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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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VOORWOORD

Met de lente in aantocht wordt Maart weer een hoopvolle maand, net 
zoals de frisse wind die waait door ons magazine. We hebben het beloofd 
en stilaan krijgt ons magazine meer de vorm die we eraan willen geven. 
Deze keer proberen we de clubs wat meer naar voor te trekken. En dat 
bedoel ik dan letterlijk, de advertenties achteraan in het magazine krijgen 
een eervolle plaats in het magazine. Zodoende worden ze meer gezien en 
gelezen.
Jammer genoeg hadden we ook minder goed nieuws te verteren, onze 
goede vrienden van de Bluegrass band Blue Maxx hebben besloten dat er 
geen lustrum komt van hun Low Blue Grass Festival. Dat is een zeer spij-
tige zaak, maar ik wil deze jongens een hart onder de riem steken. Wat jul-
lie verwezenlijkt hebben was in ieder geval FANTASTISCH en verdient het 
grootste respect. Veel gerenommeerde bluegrass bands in België durven 
niet aan wat jullie wel deden. RESPECT!
Op het thuisfront gaat alles zijn gewone gang, Luc geeft het magazine vorm 
en het wordt steeds knapper, dank je wel! Eric die platwalst iedereen met 
zijn kennis van jaren en zorgt niet enkel dat de site up to date is wat ons 
Belgenland betreft, neen, hij smijt er het dagelijks nieuws uit Nashville 
ook nog tegenaan. En mogen we niet vergeten, ons JPO… die bracht ook 
nog wat nieuws aan, onze goede vriend Bas die ons iedere maand wat 
cultuur bijbrengt aangaande bouwen met hout. En ikzelf…tja, opgejaagd 
door al mijn venten schrijf ik braafjes alles uit, maar met veel plezier.

The Crew
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Ten tijde van CAWAB, de glorietijd van 
de countrymuziek ontving mijn volgende 
gaste twee jaar na elkaar de award van 
“Beste Countryzangeres van het jaar”. 
Ze is nooit weggeweest want ze werkte 
mee aan verschillende theaterproduc-
ties in Nederland, maar nu is ze er weer 
helemaal klaar voor om het publiek in te 
palmen. We kennen mekaar al heel lang 
en het is altijd leuk om eens herinnerin-
gen op te halen, zeker met Amy Lee Ben-
nett.

Hallo Amy, we hebben hier voor ons een hoop 
tijdschriften liggen sinds 1991, waar wij een 
foto in terugvinden van jou met een award in 
de handen, dat is een tijdje geleden he?
Amai dat is voor mij een trip “Down memory lane”, 
maar zo’n leuke herinneringen. Dat was een periode 
van het ene optreden naar het ander, geen enkel 
weekend thuis.  Zoals ze bij ons zeggen, van de ene 
broek in de andere, van het zingen naar het werk 
want dat moest er ook nog bijkomen.
Je bent van begin af aan begonnen met het zin-
gen van countrymuziek, dat is toch zo?
Als tiener belandde ik na een auditie in het koor “Die 
Ghespeelens”. Vier jaar maakte ik deel uit van dat 
koor. Toen ik afgestudeerd was op school kon ik di-
rect in de muziek business terecht en kreeg ik een 
plaats bij “The world wide road band”. Ik ontving 
talrijke aanbiedingen, zo ook door het orkest “The 

Charmers” waarmee ik een tv-optreden deed.
Nadien ben ik begonnen bij” Southern Comfort,”, toen een 
nieuwe groep die op zoek was naar een leadzangeres, en 
daar heb ik een hoop ervaring opgedaan als countryartie-
ste. Want voor ik daar begon had ik geen benul wat coun-
try eigenlijk echt inhield, zoals zovelen natuurlijk.
Het is op 5 Maart net 54 jaar geleden dat ze veron-
gelukt is, jij hebt iets met Patsy Cline…
Toen ik optrad met Southern Comfort is er iemand naar mij 
toegestapt en die zei dat ik hem deed denken aan Patsy 
Cline. Daar wou ik meer van weten en toen ben ik naar de 
Collector gestapt, een platenzaak in Antwerpen, en daar 
heb ik alles gekocht van Patsy Cline wat ik maar vinden 
kon. Daar ben ik dus volledig verliefd op geworden, de ma-
nier waarop die vrouw haar nummers bracht. Je hoorde 
het verdriet, de miserie maar ook de blijdschap soms, dat 
alles deed mij besluiten om er een “Tribute to Patsy Cline” 
van te maken. Dan heb ik samen met een hoop goede mu-
zikanten en onze toenmalige pianist Pietro Ramman (hij 
heeft alles samengesteld en de partituren uitgeschreven). 
En dan zijn we met Jef Marinus erbij de studio ingedoken 
en hebben we toen “Tribute to Patsy Cline” uitgebracht. 
Ik heb altijd wel een klik gehad met Patsy Cline, vraag mij 
niet hoe het komt, ik kan mij wel heel erg vinden in die 
nummers.
In het begin, want wij kennen mekaar allang, viel mij 
dat op dat jij je enorm inleeft in die nummers…
Ik heb mij altijd voorgenomen om enkel nummers te bren-
gen die mij raken of waarin ik mezelf kan vinden. Ik vind 
dat belangrijk om een boodschap over te brengen, daar-
om hou ik zo van nummers met mooie teksten. Want de 
tekst is net zo belangrijk als de muziek, dat is de essentie 
van countrymuziek. Daarom kreeg ik toentertijd dikwijls 
de wind van voren of tegenwerking, want ik kreeg vaak te 
horen dat er niet kon op gedanst worden. Je probeert er 
wel rekening mee te houden en het is natuurlijk een keuze 
dat je maakt.  Ik breng natuurlijk ook heel graag uptempo 
nummers, zoals je weet sta ik niet stil op het podium, maar 
ik breng net zo graag een heel gevoelige ballad.
Dat is een raakvlak die ik telkens weer hoor van ver-
schillende artiesten, en dan kom je inderdaad ook te-
gen dat gelijk welk artiest je hoort zingen, je steeds 
dezelfde nummers hoor. En ik denk dat jij, net zoals 
nog velen daar net iets boven staat en je eigen ding 
doet.

              STEPPIN’ OUT COUNTRY DANCERS
           WAAR:Dansschool Ligahof Schoolstraat 36   2460 Lichtaart ( Kasterlee)
            Lessen: Elke woensdagavond              beginners van 19.00-20.00 
                                         gevorderden van 20.00-22.00
                                      Contact Tel: 014/85.20.11
 E-mail: info@steppinout-cd.be                   Website: www.steppinout-cd.be
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met Runaway Train, een stuk akoestisch brengen. Dat was 
leuk maar natuurlijk niet zo leuk voor de linedancers. Hoe-
wel ze er toch op gedanst hebben, soms begrijp ik dat niet 
hoor. Maar blijkbaar heeft het te maken met de drumslag 
en de beats of ze al of niet dansen op je liedjes.
Dat lijkt mij dan meer muziek voor een singer song-
writer sessie of een livingconcert, maar dat is dan 
weer iets die minder gekend is bij ons, toch?
Dat vind ik superleuk en toen wij in Nashville waren zijn 
we op een avond naar het Blue Bird Café geweest. Bob di 
Piero, dat is een heel gekende songwriter ,de ex-man van 
Pam Tillis, had ons uitgenodigd en we zijn daar samen, met 
nog drie anderen gaan spelen. Dat was een super avond, 
het zat daar stampvol en dat was zo leuk om te doen. Daar 
heb ik dan ook van Bob het mooiste compliment gekregen 
van hem toen ik zijn nummer had gezongen. “You got to 
me girl”, en ik denk dat dit het mooiste compliment is dat 
je kan krijgen van iemand die nummers geschreven heeft 
voor je. Dan weet je dat je het goed gezongen hebt en 
hem  geraakt hebt. Ik heb hem dan ook bedankt met een 
heleboel chocolade, dat had hij verdiend.
Je hebt daar dan rondgetoerd twee weken?
Ik ben er twee weken geweest om de opnames te doen in 
de studio en daarna hebben we nog wat rondgetoerd. Ik 
ben eigenlijk toen een heel mooie kans mislopen en dat 
is een beetje de schuld geweest van de platenmaatschap-
pij in België. We hadden een afspraak bij de platenmaat-
schappij Universum Amerika, het label van Trisha Year-
wood maar ook van 
Reba McEntire . Door 
mijn awards in België, 
wat ze daar geweldig 
vonden omdat dat 
niet Amerikaans was, 
gingen er toch meer 
deuren open. Hij had 
mijn product gehoord 
en was daar heel te-
vreden over en vroeg 
wat ik wou. Voor mij 
was dat simpel een 
contract en dan nog 
het liefst eentje in 
Amerika. Maar ge-
zien hij toen al drie 
groepen, vijf zangers 
en vijf zangeressen 
onder de vleugels 
had, stelde hij voor 
om een aanbevelings-

brief te schrijven Voor Universum Europa,   zo’n beetje het 
Ilse Delanghe verhaal eigenlijk. We maken er een verhaal 
rond in Europa en trekken dat dan door naar Amerika. Ik 
was helemaal blij, dus stapten we naar onze contactper-
soon hier in België maar.. Ze vonden het Te COUNTRY en 
de brief werd verticaal geklasseerd, helaas.
Maar dat is het gekke hier in België, kijk naar het 
gros van de artiesten hier en vraag hen wat hun fa-
voriete muziek is dan blijkt dat bijna altijd country 
te zijn.
Maar weet je wat het gekke is hier in België, ik heb ook 
parkfestivals gedaan, met allemaal gewone bands, pop-
muziek dus, met beroepsmuzikanten, allemaal jongens 
met naam die nog regelmatig optreden op tv. En wat 
blijkt, dat die eigenlijk niets liever doen dan countrymu-
ziek spelen. Het is precies of dat je de naam COUNTRY in 
België niet mag uitspreken, het lijkt besmet. Ik heb zelfs 
mijn eigen muziek een tijdje als New American Music om-
schreven, om het ergens een naam te geven dat toch niet 
To Country klinkt. Maar het rare daaraan is dat wanneer je 
het dan brengt er toch altijd ambiance is.
Amy, ik denk dat we daar nog uren kunnen over 
doordraven over wat kan en niet kan, maar laten 
we hierbij afsluiten en we zeggen elkaar tot binnen-
kort op 22 April te Leerdam, bedankt alvast voor de 
leuke babbel.
Interview: Eric van de Mert
Tekst: Kaat vandewoude                         Foto’s: Luc Hillaert

Kijk je wilt de mensen een leuke avond bezorgen, maar 
muziek moet ook raken, vind ik. Toentertijd was dat ook al 
zo hoor en kreeg ik soms het gevoel dat wij een levende 
jukebox waren. Als wij enkel nog moeten een lijstje afspe-
len op aanvraag, dan kan een artiest daar niets meer in 
kwijt. Koppig als ik ben, nog steeds hoor, van mij kunnen 
ze geen playlist verkrijgen. Ik verander nog zoveel ik wil 
aan mijn lijst, want ik doe nooit dezelfde lijst op mijn op-
tredens omdat ik de mensen nog graag eens verras. En 
daar heeft die tegenkanting wat ik daarjuist zei alles mee 
te maken.
Men vergeet weleens dat er ook mensen in de zaal 
zitten die graag luisteren en niet op de dansvloer 
staan.
Inderdaad, kijk op 22 April ben ik nog te zien in Leerdam 
bij het evenement georganiseerd door Country friends for 
life. Dat is zowel voor luister- als voor danspubliek, zelfs de 
bands werken samen met de soloartiesten, bij het wisse-
len van de sets spelen we samen en dat is leuk werken. Ik 
heb absoluut niets tegen linedancers, laten we daarover 
duidelijk zijn. Ik heb nu net drie jaar theatershows achter 
de rug, met linedancers erbij, dus dat kan perfect. Je weet 
waarschijnlijk nog Eric, maar ten tijde van CAWAB, was ik 
de eerste zangeres die ondersteund werd op het podium 
door linedancers. Maar er zou misschien wat meer ruim-
denkendheid moeten zijn door degenen die lesgeven in 
het line dansen. Ik heb zelf ook een cd uitgebracht voor de 
linedancers en toen heeft Stella uit Engeland op die num-
mers dansen geschreven en die stonden in de cd-hoes.
Wat ik ook zie en dan vooral tijdens optredens in Neder-
land is dat het niet meer gaat om gewone line dansen. De 
bewegingen die er dikwijls bijgemaakt worden, het lijkt 
soms op acrobatie. Het lijkt uitgebreider geworden en 
professioneler.  Ik denk dat er ook een probleem is op vlak 
van het dansen van een aangeleerd dansje op slechts 1 
nummer . Hiermee bedoel ik dat ook al is een ander num-
mer net zo geschikt is wat ritme betreft toch wordt hierop 
dan niet gedanst.
Amy, je hebt ook indertijd een cd opgenomen in 
Nashville, maar daar is nog een leuke anekdote aan 
gekoppeld in verband met een duet, vertel eens …
Ja het was eigenlijk de bedoeling om het duet van mijn cd 
op te nemen met Garth Brooks. Maar toen wij daar waren 
in de opnamestudio’s in Nashville was Garth Brooks juist 
in Los Angeles en daardoor is dat niet tot stand gekomen. 
Dat zou leuk geweest zijn, want wie weet zat ik dan nu op 
een tourbus! Ik heb toen voor ons hotel zo’n bus gezien, 
eentje waarmee Lorrie Morgan op tournee ging en dat 
zijn echt woningen op wielen. Volgens mij is dat nog niet 
zo evident om zo te leven, als er van leven nog sprake is. 

Ik denk dat je geleefd wordt.
Maar ik denk dan wanneer ze op het podium staan, 
ze toch weer een heel ander gevoel hebben dan ge-
leefd worden.
Daar ben ik van overtuigd, kijk als ik optreed en ik heb 
voor mij een enthousiast publiek staan of er komt na het 
optreden iemand naar me toe en die zegt dat hij zich 
heeft geamuseerd, of een bepaald nummer heeft hem of 
haar zo geraakt, dan geeft dat mij een goed gevoel. Daar 
doen we het voor, het gevoel van die tekst overbrengen 

naar het publiek en een gevoelige snaar raken. Het is ook 
daardoor dat ik ook altijd nummers breng waar ik een be-
paalde link mee heb, dan breng je dat des te beter over 
naar je publiek.
Dat hebben veel mensen dan ook weer, ze associë-
ren countrymuziek met hoed en boots, maar bij jou 
zien we dat niet.
Ja, ik heb ooit zo te horen gekregen, je hebt geen cowboy-
hoed aan en je draagt geen boots en je bent meestal in 
het zwart. De lady in black zeg ik dan, maar dan antwoord 
ik steevast ik hoef dan niet te dragen om dit soort muziek 
te brengen, het komt vanuit het hart wat ik zing en daar 
doen die hoed en die boots niets aan hoor. En dat was dan 
ook zo’n beetje een statement van mij, ik vertikte het dan 
gewoon om dat te doen.
Hoe ziet jouw repertoire er nu uit vergeleken bij 
vroeger, want je evolueert ook mee neem ik aan?
Dat is eigenlijk een mix en moderne country uiteraard, 
er zal nog wel een Patsy Cline bijzitten.  Dat is natuur-
lijk moeilijker om op te dansen maar een “Crazy” moet 
nog kunnen. Sugarland, Chely Wright of Trisha Yearwood 
horen er ook bij. Ik heb een heel gevarieerd programma 
want dat is eigenlijk het leuke aan countrymuziek, je kan 
alle richtingen uit. Je kan gaan voor een rocknummer of 
blues, pop en traditioneel, dat is gewoon een uitdaging. 
Het is afwisselend en leuk want je hebt van alles wat. En 
voor het publiek is er eigenlijk voor elk wat wils.
Wat ik ook graag deed, en dat hebben we indertijd gedaan 

DANSCLUB SCRATCH
WAAR: Oude jongenschool  Dorpsstraat 109   2500 Koningshooikt

Lessen: Maandagmiddag   13.30-15.00 Vrijdagavond        20.00- 22.00
Contact: Schrieklsesteenweg 103  2221 Booischot   Tel 0478.977.622

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

            THE BLUE SKY DANCERS
 WAAR: Cafe Prins Leopold   Brusselsesteenweg 51   1980 Zemst
               Lessen: Elke dinsdagavond Van 20.00-22.00
            Elke vrijdagavond Onder beginners :19.00-20.00
        Beginners: 20.00-21.30   Bevorderden: 21.30 - 23.00
            Contact: Gsm: 0495.71.69.56 na 17.00 uur
corinaschorneels@hotmail.com  www.theblueskydancers.be

          Amy Lee Bennett

                 

  
      +32486 529 502

e-mail: alb.entertainment@telenet.be
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Drukkerij Bosmans Marc 
Typo - Offset - Digitaal
Antwerpsesteenweg 449 • 2390 MALLE (WEST) 

Tel. 03-311 59 69 • GSM 0475-58 89 72
E-mail: drukkerij.bm@skynet.be

Enkel op afspraak

Alle drukwerk van naamkaart tot spandoek
Specialiteit country drukwerk

Bluegrass, het is het soort muziek waar ik persoon-
lijk in de ban van ben. Daarom vind ik het dan ook 
ergerlijk wanneer iemand mij vertelt dat hij de blue-
grass muziek kent, ja van dien film e…
Dan komen mijn stekels uit hoor, want bluegrass is 
meer dan muziek van die film. En dan is het zeer spij-
tig wanneer mensen die zich een gans jaar inzetten 
om een mooi festival op poten te zetten, er eigen-
lijk geen man van straat naar komt kijken. De zonen 
van Luc Van Peteghem, Dieter en David hebben vier 
jaar na elkaar zich hiervoor ingezet en nu is de grote 
vraag of er een vijfde editie komt dit jaar of zal deze 
een jaar uitgesteld worden? Daarmee worden wij 
nogmaals de neus 
op de feiten gedrukt 
hoe weinig aandacht 
er is in België voor 
zulke mooie initia-
tieven. Daarmee ben 
ik bij onze bluegrass 
band gekomen de ik 
deze maand in de kij-
ker wil zetten. Ik ken 
hun eerste stappen 
in de wereld van de bluegrass en de evolutie die ik 
hier ervaar, dat toont aan met hoeveel liefde zij er-
voor gaan.

In de kelder met Blue Maxx…
Hallo jongens, het moet gezegd maar ik ben onder-
ste boven van jullie optreden, we kennen jullie sedert 
het prille ontstaan van jullie band en zien en voelen 
hoe jullie geëvolueerd zijn.
Jullie band is ook uitgebreid in muzikanten?
Inderdaad, er is een violist bijgekomen, Stefaan Vanlae-
them en hij heeft een mooie basstem, Dus onze bezetting 
ziet er als volgt uit, Luc van Peteghem op de contrabas en 
vocals, Marc Holstein op gitaar en vocals, Jan Michielsen 
met mandoline en vocals en mezelf Dieter Vanpeteghem 
voor de banjo en ook de vocals.
Zoals gezegd, jullie programma is zeer vernieuwend, 
van verrassen gesproken…
We proberen van heel verscheidene dingen te brengen, 
verschillende oorsprongen van muziek. Er horen Rock ’n 

Roll nummers bij, popnummers ook, uiteraard ook een 
gospelnummer ertussen en zeker de traditionelen zoals 
Southern Flavour van Bill Monroe. Dankzij de basstem van 
Stefaan doen we nu die gospelkwartetten.
Inderdaad die gospelnummers zijn geven een apart 
karakter aan het optreden, elke week zo’n optreden 
in de kerk zou volk meebrengen, toch?
Wij doen het af en toe hoor in de kerk spelen, zeker met 
het Oelegem bluegrass festival hebben we elk jaar een 
misviering opgeluisterd met gospelmuziek. Tot groot jo-
lijt van meneer pastoor die dat echt niet gewoon is, maar 
daar laaiend enthousiast over is. We hebben ook eens op 
een begrafenis gespeeld, enkele van die gospelnummers 
passen in die sfeer van afscheid nemen, een zeer moeilijke 

opdracht. Zeker omdat je dan de 
meestal de mensen ook een beetje 
kent, je hebt er soms al voordien 
eens voor gespeeld en nadien kom 
je die terug tegen in die omstandig-
heden, is dikwijls zeer moeilijk om 
dan een beetje afstand te houden.
Bluegrass, country en gospel 
worden gebracht vanuit het 
hart, die gevoelens horen er 
dan toch bij?

De gospelmuziek die hoort bij de bluegrass, omdat de 
bluesgrass is ontstaan in de Zuidelijke staten van de Ver-
enigde Staten en dat is zo’n beetje de “bibel belt”, dat zijn 
de vrij religieuze gedeelten van Amerika, en daar hoor je 
uiteraard vaak die bluegrass muziek die in familiale kring 
wordt gezongen, vandaar die meerstemmige zang die zich 
daar heel gemakkelijk heeft kunnen ontwikkelen.
Zoals al zei in het begin, jullie zijn sedert jullie start 
er enorm op vooruit gegaan. Ik herinner mij nog ons 
eerste interview, dat was in Virton, jullie vertrouwen 
is veel groter geworden. Komt dat door het ouder 
worden?
Ja dat wel, je wordt wat rijper als persoon maar ook als 
groep worden we rijper. Na een zekere tijd weet je wat 
werkt bij het publiek en wat niet en het is niet alleen de 
muziek, het showelement hoort er ook bij en dat is iets 
wat zeer langzaam tot ontwikkeling komt. De meest spon-
tane grappen zijn deze die het best voorbereid zijn.
Stefaan, jij bent erbij gekomen als violist, kwam je 
uit het bluegrass milieu?
viseren wat je niet hebt in de klassieke muziek.

inhoud

                            THE HORSE DANCERS
            WAAR: Het Buurthuis St; Jozef  Landjuwelenstraat 43   8000 Brugge
            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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Jullie hebben ook een cd, vertel daar eens wat meer 
over…
Op 14 Februari 2014 hebben we in zaal Cecilia te Hoogstra-
ten de release gedaan van onze eerste cd. Op zich natuur-
lijk is hij twee jaar oud en reken daar nog een half jaar bij 
voor de opnames ervan. Nu drie jaar later zien we wel dat 
er een evolutie op zit, het is niet dat er dag en nacht ver-
schil op zit, dat bedoelen we niet hoor!  We nemen hem 
mee naar onze optredens en het is en blijft zeker herken-
baar voor de mensen, want ook de meeste nummers van 
de cd spelen we telkens. Onze sterke troef met deze cd is 
dat de mensen hem zeker moeten kopen, al was het enkel 
omdat er nummers opstaan die andere bands niet spelen. 
Dat is toch een belangrijke troef die we uitspelen, en het 
feit dat we deze cd opname zo 
in elkaar gestoken hebben als 
een set. De verscheidenheid 
waar u het over had in het be-
gin, vind je ook terug in de cd. 
Er zitten ook gospels in, ons 
Nederlandstalig nummer, er 
zitten bekende popnummers 
in die we in een bluegrass-jasje 
hebben gestoken. Ik vind die 
variaties op de cd is vergelijk-
baar met wat we op het podi-
um brengen, en dat ik vind ik 
een van onze grootste troeven. 
wat zijn jullie plannen nog 
voor de toekomst?
Oud worden maar dat wil ie-
dereen denk ik wel. Een twee-
de cd, we zijn al op weg want er 
zijn al vier liedjes ingespeeld. 
Dat is iets waar we naartoe 
werken, want dat vraag veel 
repetitie die specifiek gericht zijn naar het opnemen van. 
Daar gaat ook allemaal veel tijd in, opnemen, mixen en 
masteren neemt heel wat tijd in beslag. We zorgen wel 
voor een zeer natuurlijke opname, want bluegrass muziek 
vraagt dat ook. Het past erbij, geen opgepoetste versies 
voor dat soort muziek. Er zit natuurlijk een breder verhaal 
op natuurlijk, wanneer je onze opnames vergelijkt met de 
eerste opnames in de Verenigde staten, dan konden ze 
zich niet permitteren om het twintig keer op te nemen. Wij 
proberen dat ook niet te doen, we schaven hier en daar 
een klein beetje bij, wat normaal is en het is natuurlijk een 

ander tijdperk nu. Wat betreft optredens zijn we momen-
teel niet uitgekozen om op te treden op het EWOB-festi-
val in Voorthuizen, we stonden er wel vorig jaar. Maar ze 
hebben ook ieder jaar zoveel aanvragen dat ze niet altijd 
dezelfde bands kunnen vragen. Dan wachten we nog op 
een antwoord, dat komt eind Maart, of we in La Roche in 
Frankrijk mogen optreden. We hebben momenteel geen 
grote festivals op de agenda staan.
Helaas kregen we na het interview te horen dat het 
festival georganiseerd door Dieter en David dit jaar 
niet zal doorgaan. MAAR deze Dieter en David heb-
ben het vier jaar gedaan met de hulp van vele me-
dewerkers en zijn iedereen daar zeer dankbaar voor. 
Wordt vervolgd…

Website: www.bluemaxx.be

Tekst: Kaat Vansewoude                          Foto’s: Luc Hillaert

Neen, ik heb altijd klassieke muziek gespeeld en ik heb 
vrij toevallig Luc leren kennen, hij woont eigenlijk op een 
paar honderd meter van mijn thuis, maar we kenden me-
kaar niet. Ik ben een paar keer komen mee repeteren en 
kreeg ik toch wel de smaak te pakken. Het is natuurlijk 
een hele aanpassing omdat het genre en de manier van 
spelen heel anders is dan bij klassieke muziek. Het duurt 
toch een tijdje eer men dat onder de knie heeft, de 
techniek is heel anders. Het is vooral die boog die 
dat ritme brengt in de muziek die je in de klassieke 
muziek niet terugvindt in de klassieke manier van vi-
oolspelen. Het was een grote overgang en een lange 
aanpassing geweest, ook het van buiten spelen, het 
meer impro viseren wat je niet hebt in de klassieke 
muziek.
Maar draait bluegrass dan niet rond improviseren?
Dat is in principe de overeenkomst met de jazzmuziek, 
waar ook de muzikanten een solo gaan geven die min of 
meer geïmproviseerd is, dat zijn ook de bepaalde ken-
merken van deze muziek en dat heb je bij bluegrass ook 
en uiteraard groeitijd en improvisatie, bepaalde solo’s 
die gedeeltelijk of volledig terugkeren. Maar bij aanvang 
is het spelen van een solo zoals bij jazz waar de muzikant 
zich kan laten gaan. 
Dieter, jij bespeelt de banjo, dat is ook geen evi-
dent instrument om te bespelen?
Neen, gewoon is dat niet, maar daar zijn heel veel ken-
merkende patronen in en ik vind banjo spelen veel mak-
kelijker dan gitaarspelen, hiermee bedoel ik bluegrass 
gitaar. dat is een van de moeilijkste manieren van gitaar-
spelen omdat dat ritme enorm specifiek is en dat is moe-
lijker aan te leren dan banjospelen. In principe kan ieder-
een leren banjospelen, natuurlijk de benadering maakt 
het verschil uiteindelijk. Op zich leert je een aantal roll’s 
aan en ben je op zijn minst vertrokken.
Luc jij geeft het ritme aan met je contrabas, klopt 
dat?
Ja dat is juist, die heeft de taak van de grote trommel, de 
een twee, dat is ook het meest eenvoudige instrument 
binnen de bezetting. Pas op, er is gen enkel instrument in 
de groep dat gemakkelijk is.
Wat opvalt bij een optreden is dat er veel bewe-
ging is op het podium, wat maakt het verschil met 
countrymuziek?
Het belangrijkste verschil zit in de keuze van de instru-

menten, de banjo is bijvoorbeeld een typisch instrument 
dat bij bluegrass onmisbaar is en dat bij country zal weg-
vallen. De oorsprong van beide muziekstijlen ligt in de 
old time muziek en nog verder terug in de volksmuziek 
die uit Europa is meegenomen naar Amerika door de im-
migranten. Er zijn toch heel wat bluegrass muzikanten 
die ook countryplaten hebben uitgebracht, dan denk ik 
aan Ricky Skaggs bijvoorbeeld, die contractueel verplicht 
geweest is van een aantal countryplaten uit te brengen. 
Rhonda Vincent idem, haar eerste plaat opnieuw Blue-
grass na de country was “back home again”. Emmylou 
Harris en Keith Withley, dat zijn allemaal voorbeelden 
van country artiesten die eigenlijke vaste bluegrass waar-
den zijn. 
De roots van de bluegrass bevinden zich toch het 
meest bij de Ieren. Maar als men dan kijkt naar de 
volkeren achter het ijzeren gordijn, dan klink hun 
folkmuziek bijna hetzelfde…
Ze hebben dat ook in hun bloed, die Tsjechen en Kroaten 
en dat zo’n beetje dat zigeunerachtige dat in hun bloed 
zit. Het feit dat ze redelijk straf zijn in bluegrass specifiek, 
en dan heb ik het niet over de achterliggende histories 
of groei. Maar waarom ze daar zo straf in zijn is omdat 
heel lang afgezonderd waren achter het ijzeren gordijn. 
Ze zaten afgesloten en mochten geen bluegrass zingen 
of spelen. Met het verdwijnen van het ijzeren gordijn zijn 
die mensen naar buiten kunnen komen.
Ben ik dan verkeerd als ik zeg dat er daar toch meer 
snaar- en strijkinstrumenten worden bespeeld dan 
hier in Europa?
In La Roche, Frankrijk weliswaar, op het bluegrass festi-
val kan je je inschrijven om deel te nemen aan de band 
contest mee te doen en dan zijn er dan ongeveer twintig 
groepen van Frankrijk die daar meedoen, maar we zien 
ook twintig Tsjechische bands die meedoen en… ene 
Belg. Dat is net hetzelfde als bij het EWOB-festival, als we 
kijken per land naar de interesse, dan moeten ze daar 15 
Tsjechische bands op het podium plaatsen. In dat land al-
leen vindt je vijftig tot zestig bluegrass bands. En wat be-
treft de instrumenten, er zitten daar enorm veel instru-
mentenbouwers in die landen en door het verdwijnen 
van het ijzeren gordijn komen die massaal naar buiten.

                         THE DREAM CATHERS
                WAAR: Zaal Burgerwelzijn   Stationstraat 14A   3840 Borgloon
                    Lessen: Elke woensdagavond Van 19.00 - 20.00 Beginners
                20.00 - 21.00 Gevordererden     21.00 - 22.00 partnerdansen
              Contact: Paula: 0478.49.29.24     of     Ria: 0474.45.09.76 
 paula.van.schijndel@pandora.be                       ria.wouters1@pandora.be

                      THE BUBBLING DANCERS
Waar:Visput St Petrus, Zandstraat 40, Domein De Locht Liersesteenweg 44, Duffel
         Lessen: maandagavond in de visput Van 19.00 - 22.00
                     woensdagavond in Domein De Locht Van 19.00 - 22.00 
        Contact: Annie Verlinden  Wouwendonkstraat 178  2570 Duffel 
                                             gsm: 0485.64.75.76
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Een houten woning heeft vele voordelen.
In deze column wil ik graag 2 hele belangrijke ei-
genschappen toelichten
Die van toepassing zijn bij houtbouw; Gezondheid 
en duurzaamheid.

Gezondheid:
Gezondheid is een van de belangrijkste dingen in ons
leven, waar we dus erg bewust mee om moeten gaan.
Dat het leven in een loghome ook nog eens veel
gezonder is dan leven in een gewone stenen woning
is mooi meegenomen.
Ten eerste de vochtregulerende werking van een
loghome. Een houten woning is een perfecte vochtrege-
laar
van nature. De woning neemt het teveel aan
vocht op en bij te droge lucht zorgt het hout voor ’n
gelijkmatige constante vochtigheidsgraad in huis.
Hout heeft ook een zuiverende werking op de lucht
om ons heen. Het is bewezen dat mensen met allergieën,
astma en zelfs reuma baat kunnen hebben bij
het wonen in een houten woning.
Leven in een droge atmosfeer is ongezond en leidt
snel tot hoofdpijn, verkoudheid, keelpijn en zelfs bronchi-
tis.
Een teveel aan vocht is ook niet goed want dit
kan weer leiden tot spierpijn en reuma. Hout bevat
bovendien stoffen van plantaardige oorsprong die een
ontsmettend effect hebben en die natuurlijke bescher-
ming
bieden tegen besmetting met ziektekiemen.
Onderzoek in Oostenrijk heeft reeds aangetoond
dat mensen die wonen in een loghome beduidend
minder stressgevoelig zijn dan mensen die wonen in
een stenen woning. In een loghome ben je constant
omringd door een natuurlijke en rustgevende omgeving.

Duurzaamheid:
Hout is een uiterst duurzaam materiaal. Een levensduur
van enkele honderden jaren is lang geen uitzondering.
Denk maar aan de funderingen van Venetië
en Amsterdam die volledig uit houten palen bestaan,
of de houten gebinten van onze kathedralen die al
honderden jaren in tact zijn, of schepen die uit hout
zijn opgebouwd etc. etc.
Wat belangrijk is bij een loghome is dat het hout
goed behandeld wordt. Wij bekijken graag met u de
mogelijkheden betreft de behandeling van uw houten
woning.
Ook bekijken wij waar de woning komt te staan
en wat de weersomstandigheden in dat gebied zijn.
Daarnaast bekijken we hoe groot wordt het overstek
van de woning wordt en hoe hoog uw houten woning
vanaf het maaiveld komt te staan. Bij een groot
overstek worden de wanden namelijk nagenoeg niet
beïnvloed door de regen. Komt de woning minimaal
30 cm vanaf het maaiveld, dan heeft de onderkant
van uw woning nagenoeg geen last van opspattend
water.
Dit zijn belangrijke gegevens die we in het ontwerp
opnemen om zo een duurzame woning maken

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze
 website : www.houtkompas.nl

Of via onze facebook site: https://www.facebook.com/
LogomesNederland

Direct een vraag mailen kan natuurlijk ook naar : 
info@houtkompas.nl

Groeten,
Bas Weijmans

www.houtkompas.nl

Ecologisch & duurzaam bouwen Sneller en goedkoper bouwen
Luxe tuinhuizen / sauna’s / garages / woonhuizen

Loghomes Nederland, Bas Weijmans, Swolgen, tel. 06-27865981

Whish it, dream it, do it   bij Bas Weymans
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Hij is toen mensen om zich heen gaan verzamelen en 
mensen enthousiast proberen te maken voor deze muziek 
door naar opnames te laten luisteren. Maar om die muziek 
te spelen dienden we ons toch aan te passen hoor, het is 
niet zomaar gekomen. Het is veel meer dan dat, het lijkt 
vrij simpele muziek maar niets is minder waar hoor. 
Dus eerste accordeonist had dus een accordeon waar hij 
alle noten op kon spelen. Zo’n 17 jaar geleden is Ron erbij 
gekomen en zo hebben we de accordeon vervangen voor 
een trekzak, wat een zeer waardevol en zeker onmisbaar 
instrument voor deze muziek. Ron heeft dus een trekzak, 
dat is een diatonische accordeon, het instrument bestaat 
uit twee kasten met tongplaten. Deze zijn 
met elkaar verbonden door een blaasbalg 
die met beide handen uitgetrokken en in-
geduwd kan worden. Beide handen openen 
ventielen naar de tongen door middel van 
knoppen. Met de rechterhand worden me-
lodietonen gespeeld, met de linker begelei-
dingsakkoorden, net als bij een accordeon. 
Een basgitaar en een saxofoon, een 
aparte combinatie binnen de band?
Nou de bas kan je zo’n beetje vergelijken 
met het spelen bij een countryband, het zijn 
niet zozeer de klanken die anders zijn maar 
die heeft hier de steunende functie samen 
met de drums. Het is wel anders omdat je 
hier te maken hebt met snelle muziek en 
daardoor anders geïnterpreteerd wordt dan 
countrymuziek. De saxofoon, Leo is er onge-
veer drie jaar geleden bijgekomen en speelt vooral samen 
met de trekzak. Dat was wel even zoeken in het begin want 
de timing is altijd net iets anders. Vooral omdat Leo uit het 
jazz milieu komt, ja dat was even wennen. Wat de melodie 
betreft was dat allemaal te doen maar om net de juiste ti-
ming te pakken samen met de trekzak, daar gingen enkele 
repetities aan vooraf.
Ron is heek erg thuis in die two step-achtige dingen en 
daarvan die trekzak waar hij lekker die groove inkrijgt, dat 
is zo symfonisch en het is na langere tijd deze muziek te 
spelen dat je het kan verfijnen zeg maar. Als je de muziek 
hoort, dan denk je makkelijk van och dat is eenvoudig, 
maar wanneer je het begint te spelen. Dan moet je toch 
wel even nadenken hoe je er de nuance kan inbrengen, je 
moet er toch wel even over nadenken want anders speel 
je weer rapper hoempapa muziek dan je denkt.
Hoe hou je dat vol 27 jaar om deze muziekstijl te 

spelen, het is geen gemakkelijk muziekkeuze want 
media-aandacht is er bijna niet…
In de eerste plaats kunnen we wel zeggen dat we eigenlijk 
nooit ruzie hebben, we zijn een leuke groep mensen die in 
de loop der jaren weleens gewijzigd is. Maar we hebben 
altijd gekozen om niet te kijken wat een muzikant kan maar 
ook of het een prettig mens is om mee samen te werken. 
Daarmee kom je veel verder, dat is heel belangrijk binnen 
de groep dat we met elkaar kunnen opschieten zonder ge-
zeur. We zeggen altijd, je moet in het busje passen.
Je bent, wanneer we gaan optreden twee tot drie uur be-
zig, reken daar de tijd dat we erheen rijden, opzetten, af-

breken en terug huiswaarts keren. Ja 
dan bent je toch wel enkele uren op 
elkaars gezelschap aangewezen, dus 
dan is het nog zo prettig wanneer je 
met elkaar kan opschieten. En verder 
hebben wij altijd lekker veel werk 
gehad, gedurende die 27 jaar, nooit 
een lege agenda gehad. Toentertijd 
onze accordeonist de boer opging 
met een eerste cassettebandje van 
ons hadden we dat jaar direct 30 
tot 40 optredens, dus maakt dat ook 
duidelijk dat er ergens toch wel be-
hoefte was aan deze soort van mu-
ziek. Dus daardoor houden we het 
ook zo lang vol, onze optredens zijn 
ook niet gecentreerd in een gedeelte 
van het land. Die liggen wel gespreid 

over heel Nederland en ook een paar in het buitenland.
En we zijn ook blij dat er in Nederland toch jongeren zijn 
die deze soort muziek ook hebben ontdekt waarmee de 
opvolging toch wel verzekerd is.
Aan welk optreden hebben jullie de mooiste herin-
neringen?
Tsjechië, ja absoluut, dat heeft de band ook meer tot el-
kaar gebracht denk ik ook. Dat waren 10 dagen, we heb-
ben daar een paar keer gespeeld, op een groot festival en 
dan eromheen nog een paar optredens gedaan. Op zo’n 
festival speel je maar een uur dus werd ervoor gezorgd 
dat we nog enkele optredens konden doen. Dat betekent 
dat je tien dagen als band met elkaar samen bent en daar 
wordt je een goede band door. Je deelt vreugde en ver-
driet met elkaar en daar wordt je door gesterkt.

In de maand Mei is het weer zover, het Zydeco 
festival te Raamsdonkveer komt er weer aan. En 
zoals iedereen wellicht weet, het wordt de 25ste 
editie, een feest wordt het gegarandeerd.  Om 
jullie zin voor dit festival op te wekken beginnen 
we deze maand weer één van de bands voorstel-
len die er gaan spelen. (in het magazine van Ja-
nuari stond reeds het artikel van de River Zydeco  
Band, de eigenlijke organisatoren). En daarmee 
hoop ik dat we jullie nieuwsgierigheid kunnen 
wekken om een kijkje te gaan nemen. Een ding 
kan ik alvast zeggen, alleen al voor de aankle-
ding van het geheel moet je er zeker al zijn, en 
neem daarnaast dan nog de smaakvolle gerech-
ten die er elk jaar gepresenteerd worden…
Kortom, een niet te missen spektakel!

INTERVIEW LA BLUSA
Wanneer ik navraag waarom de band voor 
deze naam koos kwam een leuk antwoord. 
Ze waren op zoek naar een naam en elkeen 
schreef op een bord namen op. Toen het bord 
vol geschreven was zijn ze beginnen elimine-
ren en zo bleef de naam La Blusa staan. Wat ze 
niet wisten was dat dit in feitelijk een Spaanse 
vertaling is voor Een Bloesjasje… achteraf ge-
zien hadden ze misschien beter een andere 
naam gekozen, maar het neemt niets weg van 
hun bekendheid
Hallo jongens of zeg ik beter heren, stel jullie even 
voor aan onze lezers...

De trekzak wordt be-
speeld door Ron DS 
Chen, op de saxofoon 
hebben we Leo Roele-
veld, de basgitaar ligt 
in handen van Jan Par-
don maar hij doet ook 
de backing vocals, Ro-
nald van Drunen slaat 
de drum en neemt ook 

de backing vocals op zich 
en dan als laatste Henk 
Robers die zorgt voor de 
zang, gitaar en mondhar-
monica.
De muziekstijl die jul-
lie brengen staat om-
schreven als Cajun, 
Zydeco en Swamp, 
welke zijn de typische 
kenmerken van elk 
vernoemde stijl?
Cajun is de blanke kant 
in Louisiana en deze mu-
ziek is meer op de melodie gericht en is de muziek dus van 
de Franse Canadezen die tijdens hun vlucht terecht geko-
men zijn in de Swamp van New Orleans. De zwarte slaven 
van toen, hun muziek is meer kadans, dat betekent dat ze 
meer gericht is op het dansen en moet allemaal wat meer 
beat hebben, dat is de Zydeco. In de Cajunstijl is de trekzak 
en de viool zeker onmisbaar, ook de triangel heeft daar zijn 
plaats in veroverd. Bij de Zydeco hoort dan ook de trekzak 
en gitaar en zeker het washboard, stevige drums en een 
vette bas. We brengen de nummers in het Engels en een 
tiental in het Frans maar dan moet je niet goed luisterren, 
want daarmee komen we zelfs niet in de buurt van het “Pas 
toi”. Want dan moet je als basis eigenlijk een geknauwde 
Amerikaanse stem hebben, en dan Frans gaan spreken. 
Sommige liedjes, eigenlijk echte traditionals zoals “Laissez 
le bon temps”, dat kan je niet gaan vertalen in het Engels.
Wat we eigenlijk plezant vinden aan deze muziekstijl is dat 
het samenspel van de trekzak en de saxofonist. En dat kan 
je zo creëren dat het bijna een bigband lijkt die mee staat 
te doen. Je hoort eigenlijk bijna een soort blazerssectie die 
meedoet. Het is altijd onze idee geweest om een trekzak 
en een saxofoon met elkaar te kunnen verbinden.
Jullie bestaan dit jaar 27 jaar, dus jullie waren nog 
allemaal jonge gasten, waarom gekozen voor deze 
bepaalde muziek stijl?
Ja dat eigenlijk gekomen door de grondlegger van deze 
band, die is 27 jaar geleden begonnen met muzikanten te 
verzamelen. Hij speelde accordeon en die dacht er moet 
iets meer mee te doen zijn met dat instrument dan enkel 
en alleen hoempapa muziek. Die ontdekte toen de zydeco 
muziek en ondervond dat je echt gave muziek kon maken 
op de accordeon.

  THE BLUE HILLL COUNTRY DANCERS
          Waar: Zaal Norbertus   Blauberg 21   Blauberg(Herselt) 
                Lessen: dinsdag Van 18.45 - 20.15 (1ste jaars)
                     woensdag Van 20.00 - 21.30 (2de jaars)
  Vrijdag Van 18.45-20.15(beginners) &(20.30 - 22.00 gevorderden)
            Contact: Gerda Mertens   Gsm: 0496.67.25.91
                Website: the bluehillcountrydancers.be

               RIO GRANDE LINEDANCERS
               Waar: Zaal Torenhof    Putweg 2    Buggenhout - Opstal
               Lessen: dinsdagavond Van 19.30 - 21.30 (beginners)
                           donderdagavond Van 20.00 - 22.00 (gevorderden) 
  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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Het leuke aan Tsjechië was ook, er was ons eigenlijk meer 
voorgespiegeld hier in Nederland door iemand, maar het 
was allemaal zo maf en raar georganiseerd dat we eigen-
lijk dachten dat het een komische opzet was. Dan moe je 
maar beginnen denken met zijn vijven, laten we er samen 
maar het goede eruit halen. Ik denk dat we in die 10 dagen 
nog nooit zoveel gelachen hadden in ons hele leven.
We hebben één avond op het hoofdpodium gestaan van 
het festival, we hebben daar 3 uur na elkaar gespeeld in 
een barstensvolle feesttent. dat was zonder pauze, zelfs 
om naar de wc te gaan losten we dat toen op door ons 
er muzikaal op te voorzien, hebben daar een legendari-
sche avond meegemaakt. Moet ook weten, de plaatselijke 
muziek klinkt heel erg bekend in ons genre en als je een 
beetje gaat zoeken, dan weet je dat de accordeon daar ei-
genlijk ontdekt geweest is.
Gezien jullie drukke agenda, is dit beroepshalve of 
gaan jullie ook werken?
We hebben naast het muziekspelen elk een job te doen, 
we zouden er echt wel van kunnen leven. Maar dan moet 
je echt alles aanpakken en in verschillende bands gaan 
spelen en dan moet hij ook, om zijn boterham te verdie-
nen, muziek gaan spelen die hij zelf minder leuk vindt.
Kijk, onze band speelt niet altijd de zuivere zydeco en ca-
jun, we doen dat om de muziek een beetje levendig te 
houden. Zo brengen we ook eigen werk, het is geen van al 
onze eigen roots, buiten die van Ron dan. Dus we hebben 
allemaal een andere achtergrond en die proberen we dan 
in dit genre mee te brengen, en dat juist een persoonlijke 
touch aan. Anders speel je gewoon het origineel na, en 
dat is ook de bedoeling niet. We hebben natuurlijk een 
traditionals de we niet kunnen nalaten om te spelen en 
een paar covers ook. En we schrijven ook samen onze ei-
gen nummers, Henk komt vaak met een idee maar kan het 
bijna nooit afmaken en dan komen we samen en werken 
het samen uit. Of het begint met een deuntje die gespeeld 

wordt en dan gaan we daarop 
verder gaan bouwen.
Wie zijn jullie grote voor-
beelden?
Nou dat zijn niet zozeer ar-
tiesten van Cajun en zydeco 
muziek hoor, maar wel mu-
ziek die uit het Zuiden van de 
verenigde Staten komt. Onze 
favorieten zijn uiteenlopend, 
dat gaat van Cajun en Zydeco 

over rockmuziek 
naar jazzmuziek 
over mooie liedjes.
Jullie houden er 
de groove in zou 
ik zeggen want 
jullie zijn al bezig 
met een nieuwe 
cd?
Ja, dat klopt, we 
zijn nu bezig met 
onze achtste cd, in 
eigen beheer altijd. 
Enkel onze voor-
gaande was in handen van een maatschappij maar daar 
hebben we geen zo’n goede ervaringen mee gehad. Het 
was in eigen beheer gedaan maar zij zouden zorgen voor 
de promotie ervan maar dat heeft niet meer opgeleverd 
als dat we het zelf doen. Kijk, onze liedjes zijn ook te ver-
krijgen via ITunes en spotify, maar dat levert niet zoveel 
meer op. De mensen verkiezen toch nog liever een cd met 
een mooie hoes en een prachtige foto van vijf knappe 
mannen, mooie jongens toch! Het is nog altijd iets tast-
baar. Onze nieuwe cd wordt er eentje wat meer back to 
the roots, ook met eigen nummers, want we zijn met onze 
vorige uitgaves een beetje van de roots afgedwaald. Want 
we hadden dan het idee om bekende popliedjes een beet-
je om te kneden tot zydeco en cajun liedjes. En dat was 
leuk voor een paar jaar, maar nu terug naar de roots. We 
hebben nooit een deadline en we maken een cd en als hij 
klaar is dan komen we ermee naar buiten. Maar we kun-
nen wel zeggen dat we op het zydeco festival in Mei al een 
paar dingetjes van zullen ten gehore brengen.
Mijn laatste vraag dan, waarom moeten onze lezers 
naar jullie komen luisteren tijdens het festival te 
Raamsdonksveer?
Vooreerst zijn we een groep bij de zydecoscene behoren, 
we zijn bijna terzelfder tijd gekomen als Captain Gumbo, 
River Zydeco band en het festival. We zijn de ankers van 
dit soort muziek in Nederland en wat La Blus zo speciaal 
maakt is dat we meer chilipeper in onze uitvoering hebben 
zitten, iets meer power.
Website: www.lablusa.nl
E-mail: lablusa2009@gmail.com

Tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillaert

             THE BLACK HORSE LINE DANCERS
                     Waar: Euro Bowling   Ter Heydelaan 17    2100 Deurne
                     Lessen: woensdag & vrijdagavond Van 19.00 tot 22.00
                           Contact: Freddy Aerts   +32.493.59.29.64
                          E-mail: theblackhorselinedancers@hotmail.com
                   Website: http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers
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De eerste echte Rodeo wedstrijd werd in 1872 in Cheyen-
ne, Wyoming gehouden. In de jaren daarna brak de rodeo 
door en werden er vaak wedstrijden gehouden tijdens de 
zeer populaire Wild West-shows, waar beroemde cowboys 
en indianen uit het Wilde Westen optraden.
Er golden geen vaste regels voor rodeowedstrijden, en de 
organisator bepaalde het reglement en het aantal discipli-
nes van een wedstrijd. Rond 1930 verschenen de eerste 
bonden, en de regels werden langzaamaan gestandaardi-
seerd. De nieuwe regels maakten een echte sport van de 
oude cowboytraditie, en ook mannen uit de steden begon-
nen mee te doen. Vandaag de dag is de rodeo nog steeds 
geliefd in grote delen van de VS, en de beste cowboys 
kunnen rijk worden van hun kunsten. Velen hier bij ons 
kwamen voor het eerst in aanraking met paardenshows en 
countrymuziek in … Bobbejaanland. En het verwondert mij 
steeds meer en meer hoeveel mensen die wij kennen daar 
ooit hun eerste vakantiejob hadden. En het heeft sommi-
gen hun toekomst zo beïnvloed dat ze vereenzelvigd blij-
ven met Bobbejaan-
land. Oké, België kan 
je vergelijken met qua 
grootte met een stad 
in de USA, maar al ooit 
eens stilgestaan bij het 
feit wat ons landje rijk 
is? En dan kom ik ein-
delijk op het punt waar 
ik wil zijn, ja, wij zijn 
een klein land maar 
waarom zouden wij de 
Rodeo hier niet kun-
nen beoefenen? We 
hadden het er al over 
in ons vorig magazine, er worden wel degelijk rodeo’s ge-
houden in ons land, niet zo grootschalig als in de VS, maar 
daarom niet minder gezellig. Laat ons zeggen, het is naar 
Europese normen en is toegankelijker gemaakt voor ieder-
een die ook maar iets met paarden heeft. Dus, Zaterdag 
18 Februari laatstleden trokken we naar de Gipsy Ranch 
in Westerlo, om er de eerste Buckle wetstrijd van dit jaar 
mee te maken. Tevens was het geen gewone rodeo, want 
dan verlangen ze dat iedere deelnemer erop gekleed is. 
Neen deze maal stond in het teken van Carnaval. Er werd 
ook een prijs uitgereikt voor de mooist, origineelst geklede 
deelnemer maar ook voor haar/zijn paard. Toen wij aan-
kwamen, iets voor 17.00 uur was er een drukte van jewel-
ste. Volle parking, auto’s langs de straten en veel voetvolk, 
dat was een goed teken. Gezien het een mooi lenteweer-
tje was, profiteerden we ervan om op het domein rond te 
wandelen. De meesten waren al bezig met rondjes rijden 
in de buiten arena, of waren hun paard nog aan het opkle-
den voor het thema carnaval. Wij genoten van een wande-

ling rond de stallen en genoten van een koffie in de saloon. 
Oké, het is nog winter, maar ik kan mij goed voorstellen op 
een volgende rodeo dat we genieten van een glas aan de 
buitenbar met op de achtergrond het knetteren van het 
houtvuur! Mmm… zie het al helemaal voor mij. Door de 
grote opkomst startte het evenement wat later dan voor-
zien, maar ondertussen hadden we nog iets gedronken in 
de saloon en toen hebben we ons een plaatsje gezocht 
op de tribune. Als we alle mensen die er waren, want het 
was bewegend volk schatten we de opkomst rond de 250 
bezoekers. En dat vind ik toch indrukwekkend en wat mij 
ook opviel, veel kinderen en jeugd, die blijkbaar hun weg 
toch vinden naar zo’n evenement. De avond kon van start 
gaan en het begon met de barrelrace, om ter snelst het 
parcours rond de olievaten afleggen. Er waren twee groe-
pen de Ponybarrel, voor de kleinsten onder de deelnemers 
en de barrel race met paarden. Dougan legde mij al de vo-
rige keer uit dat deze sporttak in het leven werd geroe-
pen opdat de vrouwen ook zouden kunnen deelnemen. 

De vrouwen waren 
hier in ieder geval met 
een grote meerder-
heid aanwezig.Daarna 
was het de beurt aan 
het onderdeel pole-
bending, dat is een sla-
lom tussen de palen, 
weerom degene die 
het rapst is haalt een 
prijs binnen. Weerom 
twee categorieën, voor 
pony en paard. Voor 
het laatste onderdeel, 
teamroping, was ik 

even van mijn melk. Had ik nu gedacht dat ze echt een 
kalfje zouden opjagen en proberen te vangen, dan zat ik 
goed mis met mijn gedachten.Er kwam een mechanisch 
kalfje aan te pas, voortgetrokken door een wagen. Dat 
vond ik superlief ten opzichte van dieren. Dit wedstrijd ge-
deelte deden ze telkens per twee en het ging erom, welk 
team het rapst zijn lasso over het kalf kon gooien mocht 
door naar da volgende ronde. Dit ging zo een tijdje door 
tot de winnaar van deze competitie bekend was. Het on-
derdeel eerstopping hebben we helaas gemist, gezien we 
nog ergens verwacht werden moesten we rond 21.00 uur 
ons bezoek aan de ranch afsluiten. Maar ons besluit staat 
vast, dit is een Art of Living die we zeker verder opvolgen, 
en we hopen nog mensen warm te krijgen voor zo’n spek-
takel. We hebben alvast de agenda van de Gipsy Ranch in 
dit magazine.

website: www.gipsyhorses.com
Tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillaert

1ste BUCKLE RACE 2017 at THE GIPSY RANCH te WESTERLOKalender 2017
Maart

Vrijdag 24: Kicker tornooi
Zondag 19: Grondwerk

Zaterdag 25: Buckle compitietie 2

April
Zaterdag15: Paaseitjes in de Kleuterles

Zaterdag 22: Buckle compititie 3
Zondag 23: Grondwerk

Mei
Zaterdag 6: Teampenning, Barrels en poles BTPA

Zondag 7: Ranch sorting & speedevents
Zaterdag 20: Buckle compititie 4

Zondag 21: Grondwerk

Juni
Zaterdag 24: Show Torhout

Juli 
Zondag 6: Show evergem
Zaterdag 29: Speedevents
Zondag 30: Speedevents

Augustus
Zondag 6: Show Alken

September
Zondag 10: Show Westmalle

Zaterdag 16: Buckle compititie 5
Vrijdag 22: Clinic Barrels & Poles Marlene Mc Rae

Zaterdag 23: Clinic Barrels & Poles Marlene Mc Rae
Zondag 24; Clinic Barrels & Poles Marlene Mc Ra

Oktober
Zondag 8: Show Zilvermeer (onder voorbehoud)

Zaterdag 21: Buckle competitie 6 + Halloween Party

November
Zaterdag 25: Sinterklaasfeest

December
Vrijdag 8: Xmas Show

Zaterdag 9: Xmas Show
Zondag 10: Xmas Show

Zondag 31: Oudejaarsfeest (feestmaalen/of fuif)

    THE WHITE BUFFALO COUNTRYDANCERS
       Waar: Taverne In de Melkkit  Antwerpsesteenweg 218   2390 Westmalle
       Lessen: woensdag 19.00 - 20.00 beginners  20.15 - 22.15 tweede groep
             Waar: Café De Nieuwe Zwaan    Hof Van Belsele 3   9111 Belsele
                                   Lessen: Vrijdag 20.00 - 22.00 
 info: lesgeefster Karin tel: 03.311.59.69 of gsm: 0474.97.05.29 beiden na 18u
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Moest deze artiest zijn naam Johnny Trash om-
schreven worden in de dikke Vandaele dan zou 
er volgende definitie bij staan: een man van vele 
werelden, een goedmoedige cowboy van het 
Vlaamse lied met scherpe kijk op een net andere 
realiteit. (Overgenomen van zijn site)

Je heb deelgenomen aan “Belgium ’s got talent”, 
maar jij staat al langer dan dat op het podium, klopt 
toch?
Mijn deelname aan dat programma dateert al van drie jaar 
geleden, maar ondertussen is het al langer dan 25 jaar dat 
ik bezig ben, Ik ben bezig sinds 1988. Ik was toen nog niet 
zo heel lang bezig met die grappige liedjes in het Neder-
lands en de snelste manier om dat bekendheid te geven 
is mee te doen aan zoiets natuurlijk, schermbekendheid 
is belangrijk voor een artiest. Was ik niet door de voor-
rondes geraakt dan was ik toch al op tv geweest. Maar dat 
is zeer goed meegevallen, ik ben derde geëindigd en dat 
heeft toch een paar jaar voor heel wat optredens gezorgd. 
Mijn optredens bestaan uit grappen die ik vertel en daar 
horen dan ook grappige liedjes bij die ik zing. Die liedjes, 
de melodieën en de manier van zingen zijn allemaal coun-
trynummers, het bloed kruipt waar het niet gaan kan e.
De teksten maak ik zelf en de muziek ook meestal, soms 
gebruik ik nummer van Johnny Cash waar ik dan een leuke 
Nederlandstalige tekst heb opgezet, maar meestal eigen 
liedjes. Ik zing wel graag met een lage stem en daardoor 
voel ik mij verwant aan Johnny Cash maar voor de rest kan 
je mij moeilijk vergelijken met deze artiest, daar kan ik niet 
aan tippen, aan zo’n groot talent, dat is een heel ander 
type.
Van waar de naam, Johnny Trash?
Dat is wel degelijk gebaseerd op Johnny Cash en dat kwam 
uit een gesprek met een kameraad van mij, omdat ik dus 
altijd veel nummer van johnny Cash heb gezongen in alle 
verschillende bands waarin ik speelde. En dat ik op een ge-
geven moment zei dat ik zo’n beetje de” Poor man” ben als 
Johnny Cash. Dan zeiden ze dan ben jij eigenlijk de Johnny 
Trash en zo heb ik die naam aangenomen.
Countrymuziek is een breder stijl van muziekgenres, 
wat geniet jouw grootste voorkeur?
Ik ben niet zo een grote fan van alles na de jaren tachtig, 
zelfs nog eerder een fan van de jaren 40 – 60 eigenlijk en de 
artiesten waar ik het meest naar luistert zijn toch Johnny 

Cash en Hank Williams, de senior wel te verstaan, ook de 
stijl van Hank Williams de 3de laat ik mij smaken waar die 
invloeden van punk en rock wat in verweven zitten. Wat 
betreft de hedendaagse country dan, “kies ik eerder voor 
de muziek die gestoeld 
is op de traditionele mu-
ziek. Dan denk ik aan Dale 
Watson of die zo’n beetje 
naar de rockabilly neigen 
zoals de groep Big Sandy 
and his flyright boys, eer-
der traditionele country 
dan. Maar ik ben een hele 
grote fan van Bluegrass, 
die banjo daar ben ik zo’n 
fan ben. Ik denk dat mijn 
interesse gekomen is toen 
ik aandacht kreeg voor de rockabilly, maar ik merkte dan 
heel snel dat de hillbilly muziek kant mij meer interes-
seerde dan de echte rock kant. Dus ging ik meer op zoek 
naar hillbilly en country dingen en op zeker moment kwam 
ik een plaat tegen, dat was een donkerblauwe hoes met 
schaduwen op. Dat was eigenlijk een bergtop en daar ston-
den allemaal muzikanten op en zag je enkel de silhouetten 
en dat waren een contrabas, een banjo, een gitaar en zo 
en dat heb ik gekocht. En wat bleek? Dat was de plaat van 
John Fogerty, “Blue Ridge Mountain Blues” en daar zit die 
banjo in en ik vond dat direct heel tof en ja toen zei een 
vriend tegen mij dat dit bluegrass was. Dan ben ik begin-
nen zoeken direct verliefd op te worden. Ik heb weleens 
geprobeerd om banjo te leren, maar zoals ik al zei ik ben 
een drummer.
Je speelt ook in een Rockabilly band, kan je dat met 
country vergelijken?
Ja rockabilly heeft heel wat country invloeden en de basis 
van de band is de zangeres Crystal; de gitarist en mezelf op 
drums. Ik heb dan die country in vloeden, Patrick heeft dan 
die Blues invloeden en Crystal houdt van dat alles maar 
zij is enorm fan van garagerock en punk. Die drie dingen 
worden dan gecombineerd om de stijl te maken waarmee 
wij optreden.
Ben je nog met andere projecten verbonden?
Ja er zijn nog een ander project met Patrick en Crystal, 
The Million dollar Sunrise, dat is een project waarin we de 
geboorte van de rockabilly uitleggen bij Sun Records. Dat 
gebeurt aan de hand van de vier mensen die in The Million

Dollar Quartet zaten en dat is dus Elvis Presley, Jerry Lee 
Lewis, Carl Perkins en Johnny Cash en in dat concept speel 
ik Johnny Cash, speelt Patrick de Elvis, dan hebben we nog 
een pianist Sebi Lee die Jerry Lees peelt en dan nog de gi-
tarist Mario Matouchi die Carl Perkins speelt. En aan de 
hand van die vier personage vertellen we anekdotes over 
het ontstaan van de rockabilly in de Sun studio.
Jij bent beroepshalve bezig met muziek, is dat vol-
doende leefbaar in België?
Kijk, toen ik een job had van 9 tot 5 zoals ze zeggen, dan 
verdiende ik meer dan wat ik nu verdien. Maar gezien het 
feit dat wat ik nu doe graag doe, is mij dat geld wel waard. 
Dat wil niet zeggen dat ik zoals nu, af en toe weleens een 
interim job tussendoor doe omdat het wat kalmer is.
Je schrijft zelf liedjes dan veronderstel ik dus dat je 
een muzikale achtergrond hebt?
Nee, niet zozeer, ik ben eigenlijk drummer en speel wei-
nig gitaar maar wel voldoende om mezelf te begeleiden. 
Ik ben zeker geen groot gitarist maar ik kan me best ver-
helpen om bij het schrijven de melodie te kunnen onder-
steunen. Maar wat heel veel gebeurt bij de liedjes die ik 
voor “Crystal & the Runnin’ Wild” schrijf, ik kom met een 
melodie en een akkoordenschema af en dat wordt door 
de band en dan meestal door Crystal zelf onder handen 
genomen. Wanneer de melodie hier en daar wat te sim-
pel is dan gaan zij en Patrick op zoek om het melodieuzer 
te maken of gaan ze op zoek naar akkoorden die niet in 
mijn schema zitten, dat ikzelf niet zou kunnen uitvinden 
zeg maar. Ik schrijf voornamelijk voor mezelf en voor de 
band, ik heb dat ooit geprobeerd om te schrijven voor an-
deren maar van mijn voorstellen is er nooit iets aanvaard 
geweest door die bands en ben ik er eigenlijk een beetje 
mee gestopt. Ik denk wel dat ik kan schrijven voor anderen 
maar ik heb natuurlijk, de dingen die ik gedaan heb was 
altijd voor bands die ikzelf leuk vond en waar ik zei van kijk 
ik heb een liedje geschreven, kunt ge er iets mee doen? 
Maar dan was het antwoord bijna altijd dat ze zelf bezig 
zijn met schrijven. Maar schrijven op bestelling, ik denk dat 
het makkelijker zou zijn omdat zee dan wel degelijk open 
staan voor iets en bereid zijn om te dat te beluisterren en 
eventueel op te nemen in hun repertoire.
De teksten die ik schrijf zijn zowel uit het dagelijks leven als 
fictie, maar meestal laat ik mij beïnvloeden door een sfeer, 
dat kan ook van andere muziek zijn en dat ik mij daarop 
baseer. Zo is het liedje “Blood on the Kitchenfloor”, dat 
gaat over een ruzie tussen een koppel dat uitmondt in de 

vrouw steekt de man neer, dat is gelukkig niet gebaseerd 
op waargebeurde feiten. Maar dat is zo een sfeer waarvan 
je dan denkt daar kan ik iets mee doen en dan probeer je 
dan uit te werken.
Als de mensen geïnteresseerd zijn om jou te boeken 
wat heb je allemaal te bieden?
Enerzijds het comedy project waarbij ik dus alleen met 
mijn gitaar op het podium sta, voor een luisterend publiek. 
Ik speel die liedjes ook ondertussen met een band. Daar 
zitten we momenteel tussen twee projecten in, oorspron-
kelijk was dat “Johnny Trash & de restafval, de naam van de 
band waarmee we dus Nederlandstalige country brachten. 
Maar ondertussen is de drummer gestopt wegens fysieke 
problemen, we worden allemaal wel een dagje ouder, dus 
zat dat zo’n beetje op zijn gat. Maar ik ben dan een pia-
niste tegengekomen die zingt en ook comedy doet en nu 
zijn we met twee gitaristen en dan onze pianiste toch een 
nieuw repertoire aan het uitbouwen wat dan deels in het 
Nederlands en deels in het Engels is maar nog altijd maar 
nog altijd met heel veel humor en country gericht is. We 
hebben onlangs daarmee een try-out gedaan en zijn toch 
wel tot de conclusie gekomen dat er nog wat sleutelwerk 
aan is. Als dat op punt staat dan gaan we op zoek naar een 
naam. En dan heb je natuurlijk als de Million Sunrise nog 
en met Crystal & the Runnin’ Wild. We zijn ook te boeken 
voor living concerten, ik heb er in het verleden al een paar 
gedaan en zelfs met de band zijn we daarvoor ook te boe-
ken, ik vind dat heel aangenaam om te doen.
Wat zou je nog willen bereiken?
Och, mijn grote droom is eigenlijk om eens een paar maan-
den op tournee te gaan met zo’n echte tourbus. Want nu 
gaan wij op tournee, voor ons optredens in de weekends, 
met het camionette. Dat je niet meer in een hotel moet 
gaan slapen, je stapt na het optreden in de bus en je wordt 
wakker en je bent al op de volgende bestemming. Moest 
ik dat ooit es kunnen doen, al was het maar voor een paar 
dagen. Voor de rest wil ik gewoon mijn ding blijven doen, 
ik doe niets liever dan op het podium staan en lachende 
gezichten zien, als je dat kan bereiken is dat het mooiste 
wat er is, toch?

website: www.johnnytrash.be

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert
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Van toen ze 
klein was werd 
ze al onderge-
dompeld in de 
wereld van de 
muziek, vooral 
country en go-
spel. Het was 
dan ook niet 
verwonderlijk 
dat ze haar stap-
pen zette in de 
muziekwereld. 
Ze houdt ervan 
om kwaliteit te 

brengen en doet er alles aan om dit te berei-
ken. Ze is een graag gezien artiest in België 
en Nederland, heeft een aangename stem en 
zeker ook de looks, een high class lady…
Hallo Conny, jij woont zowat in de achtertuin van 
ons Belgenlandje, stel je eens voor..
Ik dus Conny Lee en ik woon in het Brabantse Etten -Leur, 
dat ligt tussen Breda en Roosdaal, een heel schone achter-
tuin dus. Ik ben zo’n 10 jaar serieus bezig in de Country en 
ik probeer mij te houden aan de tradionele country, met 
daartussen eens een rocknummertje ertussen en soms 
een modern nummertje. Maar dat gebeurt sporadisch, 
hoor.
Als ik dat zo hoor dan richt jij je niet enkel op het 
linedans publiek maar ook op het luisterend volk?
Ja, inderdaad ik probeer het inderdaad zo’n klein beetje te 
mengen, want je moet toch ook een klein beetje je eigen 
inbreng nog kunnen laten horen. En dat is best moeilijk, 
want alles is meestal linedans gericht, daar is heel veel 
vraag naar.
Wij horen de laatste tijde van de artiesten horen 
dat dat best moeilijk is, je eigen repertoire brengen 
want alle moet linedans gericht zijn. Is dat in Neder-

land ook zo?
Ja toch wel, je merkt heel vaak met eigen inbreng, dus ook 
als je eigen liedjes maakt, dat dat heel moeilijk aan de man 
te brengen is. Mensen kennen het niet en zijn toch geneigd 
naar het bekendere repertoire of de artiesten toch eerder 
op te dansen, want dat is herkenbaar.
Schrijf jij je liedjes zelf?
Goh neen, was het maar waar, maar dat talent bezit ik niet, 
ik heb wel een aantal nummers, maar die zijn geschreven 
door Dick van Altena, Wim Pols en mijn producer Laurence 
van Wessel. Ik heb maar besloten om dat over te laten aan 
mensen die daar verstand van hebben. Maar, ja ook opge-
nomen en op cd gezet, goed ontvangen door het publiek 
maar je merkt toch dat het heel moeilijk is om aan de man 
te brengen is.
Maar je mixt die eigenlijk dan tussen het gewone re-
pertoire?
Ja, nu moet ik zeggen, de laatste tijd wat minder, maar 
vooral in de beginperiode dat die liedjes uitkomen probeer 
je die ertussen te mixen en dan gaat dat ook wel. Vooral 
als dat dan nummertjes zijn die bekend zijn en dansbaar 
voor de dansers. Als je zo nu en dan een nummertje ertus-
sen steekt dan aanvaarden ze dat wel.
Ik dacht dat het in Nederland anders ging zijn, want 
hier in België moet het echt linedans gericht zijn. Ik 
dacht dat Nederland meer country minded was en 
meer openstond voor nieuwe Country.
Dat klopt wel, maar op festivals en countryavonden wordt 
het wel gewaardeerd als je een keer iets anders doet, 
maar er wordt toch wel verlangd dat het country linedans 
gericht is of als het maar dansbaar is. Ik doe dat dan ook 
wel maar ik zeg het, sporadisch want je kan het niet af-
dwingen! Want we hadden het daarnet over de mensen 
die huiskamerconcerten geven, dat is een doelgericht pu-
bliek. Die mensen komen niet voor te dansen maar om te 
luisteren. Daar is het natuurlijk veel makkelijker om je ei-
gen repertoire te brengen.
Doe je dat ook huiskamerconcerten want ik denk 
eerlijk gezegd dat dit een gat in de markt is voor jou 
als solo zangeres, niet?
Neen ik heb nog geen huiskamer concerten gedaan, Hoe-
wel, ik zou dat graag willen doen, ik heb ooit eens deel-
genomen aan een huiskamerconcert dat Ruud Hermans 
organiseerde. 

Eric in gesprek met Conny Lee
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Ik heb daar twee nummers laten horen samen met Ruud. 
Maar dat is een heel enkele keer geweest.
Je ziet het steeds meer komen die livingconcerten.
Het is ook intiemer, het contact en de activiteit tussen ar-
tiest en publiek. Kijk, als ik solo staat op een festival of ik 
sta daar met een band maakt dat een groot verschil. 
Een band heeft meer beweging, activiteit en als solo ar-
tieste is dat best wel moeilijk hoor. Maar zoals is al zei, 
een huiskamerconcert is kleiner en fijner. Het zijn twee 
verschillende soorten van publiek
Ik laat mijn banden maken en je ziet de muzikanten niet 
staan, maar je hebt toch een beter gehoor omdat die ban-
den voller klinken, dus daar maak 
ik toch een beetje verschil.
De mensen die naar muziek 
willen luisteren gaan niet naar 
een festival, want daar vinden 
ze hun gading niet en ik denk 
Conny dat zo’n optreden ook 
veel leuker is omdat jij solo 
staat op het podium.
Ja dat is zeker waar, het is intiemer en het contact met 
de mensen is veel groter. In Nederland heeft dat heel veel 
bijval, kijk maar naar Dick van Altena, Marcel Smulders en 
nog vele anderen. Je kan tijdens zo’n concerten ook een 
bredere waaier aan countrymuziek brengen, net omdat 
het niet linedans gericht moet zijn. Je kan je eigen ik erin 
brengen. 
Jij zingt alleen op het podium, dat wil zeggen dat jij 
begeleiding nodig hebt, hoe gaat dat in zijn werk, 
hoe komt dat tot stand?
Ik kies er dan voor om de muziek die ik maak en ook op cd 
zet, om die te laten maken, dus dan ga ik naar de studio. 
Als het nieuwe liedjes zijn, dan vraag ik iemand of huur ik 
iemand in om de teksten te schrijven. Mijn arrangemen-
ten worden altijd gemaakt door Laurens van Wessel, stu-
dio 69 in Zegge. Die jongen is gewoon heel goed met o.a. 
gitaar,accordeon en keyboard, voor de andere instrumen-
ten zoals paddel steel huur ik dan bijv. Marc Horn in, die 
is van Duitse origine, maar heel goed met dit instrument, 
heeft heel veel tournees gedaan met Emmy lou Harris. 
Voor de vioolpartijen werk ik dan samen met Joost van 
Es, heel erg bekend van Four Wheel drive, voor de drums 
nemen we dan Hans Wouters. Zo maak je dan een samen-
stelling van de live instrumenten die je in je banden wil 
hebben en Laurens die mixt dat dan helemaal uit tot een 

compleet plaatje en zo ontstaat dan een orkestband. En de 
backing vocals niet te vergeten natuurlijk.
Dit lijkt mij een tijdrovend ding eigenlijk en toch niet 
goedkoop?
Neen het is zeker niet goedkoop, ja je kan het zo goedkoop 
maken als je wil natuurlijk, er zijn allerlei soorten studio’s. 
Je kiest natuurlijk of het alleen maar keyboard is of je gaat 
met live instrumenten. Ja het is niet goedkoop maar wel 
de goeie weg. 
Ja dat klopt, is dat voor alle nummers, voor op het 
podium, of alleen voor de cd opnames?
Ik probeer zoveel mogelijk de banden te laten maken in 

verband met de kwaliteit, zo nu en dan als 
een band, want niet alle banden in van in-
ternet afkomen of die je ergens vandaan 
kan halen zijn kwalitatief goed, maar als het 
redelijk is dan gebruik ik die dan wel voor 
op een podium erbij. Want zoals je zegt dat 
is een serieus kostenplaatje en dat haal je 
er niet uit. Maar alles wat op cd’s staat en 
zoveel mogelijk daarnaast, wat niet op cd 
staat, dat probeer ik te laten maken.

Je zegt het zelf, je hebt cd’s, waar zijn die te verkrij-
gen? Is dat enkel tijdens optredens?
Ik heb drie maxi cd’s uitgebracht, vier eigenlijk, twee in ei-
gen beheer uitgebracht en 2 onder de label van VNC Pro-
ducties. Mensen die geïnteresseerd zijn kunnen die altijd 
bestellen via de website en zijn ook te verkrijgen tijdens 
optredens. En de laatste vier nummers die ik heb opgeno-
men zijn ook te verkrijgen op cd en kan men beluisteren 
via spotify, te streamen en te downloaden. Omdat dat een 
cd duur is, en bijna iet haalbaar meer is, is dit de makkelijk-
ste en goedkoopste weg om iets uit te brengen. Mijn cd’s 
zijn uitgekomen in 2007, 2008 en 2009. De meest recente 
is die van 2015 en die is dus ook te verkrijgen via Spotify 
en ITunes
Weet je, ik ben onder de indruk, want van al degene 
die we hier al uitgenodigd hebben ben jij de eerste 
van wie we de muziek kunnen aankopen via iTunes 
en spotify… je bent heel erg mee met de tijd. Als je 
met de tijd meegaat dan moet je natuurlijk ok wel 
zorgen dat alles een beetje moderniseert en dat gaat

dan ook allemaal anders gaan klinken.
Wat zijn de reacties van de mensen, hoe reageren ze 
daarop?
Ja je moet gewoon, je kan bijna niet anders dan meegaan 
met je tijd. 
En de reacties van het publiek zijn altijd heel positief. On-
danks het feit dat ik andere muziekinstrumenten gebruik 
of bijvoeg blijft het heel herkenbaar klinken voor de men-
sen.

Zijn er plannen om binnenkort weer de studio in te 
duiken?
We hebben niets in de planning staan, maar het kan ten 
allen tijden. Als ik een leuk nummer heb en ik heb daar 
een mooie band voor laten maken, en ik denk van nou 
dat is leuk dan laat ik daar zeker iets van 
opnemen. Dan zal het ook aangeboden 
worden op cd of op spotify en ITunes te 
verkrijgen zijn.

Waar komt jouw inspiratie vandaan 
om te kiezen voor bepaalde num-
mers?
Heel vaak door te luisteren naar de ver-
schillende radiozenders, want dan kom 
je toch vaak de nummers tegen van wat 
je denkt van he dat is een mooi nummer. 
Ook vaak door te kijken op You Tube naar 
de filmpjes en dan kom je heel vaak din-
getjes tegen die gemaakt zijn met heel 
andere instrumenten waarvan ik dan 
denk, dat kan ik er
misschien ook aan toevoegen. Maar ook op optredens en 
zie je van artiesten hoe zij het doen. En dan ook mijn pro-
ducer Laurens die soms zegt we gaan dat zo doen, een tik-
keltje anders, maar dat maakt het dan net zo uniek.

Er zijn heel veel artiesten die echt coveren dat het 
eigenlijk allemaal hetzelfde klinkt, maar jij probeert 
je eigenheid in te brengen.
Het leuke daarvan is, ook voor de meewerkende muzikan-
ten, dat ook zij hun eigen ding kunnen doen, dat ze niet 
exact hetzelfde moeten doen als het bestaand nummer. 
Voor een Joost van Es vindt het altijd leuk om dan een ei-
gen partij in te spelen zonder dat ik hem op de vingers 
hoef te tikken. Dat maakt die band uniek en voor de mu-

zikanten leuk omdat ze hun eigen inbreng hebben. Het 
wordt niet zo heel vaak gedaan wat een beetje jammer 
is. Je probeert er je eigen ding in te steken en zo bewaar 
je ook je eigenwaarde, maar vooral breng je dan de num-
mers met je eigenheid.
Want dat is ook een klein beetje de bedoeling, een liedje 
iets anders laten klinken. Kijk, neem nu het liedje “I saw 
the light”, dat vond ik een zo’n tof nummer en ik wou 
daar een pittig nummer van maken. Voor de keuze van 
dat liedje heb ik met niemand rekening gehouden, het zat 
al een tijdje in mijn repertoire, maar het was niet gekend 
tot dat het dans duo Mario en Lilly, choreografen in Cata-
laanse dansen er een nummer opschreven. Dus nu wordt 
dat nummer volop gevraagd en ben ik blij dat het in mijn 
repertoire zit. Daarmee wil ik ook nog eens aantonen hoe 

moeilijk het is als iets niet bekend is. 
Voor mij is dat een oud nummer ei-
genlijk, maar voor de linedancers is het 
een hype momenteel. Het is hartstikke 
leuk dat de mensen dansen op je num-
mers maar voor mij is de muziek nog 
altijd het belangrijkste en zo zijn we 
weer aanbeland bij het begin van ons 
gesprek.

Conny, we gaan hierbij dit gesprek 
afsluiten, ik bedank jou hartelijk 
voor deze leuke babbel, maar zeg 
mij nog eerst waar de mensen alles 
over jou kunnen vinden.
Nou, de mensen kunnen alles vinden 
op www.connylee.nl en tegenwoordig 
ook op facebook en bij deze wil ik jou, 

Eric ook hartelijk danken voor dit gezellig uurtje.

Intervieuw: eric Van de Mert
Tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillaert
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12 de EDITIE COUNTRY&WESTERN FESTIVAL 
THORN KOMT ERAAN
11de editie groot succes
De organisatoren van het Country&Western Festival Thorn kunnen tevreden terugblikken op een meer dan geslaagde 
11de editie. Honderden bezoekers vonden dan ook de weg naar het Witte stadje zoals Thorn ook genoemd word
De organisatie heeft een lange weg afgelegd om uiteindelijk uit te groeien tot één van de mooiste country festivals van 
de Lage Landen.
Het is ook één van de weinige ECHTE Country&Western Festivals waar je naast het luisteren naar goede countrymu-
ziek ook letterlijk doorheen de geschiedenis van het Wilde Westen kan wandelen. Een heus Westernkamp met ook 
aandacht voor de indianen. Uiteraard is dit festival ook een must voor de honderden linedansers die jaarlijks het 
festival bezoeken.

12de editie een affiche om U tegen te zeggen
Zoals ieder jaar is er ook dit jaar veel aandacht besteedt aan de affiche met daarop enkele top acts uit de Belgische en 
Nederlandse countryscene.
Vrijdagavond wordt het festival geopend door Jill Fisher die New country en Countryrock brengt. Verder is er de Ne-
derlandse band Reward met zanger John McCray, een must voor muziekliefhebbers en linedansers.
De zaterdag gaat het feest gewoon door met Indian Summer, een band met een dijk van een zangeres en linedance 
gerichte countrymuziek.
The Wieners zijn een fifties Rock&Roll Band die de muziek van Elvis, Buddy Holly en vooral The Everley Brothers laten 
herleven, deze band wordt omschreven als niet hard maar wel zeer goed.
Jany Szabo is een Nederlandse Country zangeres met een rijk verleden gevuld met talrijke Awards die ze kreeg voor 
haar werk, zo mocht ze verschillende DCMA en Gram Parson Awards in de wacht slepen. Na een lange periode van 
afwezigheid is zij in 2016 begonnen aan een comeback tournee in de countryscene.
Lies is een Belgische zangeres die zowel de muziek liefhebbers als de linedancers weet te bekoren met een uitgelezen 
country repertoire. 
Zingga is een countryband uit Drenthe die prachtige harmonisch multi vocale muziek brengen, een absolute must voor 
muziekliefhebbers. In 2015 kregen ze de DCMA Award voor de “Song of The Year” voor hun zelfgeschreven: “Song For 
Luc”. Hetzelfde jaar werden ze in Duitslanden Oostenrijk uitgeroepen tot beste Duo van 2015 door Fair Play Country 
Music
Zondag is de laatste dag van het festival maar zeker niet de minste, uit Nederland zijn er de topformaties Terry White 
band met zangers Terry White, een absolute must voor linedancers en muziekliefhebbers.
Hetzelfde geld voor TR Countryband, een echte Nederlandse topband met sinds kort Robbie Masters als leadzanger. 
Deze band brengt zeer goede countrymuziek waarbij de linedancers altijd in beweging zijn.
Heidi and ‘FOX’ Guido vormen een Nederlands/Belgisch Duo dat zowel in 2015 als 2016 in Texas de Internationale 
Country Music Award wonnen. Ze brengen een mix van Country, ballades en aanstekelijke dance classics, een topper 
op dit festival.
Last but not least is er de Belgische topper ROUTE 66. Deze band draait al meer dan twintig jaar mee aan de Belgische 
top en behaalde in hun loopbaan al diverse Awards als beste Belgische Countryband, een waardige deelnemer aan dit 
festival.
Naast dit prachtige affiche zijn er ook tientallen Westernshops en eetstands waar de hongerigen terecht kunnen. 
Dranken zijn verkrijgbaar aan democratische prijzen
Tevens is er een camping en kampement waarvoor U kan reserveren via www.countrywesternfestival.nl

Tekst: JPO
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19 – 20 – 21 MEI 2017
Direct na het eerste concert van de River Zydeco 
Band in 1992, besloten een aantal muziekvrienden 
het eerste Internationale Cajun en Zydeco Festival 
te organiseren in Raamsdonksveer. Vanaf 1993 is 
het festival gegroeid tot een van de meest toonaan-
gevende festivals van dit muziekgenre in Europa.
Ieder jaar begin mei wordt Raamsdonksveer om-
gedoopt tot ZydecoZity. Met medewerking van 
een 100tal vrijwilligers ontstaat in ZydecoZity een 
smaakvol Louisiana decor, waar iedereen zich di-
rect thuis voelt.

Tijdens dit 3-daagse swingend en dampend mu-
ziekspektakel voelt de River Zydeco Band zich gast-
heer, en speelt samen met nationale en Internatio-
nale bands de stukken van het dak. Bij het festival 
hoort ook de verleidelijke geur afkomstig uit de 
keukens van de catering want bij deze muzieksoort 
is het eten minstens zo belangrijk. We kunnen dit 
weekend genieten van ‘soulfood’ zoals dat in de 
zuidelijke staten van Amerika gewoon is. De enige 
kookstijl die hier gehanteerd wordt heet Cajun, ge-
noemd naar de mensen die daar vandaan komen 
en afstammen van zowel de Franse grootgrondbe-
zitters als de zwarte slaven uit dit gebied. Een keu-
ken die sterk beïnvloed is door de Franse, Afrikaan-
se en Creoolse kookkunst. Even lekker weg dus uit 
de bloemkool- en spruitjeslucht maar genieten van 
de Jambalaya, Blackpot Burger en Chicken Gumbo.
De line up voor de 25ste editie bestaat vooral uit 
Nederlandse bands, maar we mogen er met trots 
bijzeggen dat België er weerom vertegenwoordigd 
is met de BIG BAYOU BANDITS.
Ook Frankrijk zal er vertegenwoordigd zijn met 
BLUE BAYOU en de CAJUN BOUEXI BAND. Engeland 

laat ROUGH SHOULDER en ZYDECO DIAMOND op ons los. 
Er is ook een band mix met UK en NL onder de vorm van 
ZYDECO PROPHECIES waarmee men een uniek optreden 
op ons loslaat.
Met de RIVER ZYDECO BAND als initiatiefnemers van dit 
unieke festival, krijgen we een sterke aanwezigheid van 
Nederlandse bands over ons heen. Allemaal op een rij 
hebben we uit ALLEZ MAMAN uit Utrecht, DE FIK ERIN 
spelen een thuismatch, SAM KNOOP afkomstig uit Geer-
truidenberg. VUIG is een band ontstaan in 2015, ZYDECO 
SOUL FEVER en ZYDECO NUTS sluiten dit rijtje. En dan is er 
nog eentje, die waren er ook bij toen het festival 20 jaar 
bestond en zeker niet misstaan op dit festival, de YOUNG 
STAGE BAND eveneens afkomstig uit Raamsdonkveer.
De YOUNG STAGE BAND is van oorsprong een Big Band 
met zeer enthousiaste amateur-muzikanten. Het doel is 
om op een leuke manier met muziek bezig te zijn. De band 
bestaat uit saxofoon (Tenor en Alt), Trombone en trom-
pet. Daarnaast is er begeleiding van Basgitaar, Gitaar, 
Drums, Percussie en Keyboard. Samen met een 2-koppige 
vocale groep maken wij muziek, voornamelijk gebaseerd 
op de hits uit de jaren 70-80. Het uitgebreide repertoire 
omvat Bigband, Pop, Nederlandstalige en muziek uit de 
meest belangrijke perioden van de vorige eeuw.
Kortom dit festival zal weer eenieder die houdt van Ca-
jun, Zydeco weer een goed gevoel geven. 

We gaan proberen om nog enkele bands te strikken voor 
een interview voor het festival van start gaat. Zo vonden 
jullie al een interview met de bezieler van het festival, 
River Zydeco Band, in ons eerste magazine. En in dit ma-
gazine kwamen jullie al het interview met La Blusa tegen.
 

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s Luc Hillaert
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Waarom componeert Raymond van het Groe-
newoud een lied voor de vrijwilligers van De 
Roma? Waarom zingt Helmut Lotti “Zie ik de 
lichtjes van De Roma, dan gaat mijn hart wat 
sneller slaan”? Waarom krijgt zaal De Roma 
fanmail uit de hele wereld? Waarom maakt 
De Roma zoveel andere emoties los die 
Vorst-Nationaal, het Sportpaleis of Flanders 
Expo nooit zullen smaken?
Wat is “De Roma”, waar is “De Roma”, waarom 
in “De Roma”? op deze vragen hoop ik jullie een 
antwoord te kunnen geven door mijn gesprek 
met Rob van Gielen, verantwoordelijke voor 
promotie en pers.
De Roma…
Ik zal een klein beetje geschiedenis geven, De Roma was 
vroeger een echte cinemazaal gebouwd in 1928 en jaren-
lang hier aan de rand van de stad. Het was in de hoog-
dagen een van de grootste cinemazalen hier in de stad 
met meer dan 2000 vaste zitjes. Het was een cinemazaal 
maar gecombineerd ineens met een variétézaal, met an-
dere woorden, vooraan had je geen blinde muur waar een 
doek tegen ging. Maar een doek dat voor een toneelope-
ning ging, want je had een waardig podium van in de be-
ginjaren. Dus vroeger werd er voornamelijk film vertoond 
maar dat werd altijd gecombineerd met een volkse avond. 
Variétémuziek, komedie, zelf mocht de gemeente Borger-
hout een avond in de week zelf over de zaal beschikken 
om een prijsuitreiking van school te organiseren of een lo-
kaal zangkoor een plaats te geven, dus hier in Borgerhout 
stond de cinemazaal heel centraal. 
Migranten…
Begin de jaren zeventig, de opkomst van de kleurentelevi-
sie ging het bezoek aan de cinemazalen fel achterruit. Je 
moet weten dat hier in de naoorlogse jaren de stad Ant-
werpen een traditie had als filmstad. De stad was bezaaid 
met tientallen cinemazalen op een kleine oppervlakte, dat 
waren hoogdagen voor het REX-imperium en op een ge-
geven moment is De Roma mee in eigendom van Georges 
Heylen gekomen. Maar dat imperium brokkelde dus stil-
aan af door de komst van de kleurentelevisie en hier in 
Borgerhout was er veel leegstand, jonge gezinnen trokken 
elders naartoe.
Op dat moment zijn hier veel migranten komen wonen 
want er waren in de naoorlogse jaren bilaterale akkoorden 

afgesloten tussen de Belgische overheid en de overheden 
van Marokko en Turkije om gastarbeiders aan te trekken. 
Dat was omdat er hier effectief veel werk was en te weinig 
mensen waren om dat werk te doen. Dat is eigenlijk het 
begin van Borgerhout als multiculturele wijk.
Die twee factoren, de kleurentelevisie en de veranderende 
demografie van de wijk maakten ook voor De Roma dat 
het cinema bezoekmeer en meer achteruitging. Dan is de 
eigenaar van het pand meer en meer de zaal gaan verhu-
ren aan externe concertpromotoren. Dat is eigenlijk het 
begin van De Roma als concertzaal geweest, als je kijkt tus-
sen 1972 en 1982 zijn er hier heel veel groten der aarde op 
het podium komen staan, Lou Reed, Paul McCartney met 
The Wings, Iron Maiden en nog vele andere grootheden. 
Maar ook die in komsten van de zaalverhuur konden het 
tij niet keren en hebben ervoor gezorgd dat de zaal in 1982 
werd gesloten. Er waren een paar ideeën ontstaan om de 
zaal een andere functie te geven maar daar is nooit iets uit 
voortgevloeid.

Ruïne…
In 2002 heeft Paul Scheyvens, de huidige coördinator uit-
eindelijk het initiatief genomen om die zaal terug te ope-
nen. Dat is als volgt gebeurd, het was dus in December 
2002, De Roma was op dat moment een ruïne, daken stuk, 
het regende binnen en het houtwerk was overal rot. De 
zaal was volledig geplunderd, er stond geen enkele stoel 
meer en bovendien had de nieuwe eigenaar van het pand 
het enkel gekocht omwille van de opbrengst van de ap-
partementen die eraan vasthangen en integraal onderdeel 
uitmaken van het pand. Dus het bouwafval van het reno-
veren van die appartementen werden gestort in de zaal, 
hij had geen enkel idee om iets met die zaal te doen;
Dus wij hebben gezocht wie de eigenaar was en gekeken 
of we niet via erfpacht een deal konden afsluiten om gedu-
rende een lange tijd over de zaal te kunnen beschikken. Zo 
konden we De Roma teruggeven aan de buurt, daar ging 
het over.
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Erfpacht…
Na de fusionering van de randgemeenten is Borgerhout 
een van de districten geworden, maar was ook een district 
zonder een cultuurcentrum en dat vonden we een groot 
gemis en hebben we beslist om die leemte in te vullen.
De gebarricadeerde ingang werd open gemaakt en de 
buurtbewoners mochten komen kijken hoe De Roma er-
voor stond. Dat was de lancering van een oproep welke 
mensen willen hier mee puin komen ruimen, mee komen 
kuisen en de zaal bedrijfsklaar komen maken. Het is echt 
een burgerinitiatief in tegenstelling tot de centra in de 
andere districten dat zijn stadsdiensten met stadsambte-
naren en gebouwen van de stad. De Roma is een privé-
initiatief, we zijn een vzw en we hebben een erfpacht voor 
het pand, we baten vol-
ledig zelfstandig die zaak 
uit en staan ik in voor alle 
kosten voor renovatie en 
restauratie van het pand.
400 Vrijwilligers…
We hadden geen zicht op 
subsidie, maar we wilden 
wel zo snel mogelijk die 
zaal heropenen en daar-
om dat we met die vrij-
willigers begonnen zijn. In 
het begin waren dat een 
tiental vrijwilligers, nu op 
dit moment hebben we 
zo’n 400 vrijwilligers. Zij 
zijn de achillespees van de Roma, dat is iets heel fragile 
want je hangt af van de bereidwilligheid van die mensen. 
Maar dat is net de eigenheid van onze organisatie, mensen 
die wat van hun vrijetijd opofferen om mee de schouder 
te zetten onder dat project hier aan de Turnhoutsebaan.
Daarom dat wij onszelf ook graag een volksschouwburg 
noemen, niet alleen omwille van het grote draagvlak van 
die grote groep vrijwilligers, maar ook omwille van wat 
wij aanbieden aan het publiek. Wij willen zo breed moge-
lijk gaan qua muziekstijlen doen wij eigenlijk het volledig 
spectrum, van pop, rock en klassieke muziek van de filhar-
monie die nu wel een nieuwe thuisbasis hebben gevonden 
in de Elisabethzaal. Dat kan ook gaan over wereldmuziek 
en dat kan gaan over fabelmuziek, rootsmuziek en blues 
en noem maar op.
Daarnaast willen wij enerzijds de traditie van de filmzaal 
in ere houden, wij programmeren dus nog 2 tot 3 keren 

per week een film, zodat de mensen op het balkon kun-
nen zitten en kijken. Daarnaast doen we nog verscheidene 
dingen zoals beurzen, dansfeesten, boekvoorstellingen, 
kortom alles kan zolang het maar voor een breed publiek 
toegankelijk is. 
Democratische prijzen…
Een van onze belangrijke pijlers in onze visie is ook dat we 
de inkomprijzen zo democratisch mogelijk houden. Je zit 
daar ook met systeem van mensen die een verhoogde te-
gemoetkoming hebben via de ziekenkas, die kunnen tic-
kets kopen aan twee euro, ongeacht wat de reële prijs is 
voor breder publiek.
Die ticketverkoop is een heel belangrijke bron van inkom-
sten, evenals de bar zorgt eveneens voor inkomsten en 

wij worden gesubsidieerd 
maar voor maximum een 
derde van ons totaalbud-
get op jaarbasis. 
We hebben ook een hele 
traditie opgebouwd van 
fundraising, giften van 
particulieren en we orga-
niseren allerhande acties, 
heel concreet als we een 
deel van de zal willen re-
noveren. Volgende zomer 
willen we een aantal in-
grepen doen in de zaal 
om de akoestiek te ver-
beteren, dat is ook weer 

een project van om en bij de 300.000 euro. dat is zo’n 
beetje laatste schakel in die ketting van professionalisering 
om ons weer een stukje hoger te brengen
Als je ziet hoeveel mensen die een gift storten, zelfs al is 
het maar 10 euro, en hoeveel bedrijven naar ons toe een 
storting doen, er is een heel maatschappelijk draagvlak 
voor hetgeen dat wij doen, dat is een van die heel belang-
rijke dingen die ervoor zorgen dat we verder kunnen. 
Volk-schouwburg…
Dat om aan te geven dat wij onszelf graag een volks-
schouwburg noemen, omwille van die grote groep vrij-
willigers dat eigenlijk een minisamenleving is, je hebt 
jongeren, ouderen, mensen die vlakbij wonen maar ook 
mensen die verder weg wonen. Ook mensen uit andere 
landen, het is eigenlijk een hele leuke mix van mensen die 
elkaar tegenkomen in de zaal en iedere vrijwilliger heeft zo 
zijn redenen om mee te werken aan dit project.

We hebben een grote groep vrijwilligers en dat is een 
groep die zich organisch vormt zonder dat wij daar eigen-
lijk moeite moeten insteken om mensen te zoeken, de 
mensen melden zich spontaan aan.
Organisatie…
Het is een hele organisatie, in de morgen wordt de zaal ge-
poetst, op de middag wordt er eten klaargemaakt voor de 
artiesten, we doen ook heel veel rondleidingen, ’s avonds 
heb je mensen aan de inkom, de vestiaire en de bar, en 
dat vergt een hele organisatie om dat allemaal te plannen. 
Daarom is een van mijn collega’s fulltime bezig met de 
planning hiervan opdat alles goed zou verlopen. 
Gedurfd aanbod…
Meer en meer vinden wij ook dat wij als cultuurhuis een 
bepaalde maatschappelijke ver-
antwoordelijkheid hebben. Wij 
moeten ook dingen brengen, niet 
enkel puur vermaak maar ook bij-
voorbeeld een debatavond rond 
radicalisering. Wij durven dus be-
paalde thema’s in vraag stellen, een 
platform geven om diverse gesprek-
ken aan te gaan. Sinds dit seizoen is 
ook een van ons collega’s daar druk 
mee bezig. Zulke avonden zijn ook 
risicovol, daarmee bedoel ik dat 
zulke dingen niet altijd een volle 
zaal trekken. Maar wij doen aan 
evenwichtsoefeningen in ons pro-
gramma en zorgen er dus voor dat 
alles bij elkaar zorgt voor positieve 
cijfers. 
Het heeft er ook voor een stuk mee te maken dat wij als 
concertzaal meer kredibiliteit binnen de sector. Helemaal 
in het begin waren wij een lokaal fenomeen, een zaal er-
gens in een wijk van Antwerpen waarvan dat het publiek 
vooral uit Borgerhout kwam en de grotere stad. Maar door 
het uitgebreidere aanbod en professioneler zijn gaan wer-
ken krijgen wij een heel goede feedback van de artiesten.
Je hebt zo’n agenten die de artiesten aanbrengen en die 
vinden nu ook hun weg naar De Roma omdat wij een goe-
de kredibiliteit hebben bij andere artiesten. De Roma staat 
op de landkaart van concertzalen met een goede reputatie 
en de andere zalen aanzien wij niet als concurrenten, want 
wij geloven zelfs heel fel in een samenwerking!
Affichering…
Het publiciteitsbudget is natuurlijk ook beperkt maar toch 

geloven wij heel erg in die mix van papier en digitaal. Een 
van collega’s werkt voltijds op de fiets in des stad. Die is 
constant met zijn fietszakken vol door de stad aan het rij-
den om heel gericht affiche te hangen bij de plaatselijke 
middenstand en de horeca. Wij geloven dat affiches en 
heel gericht gaan flyeren bij andere concertzalen, dat dat 
werkt. We hebben ook nog een brochure die bij 23.000 
mensen in de bus vallen, waarin ze alles eens op het ge-
mak kunnen nalezen. 
Voor een volledig overzicht kan men terecht op de site: 
www.deroma.be
Bereikbaarheid…
De zaal is gelegen op Turnhoutsebaan 286 in 2140 Borger-
hout.

Kom op een slimme manier naar Antwerpen! Welk ver-
voersmiddel het ‘slimst’ is, is afhankelijk van wanneer en 
waarom u in de stad wil zijn. U kiest welk vervoersmid-
del u op een aangename en efficiënte manier naar de stad 
brengt. 
Meer inlichtingen hierover kunt u vinden op de website 
van De Roma.

Tekst: Kaat Vandewoude                     Foto’s: Zaal De Roma

       Kris Kristofferson
wo 21 juni 2017 • 20u30

Zaal De Roma Borgerhout(Antwerpen)
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Sinds we een punt gezet hebben achter B&NL Coun-
try Online doe ik het wat rustiger aan. Dit wil echter 
niet zeggen dat mijn belangstelling 
voor goede muziek ook op een la-
ger pitje staat, integendeel ik ben en 
blijf een liefhebber van goede mu-
ziek en wanneer het even kan ga ik 
daar ook met plezier naar luisteren.
Zo waren we op 19 februari te gast 
bij de Magneet dansers waar Route 
66 optrad. Deze band speelt al 22 
jaar ononderbroken goede coun-
trymuziek met af een toe op ver-
zoek een song uit de jaren 60 en 70.

Het is één van mijn favoriete Belgische band omdat het 
totaal plaatje bij deze band past. Er is 
een goede mix tussen het vocale en in-
strumentale gedeelte, een verdienste 
van geluidstechnicus “Pino” die pre-
cies weet hoe Route 66 moet klinken.
Het is voor mij ook een forma-
tie die een goede interactie heeft 
met hun publiek en ook tijdens de 
pauze niet verlegen zitten om even 
een praatje te maken met de fans.
Ik had het even met zanger /gitarist “ 
Marc” over de optredens vroeger en 
nu. 20 jaar geleden deed de band on-
geveer 40 à 45 optredens per jaar maar 
door de komst van meerdere bands 
alsook de concurrentie van solo, duo 

en trio’s is dit terug gelopen tot 25 optredens per jaar, 
wat niet verkeerd is voor een countryband anno 2017

Deze band heeft zijn succes te danken aan 
de combinatie van kwaliteit, een goed re-
pertoire en een mooie prijs die ook voor 
kleinere clubs haalbaar is. Trouwens we 
zien steeds vaker dat naast de festivals ook 
de dansclubs voor een live band kiezen en 
dat kunnen we alleen maar toejuichen. Let 
op er zijn ook prima duo’s, trio’s en solo 
artiesten die vooral in België op heel wat 
waardering kunnen rekenen, misschien iets 
om een volgende keer eens bij stil te staan.
Voor wie trouwens eens op één festival ken-
nis wil maken met goede solo artiesten, 
duo’s, trio’s en uiteraard bands wil ik graag 
het Country&Western Festival in Thorn 

aanbevelen, je vind er dit jaar alle combi-
naties op de affiche met o.m. Route 66

TEKST en FOTO’S
 JPO

       

ROUTE 66 AL 22 JAAR COUNTRYMUZIEK
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Ja ik heb heel toffe collega’s, en niet enkel de artiesten 
maar ook dansers die mij aanspreken en helpen mijn re-
pertoire uit te breiden. Zij sturen mij liedjes, ik zit er pas 
een jaar in en wat weet ik wat er populair is, daar heb ik 
geen kaas van gegeten. Zo’n mensen die mij helpen, het 
valt ook op als je op het podium met collega’s en het klikt 
goed, dan straal je dat naar het publiek uit. Dat is enorm 
leuk!
Je bent ook heel strikt in het vullen van je agenda 
heb ik gehoord, klopt dat?
Ik en mijn vriend hebben elk een fulltime job en ik sta erop 
om maar 1 optreden per weekend in te plannen. Zingen 
blijft voor mij en hobby maar daarnaast hebben wij ook 
behoefte aan quality time om andere leuke dingen te 
doen. Stemgewijs zou ik dat ook niet kunnen denk ik, en 
het moet ook leuk blijven anders geraakt de fun eraf en 
kan je dan beter stoppen. k probeer ook om binnen de 
twee maanden telkens een weekend vrij te plannen om 
eens iets anders te doen. Ik ben een vrij fervente salsa en 
bachata danser en dan durf ik dat al eens in een vrij week-
end te doen. 
Ik kan mij voorstellen wanneer je opgetreden hebt 
dat de mensen naar je toe komen en dat je dan even 
niet weet vanwaar je ze kent…
Zeker in het begin had ik zoveel vriendschapsverzoeken 
of mails en dan kom ik op een event en dan spreken die 
mij aan, maar weet ik niet vanwaar ik ze kent. Als de men-
sen mij nu mailen en voorbeeld zeggen dat ze op het vol-
gend event zullen aanwezig zijn. Dan vraag ik ze wel om 
een tot bij mij te komen zodat ik er een gezicht kan op 
plakken. Want op den duur weet je op het einde van de 
avond niet meer tegen wie je bezig was. Stilletjes aan be-
gint ik toch bepaalde personen te herkennen maar kan ze 
nog niet allemaal onthouden hoor. En dan vind ik dat zo 
dom om gewoon te vragen wie ben jij? In het begin gin-
gen wij weleens incognito naar een optreden toe om te 
zien hoe het daaraan toe ging. Dan stak ik mijn haar op, 
precies zoals ik naar mijn werk ga en dan herkenden ze mij 
niet, maar ondertussen hebben ze die look ook door. Maar 
kijk, het hoort erbij die bekendheid en het is ook wel leuk. 
Wat ik wel probeer, en dat is tussen twee sets door, dat is 
om mijn stem te sparen ga ik zelden een praatje beginnen 
met mensen. En dat kwam soms weleens verkeerd over, 
maar ondertussen weten de meeste mensen dat, als ik ge-
daan heb met zingen, ik er wel tijd neem om een praatje 
te slaan.
Je hebt ook al een achterban heb ik gehoord…

Ja, ik heb al enkele volgers en ik vind dat gewoon leuk al-
lemaal, ik ga daar ook tussen gaan staan tijdens mijn op-
treden. Dat is meestal op het eind van mijn optreden, dan 
durf ik weleens een dansje mee te doen terwijl ik zing. En 
ondertussen danst mijn vriend, die eigenlijk twee linker-
voeten heeft, de Sway mee en hij heeft mij plechtig be-
loofd als dat goed gaat, hij er nog eentje zal bijleren. Dus 
belofte maakt schuld en het staat op papier.
Toekomstplannen…
Ja verder doen zoals ik al eerder zei, en dan liedjes blijven 
zoeken om mijn repertoire uit te breiden. Vooral vrouwen-
liedjes, wat zeer moeilijk is. Het moet altijd haalbaar zijn 
en blijven, en soms heb ik het gevoel dat de mannenliedjes 
makkelijker of gemoedelijker zijn. Ik zing liedjes van Carrie 
Underwood en dat lukt mij zeer goed maar ik ga er ook 
geen drie na elkaar zingen uit haar repertoire. En zelfs als 
ik voel tijdens een optreden dat het mij niet zal lukken dan 
breng ik dat niet en de mensen verstaan dat hoor. Wat be-
treft de stijl, daar ben ik nog niet uit, weet je, er zijn onder-
verdelingen binnen de countrymuziek dat ik ze zelfs nog 
niet allemaal ken. Ik heb ze nog niet voldoende uitgediept, 
ik zit nu waar ik wil zitten en ik zal wel evolueren een keer 
dat ik die bepaalde stijl gevonden heb. Ik hoor evenzeer 
een Dolly Parton graag als een Carrie Underwood, ik moet 
een goed gevoel hebben bij wat ik breng, dat is het allerbe-
langrijkste. Wat optredens betreft, toen ik telefoon kreeg 
dat ik mocht optreden in Bredene en in Middelkerke, vond 
ik dat super. Ik sprong een gat in de lucht toen ze mij tele-
foneerden voor die opdrachten.
Merchandising, doe je daaraan mee?
Ik heb handdoeken en T-shirt, en ik heb er daar nog tame-
lijk veel van want je moet dat in groten getale aankopen. 
Of dat het nog nodig is om een cd te produceren, dat weet 
ik niet zo goed. Ik word daar eigenlijk niet naar gevraagd 
en allemaal die kosten maken dan vind ik eigenlijk stom.
Via MP3 of ITunes en dergelijke, ik ben daar momenteel 
niet in thuis, dat is nog zo’n beetje onbekend domein voor 
mij. Maar dat zou wel een optie kunnen zijn maar ik moet 
dat allemaal nog eens goed bekijken.
Hoe kunnen de mensen jou bereiken?
Je kan mij vinden op mijn facebookpagina Miss Lana Coun-
try en je kan ook mailen  lana78g@gmail.com. Ik heb nog 
geen website, maar ik hoop daar in de toekomst verande-
ring in te brengen. Miss Lana ik dank jou van harte voor dit 
interview, het was mij een waar genoegen om een gesprek 
te hebben met zo’n charmante dame, bedankt en tot op 
een of ander evenement.        intervieuw: Eric vd Mert

Beetje nerveus, want het was voor haar een 
eerste live interview op een radio, maar 
naarmate het gesprek vorderde verdwenen 
de knikkende knieën en genoot ze van haar 
eerste live gesprek. Ze is een hartelijke ver-
schijning en vooral goedlachs.
Hallo Lana, je bent iets meer dan een jaar bezig, is 
dat direct in de countrywereld dat je uw eerste stap-
pen het gezet?
Ik ben ontdekt door een medezanger in de allround die 
mij onder zijn vleugels heeft genomen en die er dan heeft 
voor gezegd dat ik ook het lef kreeg om te beginnen zin-
gen. Want voorheen deed ik karaoke met een paar glazen 
wijn achter de kiezen. Ik heb dat vier jaar gedaan met hem, 
repetities, optredens en dan ben ik op mezelf verderge-
gaan. Tot een paar mensen uit de countrywereld mij heb-
ben aangeraden om het eens in de country te proberen en 
dat lukte vrij aardig.
Wat voor muziek breng je, pik je direct in op de nieu-
we genre of speel je op safe met de oude songs?
Voor mij was het even zoeken in het begin, want je moet 
ook rekening houden wat je stem aankan. De mensen heb-
ben mij daar wel bijgeholpen. Ik zing vooral de nieuwere 
countryrock en countrypop, maar ik breng ook de liedjes 
van Shania Twain, ook een Closer of een liedje van Dolly 
Parton.
Je zegt Shania Twain, is dat een van je grote voor-
beelden of is dat de weg die je wilt inslaan?
Neen, absoluut niet, Ik ben op dit moment waar ik graag 
sta. Niet te groot, niet te bekend, met mijn twee voeten 
op de grond. Eigen nummers schrijven en brengen, dat is 
niet aan de orde bij mij. Ik wil vooral covers brengen die ik 
graag zing, liedjes waar ik mijn gevoel in kan overbrengen. 
Country is nog een van de weinige stijlen van muziek waar-
in er nog zoveel tekst in zit. Het zijn inhoudelijke liedjes en 
dan kies ik ook liedjes waarvan ik denk dat kan ik zelf ook 
meegemaakt hebben of iemand in mijn entourage. 
Was Shania Twain de inlijving in de country, waren 
deze liedjes jou eerste passen in de countryscene?
Toen bij de allround was ik dit ook al aan het zingen en 
toen was er Lucas de mij dat hoorde zingen en mij een jaar 
lang bezwoer dat ik het moest proberen in de countrywe-
reld. Op een bepaald moment mocht ik gaan optreden 
in Sint Gillis, daar waren de ouders van Miss Kelley, miss 
Country 2014 ook aanwezig en die vonden dat ook dat dit 

genre bij mij paste. Toen hebben ze mij uitgenodigd op het 
verjaardagsfeest van Miss Kelley en daar heb ik dan ook 
een paar liedjes mogen zingen. En vanaf dan werd ik uit-
genodigd om promo te doen en dat geeft ervoor gezorgd 
waar ik nu sta. Nu moet ik zeggen, dat is 100 procent mijn 
ding, die allround deed ik ook graag, maar dan bracht ik 
ook leuke liedjes van Amy Winehouse en zo, maar dat inte-
resseerde die mensen niet. Die verwachten eigenlijk enkel 
van de hoempapa muziek. Nu met die country heb je men-
sen die ofwel zitten te luisteren of ze dansen en dat vind ik 
een veel leuker en aangenamer publiek.
Dat is de essentie van countrymuziek, je kunnen inle-
ven in de teksten en het gevoel kunnen overbrengen 
naar de mensen, kan jij dat makkelijk?
Ik probeer altijd om mijn nummers die ik kies zodanig te 
coveren naar het origineel. Ik wil dat niet veranderen om-
dat ik juist dat gevoel, dat ik zelf overkreeg bij het beluis-
teren, wil herbeleven als ik het breng naar de mensen toe. 
Ik wil die geweldigheid overbrengen naar het publiek. Er 
zijn veel covers dat ze hermaken, maar waarvan het kip-
penvelgevoel van weg is. De nummers die je nu brengt, is 
dat met de originele banden, of laat je die maken? Als ik 
ze niet vind laat ik ze wel maken en dan liefst zo origineel 
mogelijk. Het is voor mij nog moeilijk als de muziek anders 
gaat klinken om er mijn draai op te vinden. Ik ben geen 
muzikant en kan dan niet zeggen hoe ik het wil verande-
ren. Nogmaals ik probeer zoveel mogelijk te coveren naar 
het origineel toe.
Lana, ondanks je nog pril in de countrywereld mee-
draait, wordt je toch wel zeer goed onthaald en on-
dersteund van collega-artiesten, dat is denk ik toch 
wel leuk?
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PRO ARTE: voor kunst of 
oude kunst, hoe je het 
zelf invult…
In de Geuzenstraat 19 te Antwerpen kan je 
er niet naast kijken, een vitrine vol violen 
met op de achtergrond, cello’s en contrabas-
sen. Als muziekfanaat kan je je vergapen aan 
de honderden violen die er tentoongesteld 
worden. En dan blijkt dat achter deze English 
Style vitrine zich ook nog een werkplaats 
bevindt, tja…hier wordt kunst gemaakt, am-
bachtelijke kunst.

De persoon…
Ik ben Frank Pedus, afgestudeerd als luthier, dat is iemand 
die snaarinstrumenten maakt en restaureert. Tijdens mijn 
studies liep ik stage bij verschillende vooraanstaande 
luthiers. Na mijn opleiding aan de Newark School of Violin 
Making kreeg ik de uitgelezen kans om bij Pro Arte te gaan 
werken als maître luthier. Na enkele jaren van samen-
werken met Mr. Adriaensen, de toenmalige zaakvoerder, 
groeide een wederzijdse waardering die in 2008 leidde 
tot de overname van Pro Arte. In de eerste instantie was 
dit een soloproject. Naarmate de tijd vorderde is mijn zus 
mee aan boord gekomen om het team te versterken.

Intrigerend…
Na mijn middelbare studies en die van de hogeschool 
wilde ik graag een job waar ik zowel creatief als sociaal 
veel voldoening uit kon halen. Als luthier kan ik mensen 
een groot plezier doen door een instrument te bouwen 
of te herstellen terwijl ik kan doen wat ik ook graag doe: 
creatieve ambacht. Ik heb in mijn job contact met men-
sen die even gepassioneerd met hun vak bezig zijn, en de 
dankbaarheid en voldoening die je hiervoor terugkrijgt zijn 
met geen geld te betalen. Wanneer je bezig bent met een 
instrument dan werk je met het hout en met je handen. Je 
ziet wat je doet, je voelt wat je doet en hoe snel het gaat, 
wat er mooi is of minder mooi. Dat zijn allemaal dingen die 
mee het instrument maken.

Ambachtelijk…
Het is echt ambachtelijk werk, we gebruiken wel een lint-

zaag en een boor natuurlijk, maar standaard wordt alles 
manueel gedaan. We werken met drie ateliers samen, 
want het is onmogelijk alle instrumenten zelf te maken. 
Wat we wel doen is de instrumenten die door onze an-
dere ateliers gebouwd zijn zelf afwerken. De body maken 
we dus niet steeds zelf, maar de opbouw en de afwerking 
alsook de afstelling op maat van de muzikant wordt steeds 
hier verzorgd. Wanneer de muzikant de klank wat voller, 
helderder, gedefinieerde… wil dan passen wij het instru-
ment navenant aan.

Houtsoorten…
Voor strijkinstrumenten worden al heel lang dezelfde hout-
soorten gebruikt. Je hebt vurenhout voor het bovenblad 
en gevlamde esdoorn voor de zijkanten en voor de rug en 
de nek. Het zwart is ebbenhout voor de toets, het staafje 
en de kiel. Dat is traditioneel zo gegroeid en dat wordt nog 
altijd zo gedaan. De verschillen komen voort uit de densi-
teit en de flexibiliteit van het hout en wat de luthier met 
dit stuk hout kan doen. Moest mijn collega vioolbouwer 
met hetzelfde stuk hout wat ik gebruik eenzelfde viool 
bouwen, dan zou die nog steeds anders klinken omdat wij 
elk ergens anders de nadruk op leggen.

Tijdsduur…
Dat is een heel moeilijke vraag, reken dat een instrument 
op 2 maanden klaar is. Er zit daar natuurlijk een groot deel 
droogtijd tussen aangezien de lijm en de vernis moeten 
drogen.
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Fiddle of viool…
Oorspronkelijk was dit één en hetzelfde instrument, een 
viool was een viool. Deels is de klankkleur anders naar ge-
lang het genre dat gespeeld wordt maar de manier van 
bespelen is dezelfde. Ook het bouwen loopt grotendeels 
gelijk, er zijn soms wel een aantal details die veranderd 
worden in functie van de gewenste klankkleur. Maar alge-
meen gesproken gaat het dus steeds om hetzelfde instru-
ment.

Bluegrass…
Het instrument verschilt naar gelang de band waarin je 
speelt en het soort muziek dat je wil brengen. Als je graag 
de ronde klanken hebt dan zoek je een viool die dieper, 
voller, romantischer klinkt bij wijze van spreken. Wanneer 
je in een band speelt die vooral met veel power speelt dan 
zoek je best een viool die heel open en helder klinkt en die 
heel ver draagt. Dus het is moeilijk om het ene juiste ant-
woord te geven op de vraag welk instrument hét juiste in-
strument is. Er wordt gekeken naar de noden van de muzi-
kant, zijn manier van spelen, en daar wordt op ingespeeld 
om te zoeken wat er best past. Wat voor de ene muzikant 
het juiste instrument is, is dat dus niet voor de andere, er 
moet als het ware een klik zijn tussen de muzikant en het 
instrument, een “coup de foudre” soms zelfs.
Het kan ook gebeuren dat een muzikant die afstudeert in 
de klassieke richting aan het conservatorium eenzelfde in-
strument kiest als iemand die bv Bluegrass speelt, maar 
dan met een ander persoonlijke afstelling (snaarhoogte, 
plaats van de stapel, ronding van de toets…)

Op bestelling…
In de winkel zijn er zo drie- a vierhonderd instrumenten 
speelklaar, die kunnen geprobeerd worden, van contrabas 
tot viool. Ze klinken allemaal anders, je kan geen twee de-
zelfde instrumenten maken, je kan die heel dicht bij elkaar 
krijgen qua klankkleur, maar er blijft altijd een verschil.
Veel van instrumenten zijn speelklaar, maar wanneer men 
een specifiek instrument wil met bepaalde eigenschappen 
dan bouwen wij dat volledig op maat. Zo kunnen wij opti-
maal in elke stap van het bouwen werken naar de eigen-
schappen die gevraagd zijn. 

Naamsvermelding…
We zijn natuurlijk trots op wat we doen. De violen die wij 
volledig bouwen dragen ons label vanbinnen. Wij doen 
ook vaak herstellingen en restauraties, in die instrumen-
ten staat een label van de originele bouwer en dat blijft zo. 

Aan de buitenkant van het instrument kan je niet zien dat 
de viool van ons is, er staat geen label of naam op aan de 
buitenkant. Soms staat er een brandmerk op, piepklein, 
dat enkel de violist ziet.

Kleur…
We beginnen altijd met blank hout, en dit wordt dan door 
de vioolbouwer gekozen.  Men kan dan kiezen in de kleur-
schakeringen roodbruin, goud-geelbruin, oranjebruin.., 
dat zijn allemaal mogelijke kleurschakeringen, de kleur 
heeft geen invloed op de klank. De diepte en hoeveelhe-

van lagen wel, want hoe meer vernis hoe minder het hout 
kan vibreren.

Snaren…
Een viool heeft altijd vier snaren, mi la re sol, maar je kan 
ook een viool met vijf snaren maken. Dit instrument heeft 
dan eigenschappen van zowel de altviool als de viool aan-
gezien de vijfde snaar een lagere snaar is en zo het bereik 
van beide instrumenten in 1 instrument geïntegreerd kan 
worden. 

Altviool…
Naast de viool heb je ook de altviool. De viool is degene die 
iedereen kent. De altviool is wat groter en ze is vijf noten 

lager gestemd. 
Het zijn twee 
v e rs c h i l l e n d e 
instrumenten, 
ook twee ver-
schillende op-
leidingen. Op 
viool kan je solo 
spelen, die klinkt 
trotser en ope-
ner, op altviool 

kan je ook solo gaan spelen, maar het wordt minder ge-
daan, ondanks het feit dat de altviool zich zeker leent tot 
een solistische rol. Er zijn merkelijk minder altviolisten dan 
violisten, sommige muzikanten spelen beide, maar het 
blijft een ander instrument.

Toekomst…
Er is een verschil tussen een verkeerde noot en een val-
se noot. Wanneer een piano, of een harp juist afgesteld 
staan, kan je er eigenlijk niet vals op spelen. Met een viool, 
een cello of een contrabas kan je een verkeerde noot spe-
len maar ook een valse noot. Dat wil zeggen dat je naast 
de juiste noot intoneert, dat is soms maar een kwestie van 
je vinger een kwart van een millimeter verkeerd te zetten, 
maar dan klinkt het echt niet goed. Er zit zeker nog toe-
komst in, aan het conservatorium zijn er altijd maar een 
aantal plaatsen , soms zijn er zelfs wachtlijsten, voor de 
studie viool, cello en contrabas en ook voor de harp. 

Pizzicato…
Op een viool maar ook op de contrabas gebeurt het vaak 
dat men in plaats van de strijkstok te gebruiken, trekt aan 
de snaren. Dat heet dus pizzicato spelen en het doel is een 
andere klank te bekomen. Je krijgt dan een heel andere 
begeleiding die ook soms gebruikt wordt om ritme te cre-
eren.

Strijkinstrumenten…
Wij hebben er vier, de viool, altviool, de cello en de con-
trabas. De contrabas kent iedereen wel, die wordt ook 
gespeeld met strijkstok, maar ook evenveel pizzicato. Dan 
creëer je dus losse noten, deze manier van spelen wordt 
veel gebruikt in jazz en blues. De contrabas wordt soms 
ook als solo-instrument gebruikt. De cello zit een beetje 

tussen de viool en de contrabas. Het is een instrument dat 
zittend wordt bespeeld. Het is zeker niet ondergewaar-
deerd, aan het conservatorium vind je evenveel cellisten 
als violisten.

Voorkeur…
Zelf ben ik viool en altvioolbouwer, qua bouw kies ik voor 
de kleine instrumenten. Wat reparaties betreft zal ik even-
goed een cello repareren, dat geeft mij evenveel voldoe-
ning als een viool te restaureren. Het gaat over een instru-
ment dat heel veel waarde heeft voor de muzikant, dus wij 
zorgen ervoor dat het terug perfect in orde is. Wat betreft 
voldoening en dankbaarheid is dat voor alle instrumenten 
hetzelfde.

Gitaren…
We verkopen ook gitaren. Hiervoor werken we ook met 
andere ateliers samen. We bouwen ook zelf gitaren, maar 
het is een aparte opleiding. Ook hier werk je met hout, 
het is gewoon een ander concept en een ander idee, en 
ieder heeft zijn eigen specialiteit. Bij een gitaar is het bo-
venblad vlak, heeft geen welving en er worden ook an-
dere houtsoorten voor gebruikt. Voor gitaren is er meer 
diversiteit wat materialen betreft. Het bovenblad is over 

het algemeen van cederhout of 
vurenhout, maar de zijkanten en 
de rug, die kunnen in elzenhout, 
palissander of walnoot en nog 
andere houtsoorten zijn. Daarin 
is men veel meer open minded 
qua klankkleuren en houtsoor-

ten dan bij de klassieke strijkers.

Zelf opbouwen…
Wanneer we een instrument op maat bouwen, dan wordt 
er besproken met de muzikant wat men eigenlijk zoekt, 
en naargelang de wensen wordt er dan een houtkeuze 
gedaan. De muzikanten worden betrokken in het bouw-
proces, ze mogen komen kijken en eventueel nog wat aan-
wijzingen geven. Uiteindelijk moeten wij het doen aan de 
hand van wat de muzikant wil hebben. 

Snaren en klank…
De klank van een instrument wordt bepaald door een heel 
aantal factoren. De snaren spelen zeker een rol in de uit-
eindelijke klankkleur, maar bij strijkers heb je de stapel (de 
ziel) en de kam. 
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Ook de kam, hoeveel hout er aan de kam blijft en waar hij 
wordt geplaatst, gaat de klankkleur veranderen. 

Dus de snaren kunnen de klank bijsturen maar het zit hem 
vooral in wat de luthier doet met de kam en de stapel.

klankgat…
Het klankgat van een gitaar is van groot belang aangezien 
er geen echte verbinding tussen het bovenblad en de rug 
is. Het blad vibreert ook anders.  Bij een gitaar wordt er 
niet op gedrukt met een strijkstok en er wordt niet op 
gestreken. Er wordt op getokkeld, er wordt in de andere 
richting aan de snaren getrokken, dat zijn allemaal andere 
factoren dan bij strijkinstrumenten. Naar gelang het mo-
del van de gitaar kan het klankgat ook groter, kleiner of 
ovaler zijn.

Smoking stringboxes…
Je krijgt daar zeker klank uit, of het de klank is waar wij 
achter staan of die jij zoekt, dat is iets anders. Alles wat 
een klankkast heeft, daar kan je klank uit krijgen. Normaal 
zit daar geen klankgat in, maar als je er een maakt dan ga 
je zeker en vast klankkleur krijgen.

Ukelele…
Dat hebben we ook, het is misschien een beetje oneerbie-
dig om te zeggen, maar dat is eigenlijk een kleine gitaar. 
De houtsoorten zijn dan wel weer anders dan bij een klas-
sieke gitaar. 

Harpen…
Hiervoor werken we met een Frans atelier samen, maar 
de restauraties worden wel hier gedaan. Er zijn heel veel 
mensen die harp spelen. Je moet rekenen dat wij er ieder 
jaar toch ongeveer 80 stuks van verkopen. Het is een in-
strument dat zeker niet stiefmoederlijk wordt behandeld. 
Het is in volle opgang om harp te spelen en het wordt toch 
al een aantal jaren in heel veel academies meer en meer 
aangeboden. Een kleine harp weegt zo’n 5 kilo en een 
groot exemplaar 40 kg.

Vergelijking…
Bij piano en harp is er voor elke noot 1 snaar (vereenvou-
digd gesproken). Een piano heeft ook zwarte toetsen, bij 
een harp dien je voor deze noten pedalen in te drukken. 
Er zijn zeker gelijkenissen, maar het blijven 2 verschillende 
instrumenten, ook al zijn de partituren vaak onderling in-
wisselbaar.

Muziek spelen…
Mijn zus speelt viool, ikzelf speel viool en cello, en beiden 
spelen we ook een beetje gitaar. Sinds enkele maanden 
hebben we nu ook een bassiste mee in ons team, samen 
coveren we een groot deel van ons instrumenten-aanbod.
Ik ben dagelijks zoveel uren met instrumenten en met mu-
ziek bezig, daarnaast speel ik geen muziek meer. Wanneer 
je 10 uur per dag met muzikanten bezig bent, is het niet 
meer haalbaar om dan ’s avonds nog muziek te studeren. 
Dat komt misschien nog terug.

Samengevat…
Het atelier is gespecialiseerd in restauratie en in de her-
stelling en het onderhoud van instrumenten. We gebrui-
ken hoogwaardige moderne technieken en traditionele 
werkmethodes, met respect voor de esthetische eigen-
schappen en specifieke geluidskarakteristieken. Het verha-
ren van strijkstokken met kwaliteitshaar is een specialiteit.  
Pro Arte is uitgegroeid tot een internationale referentie in 
diverse diensten voor violen, altviolen, cello’s, contrabas-
sen, gitaren en harpen. Studenten en professionelen kun-
nen bij ons terecht voor herstellingen, verhuur en aankoop 
van snaarinstrumenten.  Ook luthiers vinden hier alle ge-
reedschappen en klankhout om hun instrumenten te bou-
wen en te herstellen. 

Geuzenstraat 19
2000 Antwerpen
tel: +32 3 216 99 28
info@proarte.be
www.proarte.be

tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillae
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We hebben géén specifieke groep die ons volgt maar toch 
zijn er mensen die ook die dansen leren binnen hun club, 
en dat is plezant. 
Het is ook te zien waar we optreden, het is allemaal zo 
verschillend. Nu momenteel zitten we wat meer naar de 
kanten van St. Lenaerts toe en daar moet ik dan zien dat 
ik meer de liedjes zing waar de dansen van Jefke Camps 
en Daisy Simons opgeschreven zijn, maar dat lukt mij dan 
ook weer om een volle vloer te hebben. Ik moet daar ook 
energie insteken om die nummers te kunnen.

Werk je met playlist die je uitlegt op de tafels?
Ik werk met een playlist, vooral in West-Vlaanderen heb-
ben ze dat graag, hier in het Antwerpse is dat minder. Maar 
dan kunnen ze hun al wat voorbereiden en kruisen ze aan 
wat ze kunnen dansen.
Mijn lijst staat volledig op de website en het gebeurd dat 
een club waar ik moet gaan zingen, mij een lijstje door-
stuurt van wat ik zeker zou moeten zingen, die steken wij 
dan in onze lijst. En dan gebeurt dat ook weleens dat ik in 
de loop van de week zo’n lijstje krijg en dat ik dan al eens 
een liedje moet gaan herontdekken. Dan ga ik dat een 
beetje opnieuw gaan instuderen omdat het lang geleden 
is dat ik het nog heb gezongen. Het zijn soms weleens de 
eerste noten die ik vergeten ben.
En ons Rietje, die staat altijd mee op het podium en heeft 
een blad bij en dan kruist ze aan welke nummers bij die 
bepaalde club niet aanslaan, en de dinsdag na het optre-
den overlopen we die lijst en gooien we de dansen die niet 
aanslaan er gewoon uit. Dat is een mooie samenwerking 
tussen ons. Ik ga graag gaan zingen maar je moet ook zor-
gen dat de mensen die komen ook hebben kunnen dansen 
en zich hebben geamuseerd, daar draait het allemaal om.
Er zijn dansen die hier goed opgevolgd worden en dan 
dansen die ergens beter lopen en zo hebben wij dat mooi 
op een lijst staan. Zo heb je nu “The Music man” van Paul 
Bailey, dat is zo’n beetje als de” Red hot Salsa”, in West-
Vlaanderen zijn ze daar zot van, maar in Antwerpen en de 
Limburg slaat dat niet aan.

Vroeger waren de rollen een beetje omgedraaid, 
toen kwamen de artiesten met nieuwe nummers en 
gingen de dansers op zoek naar een dans, was dat 
niet makkelijker?
Daar zit hem juist het verschil, ik ken nog heel wat dans-
leraars en leraressen die vroeger dansles gaven, maar die 

mensen konden gewoon op alles dansen. Maar nu moet 
dat specifiek die dans op dat liedje zijn of ze kunnen het 
niet meer. En vroeger had je dansleerkrachten die zeiden 
op dat liedje kan je ook dat dansen en ze waren ermee 
weg de dansers. Maar er is nog iets, het moet ook allemaal 
veel sneller gaan, dan bedoel ik niet de snelheid van dan-
sen maar het feit dat er snel aangeleerd wordt. Vroeger 
was dat 1 of 2 dansen per les, nu zijn er dat veel meer en 
de mensen onthouden dat niet meer zo goed en haken 
daardoor makkelijker af. Spijtig allemaal.
Wat ik wel wil benadrukken is het feit dat Jefke Camps en 
Daisy Simons heel goed bezig zijn. Zoals dat dansje van 
Jefke, “Never get Old”, dat wordt zowel in de limburg als 
hier in Antwerpen gedanst. We zouden beter veel meer de 
dansen van ons eigen choreografen leren dan die van de 
Chineeskes. Ikzelf leer veel van die liedjes waar dat Jefke of 
Daisy een dans op hebben geschreven. In de West-Vlaan-
deren hebben we ook een goeie choreograaf, hoewel hij 
zich nu meer naar dat Catalaans richt, Alain van der Hey-
den en in Zaffelare heb je Arne Akkerstadt, dat is een hele 
goeie want die heeft tenslotte dat Liedje van Rene Guyline 
wereldbekend gemaakt met zijn “Cheyenne Woman”. Ik 
vind dat wij die mensen meer moeten steunen, en dat zou 
de artiesten een groot stuk vooruit helpen. 

Is dat niet ergens een probleem dat we geen grote 
coördinatie hebben die een beetje begeleidt dat er 
overal zowat hetzelfde wordt aangeleerd.
Toen ik 17 jaar geleden begonnen ben, zijn wij eerst zo’n 
beetje overal gaan zien wat wordt er gespeeld en waar 
wordt erop gedanst. Ik ging naar Peter Wesley, Kris Roby-
an, Texas Twixy en nog anderen gaan zien wat zee zongen 
en of erop gedanst werd. En toen werd er wel bijna op 
alles hetzelfde gedanst, want de “God Blessed Texas” of 
de “Red hot salsa”, speelden ze overal. Toen kwamen naar 
mijn idee ook de dansclub veel beter overeen, en daar ligt 
het probleem! 
Dat heb ik wel nog bij mijn broer bijvoorbeeld, als ik daar 
moet gaan optreden dan heeft hij de weken ervoor een 
paar danslessen op liedjes die ik breng. Dan kunnen de 
mensen op het evenement, wanneer ik deze zing, ook dan-
sen en dan breng ik dat makkelijk nog eens in het tweede 
deel en dat vinden ze plezant.

Hoe klein is de wereld toch! Jaren geleden 
ging ik naast de lessen in eigen club ook nog 
naar een andere club les gaan volgen. Bij 
Fernand was het gezellig, ik herinner mij nog 
altijd het de bewegelijke vloer waarvan we 
dachten dat die op een dag ooit weleens een 
verdieping lager zou terechtkomen, haha! 
Groot was mijn verwondering toen ik bij 
onze volgende gast op bezoek ging en hij me 
vertelde over zijn broer…

Op bezoek bij Regy en Rietje
Regy, hoe lang ben jij al bezig met muziek?
Dit jaar is het 46 jaar dat ik op de planken sta, We hebben 
vorig jaar op 11 November mijn 45 jaar gevierd in Brugge. 
Maar het is pas 17 jaar dat ik coun-
try zing, maar daarnaast blijf ik nog 
allround zingen hoor. We hebben 
een hele evolutie meegemaakt 
binnen de countrywereld in die 
17 jaar. Ik ben gestart met tradio-
nele country, ik weet nog goed, ik 
ben begonnen met liedjes van Don 
Williams en een Jambalaya. Maar 
ik durfde ook weleens een Neder-
landstalig nummertje ertussen te 
smijten, maar dat werd toen niet altijd in dank afgenomen. 
En nu, nu kan alles, ze zien er niet meer van op wanneer 
je er ander nummer tussen brengt. En momenteel is het al 
Catalaans wat de klok slaat.

Ben je daar voor- of tegenstander van?
Wij kijken ook naar de mensen die naar de country komen 
en daartussen zitten veel bejaarde mensen en die kunnen 
niet meedoen met die dansen. Wij zitten zo’n beetje overal 
voor mijn optredens en dus met een heel verschillend pu-
bliek. Als we in West-Vlaanderen optreden, ik zeg altijd we 
want ons rietje is er altijd bij, daar komt het Catalaans dan-
sen ook op. Daar zijn mensen die lesgeven in een sporthal 
waar men ook dansers heb van rijpere leeftijd, 60 -65 jaar 
en die kan je toch geen Catalaanse dansen laten doen. 
Ik heb zo het idee dat dit soort dansen niet zal blijven du-
ren, en laten we hopen van niet, want mijns inziens zal dat 

veel kapot doen binnen de countryscene. 

Country minded, country gekleed gaan, vind je dat 
dat moet?
Dat moet niet maar ik vind dat heeft wel iets wanneer, het 
gaat hem om de sfeer. Wanneer je een hobby beoefent 
zoals vissen, dan ga je toch ook niet gaan vissen zonder 
vislijn. Als je een Spaanse avond organiseer dan moet ik 
toch ook geen gewoon orkest gaan plaatsen om te spelen. 
Ik probeer mij nog altijd naar het evenement te kleden, 
voor een countryavond heb ik speciale hemden uit Ame-
rika en ik heb altijd mijn cowboyhoed mee.

Hoe ziet jouw repertoire eruit, wat draagt jouw 
voorkeur?
Ik zing het liefst trage nummers, maar dat kan ik moeilijk 
een ganse avond brengen. Maar voorbeeld een “Remem-
ber When”, dat zijn echte nummers die mij aanspreken.

Heel breed, ik kan genieten van een 
Alan Jackson, George Strait en van 
de nieuwere country. Maar ook van 
een Dave Sheriff, want Dave Sheriff 
schrijft zijn liedjes zelf, die weet 
waarmee hij bezig is. Ook een Paul 
Bailey kan mijn voorkeur dragen, 
het gaat bij mij vooral om degene 
die zelf liedjes schrijven en als daar 
op gedanst wordt, dat is toch een 
mooie waardering.

Hou jij rekening met de line dansers?
Ja, toch wel, ik heb enkele site waar dansen opstaan en die 
volg ik op, ik zie naar de dansen of die niet te moeilijk zijn 
en ik heb toch altijd een volle vloer als ik optreed. En het 
zijn dan vooral die beginnersdansen die aanslaan, ieder-
een kan dat blijven onthouden. Want wordt het te moeilijk 
dan haken de dansers af en verdwijnen die dansen ook na 
een paar maanden. En wij moeten ook zien naar ons bud-
get, we moeten ook onze backtracks kopen en als die niet 
aanslaan is dat zonde van het geld.
Wat ik ook doe als ik een nieuw lied instudeer is, ik heb 
een paar honderd emailadressen en dan zend ik een mail-
tje rond met het betreffende liedje en de danssheet; En 
dat heeft succes en als we ergen komen dat is er toch altijd 
wel een groep die deze dans dan geleerd heeft.
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Er zou hier in België hier de leiding moeten nemen, waar 
ene tak van is en die dan alles uitdeelt en dan kunnen weer 
alle clubs samen werken aan die samenhorigheid. Dat zou 
het allemaal veel schoner maken en zou alleen maar voor-
delen kunnen uit voortvloeien!

Voelt het aan als “moeilijke tijden” voor de arties-
ten?
Ja zo’n beetje wel, er zijn zoveel clubs die gesplitst zijn en 
nieuwe clubjes vormen, maar die kunnen niet makkelijk 
meer 100 man op een avond bijeenkrijgen. De tijd van 
volle zalen is voorbij en iedereen die iets organiseert voelt 
dat, en daardoor krijgen artiesten veel minder opdrach-
ten. De tijd van clubs die maandelijks iets organiseerden is 
voorbij, dat wordt te kostelijk.
Wij vragen een minimum, maar je moet rekenen dat wij 
ook materiaal aankopen, ook muziekbanden zijn duur in 
aankoop. Moesten wij eens allemaal aan één koord trek-
ken, zangers, choreografen en dansclubs, dan zouden wij 
veel verder kunnen geraken. 
Moesten we nu allemaal aan hetzelfde touwtrekken, voor-
beeld ook voor onze muziekbanden, geld samenleggen en 
samen een band aankopen, dat is toch allemaal veel goed-
koper dan. En dan is er nog die discussies wanneer je met 
twee of drie op het podium staat, van wie wat gaat zingen. 
Ik pas mij meestal aan, qua uren en liedjes keuze, maar ik 
vind dat dat allemaal anders zou kunnen. Daarvoor zou-
den we één iemand moeten hebben die dat allemaal in 
goede banen kan leiden.

We spreken altijd over muziek voor de linedansers, 
maar we hebben tijdens de optredens ook te maken 
met luisterpubliek of valt dat niet op?
Jawel, vorige zaterdag hadden we er ook, en soms ge-
beurd dat al eens dat ik een liedje zing en weinig volk op 
de dansvloer. Maar dan komen ze zeggen dat ze genoten 
hebben van het liedje en dat vinden wij dan zo leuk. Het is 
plezant wanneer je naar een linedans avond, dat er nu en 
dan eens een liedje gebracht wordt om naar te luisteren.

Regy, wat zou je nog willen bereiken?
Och wij zijn contente mensen, wat ik misschien nog zou 
willen is meer samenhorigheid, dat iedereen zijn of haar 
hobby respecteert, maar dat we meer zouden samenhan-
gen. Dat op een countryavond rekening gehouden wordt 
met toeschouwers en met dansers, zou plezant zijn.

Voor de rest zijn we tevreden wat we hebben, we hebben 
indertijd moeten knokken om ons plaatsje te veroveren, 
maar we zijn tevreden mensen. En dat de artiesten elkaar 
wat meer konden helpen zou dat een nog mooiere toe-
komst worden voor iedereen.

Regy en Rietje, wij danken jullie voor het warme onthaal 
bij jullie en het leuke gesprek!

tekst & Foto:  Kaat Vandewoude
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Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-
vang

Maart
11 mrt 17 Mister P & Kris Robyan The Country Horses Dancers Vilvoorde reservatie 

0496/966975
Domein Drie Fonteinen Beneluxlaan 1800 Vilvoorde B 19u/20u

12 mrt 17 Silver & Beethovens Boogie Trio The Country Horses Dancers Vilvoorde reservatie 
0496/966975

Domein Drie Fonteinen Beneluxlaan 1800 Vilvoorde B 13u/14u

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 Vrienden-
band 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
19 mrt 17 Carin Care Cafe De Zwaluw Kapelstraat 5 2990 Loenhout B
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

25 mrt 17 Silver & Tommy Boots res Fredereo: 0032491 74 69 66 The RedBarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
25 mrt 17 Carin Care & Kris Robyan Oklahoma Line Dancers info Verbeke Freddy 0486/263027 

oklahomald@hotmail.com
de 4de zaal Driebeekstraat 2 9050 Gentbrugge B 19u30

25 mrt 17 Miss Lana, Ron Little Texas 9290 Berlare B

April
1/apr/17 Carin Care Cafe De Rotonde Dorp 12 2310 Rijkevorsel B
1/apr/17 Colonell Hammonds Four 31615031425 in de nieuwe aanleg Scheggertdijk 10 7218 NA Almen NL 20u
1/apr/17 Berry Grimm Den Ariest Koningin Astridlaan 8210 Veldegem B
2/apr/17 Berry Grimm t Gouden Leeuke Leuvensestraat 55 3200 Aarschot B
2/apr/17 Lies & Kris Robyan 0486628985 GC 't Heilaar Heilaarstraat 35 2340 Beerse B 13u30/14u
8/apr/17 Mr P The Nacogdoches Zaal Terduinen Westendelaan 6 8430 Middelkerke B 19u
8/apr/17 Bob's Country band The Longhorn Western 

Saloon
Venhovenstraat 19 3670 Meeuwen-gruitrode B 20u30

15/apr/17 Texas Twixy info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
17/apr/17 Colonell Hammonds Four 0031630781604 Kerkemeijer Ruurloseweg 51 7271 RS Borculo NL 13u
22/apr/17 Johny Bernard Band,amy Lee Bennett,Jany 

Szabo,Simon Burridge, Rodejo
www.friendsofcountrylive.nl Partycentrum 't Dak Tiendweg 9 Leerdam NL 15u/16u

22/apr/17 Miss Lana, Ron The Blazing saddles Linedancers Denderleeuw B
23/apr/17 The Cockroachkillers Jumperke Line Dancers Pastoor Mellaertsstraat 26 2220 Heist op den Berg B 13u30
23/apr/17 Berry Grimm feestzaal Lunike Kapelstraat 2990 Loenhout B 13u30
23/apr/17 Carin Care The Blue Sky Dancers Ontmoetingscentrum 

Hofstade
Zemstsesteenweg 15 Zemst - Hofstade B 13u

28/apr/17 Carin Care Dancing de Toverfluit Kapellei 264 Halle - Zoersel B 21u
28/apr/17 Johnny Trash Hoogstraat 8540 Deerlijk B 20u
29/apr/17 Route 66, Nick Mc Alley The Swanny River CD Zaal Den Horst Gelderhorsten 143 3920 Lommel B 19u/20u
29/apr/17 Miss Lana, Kris Robyan, Tim Nash res Fredereo: 0032491 74 69 66 Redbarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
30/apr/17 Conny Lee www.reynaertland.nl of East River Line Dancers Reynaertland Kreekzoom 2 4561 GX Hulst NL 14u
30/apr/17 Miss Lana, Bandit, Stefan Edwards, ect 20 jaar René DeVree artiesten parade 9290 Overmere B

Agenda
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Velen onder ons associëren countrymuziek met een hoed, een buckle, laarzen en een paard. 
Een cowboy zonder paard…maar weet je, die paarden waren soms hun enige vriend die 
ze hadden op hun eenzame tochten of trails. Omdat het paard als een edel dier wordt be-
schouwd, worden door paardenliefhebbers zoals ruiters en koetsiers gewoonlijk de termen 
hoofd, mond en benen gebruikt in plaats van kop, bek en poten. En dat brengt ons dan weer 
bij ons volgend gesprek. Evelien en Sophie, twee leuke dames die elkaar gevonden hebben 
tijdens een coaching-opleiding. En bij hen zijn paarden het middelpunt van hun werkterrein, 
maar dat laat ik ze zelf vertellen, hoewel… ik verklap jullie nog een nieuwtje, deze dames 
gaan ons elke maand een column bezorgen over hun wel en wee met de paarden, leuk toch? 

   Het paard als spiegel van je team
Evelien, wat is coaching met paarden?
Ik ben al heel lang met paarden bezig en ik heb enkele jaren wedstrijden gere-
den? dus ik heb heel veel in dat milieu gezeten. Achteraf ben ik beginnen lesge-
ven en paarden trainen. En daarmee is alles zo’n beetje begonnen. De mensen 
kwamen naar mij toe met hun paard omdat ze problemen hadden, velen vonden 
hen vonden hun paard niet handelbaar en dan werkelijk dat er niets mee aan te 
vangen was. Ik was hun laatste hulpmiddel zeg maar. Toch kwam ik er al vrij vlug 
achter dat het niet de paarden problemen hadden, maar dat ze het gedrag van 
de mensen spiegelen. Dus ben ik dan met de mensen gaan werken om aan hun 
gedrag iets bij te voegen of weg te laten waardoor de problemen bij de paarden 
verdwenen. Natuurlijk moest ik de paarden ook trainen om uit hun patroon te 
geraken want dit zorgt dan weer voor een duurzame oplossing. Dus ik merkte dus 
dat paarden een heel grote invloed hebben op mensen en ik wou daar meer mee 
gaan doen. Ik heb parrarel daarnaast vanuit mijn ervaring gemerkt dat paarden 
op stal niet gezond blijven. Ik werkte toen samen met mijn vriendin op een ma-

nege en toen hebben we elkaar beloofd dat we ooit een paradijs voor paarden zouden oprichten. Waar paarden in 
de vrije natuur kunnen leven, in kudde verband en dat hebben we dus verwezenlijkt ondertussen. Momenteel hebben 
we 11 hectare waar 3 kuddes van elk 10 paarden op staan, door het feit dat we dat reeds 10 jaar doen hebben we die 
kuddes ook kunnen bestuderen van nabij. Kijken hoe ze reageren wanneer er nieuwe paarden bijkwamen, hoe vor-
men die kuddes zich, hoe ontstaat die groepsdynamiek maar ook wanneer is er stress binnen de kudde en hoe lossen 
ze dat op. Ik heb dat allemaal heel lang bestudeerd en terwijl ik daarmee bezig was ben ik ook als operations mana-
ger gaan werken waar ik een team moest gaan leiden van 12 mensen en daar ervaarde ik dezelfde groepsdynamiek. 
Ik moest nieuwe mensen rekruteren en soms waren er spanningen, je ziet dan hoe mensen dat proberen op te lossen. 
En dan kwam ik ook tot besluit dat mensen dat proberen op te lossen, maar dat paarden daar eigenlijk beter in zijn, 
vooral omdat paarden leven voor het verder bestaan van de kudde, terwijl mensen toch eerst aan zichzelf gaan den-
ken of zichzelf gaan vooropzetten. Ik ben dan ook een coaching-opleiding gaan volgen en daar kwam ik dan Sophie 
tegen; Sophie had dus net als ik de ambitie om aan teamcoaching te gaan doen, dus hadden we het idee om een 
heel pakket samen te stellen waarbij dan de coaching met paarden als team dient. Door middel van het paard gaan 
de mensen zich gaan spiegelen en komen ze zo tot de ontdekking wie ben ik als persoon in een team, wat zijn onze 
sterktes als team. We simuleren dagdagelijkse situaties die ze als team meemaken door oefeningen met paarden. En 
die paarden gaan dan heel duidelijk spiegelen hoe die mensen zich gedragen als team en triggeren ook het gedrag bij 
die mensen, waardoor je ook gaat zien hoe mensen reageren in een team wanneer ze op problemen stuiten of onder 
stress komen te staan. Dat is zo’n klein beetje hoe onze teamcoaching in elkaar zit.
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Doen jullie individuele begeleiding ook?
De mensen moeten dat echt eens meegemaakt en beleefd hebben zo’n infosessie, je kan het moeilijk uitleggen want 
iedereen is er altijd zo benieuwd door. We proberen de mensen zo’n beetje live te laten ervaren wat zo’n sessies inhou-
den.
De particuliere begeleiding doen we ook, Sophie zonder paarden en ikzelf meer met paarden. Ik richt mij meer op hoog 
sensitieve kinderen waar dat Sophie dan meer life-coaching en loopbaan coaching doet.
Op onze weides waar die kuddes staan geven wij ook hypotherapie, dat is voor kinderen met een beperking. En je ziet 
dat dat heel veel betekent voor die kinderen in het algemeen en ik wou daar meer mee doen.

Nog even alles op een rij, wie kan er allemaal terecht bij jullie?
Dus we hebben een gans programma voor bedrijven, dus het begint met een teamscan die eigenlijk een beeld geeft 
over jouw team hoe de huidige situatie is en van daaruit kan er een ontwikkelingsplan opgesteld worden. Er kan daar 
verdere teamcoaching aan gekoppeld worden. Als er daar nood is aan individuele coaching, dat kan allemaal uitgewerkt 
worden.
We staan ook open voor kinderen met gedragsproblemen en voorbeeld faalangst. We hebben hier ook geitjes die vaak 
ingezet worden bij hoog sensitieve kinderen die een plaats tot rust moeten vinden. Onze hond is ook een heel goede 
coach en we zetten ook onze pony vaak in voor kinderen.  Hier hebben wij ook heel veel kindjes die paardrijles willen 
volgen, maar eigenlijk bang zijn van een paard. Dan komen ze eerst naar hier om hun faalangst te overwinnen. 

Gratis infosessie op Dinsdag 28 Maart 2017: Teamcoaching met paarden te Vilvoorde.
Deze krachtige beleving geeft inzichten in jezelf en de sterktes en valkuilen van je team.  Teamcoaching met paarden 
helpt jouw team sneller te ontwikkelen op vlak van: 

           • Duidelijke communicatie
           • Samenwerken naar resultaten
           • Samenspel van diverse talenten

Kom gratis proeven van deze unieke ontwikkelingsgerichte methode op dinsdag 28 maart 2017 om 13u30 of om 17u te 
Vilvoorde!
Meer info en inschrijven via www.in-d.be of www.usofia.be
Evelien Van de Mert (Hippocoach en teamcoach) en Sophie Pignatelli (Bedrijfscoach en persoonlijke coach) ontvangen 
je graag.

Sophie, waar pas jij in dat plaatje…
Ja ik was al bezig met particuliere coaching en toen ik ook nog een bijkomende opleiding volgde, leerde ik Evelien ken-
nen. Ik had ook al het idee om met teams en bedrijven te gaan werken, vooral omdat ik nu als loopbaancoach werk 
en daar heel veel mensen bij me kreeg die klaagden en vertelden over het bedrijf waarin ze werkten, waar ze zich niet 
altijd gesteund voelden en dat eigenlijk de problemen groter waren dan bij zichzelf. Dus liep ik met een idee om dat aan 
de bron te willen aanpakken. Door met Evelien daarover te praten zijn we eigenlijk tot de vaststelling gekomen dat we 
zo’n beetje dezelfde mening en missie hadden daarover. Dus hebben wij een idee uitgebroed om eigenlijk die paarden-
coaching te gaan combineren met teamcoaching via open cirkelgesprekken. Op die manier hebben we een nieuwe me-
thode gecreëerd, we doen eerst reflectie-oefeningen met de paarden en dan komt de groep terug samen en gaan we in 
een open cirkel gesprek het hebben over wat ze ervaren hebben.

Dus als ik het goed begrijp, staan jullie klaar om bedrijven behulpzaam te 
zijn in het vormen van goede werkkrachten?
Maar jullie werken met paarden en er zijn ook mensen die daar bang van zijn, is er 
daar een oplossing voorzien, Evelien? 
Dat is bijna een standaardvraag geworden als we teamcoaching doen.
De oefeningen zijn zo opgemaakt dat mensen die heel veel schrik hebben toch 
kunnen meedoen. Er zijn observatie- oefeningen, ofwel meedoen in de oefeningen 
maar er is altijd wel een plaats waar je niet aan het paard moet komen. Het zijn ook 
opbouwende oefeningen, wij gooien de mensen niet direct tussen de paarden, we 
bouwen dat stilletjes aan op zodanig dat mens en paard kunnen acclimatiseren.
Wij beiden geloven heel sterk dat burn-out en fenomenen van deze tijd, dat je 
dat kan verbeteren door bewust om te gaan met je medewerkers, medemens en 
teamgenoten zonder uw resultaten en cijfers uit het oog te verliezen. Als je u fo-
cust op uw team en minder op uw cijfers, dan worden die cijfers zo wie zo beter. 
Cijfers zeggen iets over het verleden, maar je moet in een bedrijf eigenlijk toe-
komstgericht kunnen werken. 
Jullie doen deze maand nog twee infosessies, hoe gaat dat in zijn werk?

De info sessies zijn eigenlijk puur om de mensen kennis te laten maken wat dat nu eigenlijk inhoud coaching met paar-
den. Wat is de functie van het paard daarbij, we proberen dat zo goed mogelijk uit te leggen en na een eerste kennisma-
king met het paard of de twee paarden zie je dat ze dat beter snappen, ik verschiet er soms van hoe enthousiast mensen 
dan daarover zijn, want dat is heel intens. Zelfs mensen die kennis hebben van paarden voelen die intensiteit des te mee 
en zijn erover verwonderd. Sommige zeggen dat ze het wel wisten, maar dat ze daardoor nog meer bevestiging krijgen. 
Anderen worden dan geconfronteerd, het is geen agressieve confrontatie maar toch…
Wat houden die oefeningen in?
We doen leiderschapsoefeningen, dat is meer een individuele oefening, hoe leid jij, wie ben jij als leider, kan jij wel 
leiden? Dat komt allemaal zeer vlug naar boven. We zien dan ook direct bij die oefeningen hoe er eigenlijk een groeps-
gevoel ontstaat tussen die mensen. Ondanks het feit op een infosessie ze elkaar meestal niet kennen, maar toch zie 
je daar al een samenhangende groep ontstaan. Die paarden zorgen echt wel voor een effect van verbinding tussen de 
mensen, mensen stellen zich direct open en dat zorgt ervoor dat je open bent voor elkaar en dan creëer je veel meer 
verbinding. Aan de lichaamstaal van de personen en van het paard kunnen wij al conclusies trekken en nemen we dan 
even polshoogte bij de betreffende persoon om te zien of dat herkenbaar is voor hen. Meestal zijn die conclusies heel 
juist en het frappante is dat ze dat eigenlijk wel beseffen.
Het is wel goed om te vermelden dat in zo’n coaching-begeleiding geen Fout of Goed bestaat, het gaat ook niet over 
het resultaat, het gaat erover dat je uit jezelf kan zien, voorbeeld ik ben een heel directieve leider en wat doet dat met 
mensen en hoe dat paard reageert is meestal hoe uw mensen op u reageren. Werken met paarden is confronterend 
maar het blijft luchtig en minder confronterend dan wanneer iemand anders het zou vertellen aan je.
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17e AMARANT

COUNTRYFESTIVAL

17e AMARANT

COUNTRYFESTIVAL

 10 - 11 JUNI

Lokatie: Manege Amarant, Bredaseweg 570 Tilburg
Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Voorverkoop: Manege Amarant 
Inlichtingen: 013-4554344 / 06-20555573
06-36118517 of 06-25093020

ENTREEPRIJS € 10,00 per dag 2 dagen € 17,50
Zelf meegebracht eten en drinken is niet toegestaan

 Robbie Masters

Presentatie:
Robbie Masters

Tessa Walraven

2017

Smeulders
drukkerij

Voor al uw drukwerk !

The Country Wings

Ted en Helen

Frank Jansen Band West Virginian Railroad  

Netto opbrengst ten goede aan de stichting handicap

Savannah Dick van Altena 
Foto Henriëtte Hoffs

Undertheroof

TR-Country Band Terry White Band

sound
services

Little Montana

Jeroen Welsh

Miss LanaDCM6
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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

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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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

inhoudinhoud 7776



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

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

inhoud78
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