan 3 tonnen en 
dan moeten ze om het snelst het parcour afleggen en dus 
de rapste wint.
Dan heb je nog polebending, dat is een slalom heen en 
weer tussen 6 kegels, tussen elke kegel is er een afstand 
van 5 meter en deze staan in rechte lijn na elkaar.
Dan hebben we nog trickriding, dat spreekt voor zich, dat 

zijn stunten te paard, zo spectaculair mogelijk. Dan doen 
we ook nog een Carrousel, daar openen e ook al onze 
shows mee, dat is 10 ruiters elk met een Amerikaanse vlag 
en rijden wij een speciaal patroon dat mooi is om naar te 
kijken voor het volk.
En dan hebben we nog veel van die ludieke spelletjes, en 
dat is misschien nog het leukst om naar te kijken. Bv. Een 
bootrace, 8 ruiters en die moeten elk 1 ruiterlaars afge-
ven aan een persoon. Deze legt alle laarzen samen op één 
hoop op het einde van de arena, dan wordt een startschot 
gegeven en dan moeten ze om ter snelst naar die botten 
rijden, van hun paard springen en die bot terug aantrek-
ken en terugkomen… heel plezant voor het publiek om 
naar te kijken. Pure entertainment eigenlijk!
Doen jullie ook mee aan internationale wedstrijden 
in Amerika?
Ja, nu dit jaar ga ik in Mei naar Amerika met een vriend van 
mij, Kevin Dauwe en een Fransman naar ginder om rond 
te trekken met de auto. En dan gaan we rondtrekken van 
rodeo naar rodeo doorheen Amerika en hopelijk genoeg 
punten bij elkaar rijden om te kunnen meedoen aan de 
finales.
Dat is mijn doel en ik ben daar op gefocust voor 2017 mijn 
reis naar Amerika van Mei tot eind Juli. Ik streef ernaar 
om de eerste Europeaan te worden die in de National Fi-
nals rodeo terecht komt in de categorie bullriding. Dus in 
Amerika heb je de PRC, dat is de Professional Rodeo Cow-
boy Association, dat is vooral in de zomer, van Mei tot Sep-
tember zijn er heel veel rodeo wedstrijden en daar wil ik 
aan meedoen. Per rodeo dat je wint krijg je een geldprijs 
en de top 15 die het meeste geld heeft verdiend mag in 
december meedoen aan de National Finals in Las Vegas.

maar dat is alleen de top 15 van de wereld. Dus ik hoop nu 
goed te trainen en daar veel te gaan rijden zodat ik op een 
bepaald niveau geraak en dan tegen mijn 25ste verjaardag 
zou ik die top 15 graag willen halen, ik ben nu 20 jaar, dus 
dat moet te doen zijn, hopelijk sneller maar we moeten 
realistisch zijn want dat is echt niet gemakkelijk. Zeker niet 
als Europeaan, maar nu gaan we dit jaar ons proberen in 
te werken en veel contacten te leggen.

Ik wil daar zover in gaan als het mogelijk is, maar dit is fy-
siek een heel zware sport, en dat vergt veel van je lichaam. 
Tot een leeftijd van 35-36 jaar is dat haalbaar om dat te 
blijven doen, je moet er echt het maximum uithalen in die 
korte tijd. We zullen wel zien hoe het loopt, we zullen er 
alles aan doen om ver te geraken.

Hoeveel uren per dag moet je daarvoor trainen, 
want dit vraagt toch een goede voorbereiding…
Constant eigenlijk, want je moet fysiek een heel sterk li-
chaam hebben, want hoe goed je eigenlijk ook rijdt, je 
gaat altijd vallen. Je moet 8 seconden blijven zitten, maar 
na dit aantal seconden val je toch. Dus je lichaam moet 
atletisch zijn, want een atletisch lichaam kan veel meer 
verdragen. Wanneer je een zwak lichaam hebt is de kans 
op kwetsuren veel groter, als je gekwetst zijt kan je niet rij-
den en wanneer je niet kan rijden kan je ook geen punten 
binnenhalen.
Je moet dus zien dat je fit blijft zowel fysiek, als balans-
training en echte training, we trainen hier elke zaterdag 
op echte stieren. Het stopt dus niet, je moet er continue 
mee bezig zijn. Het belangrijkste is nog mentaal tegen op-
gewassen zijn, want het is heel intimiderend om daarop te 
stappen. Als je er mentaal niet klaar bent, dan bent ge op 
voorhand al verloren. Je moet eens je erop zit, moet je al-
tijd denken, wat er ook gebeurd, ik val hier niet af. Je moet 

in jezelf geloven want het is per slot een gevaarlijke sport, 
dus moet je er voor 100 procent achterstaan in wat je doet 
en dat is het belangrijkste van allemaal.

Worden jullie nooit beschouwd als zijnde:” daar heb 
je weer die cowboys?”

Dat weet ik niet, daar trekken wij ons niet veel van aan. 
Waarschijnlijk wel, je weet dat nooit, het is al hard gemin-
derd. Het is waarschijnlijk omdat ze dat in België niet ge-
wend zijn, zijn ze meestal heel sceptisch wat we doen met 
die beesten. Maar we hebben al zoveel mensen die daar 
een slecht gedacht over hadden, uitgenodigd om te zien 
wat we doen en die hebben nadien ook door dat er daar 
helemaal niets mis mee is. Het is allemaal diervriendelijk 
wat we doen.
Een dier die niet goed verzorgd wordt kan ook niet preste-
ren, daar wordt allemaal goed voor gezorgd.

Je hebt sinds kort een vriendin, gaat die daar in mee, 
in jouw levensstijl?
Ja, ze is een jumping rijdster, haar familie doet wat met 
jumpingpaarden, maar nu sinds ze mij heeft leren kennen 
komt ze nu ook elke week mee barrelracen, Ze heeft zich 
ook al cowboyboots nu, dus, ze is aan het overschakelen…

Hoe kunnen de mensen die interesse hebben zich 
hier aanmelden?
Ze kunnen ons vinden via Facebook of telefonisch, maar ze 
kunnen hier gerust naartoe komen en komen meerijden.
Er zijn heel veel gewone mensen die hier komen rijden of 
iets komen drinken voor de gezelligheid.

www.gipsyhorsees.com

Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
             Willam Junior Dougan



Velen weten reeds dat wij een goede samenwerking 
hebben met Nashville Rock. Eric heeft ons uitgenodigd 
voor onbepaalde duur tweewekelijks een artiest mee 
te brengen naar de studio van Radio Mol, om een live 
interview te doen voor zijn programma. Het lijkt een-
voudig maar soms zijn er onverwachte hoestbuien die 
de artiest beletten om aanwezig te zijn. Dan gaan we 
snel op zoek naar een oplossing en meestal komt dat 
goed, zo ook 18 december 2016.
Maar het laatste interview voor de kerstdagen werd 
een heel speciale, want niet één maar 4 personen wa-
ren te gast in de mooie studio bij Eric. En ze waren zo 
enthousiast dat ze konden komen dat ze ook nog eens 
het idee brachten om live te spelen en te zingen. Je 
moet weten dat de studio, een volledig digitale opzet 
en enige vrije radio die zo werkt, eigenlijk geen band 
kan plaatsen. En zonder technieker van Radio Mol, Eric 
die weet wel aan welke knoppen hij moet draaien om 
te presenteren maar daar stopt het dan ook.

Tin Wheel, want zo heetten onze gasten, waren verge-
zeld van hun geluidstechnieker samen met een halve 
vracht kabels en panelen. Na een halfuurtje waren 
ze gesetteld en was Eric gerustgesteld over de goede 
kwaliteitsklanken die door de kabel zouden vertrekken. 
En ik kan je verzekeren het was een interview met de 
nodige humor, geleuter en gelach.
Hugo de leader van de groep en zijn vrouw Lucia, de 
leadzangeres en niet te vergeten Roger de drummer 
van de band brachten die avond een meer dan kwali-
teitsvol optreden. En daarvoor moeten wij dan zeker 
de geluidstechnieker, Rudi bedanken, want die heeft 
schitterend werk geleverd zonder de studio half af te 
breken!

Hugo, Lucia, Roger en Rudi welkom in de studio, 
de meeste mensen kennen jullie Tin Wheel wel. 
Jullie spelen, ik mag dat wel zeggen, allround 
country, klopt dat?
Ja dat klopt, dus, wij Tin Wheel zijn een band bestaan-
de uit zes muzikanten, die ieder zowat verschillende 
instrumenten bespelen gaande van een pedal steel tot 
banjo, akoestische gitaar of basgitaar, piano maar ook 
mandoline en niet vergeten de drum natuurlijk. En dan 
hebben we ook nog de verschillende vocals.

Dat is een hele opzet zo’n optreden, dat vergt heel wat 
energie volgens mij…
Dat klopt ook, als wij zo’n setje willen spelen dan 
moeten wij ongeveer 2 à 3 uur voordien ter plaatse 
zijn en dat is niet om pintjes te drinken hoor. Maar ge-
woon om ons materiaal uit te laden, heel de puzzel in 
elkaar te steken, allemaal de fiches en alle stekkers en 
knopjes juist te draaien en het volume van het geluid 
te regelen volgens de grootte van de zaal

TIN WHEEL ALS KERSTGESCHENK… Dat is een hele opzet zo’n optreden, dat vergt heel 
wat energie volgens mij…
Dat klopt ook, als wij zo’n setje willen spelen dan moeten 
wij ongeveer 2 à 3 uur voordien ter plaatse zijn en dat is 
niet om pintjes te drinken hoor. Maar gewoon om ons ma-
teriaal uit te laden, heel de puzzel in elkaar te steken, al-
lemaal de fiches en alle stekkers en knopjes juist te draaien 
en het volume van het geluid te regelen volgens de grootte 
van de zaal.
Ja want als ik zo reken dan speelt iedereen wel meer 
dan een instrument…
Jawel, onze geluidsman, de rudi die moet uiteraard, even 
denken, zo’n 24 micro-ingangen gebruiken.
Chapeau voor de technieker…
Wel, daar is ook een hele evolutie aan voorafgegaan, voor-
heen was hij gewoon om analoog te werken. Dat is op de 
mengtafel zoals we die uit de oertijd kennen, veel schuifjes 
en massaal veel knopjes en bij ons kreeg hij een digitale 

mengtafel. We hebben hem efkens moeten vastbinden, 
anders was die gaan lopen. Maar hij is nu zodanig geëvo-
lueerd. Nu is het andersom en werkt hij niet graag meer 
analoog.
Ja dat is nu eenmaal zo, een keer je hebt gebruik gemaakt 
van de moderne technieken kan je niet meer zonder…
Kijk moesten we teruggaan naar de tijd dat je de telefoon 
moest opwinden en dat er aan de andere kant van de 
draad dan een toestel ring ring deed, ja… waarschijnlijk 
herinnert iedereen zich de eerste gsm.je kon er iemand 
mee doodgooien…
Ik heb ooit meegedaan aan de wedstrijd GSM gooien in 
Oostende en ik was de laatste, ja ik smeet nog met zo’n 
eerste ding. Maar ik moet eerlijk zijn, we hadden vooraf 
eerst een optreden gehad en een paar pintjes gedronken.

Ja dat zegt heel veel, maar jullie drinken nooit voor 
een optreden, is dat bewust want het gebeurd heel 
veel, en daarmee bedoel ik niet dat iedereen die 
optreedt dronken is, gelukkig maar. Maar je ziet ook 
groepen die voor het optreden aan de toog hangen 
om in de sfeer te komen…
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Klopt, om in de sfeer te komen kan je coke snuiven, 
doen we ook niet, vrouwen gaan versieren, dat doen 
we ook niet want ik heb te doen met de zangeres (mijn 
vrouw dus), ik heb dat voordeel dat ik nooit te laat thuis 
kom. Wij komen op verschillende podia en wat we soms 
meemaken en ik spreek nu niet over het country milieu. 
Maar anderen die hebben een soundcheck die prachtig 
klinkt en dan gaan ze achter de coulissen en hebben de 
nodige sferen opgenomen, komen dan terug het po-
dium op en is er 70 procent van de kwaliteit weg. Terwijl 
die mensen zich vanbinnen wel goed voelen en dat kan 
bij ons niet!

Ja en vooral dan wanneer je country zingt, je 
brengt dat met gevoel over naar het publiek en als 
je dan zelf in hogere sferen zit, dan kan dat niet 
lukken volgens mij…
Jullie zijn een Allround country groep, wat pri-
meert bij jullie is het de country of is het 
bluegrass of nog iets anders?
Het primerende is dat het country getint klinkt, 
dat gaat bij ons van "he broken Circle breakdown 
tot het head-bangen op een nummertje van ZZ 
top".
Dat head-bangen zal bij jou evenveel proble-
men geven als bij mij denk ik…
Als de mensen willen zien wat er head-bangt bij 
mij, moeten ze naar een optreden komen. Zo 
kunnen de mensen op onze site www.tinwheel.be 
vinden waar wij optreden. 
Wij treden voornamelijk op in België, een stukje 
Frankrijk, een gedeelte van Nederland. Het verste 
daar dat we opgetreden hebben is Friesland. De 
eerste jaren gingen we daar spelen en bleven we 
overnachten bij de mensen die ons uitnodigden, 
de laatste jaren rijden we 3 uren naar ginder, 3 
uur opzetten, drie uur spelen, afbreken en dan 
terug naar huis. Dan zijn we een paar dagen dood…

Dat kan ik mij voorstellen, want een optreden is 
heel energiek, vooral ook omdat jullie ook nog van 
instrumenten verwisselen, zonder te denken aan 
het bijsturen van de klank en het stemmen van de 
instrumenten…
Ja dat is juist, maar vroeger lag heel die verantwoorde-
lijkheid in mijn nek, en als er dan iets misliep, dan was 
het Hugo, Hugo… en dan net voor het optreden was ik 
down, neen ik ben niet beginnen drinken, ben niet aan 
de coke gegaan. Dan is Rudi, onze geluidsman, erbij 
gekomen en die heeft structuur gebracht binnen de 
groep, dus hebben we met de muzikanten en de mede-
werkers, samen aan tafel gezeten en een takenverdeling 
gemaakt. Iedereen kent zijn taak en weet wat hij moet 
doen, met gevolg dat ik drie uur later naar een optreden 
mag.

Het leuke aan techniek, als je dat leuk mag noemen na-
tuurlijk…is dat er wel altijd iets mis kan lopen. En die 
vriend van ons noemt Murphy en meestal gaat hij altijd 
mee naar een optreden en dat kan gaan van een klein 
kabeltje die begint te knarsen of een batterijtje dat bijna 
plat is dat zegt: ”Ik ben leeg, gooi mij op het container-
park”. En dan moet je snel ingrijpen want wij zijn live 
muzikanten, elke noot wordt live gebracht, tussen de 
nummers moeten wij wisselen van instrumenten. Dat 
wordt dan even opgevuld met een babbel of een dansje, 
zodat het publiek weet wat er gaat gebeuren en dat is 
niet altijd even gemakkelijk.

Dan ligt er een grote verantwoordelijkheid bij de 
technieker…
Ja dat klopt, want als wij een ander  instrument gaan be-
spelen, dan moet hij het ene instrument eerst uitzetten, 
en het nieuw aanzetten, je moet continue bij de pinken 
blijven.

Maar we zijn zo op elkaar afgestemd dat we met één oog-
opslag elkaar verstaan. 

Tin Wheel is een band die zeer gestructureerd te 
werk gaat, om niet te zeggen zeer professioneel. 
Ook daardoor worden ze serieus genomen en heb-
ben ze al enkele mooi optredens op hun palmares 
staan. Plopsa Coo, Plopsa De Panne en Nascar ra-
cen te Zolder. Mooie contracten..
We danken Tin Wheel in de eerste plaats om in 
een paar uur alles te hebben verwezenlijken, be-
wijst nog maar eens wat echte vrienden zijn. Maar 
ook om hun perfecte performence op de radio.
In het eerste halfuur na het live optreden ontving 
Tin Wheel reeds 806 likes, een mooi bewijs wat ra-
dio oplevert.
Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
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Eric van de Mert… onze duizendpoot
Toen wij spraken om een magazine uit te 
brengen stelde Eric ons direct voor om een 
website op te maken, met zijn kwaliteiten 
kunnen we ons geen betere webmaster 
voorstellen. Wie al een kijkje nam op onze 
site kan enkel beamen dat die zeer profes-
sioneel gemaakt is. Maar vergeet ook niet 
te kijken op de nieuwe site van Nashville 
Rock, een link op onze pagina en omge-
keerd want we zijn verbonden met elkaar. 
Binnen onze crew heeft elkeen zijn vaste 
taak en respecteren we dat, maar ik stop 
met geleuter en wens jullie veel leesple-
zier.
Jaren was ik op zoek naar een manier om 
de Belgische 
Country ar-
tiesten een 
hart onder 
de riem te 
steken. Hen 
e rkenbaar 
te maken 
aan het pu-
bliek, aan de 
liefhebbers 
van Coun-
trymuziek. 
Door inter-
views en 
v e r s l a gen 
te schrij-
ven was ik 
al goed op 
weg, maar 
toch vond ik 
dat niet genoeg. Dus zocht ik naar een an-
dere mogelijkheid en daar ben ik eventjes 
mee zoet geweest. Tot ik eigenlijk een ont-
moeting had met Eric, presentator van het 
programma Nashville Rock op Radio Mol.
 
Wie is hij en waarom Countrymuziek….
Het begin…
Ik ben begonnen met radio te maken, on-
geveer 34 jaar geleden, ik was toen 22. Dat 
was nog een radio tussen de bakken bier, dan 
mocht het nog niet, toen was dat nog allemaal 
illegaal.

Mijn passie voor Countrymuziek, dat is een 
heel verhaal, mijn kameraad had eens naar 
een manege in Schilde geweest. Elke zaterdag 
was er daar live Countrymuziek en die vroeg 
mij om eens mee te gaan. Ik moest mij wel 
van een Cowboyhoed voorzien en laarzen, die 
ben ik dan gaan halen op de paardenmarkt 
in Deurne. Er was daar zo’n winkeltje die dat 
allemaal verkocht en toen ben ik dus meege-
gaan naar de Abilene ranch in Schilde. En dat 
beviel mij wel, ik was toen 17 jaar. Sindsdien 
ben ik dat beginnen volgen en toen de eer-
ste radio’s,piratenzenders uitkwamen ben ik zo 
aan het horen geweest voor te beginnen. Toen 
vond ik een radiozender in Leopoldsburg, radio 
Leopard. Dat waren zo’n beetje de eerste die 

startten met een familieradio, die wilden een 
zo’n breed mogelijk bereik hebben. Ik ben daar 
begonnen, achterin een cafétje boven. Dat was 
nog de tijd van de antenne naar boven en wan-
neer er iemand langskwam van de RTT (radio, 
telefoon, televisie) rap de antenne naar bene-
den. Ik ben daar gebleven tot de radio over-
genomen werd door zo’n keten en daar paste 
countrymuziek niet meer in. Dus ben ik ergens 
gaan zoeken, ik woonde toen in Mol, en heel 
stom eigenlijk want het was nooit in mij opge-
komen om hier een radiozender te zoeken. 
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Mijn broer deed toen de techniek bij Radio Mol, 
en die vertelde me dat ze bij de radio nog pre-
sentators zochten, want ze wilden meer uren 
gaan uitzenden. 

Voor die tijd waren zij eigenlijk al professioneel 
bezig, want ik mocht een test gaan afleggen. 
Dat hield in dat ik een stemtest moest doen, 
een tekst voorlezen, presenteren, programma 
samenstellen. Dan werd dat aan de raad voor-
gelegd en die beslisten dat ik goed bevonden 
werd, op een paar veranderingen na.
Toen ben ik gestart bij Radio Molen ik ben hier 
nog, reeds 26 of 27 jaar.

Toegestuurde muziek nu…
De nummers vroeger waren ook nieuwe num-
mers, die waren niet zo populair als nu. Een 
country song werd vereenzelvigd met een cow-
boy en een Yahoo kreetje, dat is ook een van 
de dingen waar ik vanaf wou. Countrymuziek 
is meer dan alleen maar dat cowboytje spe-
len. Toen was dat nog zo dat je de Lp’s en de 
singles zelf kocht om die te draaien. En toen 
kwam de computer, ik was ook al bezig nog 
voor het www. uitkwam. Dan moest je nog al-
les allemaal intikken, en toen internet een feit 
was, ben ik gaan mailen naar platenfirma’s 
en alles wat ik kon vinden. Die begonnen dan 
materiaal te sturen, in het begin was dat van 
kleine platenfirma’s. De 20 cd’s die ze opstuur-
den kon ik er soms maar enkele gebruiken, de 
rest was keukenmateriaal. Wat later begonnen 
ook de grote platenmaatschappijen contact op 
te nemen, ik kreeg cd’s aan. Nu wordt dat al-
lemaal doorgestuurd, dat kan zijn via een link, 
of ik moet het gewoon van You Tube halen.
Ik draai niet alles wat ik doorkrijg, ik moet daar 
een keuze in maken. Want het aanbod is zo 
groot, het is gewoon niet mogelijk om alles te 
gebruiken. Ik draai zowel de tradionele muziek, 
maar let wel, in een modern vestje gestopt. Ik 
durf nog weleens Johnny Cash te draaien of 
een Merle haggerd, dat zijn gevestigde waar-
den. Maar ik probeer de nieuwe artiesten te 
promoten en er zit daar zoveel goed materiaal 
tussen dat je niet anders kan dan deze promo-
ten. De gevestigde waarden, tegenwoordig zijn 
dat er al heel veel aan het worden, die worden 
regelmatig gedraaid maar er moet ook plaats 
zijn voor vernieuwing.
Ik probeer alle genres aan bod te laten komen, 
zowel de rustige nummers als de uptempo’s, 
mijn favorieten zijn meer de countryrock num-
mers, ik pik mij niet echt op een bepaald gen-
res vast, ik draai hier niet voor mijn eigen, ik 

moet een beetje denken, elk volk dat luistert 
heeft zijn eigen voorkeur. Wij hebben een heel 
groot bereik met de radio. De mensen kunnen 
ons ook beluisteren via internet.

Verder dan Radio Mol…
Ik heb ondertussen ook mijn eigen internetra-
dio, countrymuziek 24 uur op 24 uur, ook onder 
de naam Nashville rock. Dat is een non-stop 
uitzending en ik huur in Amerika een plaats op 
een server en dat wordt vanuit Amerika uitge-
zonden. Dat is een heel professionele firma van 
ginder achter (lees Amerika), waar ik reeds 4 
jaar bij ben en dan worden de auteursrechten 
daar uitbetaald aan de betreffende artiesten. Ik 
heb dan ook het geluk, ik heb eens geschreven 
naar ITunes, die hebben daar ook radio’s en 
die hebben mijn informatie gecheckt. Nu sta ik 
op de lijst van countrymuziek tussen allemaal 
Amerikanen. Er zijn er twee van de Benelux, 
dat zijn Nashville FM en mezelf. Daar heb ik 
heel veel luisteraars van, het spijtige daarvan 
is, voor 95 procent zijn het allemaal luisteraars 
uit Canada, Australië, Amerika, noem maar op, 
behalve in België krijg ik het niet van de grond. 
Ik heb daar heel veel promotie rond gemaakt, 
ik wil de mensen iets geven, alle nieuwste mu-
ziek maar ze nemen het niet.

Promotie Belgische artiesten in de 
country…
Een tijd terug heb ik dat nog es geprobeerd, 
de artiesten komen, het wordt alsmaar moeilij-
ker en toe heb ik het zowat opgegeven tot dat 
Kaat aan mijn deur kwam kloppen en dacht we 
gaan het nog eens proberen. Ik vind dat we 
iets moeten doen om de Belgische artiesten te 
promoten en ik probeer ook zo’n beetje te mo-
derniseren. Vandaar het besluit om een twee-
wekelijkse uitzending te wijden aan de arties-
ten van hier en hopelijk bekomen we hiermee 
dat de Country wat moderniseert. De country-
wereld is hier gebaseerd op het line dansen, 
maar waarom zouden ze niet een bestaande 
dans kunnen doen op een nieuwer lied? Met 
dit programma willen en hopen we daaraan te 
kunnen meewerken, ieder artiest die zijn eigen 
ding kan doen, voor de luisteraars of voor de 
line dansers.

Radio Mol is te beluisteren op 105.2
Via internet op www.radiomol.be
Website: www.nashvillerock.be
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Nieuw talent onder de loep

Wie luistert naar het programma Nashville Rock 
van Eric van de Mert moet toegeven dat daar veel 
onbekend talent te beluisteren valt. Onbekend is 
onbemind en daarom brengen we ieder maand een 
artikel over zo iemand en kunnen we onze kennis 
nog wat uitbreiden.
Deze dame is niet aan haar proefstuk toe, althans 
niet wat schrijven betreft. Ze is een zeer gewaar-

deerde songwriter en haar levensloop is er een vol 
muziek…
 
Nieuw talent: Brandy Clark
Ze is geboren in 1975 te Morton, Washington onder de 
naam Brandy Lynn Clark.
Hoewel deze naam nieuw in de oren klinkt is dat eigenlijk 
niet zo. Op menig cd van Miranda Lambert, LeAnn Rimes, 
Billy Currington en nog anderen staat haar naam ver-
meld. Ze heeft haar strepen als songwriter al meer dan 
verdiend.
Brandy Clark, een mooie 40-jarige verschijning is opge-
groeid met tradionele country en country-pop. Onder 
invloed van haar ouders en grootmoeder begon ze op 
negenjarige leeftijd gitaar te spelen en trad ze op in 
school musicals. Haar moeder spoorde haar aan om eigen 
teksten te schrijven.
 Aan de grote school verdween haar muzikale interesse 
om plaats te maken voor sportievere activiteiten. Ze 
verliet de universiteit en keerde terug huiswaarts waar 
ze verder college liep. Het was pas na het eerste jaar dat 
ze terug de draad oppikt en gitaarlessen volgt. Daar op 
volgend speelt ze in een band samen met haar moeder 
en een vriend.
 Ze verhuist naar Nashville en ging daar verder studeren 
aan de Belmont University in de commerciële muziek 
richting.

Vanaf 2012 kwam haar carrière als songwriter in een 
versnelling en stonden menig lied door haar geschreven 
in de billboard genoteerd. 
In2014 werd haar eerste album met 12 prachtige songs 
werkelijkheid en nu 2 jaar later is ze er terug met een 
nieuwe release: ”Big day in a small town”.
“Zijn wij niet allemaal sterren die de hoofdrol spelen in 
ons eigen soap? met deze zin haar achterhoofd kwamen 
haar nummers uit haar pen vloeien. In een kleine stad 
heb je wel altijd een vader, een voetbalster of een kapper 
en daarop baseerde ze haal verhalen voor haar songs. 
In ieder lied schuilt wel iets die te vergelijken is met ons 
eigen leven. Dromen die uitkomen, net zoals deze van 
haarzelf, want wie had ooit gedacht dat ze met Vince Gill 
of met patty Loverless op het podium zou staan.

Tekst: Kaat Vandewoude



4948

CD REVIEW
In mijn element – Bart Herman

Deze singer songwriter weet als geen ander ieder snaar van het leven te bespelen. Met dit exem-
plaar is Bart Herman aan zijn Twaalfde Cd toe.in mijn element, de naam van deze CD en zijn 
aankomende show, is het mooie bewijs dat Bart Herman positief door het leven gaat. 12 liedjes 
geïnspireerd door het dagelijkse leven, met een vleugje nostalgie bij het liedje de geest van de high 
chaparal. De tekst van het liedje, dag mijn vriend, zal menigeen die iemand verloren heeft troost en 
rust kunnen bieden. 

DOW THE LINE – River Zydeco Band – Silvox Records

Iets meer dan 25 jaar staat de River Zydeco Band op de planken met een mengelmoes van muziek-
stijlen. Blues- en Jazzinvloeden met als hoofdzaak Zydeco, maken volgens mij van deze CD een 
topper.
Met Down The Line maakt de band zich op om Europa te veroveren. Zydeco is een muziekstraal 
die soms stiefmoederlijk behandeld wordt en dat maakt het niet altijd even makkelijk om optredens 
te hebben.
Om die beperkte kring van optredens te doorbreken heeft River Zydeco Band gekozen voor een 
commerciëlere aanpak om de muziek bij een groter publiek onder de aandacht te krijgen. Voor het 
nieuwe album “Down The Line” schreef zanger/gitarist Edwin Balogh (in samenwerking met Cees 
Emmen, die de Franse tekst voor “Catherine Le Bleu” schreef) de nieuwe songs. Ze werkten hier 
twee jaar aan, wat resulteerde in twaalf songs. Het album bestaat niet alleen uit cajun en zydeco 
muziek geïnspireerd door de klassiekers uit Louisiana, maar bevat eigen songs, waarvan je de mu-
ziek eerder zou typeren als roots, blues, jazz of zoals jo het zelf noemt, een beetje poppy! Teksten 
met een eigen boodschap en emoties, gemaakt met passie en de overduidelijke liefde voor deze mu-
ziek. Drie nummers werden opgenomen met een blazerssectie, wat de muziek tilt in de richting van 
Buckwheat Zydeco. Down The Line is in alle opzichten een prachtig exemplaar, heel kleurrijk en 
inderdaad klaar om een groter publiek te bereiken met de opgewekte klanken van deze rootsmu-
ziek uit Louisiana. Wie deze Cd in huis wil halen, kan hiervoor een kijkje nemen op de site van deze 
band. www.riverzydecoband.com



Januari
Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-

vang
10 jan 17 Berry Grimm Kaasboerin  Eerselseweg 99 Postel(Mol) B 12u
11 jan 17 Berry Grimm Kaasboerin  Eerselseweg 99 Postel(Mol) B 12u
14 jan 17 Bob’s Country Band The Longhorn Western 

saloon
B

15 jan 17 Enerjane Enerj’ane Redbarn Saloon Zaffelare B
21 jan 17 Enerjane info@ranchdondiego.com Don Diego Ranch Chemin Du State 3 6960 Harre Manhay B 20u
21 jan 17 All shook Up & Beethovens Boogie Black Roses C.D. Zaal Ijzermael Mgr. Raeymaekersstraat 10 2235 Westmeerbeek B 19u/20u
28 jan 17 Bob’s Country Band Western Saloon Pony Expres Western Saloon Pony 

Expres
Aardstraat 2 3990 Grot Brogel (Peer) B 20u30

28 jan 17 Zie Website www.westernexperience.com Brabandhallen Diezekade 2 5222 AK S hertogenbosch NL 10u tot 21u
29 jan 17 Zie website www.westernexperience.com Brabandhallen Diezekade 2 5222 AK S hertogenbosch NL 10u tot18u
29 jan 17 Berry Grimm Geutelingenfeest Riedeplein 15 Michelbeke B 14u
Februari
04 febr 17 Beethovens Boogie & Cockroachkillers Marshall Bolle gsm 0471084744 Den Boogaard Antwerpsesteenweg 57 2520 Broechem B 18u
05 febr 17 Berry Grimm t Gouden Leeuwke Leuvensestraat 55 3200 Aarschot B 14u
11 febr 17 Colonel Hammonds Four 0031/625048855 t’ Trefpunt Roelenenweg 25 3781 BA Voorthuizen NL 20u
11 febr 17 Nevada The Nacogdoches Zaal Terduinen Westendelaan 6 8430 Middelkerke B 19u
12 febe 17 Tin Wheel El Paso El Paso Kalmthoutsesteenweg 243 Wuustwezel B 15u
12 febr 17 Berry Grimm Ceres tegenover de kerk 9660 Brakel B
17 febr 17 Berry Grimm Den Artiest Koningin Astridlaan 8210 Veldegem B
18 febr 17 Kris Robyan & Nick McAlley P&D Peggy 03/312.05.32 Parochiezaal ‘t Cen-

trum
Dorpsstraat 73 2960 St - Lenaarts B 19u/20u

18 febr 17 Just John info@heartofthewest.be Heart of the west Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
18 febr 17 White Falcon Caroline.van.den.acker@telenet.be PCC SChriek Leo Kempenaertsstraat 16 2223 Schriek B 18u30/20u
19 febr 17 Route 66 0478/43.83.37 PCC SChriek Leo Kempenaertsstraat 16 2223 Schriek B 13u/14u
25 febr 17 Tim Nash & Nick McAlley Railroad.c.d@gmail.com Zaal ‘t Centrum Strijdersstraat 35 2650 Edegem B 19u/20u
Maart
04 mrt 17 Colonel hammonds Four 0031630781604 zalencentrum Prinsen Eibergseweg 13 7273 SP Haarlo NL 20u
04 mrt 17 Nick McAlley & Mister P farwestcd50@hotmail.com Den Horst Gelderhorsten 3920 Lommel B 19u/20u
05 mrt 17 All Shook Up 0131497865 Zaal Norbertus Blauberg 21 2230 Herselt B 13u/14u
05 mrt 17 Berry Grimm t Gouden Leeuke Leuvensestraat 55 3200 Aarschot B
12 mrt 17 Eric Bear & Carin Care The White Buffalo C.D of verachtert.Karin@skynet.be  

0474/97 05 29 na 18u
Feestzaal de Vrien-
denband 2de Country 
Brunch

Bethaniënlei 108B 2980 St.-Antonius-Zoersel B 14u

18 mrt 17 Kris Robyan info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
18 mrt 17 Bob's Country band Cultuurcafe Lanaken aan de Engelse hof 10 3620 Lanaken B 19u
23 mrt 17 Bob's Country band Havana Cafe Kooidries 4 3550 Heusden-Zolder B 20u30
25 mrt 17 Jany Szabo+Duo Heidi & Gino entree@keepitcountry.eu Evenementen terein 

Break Out
Oudebaan 6 6071 NP Swalmen NL 19u/20u

Agenda Agenda
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Hallo Roger, vertel     
eens wie jij bent…
Ik ben één van de betere     
accordeonisten 
binnen het
genres Zydeco en Cajun 
muziek. Ik begon op 
zesjarige leeftijd met een-

diatonische accordeon. In 1974 vormde ik mijn 
eerste Cajun groep“Taper Ferraille”.
In 1978, tijdens mijn eerste reis naar Louisi-
ana, dat ik mij begon te interesseren in de Zy-
deco muziek en daarin heeft John Delafose mij 
begeleidt in de techniek ervan maar ook in het 
leren houden van deze muziek.

We kunnen je overal vinden, op podia 
van wereldmuziek, op jazzfestivals, 
zelfs op rock en countryscenes zonder 
uw taal en accordeon te verlooche-
nen…
Dat klopt, ik heb deelgenomen aan verschillen-
de festivals en spektakels, in Frankrijk en ver 
daarbuiten. Tijdens mijn 40-jarige carrière, 
ben ik altijd mij diatonische accordeon trouw 
gebleven alsook mijn moedertaal, het Frans.
Tussen 1998 en 2004 verleende ik mijn me-
dewerking aan een samenwerking tussen ver-
schillende scholen. Meer dan 400 leerlingen 
werkten mee om het project “Laisse le bon 
temps rouler” te realiseren. Deze gaat over de 
geschiedenis en evolutie van de Cajuns en de 
Creolen.

Uw Band, Morand Cajun Band ontstond 
in 1994 maar in 2006 besloot je deze 
te spitsten?
Juist, de band werd gesplitst in twee, maar 
niet door ruzie, enkel om twee verschillende 
types te creëren. Morand Cajun Band is een 
groep die enkel akoestisch speelt. Ze brengen 
de standaard Zydeco en Cajunmuziek, met een 
repertoire die een beetje in de vergeethoek is 
geraakt. Met de daarbij behorende danspas-
sen, de creoolse muziek en de typische viool-
klanken passend bij de akoestische Zydeco. 
Bandzydeco berust meer op elektrische instru-
menten met Franse Louisiaanse muziek, maar 
met ook een Cajun repertoire. Deze groep is 
meer geïnspireerd op Zydeco. Hun repertoire 

is getint met muziek van Boozoo Chavis, Clif-
ton Chenier en John Delafosse.

Zijn deze namen jouw grote voorbeel-
den, jouw grote meesters?
Binnen de Cajunmuziek heb ik grote voorbeel-
den, en dan spreek ik van pioniers, de grond-
leggers zeg maar. Amédé Ardoin, Mayeus 
Lafleur, Laurence Walker maar ook de grote 
violisten Dennis McGee en Sady Courville zijn 
mijn grote voorbeelden.
Als we spreken van Zydeco dan staan John 
Delafose, Boozoo Chavis en Jeffrey Broussard 
bovenaan, dat zijn de inspiraties uit de jaren 
70-80 jaren. Spreken we over het nieuwe Zy-
deco, de nieuwe Texaanse scene dan denk ik 
aan Keith Frank, André Thierry en Same Old 
Two Step. En natuurlijk mogen Clifton Che-
nier, Fernest Arceneaux en Rockin Dopsie niet 
ontbreken. Deze laatsten zijn gekend om hun 
hommage die ze brengen aan de grote klas-
siekers.

CAJUN-TIME with…
 Morand Cajun Band.
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Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                       Foto: Luc Hillaert
                         
https://www.facebook.com/bandzydeco.morandcajunband

Waaruit bestaat jullie repertoire, zijn 
het enkel covers of brengen jullie ook 
eigen geschreven nummers?
Ons repertoire bestaat uit drie onderdelen, 
een groot deel traditionele stukken, dan en-
kele songs uit het Louisiaans repertoire en een 
paar eigen composities, let wel, alle gespeelde 
songs kopiëren we nooit letterlijk. We geven 
het een eigen identiteit, we zijn geen klonen 
van de originelen!

Wie zijn de leden van de band?
Aan de viool hebben we Patrick Plouchart, hij 
neemt ook een deel van de zang voor zijn re-
kening.
Dan hebben we Jean-Marie Ferrat met zijn gi-
taar, hij is eigenlijk afkomstig uit de Rock en 
Blues wereld, en speelt al sinds 2004 in mijn 
groep.
Op het wasbord en percussie stel ik u Guy Vas-
seur voor, afkomstig uit een zeer muzikale fa-
milie waar hij zijn eerste stappen zette in de 
band van zijn vader alvorens over te stappen 
naar diverse andere informaties.
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Zijn vader danste, toen hij nog baby was, rond in 
de huiskamer met zijn zoontje op zijn armen op de 
muziek van Flaco Jimenez. Op zevenjarige leeftijd 
volgde hij lessen accordeon, want hij vond dat zo 
normaal, hij kende en hoorde niets anders thuis. 
Bij één van zijn ontmoetingen met Flaco Jimenez, 
zei deze tegen hem:” Ooit zullen wij nog samen het 
podium”.

TEXMEX…
Toen ik klein was speelde er altijd muziek in huis van 
Flaco Jimenez omdat mijn papa daar heel grote fan van 
is. Toen ik zeven jaar was ben ik accordeonlessen gaan 
volgen, een accordeon met pianoklavier.  Vijf maanden 
later trad ik op in de kerk tijdens mijn eerste Communie. 

Toen ik acht jaar was kwam ik al op de regionale televisie 
en ging ik vanaf toen mee met papa naar de concerten 
van Flaco Jimenez.
Toen ik 12 jaar werd schakelde ik over naar een knopac-
cordeon, door mijn passie voor de accordeon kwam ik 
zelfs op de Nederlandse TV. Door dat optreden op de 
Limburgse televisie kwamen er veel aanvragen binnen 
voor optredens. Dat is zo’n beetje het begin geweest.
 
ERKENNING…
Ik nam deel aan een talentenavond en dit werd uitge-
zonden op TV en zelfs op dvd uitgebracht. Op 11 no-
vember 2007 mocht Dwayne op een overvol Vrijthof in 
Maastricht “de Sjeng” in ontvangst nemen, dé prijs voor 
aanstormend accordeontalent, genoemd naar de overle-

den Limburgse accordeonvirtuoos Sjeng Kraft.

GROTE DROOM…
Flaco Jimenez was mijn grote voorbeeld en mijn groot-
ste wens om eens samen met Flaco op het podium te 
mogen staan kwam op 14 Juni 2008 in vervulling tijdens 
Country-Eind in Nederweert-Eind. Datzelfde jaar nam ik 
samen met Flaco Jimenez en Max Baca twee nummers 
op. 
In 2009 kreeg ik dan de kans om op treden in San 
Antonio, Texas met artiesten die in het verleden ook 
met Flaco Jimenez hebben gespeeld. Dat was met Max 
Baca, Roger Garza, Rodney Galindo, Frank Gomez en Al 
Gomez.

OPTREDENS…
Sedert dan verdeel ik mijn tijd tussen Nederland en 
Amerika,vorigjaar ben ik in totaal zo’n 7 maanden weg-
geweest voor optreden in Texas, mexico maar ook New 
York en andere steden. 
Als ik ginder optreed dan is dat met een plaatselijke 
band, want uiteindelijk is er daar ook een onkostenplaat-
je aan verbonden en niet iedereen kan zomaar verlof 
nemen.
Ik treed vaak op met mijn grote voorbeeld, Flaco Jime-
nez, en dat is supergezellig. Sommigen zeggen dat ze 
zelfs het verschil niet horen tussen mijn spel en dat van 
Flaco. Maar zoals ik al zei, ik blijf daar rustig onder want 
kijk, Flaco dat is top en ik sta nog ergens beneden aan 
die ladder. 

Wil ik zijn wat hij geworden is dan heb ik nog een ganse 
weg af te leggen. Als ik even beroemd wil worden dan 
wacht er mij nog een lange weg te gaan. 

THE TEXMEXPLOSION…
Het was eigenlijk op aanraden van Flaco dat ik een eigen 
band stichtte. We zijn allemaal van dezelfde leeftijd en 
delen onze passie voor de muziek, want we brengen 
naast TexMex ook blues, rock en countrymuziek 

AWARDS…
Ja, ik had nooit verwacht dat ik ooit over de rode loper 
zou lopen op de “Tejano Music Awards, deze wordt ge-
organiseerd door de Texas Talent Music Association. Zo’n 
dingen maakt ons, als groep blij, maar zoals ik al zei, we 
blijven met onze twee voeten op de grond staan.
Ondanks deze gewonnen award ga ik ook braaf gaan 
werken voor een inkomen wanneer ik terug in Neder-
land ben.

SAMENWERKING…

Onlangs was ik inderdaad te zien op de TV, samen met 
Carolina de Holanda. Zij heeft een cd opgenomen ”Clasi-
cas de mi Tiera” en hieraan verleende ik met plezier mijn 
medewerking en heb ik onder andere ook drie nummers 
ingezongen. Dit is een Nederlandse dame die altijd Mexi-
caanse nummers heeft gezongen. Op haar laatste cd 
breng ze covers van Nederlandse nummer in het Spaans. 
De Mexicanen dragen haar ook op handen, grote dame!

VOORUITZICHTEN…
Binnenkort komt mijn nieuwe cd uit, ook met een paar 
nummer waar Flaco Jimenez op te horen is. Binnenkort 
hebben we een paar optredens en gaan we weer te ho-
ren zijn op enkele festivals hier in Nederland en België.

Tekst: Kaat Vandewoude
Foto’s: Luc Hillaert
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http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl



                                       STEPPIN OUT COUNTRY DANCERS 

             WAAR

 Dansschool Ligahof

 Schoolstraat 36

 2460 Lichtaart ( Kasterlee)

 

        Lessen         Contact

 Elke woensdagavond       info@steppinout-cd.be

 beginners van 19.00-20.00      Tel: 014.85.20.11

 gevorderden van 20.00-22.00            www.steppinout-cd.be

DANSCLUB SCRATCH 

        Waar

 Oude jongenschool

 Dorpsstraat 109

 2500 Koningshooikt

 Lessen         Contact

 Maandagmiddag   13.30-15.00     Schrieklsesteenweg 103  2221 Booischot

 Vrijdagavond        20.00- 22.00     Tel 0478.977.622

        
        Website: www.dansclub-scratch.be 
        e-mail: contacteren@dansclub-scratch.be

THE  BLUE SKY DANCERS

              WAAR

         Cafe Prin Leopold

 Brusselsesteenweg 51 

         1980 Zemst

 

         Lessen            Contact

         Elke dinsdagavond   corinaschorneels@hotmail.com
         Van 20.00-22.00

         Elke vrijdagavond                         Gsm : 0495.71.69.56 na 17.00 uur
  Onder beginners :19.00-20.00                                           
                                      http://www.theblueskydancers.be
         Beginners: 20.00-21.30   
         Bevorderden: 21.30 - 23.00

THE HORSE DANCERS
 

         Waar

 Het Buurthuis

 Landjuwelenstraat 43

 8000 Brugge St Jozef

         Lessen

         Elke maandag- en vrijdagavond

         van  18.30 tot 21.30 uur

         
         Contact

  Ingrid Schoutteet

  e-mail: ingrid.schoutteet@hotmail.com
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THE DREAM CATCHERS
      Waar

      Zaal Burgerwelzijn

      Stationsstraat 14A

      Borgloon

      Lessen (nieuw dansseizoen 19 september)

      Elke woensdag avond (eerste les gratis)  

      van 19.00 tot 20.00 beginners      

      van 20.00 tot 21.00 gevorderden   

      van 21.00 tot 22.00 partnerdansen    

                                                        Contact 
              paula.van schijndel@telenet.be    Tel 047.84.92.924 
              ria.wouters1@pandora.be           Tel 047.44.50.976

THE BLUE HILL COUNTRY DANCERS

      Waar                                                                 Lessen

      Zaal Norbertus                      Elke dinsdagavond           Elke woensdagavond

      Blauberg 21                     18.45-20.15 (1ste jaars)    20.00-21.30 ( 2de jaars)

      Blauberg.Herselt                                        Elke vrijdagavond

                                18.45-20.15 (beginners)     20.30-22.00 (gevorderden) 
  
      Contact : Gerda Mertens (0496.67.25.91)

      www.thebluehillcountrydancers.be/

THE BUBBLING DANCERS 

                                                        Waar

      Visput Sint Petrus                                           Domein De Locht

      Zandstraat 40  2570 Duffel                              Liersesteenweg 44  2570 Duffel

                                                 Lessen

     Iedere maandag  van 19.00 tot 22.00     Iedere woensdag  van 19.00 tot 22.00 

                                                        Contact                                         
                                         Voorzitster Verlinden Annie      
                                  Wouwendonkstraat 178   2570 Duffel
               Gsm: 0485647576

                             IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

RIO GRANDE LINEDANCERS
      

      Waar

      Zaal Torenhof

      Putweg 2

      Buggenhout-Opstal 
                                                Lessen
                                    Dinsdag : beginners 19.30 tot 21.30

                         Donderdag: gevorderden 20.00 tot 22.00 

                                                       Contact

                          Hilde 0473/83.38.56          Patrick 0472/99.24.62

                                      E-mail: info@rio-grande.be
                                     Website: www.rio-grande.be
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THE BLACK HORSE LINE DANCERS 
                                              Waar

                       Euro Bowling

                    Ter Heydelaan 17

                      2100 Deurne        

      

                             Lessen

      Iedere woensdag & vrijdagavond        van 19:00 tot 22:00 uur

Contact

Aerts Freddy : tel +32 493.59.29.64.

e-mail: theblackhorselinedancers@hotmail.com

Website: http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers

BLACK BOOTS
                       
                             Waar

             Legends Retro Café

         Aarschotsesteenweg 749

                 3012 Wilsele   
                            

 

                          Lessen

      Iedere woensdagavond: 19.30-20.30  novice 2           20.45-21.45  beginners

      Iedere  vrijdagavond

      19.30-20.30  Novice 1     20.45-21.45 gevorderden 1.45-22.45  gevorderden

                                                       Contact
                                               tel 0494821952  ( Nelly)

e-mail: info@blackboots.be
Website: www.blackboots.be

DE MAGNEET DANCERS
                                     Waar

                       Zaal Magneet

                       Kapelstraat 50

                       2223 Schriek

                             Lessen        

          Elke woendagavond en donderdagavond 

                  19.00-20.00 (beginners)         20.00-22.00 ( gevorderden)
                                          Contact 
 

                      caroline.van.den.acker@telenet.be

                            www.magneetdansers.be
   

                                              IEDEREEN WELKOM

et Bi uh ffW ae lh oT

C so ru en ct nr ayd

 WAAR: 
Taverne “In de Melkkit”
Antwerpsesteenweg 218

2390 Westmalle

 WAAR: 
Café De Nieuwe Zwaan

Hof van Belsele 3
9111 Belsele

Les op woensdag
van 19.00-20.00 uur

beginners
20.15-22.15 uur
tweede groep

Les op vrijdag
van 20.00-22.00 uur

Lesgeefster Karin
Tel. 03-311 59 69 - 0474-97 05 29 

na 18.00 uur
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HEART OF THE WEST
              

         Waar

 Saloon : Dorpsstraat 60

 8460 Ettelgem

 
         Lessen

 Donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur

 Zondagavond       van  18.00 tot 20.00 uur

         de 2de en 4de vrijdagavond van 20.00 tot 22.00 uur (beginners)

 de 1ste en 3de vrijdagavond  van 20.00 tot 22.00 uur Square danslessen

         Contact

         Verenigings adres: hoefijzerstraat 3        8480 Ichtegem

         e-mail: info@heartofthewest.be

        Website: http://www.heartofthewest.be

         BLUE COUNTRY EAGLES

 Waar                                                                  Lessen

 Zaal St-Paulus                               Maandagavond  19.30 tot 22.00 uur

 Botermelkstraat 63b          Vanaf september ook op donderdag 19.30-22.00uur

 9300 Aalst         

Contact

 Marie-Simone       Tel: 053.66.03.66       gsm : 0496418636

 Julien en Ghilaine  Tel: 053.79.06.08       gsm:  0498696533

http://users.telenet.be/BlueCountryEagles/index.htm

CHEROKEE MOON LINE DANCERS
        

        Waar

 Café Hotel Winterhof

 Smetledeseweg 142

 9230 Wetteren

 Lessen         
         

        Elke
 

            Beginners Kim de Wilde van 19:30 tot 20:30u

        Gevorderden  Lidsey Forré    20:45 tot 23:00u

Contact: Tony   0475.39.54.38

Postadres: Tony Van Neste

Chrisantenstraat 28

9930 Zomergem

THE FIRE GUNS
        Waar

 Clublokaal

 Ekerse dijk

 Ekeren/Antwerpen

        Lessen

        Iedere vrijdagavond van  20:00u tot late uurtjes
 
        elke1ste zondag v.d. maand

        Dansmiddag van 13.30u

        Vrije inkom
Contact

                            Ronny 04 96/895.215      Stafke  0485/552.878

e-mail Ronald.Bockhals@telenet.be

website: http://users.telenet.be/thefireguns/
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THE GRIZZLY LINE DANCERS
         
         Waar

 Zaal D’Ouwe Kerk

 Lage Kaart 644

         2930 Brasschaat

 Lesssen

 Dinsdagavond: 19.30-21.00 beginners

                                     21.00-22.00 herhaling

 Donderdagavond: 19.30-22.00 gevorderden

IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Contact
         Inge Huybrechts (secretariaat)                     Andy Fitelaere ( dansleraar)

         gsm: 0474.97.28.32

         E-mail: inge.ogbo@skynet.be                  E-mail: andy.linedancer@telenet.be

Website www.thegrizzlylinedancers.be

THE BUFFALO COUNTRY DANCERS

Waar

Kerkstraat 12, 8650 Houthulst

Lessen iedere vrijdagavond van 19:30u - 22:30u

Contact: gsm:0494277006

         e-mail: welcome@bufallosaloon.com     website: www.thebuffalosaloon.com

TAHTANKA COUNTRY DANCERS
      Waar

      Meulenbempt
      Bergensesteenweg 3   1600 St-Pieters-Leeuw

      Lessen
      Dinsdagavond van 19.30-20.45 Intermediaire
           21.00-22.30 Intermediaire+
      Donderdagavond   19.30-20.30 Nieuwkomers
                                  20.45-22.30 Intermrdiaire+
      Lime Ligt
      Gemeenteplein 12  1620 Vlezenbeek
      Woendagavond van 20.00 -22.30 beginners

Contact Club bestuur

Alain gsm: 0495.45.80.88      Ingrid gsm: 0495.17.35.57

     E-mail: cd-tahtanka@telenet.be

Lesgever Fred Adam

gsm: 0495.30.35.98

e-mail: tahtanka@amsdisco.be

 Website: www.cd-tahtanka.magix.net

FORT ALAMO DANCERS
      

      Waar

      Centrum De Waranda

      Achterstraat 2

      9450 Haaltert

      Lessen

      Iedere vrijdagavond

      19:00 tot 19:30 beginners

      19:30 tot 22:00 iedereen

      daarna vrij dansen tot 24:00 uur

Contact

Laurent Vermassen: gsm 0471647227 E-mail: Laurent.vermassen@skynet.be

Website: www.fort-alamo-country-dancers.net
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THE INFINITY DANCERS

        Waar

 Turnzaal GBS Groenstraat 8

 3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

 Lessen

 Van september tot juni

        Elke woensdag van 20u tot 21u voor beginners

                              van 21u15 tot 22u15 gevorderden

        Elke donderdag van 20u tot 21u voor absolute beginners

                               van 21u15 tot22u15 beginners

Contact gsm: +32 473 43 25 64

info@infinitydancers.be

www.infinitydancers.be

Bezoek ook onze facebookpagina

The Diligence Countrydancers
        Waar

        Gemeenschapscentrum Ijzermael

        Monseigneur Raeymaekersstraat 11

        Westmeerbeek

        Beginners: elke dinsdag van 19 tot 20u

        2de jaars: elke dinsdag van 20 tot 21u

        Gevorderden: elke dinsdag van 21 tot 22u

Voor inlichtingen en vragen

Maria gsm: 0474633127

Liliane gsm: 0477670756

Iedereen is van harte welkom

THE COUNTRY HORSE DANCERS

      Waar

      Cafe Koning van Spanje

      Grote Markt 36

      1800 Vilvoorde 

      Lessen

      Elke vrijdag vanaf 20:00 uur

Contact

Eddy Moerenhout (voorzitter)

gsm: 0475.738.962

sonja.van.dam@telenet.be

www.countryhorsedancers.be

SIDE BY SIDE COUNTRYDANCERS

      Waar

      Feestzaal Oud St Elooi

      Lanestraat 106

     3090 Tombeek ( Overijse)

      Lessen

      Iedere dinsdagavond van 19.00-21.00

Contact

E-mail info@sidebysidecountry.be

Website: http://www.sidebysidecountry.be
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COUNTRYCLUB MOONSHINE
    
      Waar

      Country Club Moonshine

      Molendreef 5

      4721 SE Schijf (NL)

      Lessen

      Elke woensdag avond

      Beginners: 20:00 uur

Contact

Voorzitter

Melis Boonzaijer

Tel (031) 06 254 11 679

THE AMERICAN DREAM
      Waar

      Salle Pierrot Maquinay

      Rue de Manaihant 18

      4650 Herve

         Lessen

      Iedere maandag avond

      Beginners,gevorderden 19:00 -22:30   

      1ste en 3de donderdag v.d. maand Beginners 19:00-21:00 uur

      2de donderdag v.d. maand koppeldansen 19:00-21:00 uur

Contact

Mad: 0032 472 588 103

e-mail: amdreamcountry@live.be

madgeurts@live.be

website: www.adcd.be

THE WHITE STALLION
      Waar

      De Haspel

      Grobbendonckpark 42

      Goirle (NL)

      Lessen

      Elke dinsdagavond 19.30-22.00

      Elke donderdagavond 19.30-22.00

      IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Contact
Toon Bernards tel +31.013.45.54.43.44

John Stoopen   tel +31.013.53.64.728

Email: mjbernards@kpnmail.nl

Website: www.thewhitestallion.nl

OKLAHOMA LINEDANCERS
      Waar

      Kapiteinstraat 42

      9000 Gent

      tel 09.253.84.49

      Lessen

      Iedere vrijdagavond vanaf 20.00u

      NIEUW LEDEN ALTIJD WELKOM 

Contact

Joe Dalton 0486.26.30.27      Emmet Dalton 09.251.66.06

Cindy Verbeke  0494.21.90.5

Email: oklahomald@hotmail.com
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THE FREE DEVIL DANCERS

      Waar

      Zaal De Garve

      Van Praetlei 137

      2170 Merksem

      Lessen: dansjuf: Ria Stessens

      Elke  maandagavond van 19.00 tot 21.30

      Elke  donderdagavond van 19.00 tot 21.30

Contact

Francine Verhoft

Gsm: 0485.433.173

E-mail: the.free.devil.dancers@gmail.com

Website: http://thefreedevildancers.jimdo.com

YELLOW CITY COUNTRY DANCERS
 
     
 

      Waar

      Parochiezaal

      Stelen 77

      2440 Geel

      Lessen: maandagavond       Contact

      19.00-20.00 beginners      Julia : tel 0494-10.96.54

      20.15-22.00 gevorderden                    www.theyellowcity-cd.be

JUMPERKE LINEDANCERS

      Waar

      Heistsebaan 23

      Itegem

      Lessen        

      Woendagavond van 19:00-22.00

      Donderdagavond van 19:00-22:00

      Vrijdagavond van 19:00-22:00

Contact

Godelieva De Ryck

godelieva.dr@gmail.com

             Facebook: www.facebook.com/pages/Jumperke-Line-Dancers/ 

CHRISSY’S LINE DANCERS
      Waar

      Zaal Schuttershof

      Zondereigen 27

      2387 Baarle-Hartog

      Lesssen

      Iedere woensdagavond 19.45-21.45

      Voor beginners en gevorderden 

      IEDEREEN VAN HARTE WELKOM

Contact

Tel: (0032) 0473.95.43.56

E-mail: info@chrissyslinedancers.be

Website: www.chrissyslinedancers.be
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RAILROAD COUNTRY DANCERS
      Waar

      Zaal: Gildenhuis 

      Kapelstraat 296

      2660 Hoboken

      Lessen

      Woensdagavond

      19.00-20.00 Beginners

      20.00-21.00 Beginners en gevorderden

      aanleren nieuwe dansen

      21.00-22.00 Gevorderden
Contact

Ivan Verloo ( voorzitter) GSM: 0476 921 60
Nancy Torfs (ondervoorzitter/lesgeveefster) GSM: 0486.108.737

Fabienne Heylen (sec) GSM: 0478.473.537

Facebook: The Railroad Country Dancers  E-mail: railroad.c.d.@gmail.com

SOUTHERN MARSHALLS

      Waar

      Café In de Haverput

      Vliegenstraat 59

      Bunde

      Lessen 

      Elke dinsdagavond:        20.00-22.30

      Elke donderdagavond    18.30-20.00 (kinderen)

Contact

Sylvia Haagmans 06.29267296

Nancy Reijnders 06.231.65067

e-mail: secretariaat@southern-marshalls.com
Website: www.southern-marshalls.com

ME-TO-YOU-LINEDANCERS

         Waar

      Cafe Centrum

      Canadalaan 109

      2030 Antwerpen ( Luchtbal)

      Lessen

      iedere woensdag en zondag avond 

      van 19.30 - 22.00 uur

      Iedereen van harte welkom

Contact

E-mail: liliane_vandenbosch@telenet.be
 
                                             E-mail: begerdake60@hotmail.com 
   

                         Website: http://metoyoulinedancers.webs.com 

THE LOOSE BOOTS
      Waar

      Kantine van Linden

      Kattebos 1  2250 Olen

      Lessen

      Maandagavond 19.30 tot 21.30 gevorderden

      Donderdagavond 19.00 tot 20.00 beginners

                                20.00 tot 22.00  gevorderden

      Paterszaaltje St Antonius Kapucijnenstraat Herentals

      Woensdagavond : 19.00 tot 20.00 beginner

                                 20.00 tot 22.00 gevorderden 

Contact

Martine Leys GSM 0496504092

E-mail:loose-boots@hotmail.com
Website: www.loossboots.be
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THE  TAKODA  DANCERS

      Waar

      De Djoelen

      Steenweg op Mol 3

      2360  Oud Turnhout

      Lessen

      Iedere vrijdagavond van 19.15 tot 23.00 uur

      Beginners-gevorden-partner

Contact

Chantal Debondt

gsm 0479.700.898

e-mail: chantaldebondt@skynet.be

website: www.takodadancers

OACD BELGIËN VZW
OLD AMERICAN COUPLE DANCE

   

      Waar

      Saloon The Gem

      Oostmalsebaan 1a

      2960 St Lenaarts

      Lessen 

      Zondagmiddag

      15:00 tot 18:00

Contact

Leeuws Sabine : mail sabine@oacd.be

zie ook http://oacd;be/ doorklikken danslessen

TEXAS COUNTRY DANCERS
      

      Waar

      Zaal ‘t Centrum

      Dorpstraat 73

      Sint Lenaarts

      Lessen

      Woensdagavond  20-22 uur

      Donderdagavond 20-22 uur

Contact

Linda

tel 0478/535594

Website: texas-country-dancers-webnode.be
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