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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

We hielden opzettelijk ons magazine 5 dagen langer bij ons, omdat we 
gehoopt hadden goed nieuws te kunnen brengen. Maar blijkbaar haalt de 
administratieve rompslomp het niet tegen de paasklok en liet de postbo-
de verstek om een enveloppe af te leveren met de papieren bevestiging. 
Nu hebben jullie wel 5 dagen langer laten wachten op ons April magazine, 
maar daarmee hebben wij althans jullie nieuwsgierigheid gewekt.
Een tipje van de sluier kunnen we alvast oplichten, hou Zondag 13 Augus-
tus 2017 vrij want ons eerste evenement komt er, ”Country versus Coun-
try meets Nashville Rock”.
Ons magazine ziet er slanker uit, althans dat zou je denken. Tot nu toe 
vulden we telkens 60 bladzijden met verslagen en interviews, om in mijn 
termen te praten, 11 stuks wat betreft interviews en verslagen. Dat heb-
ben we nog, enkel de dansclubs zijn verdwenen en staan allemaal te glun-
deren op de bladzijden onderaan. En het werkt, na het artikel te hebben 
gelezen, lees je automatisch ook de advertentie van de club eronder. Zo 
begint ons magazine al vorm te krijgen van hoe we het willen in de toe-
komst. 
Deze maand besteden we vooral aandacht aan de komende festivals en 
de daar optredende bands waarvan we een deel uitgebreid aan het woord 
brengen.
Bijna elk festival blijft bestaan door het werk van vele vrijwilligers en spon-
sors en door deze te bezoeken dragen we allen een steentje bij. Want hoe 
meer bezoekers hoe groter de inkomsten zijn die kunnen gebruikt worden 
voor het volgend jaar. En dan hebben we nog het heugelijke nieuws gekre-
gen dat het “Low Country Bluegrass Festival” toch verder gaat dit jaar. Dus 
hou zeker de website en facebook in de gaten voor verdere informatie.
Mogen wij jullie voor de rest een gezellig paasweekend wensen en hope-
lijk zien we jullie op eender welk festival verschijnen.

The Crew
Inhoud

blz 5    Festival Amarant (White Stallion)
blz 9    Eric Bear Old Country
blz 13  Passie en dromen: Bas Weymans
blz 16  Fik Derin - Zydeco
blz 21  DCM 6
blz 26  Henry Piccini interviewt Randy Moore
blz 29  De geboorte van Nashota West
blz 33  Bluegrass Festival EWOB Voorthuizen
blz 37  Coaching met paarden Collum Evelien
blz 38  Eric in gesprek met François (Black Hills Trio)
blz 41  Zydeco Raamsdonkveer
blz 46  Rotterdams Bluegrass Festival
blz 50  Agenda
blz 53  Dansen
blz 60  Reclame Shops
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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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Jaren geleden was er een club… he, het be-
gint als een sprookje kun je denken, maar 
deze is werkelijkheid.
Het is leuker als de betreffende mensen het 
zelf vertellen, toch?
De auteurs van dit verhaal zijn de voorzitter 
Toon Bernards, penningmeester John Stoop-
en, secretariaat Dilia Couwenberg en instruc-
trice Marie-José Bernards.

De White Stallions dragen hun hart op de juiste 
plaats mogen we stellen, want het jaarlijks weder-
kerend festival in Amarant wordt door jullie georga-
niseerd ten voordele van…
De stichting handicap is een vereniging die therapeutische 
paardenrijles geven aan mensen met beperkingen. Het 
is niet enkel therapeutische les op de rug van het paard, 
ze hebben zelfs een huiflig. Wat is een Huiflig? Dat is een 
huifkar waarin een matras geplaatst is waarop de persoon 
met een beperking op gaat liggen en zo de bewegingen 
van het paard onder zich kan voelen. Prachtig om te zien!

Het festival gaat door in een paardenmanege, is het 
daar dat dit alles te beleven valt?
Amarant is een dorp op zich, een gehandicaptenfaciliteit, 
een wooncomplex met verschillende afdelingen en huis-
jes.
Op dat domein staat ook de manege waar het festival 
doorgaat. 
Het is allemaal zo begonnen, 17 jaar geleden hadden ze 
een inbraak, alle zadels en tuigen waren gestolen, ze zaten 
volledig aan de grond. Toen zijn wij opgesprongen met een 
eerste festival om dat weer op punt te krijgen en dat is uit-
gegroeid tot een tweedaags evenement. Ieder jaar doen 
wij dit ten voordele van en met deze inkomsten hebben 
ze zich al heel wat kunnen aanschaffen en verbeteringen 
aanbrengen.

De artiesten treden geheel gratis op en spreken vol 
lof over jullie, vertel wat doen jullie hiervoor?
De artiesten treden op tegen een heel kleine vergoeding, 
maar wij vinden als mensen iets willen doen voor ons festi-
val, dus geen honorarium willen, dat ze daar ook niet méér 
geld moeten insteken. Dus geven wij alle artiesten ruim-

schoots eten en drinken voor die dag en wanneer ze iets 
tekort komen moeten ze dat melden. Want moesten wij 
alle artiesten moeten betalen, dan zou ons festival geen 
bestaan hebben.

Jullie hebben weer een zeer indrukwekkende affiche, 
hoe moeilijk is het om aan artiesten te geraken?
Nee, zoeken moeten we niet doen, de artiesten vragen 
zelf om te mogen komen. We hebben nu momenteel nog 
zes bands die op een wachtlijst staan om eens te mogen 
komen. Die willen graag komen, maar die kunnen er echt 
niet bij. 
Dick van Altena staat op de affiche vermeldt maar moet 
plotseling afhaken, we durfden het niet op facebook te 
plaatsen voor we een andere band daarvoor hadden. 
Want anders worden we gewoon overspoeld met aanvra-
gen en verzoeken.
Zo blij zijn ze wanneer ze mogen komen!

Voor de presentatie wordt ook gezorgd?
Ja Robbie Masters, die staat in voor de presentatie, telkens 
weer paraat en hij doet dat ook met hart en ziel. Robbie 
treedt ook op en we hebben een heel goede band met 
hem. Want organiseert hij iets dan zijn we er ook. Toen 
zijn dochter een project moest doen voor school waren wij 
ook aanwezig, zo werkt dat bij ons.

Ik kan mij voorstellen wanneer ik jullie line up bekijk 
voor twee dagen dat er daar enorm veel tijd wordt 
ingestopt. Wat betekent dat voor jullie? 

mailto:info%40steppinout-cd.be?subject=
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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
inhoud 7inhoud6

Dat zoveel artiesten hieraan belangeloos willen aan mee-
werken, daar worden wij nederig van en zijn we heel trots.
Met het festival zijn we een heel jaar mee bezig, het is niet 
enkel een planning maken maar ook sponsors zoeken. 
De catering van het festival hebben we in eigen beheer, 
we hebben een hamburgertent en een frietkot. Alles wat 
daar verkocht wordt is voor 90 procent gesponsord. 
Dus wat sponsoring betreft vragen wij geen geld maar 
goederen, dat is het voordeel om zo te werk te gaan. Bij 
de ene krijg je 100 kroketten en bij een ander 100 frikan-
dellen. We gaan niet naar één leverancier, neen we gaan 
bij verschillende gaan aankloppen, we hebben 36 spon-
sors waarvan enkele al 17 jaar!
 Een paar weken geleden zijn we naar de horecabeurs 
geweest en hebben daar onze toer gedaan. We gaan alle 
horecabeurzen af, we vragen geen geld en dat is in ons 
voordeel.
Kijk deze morgen zijn we naar de winkel geweest om een 
nieuwe stekker te kopen, een contrastekker, en die heb-
ben we dus gratis verkregen. Voor de handelaar is dat 
makkelijker afschrijven dan 200 euro te schenken. Wij wil-
len natuurlijk een zo groot mogelijk bedrag overhouden 
om te kunnen geven aan stichting handicap.
Onze sponsors zijn we ook steeds dankbaar, na het festival 
lopen we nog eens elke sponsor af met een kleine attentie 
met de druk op van de stichting handicap als bedanking 
voor hun vrijwilligheid.

Jullie hebben ook de steun van een heleboel vrijwil-
ligers?
 Toon en John houden zich dus bezig met de sponsors en 
de bands, wij als club leveren de vrijwilligers. Het zijn dus 
onze eigen clubleden die ook twee dagen het beste van 
zichzelf geven, het opbouwen en afbreken, de kassa, de 
eetstanden dat zijn allemaal eigen leden. Het opbouwen 
begint om 13.30 op vrijdagnamiddag en om 22.00 uur is 
alles in orde. Op zondagavond om 19.00 uur moeten we 
afbreken en om 23.00 uur is alles weg, dat allemaal dank-
zij de steun van onze eigen clubleden.
Want de maandagmorgen moet er weer kunnen gereden 
worden in de manege.

Waar haal je de motivatie vandaan om iedereen zo-
ver te krijgen om mee te helpen aan dit mooie pro-
ject?
We spreken hier over een 800 meter houten vloer die we 
zelf plaatsen, een podium en dan moet je weten dat de 
mannen die daar lopen te sjouwen allemaal een gemid-
delde leeftijd hebben. Die lopen daar rond als jong hin-

den, het is gewoon mooi om te zien, iedereen doet dit 
met hart en ziel.
We hebben vorige week een gesprek gehad met de park-
manager van Amarant, er waren vorig jaar wat klachten 
van geluidsoverlast, wat niet door ons kwam. Maar voor 
die man binnenkwam lag onze poster al waar die kwam te 
zitten, alsook het sponsorblaadje. Dan kunnen ze al wei-
nig zeggen, hij keek zijn ogen uit toen hij de affiches zag. 
Jullie zijn dus daarmee begonnen door die diefstal dat 
ze geleden hebben, maar om het toch verder te blijven 
doen…
Het is gewoon leuk, het contact met de bands en met de 
mensen, er komen er uit Zuid- Limburg, uit Duitsland en 
België.
Zelfs dansgroepen die liever geweerd worden op andere 
festivals, die komen naar hier en gedragen zich. Als ze de 
mogelijkheid krijgen nemen ze inderdaad de ganse dans-
vloer in beslag maar verder gedragen ze zich, nooit geen 
problemen mee gehad.
Er zijn mensen die jaarlijks met hun camper komen en 
twee dagen hier vertoeven, want daar hebben we ook 
plaats voor, niet ver van het terrein Amarant. Ook de men-
sen die verblijven op Amarant, de mensen met een beper-
king komen naar het festival. Zij mogen gratis binnen en 
komen meestal om te luisteren. Ze komen te voet en een 
paar worden met een busje tot hier gereden. Ze bezorgen 
niemand last!

Als het weekend voorbij is, welk gevoel hebben jul-
lie dan?
Zijn we uitgeput! 
John en Toon zijn dan al bezig van de donderdag, en de 
maandag moeten ze nog van alles wegdoen en uitladen. 
De vrachtwagen moet dan ook terug. Maar dan zijn we 
kapot, het is echt heel hard werken. Maar het weekend er 
op zijn we al terug bezig met de nieuwe planning. 
We hebben er zelf lol in en ook de artiesten, die gaan weg 
en zeggen zelf al “Tot volgend jaar?”. Weet je, twee jaar 
geleden spraken West Railroad Train en Ted en Helen sa-
men af om af te spreken om gezamenlijk te oefenen om 
het volgend jaar een duet te zingen! Hadden wij nog niet 
gevraagd of ze wilden terugkomen! Dat maakt het heel 
leuk, zulke reacties.

Ook de artiesten krijgen net zoals de artiesten een kleine 
attentie mee, we hebben altijd een aardigheidje voor hen.
We hebben alles heel langzaam opgebouwd en dan groeit 
er een band met de artiesten en krijgen we nu de toppers.

Waarom moeten de mensen naar jullie festival ko-
men?
Wij hebben topartiesten, je kan zitten luisteren maar ook 
dansen, tenminste als je op livemuziek kan dansen. Want 
dat is voor veel mensen moeilijk, ze zijn bijna allemaal cd-
dansers, dus dat is dan weer een uitdaging. Er is voldoen-
de plaats binnen en buiten om te dansen. Want buiten 
hebben we ook nog een hele grote pagode tent staan, 10 
meter doorsnee!
Wij zorgen heel goed voor de inwendige mens, er is vol-
doende te eten en te drinken aan zeer maatschappelijke 
prijzen!
Wij doen geen voorverkoop van kaarten, de prijs van de 
entree is laag genoeg zonder extra kortingen, enkel de 
kaarten voor twee dagen geven we iets goedkoper. Hier 
op dit festival zie je alle stijlen van countrymuziek en het 
klikt, dat zijn de mooie woorden van Robbie Masters!

Extra informatie!

Artiesten op Zaterdag om 14.00 uur tot 24.00 uur:

West Virginian Railroad – Undertheroof – Jeroen Welsh –
Frank Jansen Band – The Country Wings – Little Montana 
– DCM6 – Miss Lana

Artiesten op Zondag om 11.00 uur tot 18.00 uur:

 TR Country band – Terry White Band – Robbie Masters – 
Ted en Helen – Savannah – Connected
Website: www.thewhitestallion.nl

Vanuit België: van Gent tot Tilburg is een 1u30 minuten 
rijden.

komende festivals
19 - 21 mei 2017

 zydecozity (Cajun & zydeco)
Raamsdonkveer (NL)
www.zydecozity.nl

25 - 27 mei 2017
20e EWOB bluegrass festival

Voorthuizen (NL)
www.ewob.nl

3 - 4 juni 2017
Grevengrass (bluegrass)

Greven (D)
www.grevengrass.de

3 - 4 juni 2017
13e Hamawe roots festival

Virton (B)
www.hamawe.be

10- 11 juni 2017
17e Amarant country festival

Tilburg (NL)
www.thewhitestallion.nl

17 - 18 juni 2017
5e country festival Schijf

Schijf (NL)
www.country-club-moonshine.webnode.nl
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www.ewob.nl
http://www.grevengrass.de
www.hamawe.be
www.thewhitestallion.nl
www.country-club-moonshine.webnode.nl


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

Groot was onze verbazing toen wij laatst op 
een evenement waren, Eric Bear aan het zingen 
en een bomvolle dansvloer! Daar moest ik het 
fijne van weten, hadden we hier te maken met 
een ander repertoire van Eric of hadden we te 
maken met een club die enkel op Old country 
danst? Geen van beide redeneringen waren juist 
tot mijn grote verbazing. Het antwoord ligt een-
voudig bij de dansleraressen die ervoor zorgen 
die dansen hebben aangeleerd op het repertoire 
van Eric Bear. Dat kan ik alleen maar TOEJUI-
CHEN!
Hallo Eric, laat ons even een terugblik doen op jouw 
carrière, is er veel verandert tussen toen, een 7-tal 
jaren geleden, en nu?
Voor mezelf is er niet zoveel verandert, ik ben er zeker van 
dat mijn zangkwaliteiten er positief op verbeterd zijn want 
daar werken we toch aan. Mijn repertoire is nog steeds 
dezelfde stijl, ik blijf die verstokte oldtimer op gebied van 
muziek. Ik heb natuurlijk wel veel nieuwe mensen leren 
kennen en je leert ook veel dingen bij en ik sta wat meer 
open tegenover iets nieuws. Maar ik probeer nog altijd 
mezelf te blijven en dat vind ik heel belangrijk.
Je bezoekt zeer vaak bluegrass, Mountain muziek en 
de klassieke country festiviteiten, heeft dat een in-
vloed op je eigen optredens?
Ja hoor, je ziet en hoort andere dingen en ik denk nog altijd, 
op een paar uitzonderingen na, soms voor mezelf “Jongen 
waar zijt ge mee bezig” als je hoort “WELK TALENT” er 
rondloopt. Je wordt altijd maar kritischer over wat je gaat 
horen en wilt horen. Maar daardoor groeit de interesse al-
leen maar, en kan je dit gebruiken om jezelf te verbeteren 
en jezelf in een bepaalde richting te sturen.
Je bent niet specifiek gericht op de linedans, hoewel 
heel veel liedjes in jouw repertoire toch gedoogd 
worden.
Dat heb ik vooral te danken aan een paar lesgeefsters die 
de laatste twee drie jaar de oudere songs voorstellen om 
aan te leren aan hun leden. Het zijn daarvoor niet altijd de 
originele liedjes die ze gebruiken, zo zijn er soms meerdere 
versies van die tradionele liedjes, maar de achtergrond, 
ritme en het tempo blijven wel altijd hetzelfde. Op die 
manier gebeurd het dat er meer en meer mensen op de 
dansvloer staan.

Gina, je zit er ook bij, toen Eric begon te zingen heb 
jij van in het begin willen aantonen dat de muziek-
stijl die Eric brengt ook dansbaar is. Heeft dat die 
paar dansleraressen erin gesterkt om daarin verder 
te gaan,
Neen, dat is gewoon om dat ze Eric zelf graag horen zingen 
en om te bewijzen dat je ook op die muziek kan dansen als 
je zelf een beetje nadenkt, maar dat kan ik zelf ook niet 
hoor. Ik kan niet zo makkelijk de link leggen van die dans 
past ook op die muziek. In Nederland en Duitsland daaren-
tegen ondervind je wel meer dat de mensen daar vlotter 
mee omgaan en makkelijker een dans gaan doen op een 
bepaald liedje. Soms zie je zelfs vier verschillende dansen 
doen op eenzelfde liedje, terwijl ze hier nog altijd beperkt 
zijn en redeneren dat die dans op dat liedje moet gedanst 
worden. Wat ik niet erg vind, als zanger dan, is dat sommi-
ge liedjes al tien jaar in iemands repertoire zitten en waar 
nooit op gedanst werd, nu opeens een hype geworden zijn. 
Muziek is business, er zijn zoveel artiesten die eigen num-
mers geschreven hebben en als ze dit voor de eerste keer 
brengen wordt er niet op gedanst. Maar is er dan toevallig 
iemand die dansen schrijft en er eentje uitbrengt op dat 
liedje, en het wordt uitgelest en overgepakt door anderen, 
dan kan het gebeuren dat dat liedje wel populaire wordt. 
Dus neen ik vind dat niet erg, dat is gewoon een evolutie. 
In principe is alles “dansbaar”, jammer genoeg maakt het 
ook dikwijls een verschil welke artiest/artieste het num-
mer brengt of er eventueel wel of niet gedanst word,
Hou jij je dan vast aan de oude versie of ga je mee 
met de vernieuwing?
Ik hou het nog altijd bij de originele versies, we zijn na-
tuurlijk nog altijd gebonden aan de muziekbanden die te 
verkrijgen zijn. Er zijn collega’s die ze laten maken, dat is 
elk zijn keuze, eventueel in een modernere uitvoering

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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Ja absoluut, zelfs wanneer je naar de oudere kijkt, waar er jam-
mer genoeg niet veel meer van overblijven. Komt meestal door 
de platenmaatschappijen en afgesloten contracten, hierdoor 
worden ze enigszins ook verplicht zich aan te passen en mee te 
gaan in die evolutie. Ze maken ook een onderscheid tussen de 
oudere en de nieuwere generatie, George Jones was een van 
de oude stempel en Alan Jackson wordt geassocieerd met de 
jonge generatie. Nochtans na het overlijden van “The Possum” 
heeft Alan Jackson, toen enkelen George Jones aan het bekri-
tiseren waren, het tegendeel bewezen door een ode te bren-
gen aan George Jones, zijn volledig programma van die avond 
gewijzigd en voor vijfduizend mensen een repertoire gebracht 
met liedjes van George Jones en dit op een manier om U tegen 
te zeggen. Om maar te zeggen dat de meeste van de “nieuwe” 
Amerikaanse generatie country artiesten hun voorgangers wel 
respecteren, maar, Money Talks.
Ik noem nu George Jones als iemand van de oude stempel, maar 
er zijn er nog, die zijn meegegaan in de modernere trend om 
zijn contracten na te leven. Dolly Parton heeft ook een bepaalde 
periode in haar leven popnummers gebracht in de plaats van 
country. Nu brengt ze haar eigen keuze terug, country, bluegrass 
en Mountain muziek.
Dat zal hier ook wel een invloed hebben, het heeft tien jaar ge-
duurd aan de overkant, misschien komt dat hier ook terug met 
een jaar of tien! Ook in België en Nederland zijn er tal van col-
lega die “eal-old style” country nummers kennen,  maar helaas 
................. ?
Wie zijn nog steeds jouw grote favorieten?
Dat blijft zeker in de eerste plaats Johnny Cash, waarin ik mij 
ondertussen steeds meer heb verdiept in het lezen van boeken 
van hem, zijn muziek en levensstijl. Ondertussen heb ik ook veel 
andere artiesten leren ontdekken, zowel oudere als moderne, 
waarvan ik in mijn beginperiode nog nooit had gehoord, men-
sen die ook countrystijlen brachten en zelfs liedjes schreven 
voor grote namen. Het hangt natuurlijk veel af van je eigen in-
teresse en hoeveel tijd je daarin wil steken. Er zijn zoveel goede 
nummers van topartiesten
Jouw stem en vooral je kwaliteit is er toch eentje om 
U tegen te zeggen en ik denk dat menig mens er ja-
loers of bang van is. Vele artiesten breiden uit met 
een band, denk jij daar nooit aan om op te treden 
met een groep?
Ik ben nog altijd van mening dat de kwaliteiten van een zanger 
ten top worden als deze artiest nummers brengt die echt bij 
hem of haar passen. Mijn stem typeert mij inderdaad, maar dit 
spreekt niet altijd in mijn voordeel.
Een groep, tja ik ben daar al heel lang mee bezig, vooral ook 
omdat hier in de Thallassa te St. Niklaas tal van groepen komen 
en hier een optreden verzorgen, echt goede muzikanten hoor. 
Met sommigen heb ik al eens samen gezongen en ik vraag al 
jaren wie er interesse heeft om samen met mij iets op te starten. 

Meestal krijg ik een negatief antwoord, en als er dan al iemand 
enthousiast is stopt het daar dan ook, ik weet niet hoe het komt, 
zal wel aan mezelf liggen? Ik hoor van verschillende country mu-
zikanten dat ze meer werk willen maar vraag ik dan “wanneer 
starten we”, dan negeren ze eigenlijk die vraag. Ik ben en blijf 
steeds geïnteresseerd, dus misschien ooit
Eric als ik zeg, ik vergelijk jou met Willie Nelson, die 
blijft ook altijd bij zijn eigen stijl?
Amai, neen dat is niet te vergelijken, het enige is dat hij ook nog 
leeft maar voor de rest kan je mij daar echt niet mee vereenzel-
vigen. Iedereen heeft ook een eigen persoonlijkheid, George Jo-
nes heeft daar ooit een liedje over gemaakt, van al deze die ons 
reeds weggevallen zijn wie komt er in hun plaats? Er komt niets 
in de plaats, je kan het benaderen maar je kan ze niet vervangen. 
Trouwens, Willie Nelson heeft ook Zijn moderne periode gehad. 
Met regelmaat hoor ik luisteraars zeggen “als ik mijn ogen dicht 
doe wanneer je zingt, hoor en zie ik Johnny Cash”, dat is oké 
maar het is niet mijn bedoeling om iemand te imiteren, het is 
gewoon zo. Helaas zijn er die toch proberen te imiteren maar dit 
komt niet altijd goed zulle.
Kris Kristofferson is nog zo eentje?
Als zanger plaats ik hem niet bij de toppers, maar des te meer 
als tekstschrijver en componist. Moest hij zeggen dat hij een 
nummer voor mij wil schrijven, dan zou ik een gat in de lucht 
springen. Zijn bijdrage en deelname aan “The Highwayman” zijn 
super, hopelijk ontmoet ik hem binnenkort ...?
Wat zou je nog willen bereiken of wat zou je nog wil-
len veranderd zien?
Hopelijk kan ik mijn hobby nog lang uitoefenen natuurlijk, met 
een groep zoals “Back to the country” kunnen optreden zou de 
max zijn (keep on dreaming) en evenementen zoals “Not the 
Highway man” en de “Wabash Cannonbal Country History Tour” 
mogen ze mij altijd aanbieden. Ik zou zoveel willen veranderd 
zien, maar in het algemeen, de mensen zelf moeten ophouden 
met de country te vereenzelvigen met line dansen. Country is 
een muziekstijl en line dansen een dansstijl, het zijn allebei amu-
sementsactiviteiten die in principe niets met elkaar te maken 
hebben maar het past bij elkaar.
Ten tweede, en dat vind ik het ergste, dat er veel personen die 
uitspraken doen als zijnde dat is geen goede zanger want we 
kunnen er niet op dansen, enz.  Dat is de grootste blaam dat je 
een artiest kan aandoen, maak er géén jukeboxen van Heel af 
en toe horen we ook weleens dat ze er niet kunnen op dansen 
want die muziek wordt niet gedraaid op dansles, maar dat ze 
wel blijven zitten dan om te luisteren. Er zouden meer mensen 
zo moeten denken en reageren, dan zal er meer appreciaties en 
fun zijn voor iedereen.
voor boekingen:
Eric Bear gsm: 0477.29.84.94
E-mail: eric.bear.lefty@gmail.com 
Tekst: Kaat Vandewoude                              Foto:Luc Hillaert

maar ik probeer zoveel mogelijk bij de originele uitvoerin-
gen te blijven. Dat wordt wel hoe langer hoe moeilijker, 
want ook hier wordt dat een geldkwestie, wanneer be-
paalde banden niet meer in trek zijn, worden die makkelijk 
aangepast met een beat-ritme of zo, om het moderner te 
laten klinken. Er zijn wel meer oudere songs die ik tof vind 
maar in de originele versie, muziekband, niet meer te vin-
den zijn, wel een nieuwere versie maar ik blijf daar koppig 
in want die breng ik dan niet.
Je speelt ook eigen instrumenten?
Door medische omstandigheden ben ik daar heel beperkt 
in, snaarinstrumenten zijn niet aan mij besteed. Ik mag ge-
rust zeggen dat ik een van de eerste was die in het country 
gebeuren met een washboard op het podium ben gekro-
pen. Die durf ik nog regelmatig eens rond mijn nek hangen 
want het wordt door de mensen geapprecieerd. De laatste 
jaren ben ik meer bezig geweest met mijn mondharmo-
nica, en dat gaat mij zeer vlot af, dus speel ik af en toe als 
begeleiding een stukje mee.
Er is een periode geweest binnen de linedans we-
reld dat de dansers ervoor kozen om een cd-avond 
te organiseren in plaats van een artiest te boeken, 
daarna kwam de periode dat de dansers bepaalden 
wat een artiest moest brengen.
Is er een ommekeer aan de gang zodat de artiest zijn 
eigen ding weer kan doen of zitten we erin vastge-
roest?
Vanaf het begin dat ik in de countrywereld ben binnenge-
wandeld hoor ik van verschillende collega’s, ”Wij blijven bij 
ons ding”, nu 7 jaar later zeggen ze dat nog altijd, er is niets 
veranderd, behalve dan het repertoire van de artiest/artie-
ste. Degenen die zich niet aanpassen spelen met het risico 
dat ze daardoor minder boekingen binnenkrijgen. Wan-
neer je hedendaags een oldtime repertoire brengt loop 
je naast “de LIJN” en sturen ze hun kat. De trend van die 
cd-avonden, wel, het wordt ook steeds moeilijker om een 
artiest of band in te huren voor kleinere verenigingen, de 
kosten liggen daarvoor tamelijk hoog dus ik denk dat deze 
cd-avonden hetzelfde gebleven is. De trend dat de dansers 
bepalen wat er gezongen wordt, geldt nog altijd want er 
zijn nu zelfs organisators die vooraf een lijst doorsturen 
naar collega’s met liedjes die zeker moeten gebracht wor-
den, dat vind ik jammer en belachelijk. Natuurlijk, je moet 
het van twee kanten bekijken, de organisator die moet 
volk over de vloer krijgen want hij maakt onkosten. Maar 
dit zijn eenzijdige contracten en die gelden eigenlijk niet.
Een artiest is soms weken bezig om dingen aan te leren 

om ze goed te brengen, moeten ook bepaalde aankopen 
doen de “populaire” nummers brengen, soms niet altijd 
passend bij hun stem en persoonlijkheid, en dit enkel om 
de organisator en de aanwezigen te plezieren. BLIJF TOCH 
JEZELF MAN. Ik vind nog altijd, op het podium staan moet 
plezant blijven, de meeste artiesten doen het zichzelf aan 
door altijd maar in te gaan op- en toe te geven aan, te veel 
verplichtingen ..........
Countrymuziek bestond al voor het line dansen, de 
countrymuziek is ondertussen ook enorm geëvolu-
eerd, het klinkt allemaal wat moderner, de stijlen 
zijn uitgebreider want de platenfirma’s spreken nu 
van country klassiek, countrypop, countryrock, dat is 
overal voelbaar. Ga jij mee in die evolutie of blijf je 
je vasthouden aan die country klassiekers en jouw 
outlaw stijl?
Old-timer over gans de lijn. Ik heb in het verleden al aan-
vragen voor optredens gehad waarvan de organisators we-
ten dat ik dit specifiek genre breng en dat het voor hen 
oké is, maar die achteraf toch vragen of ik op die bewuste 
avond toch een aantal nummers zou kunnen brengen die 
niet in mijn repertoire staan. Dank bedank ik hen daarvoor, 
want ze weten dat mijn naam niet kan geassocieerd wor-
den met het pure line dansen. Dit is misschien niet een van 
mijn slimste beslissingen om mij niet aan te passen, mijn 
koppigheid houdt stand boven populariteit, zo ben ik nu 
eenmaal. Het is wel al eens gebeurt, doch zéér zelden, dat 
ik er een Duits, Japans, Nederlands of Franstalig nummer 
door jaag maar dat hangt echt af van de locatie, sfeer en 
persoonlijke mood of als reactie op commentaar zoals “het 
is maar een country zanger”.
Een grote trend in Nederland zijn de singer songwri-
terssessies en luisteravonden, kan jij je daarin vin-
den?
Ik zeg niet direct Ja, maar ik zie daar wel iets in zitten, want 
dan heb je een beperkt publiek maar ook een bepaald pu-
bliek die interesse toont voor die artiest en zijn repertoire. 
Op dat gebied zeg ik,” Thats oké”, ook voor mij persoonlijk, 
het maakt mij niet uit of ik een optreden doe voor 20- of 
voor 500 mensen, dan heb ik toch liever die 20 mensen 
die appreciëren wat je aan het doen bent dan wanneer je 
daar 200 man hebt die zitten te tetteren en eigenlijk niet 
horen wat je aan het doen bent. Ik sta daar wel positief 
tegenover.
Wanneer je naar de Amerikaanse artiesten kijkt, is 
het daar ook voelbaar dat hun stijlen veranderen?

THE DREAM CATHERS
WAAR: Zaal Burgerwelzijn   Stationstraat 14A   3840 Borgloon

Lessen: Elke woensdagavond Van 19.00 - 20.00 Beginners
Van 20.00 - 21.00 Gevordererden     Van 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

inhoudinhoud10 11

mailto:paula.van.schijndel%40pandora.be?subject=
mailto:ria.wouters1%40pandora.be?subject=


Stelt u zich eens voor:
U loopt uw woning binnen en ruikt de geur van de na-
tuur, de temperatuur is aangenaam en het geheel straalt 
warmte en geborgenheid uit. De Loghomes zijn een lust 
voor het oog en een genot om in te wonen.  Als u voor dit 
type woning kiest dan maakt u de keuze voor een leven 
in een natuurlijke, gezonde omgeving, tegen een concur-
rerende prijs. 

Loghomes Nederland is uw houtkompas als 
u een houten woning wilt realiseren. Met onze 
jarenlange ervaring in Europa, Canada en Amerika in de 
houtbouw kunnen wij u goed adviseren op het gebied 
van bouwsysteem en houtsoort, welke het beste bij uw 
project passen. Met trots mogen wij zeggen dat wij het 
grootste assortiment aan houtbouw systemen in Europa 
aanbieden.

Bij ons staan kwaliteit en klant tevredenheid op num-
mer 1. Elk bouwsysteem heeft zijn eigen eigenschappen. 
Belangrijk is dat u goed overweegt welk bouwsysteem 
het beste bij u past. Wij geven u graag vrijblijvend advies 
en voorlichting over voor- en nadelen zijn van al deze 
verschillende bouwsystemen en over hetgeen waar u 
allemaal rekening mee moet houden als u met hout wilt 
gaan bouwen. 

Wij adviseren bijvoorbeeld om een groot dak overstek te 
nemen (60 cm of groter). Hierdoor worden de wanden 
van de woning beschermd tegen de regen en zo heeft 
u dus minder snel natte wanden. Ook adviseren wij de 
onderkant van de houten woning minimaal 30 cm boven 
het maaiveld te laten beginnen. 
Hierdoor heeft u minder last van opspattende regen 
tegen de onderkant van de woning. Deze twee adviezen 
kunnen u al duizenden euro’s schelen in de aanschaf van 
uw houten woning omdat uw woning zo beter beschermd 
is tegen weersinvloeden.  Houd u zich aan deze twee 
stelregels dan kunt u bijvoorbeeld voor een goedkopere 

houtsoort kiezen. Ook zorgen deze stelregels ervoor dat 
de woning minder vaak behandeld moet worden, dan 
een woning die constant vrijgesteld wordt aan weersin-
vloeden.

Dit zijn nog maar twee van de vele adviezen die wij graag 
met u bespreken voordat er een ontwerp gemaakt wordt.
De houtsoorten waarmee wij voornamelijk werken zijn:  
vuren, grenen, lariks, douglas, kelo,eiken, thermisch ver-
duurzaamd hout ,white cedar, western red cedar.
In de volgende columns zal ik elk verschillend bouwsys-
teem uitlichten zodat u precies weet welk systeem het 
beste bij u project past.

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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ALBUM:   HWY 59 by RANDY MOORE
cd review HWY 59 – Randy Moore
Liedjes: Goin’ Back To Texas – Things i like – Sunshine State of Mine – When a Woman Gets the Blues – Paw – 
Roll Me Another One – Santa Monica Pier – Refuge – Broken – Highway 59 Revisited.

Recensie van Randy Moore zelf:
Ik besloot na al die tijd, ongeveer 35 jaar, een nieuwe cd op te nemen enkel voor mezelf, ik hou ervan.
Alle liedjes op Highway 59, zijn allemaal levenservaringen van mezelf. Dus hou je van deze liedjes, dan hou e 
van mij want deze liedjes zijn mij, Randy Moore.

Eigen recensie:
Na het beluisteren ervan moet ik tot de conclusie komen dat er nog meer highway mannen rondlopen dan wij 
denken. Dit is puur country, zonder veel poeha.
De cd is verkrijgbaar via ITunes.

                                                                 



zoals Edwin van de River zydeco band, die helpt ons regel-
matig. Maar ook buiten de Zydeco scene krijgen we hulp, 
zo hebben we ook een duidelijke kruiwagen hulp en infor-
matie uit het rock milieu achter ons.

Maurice, jij bent de toetsenist van de band, piano 
een mooi instrument maar je doet ook accordeon…
Ja accordeon heb ik erbij genomen omdat ik met dit in-
strument veel meer interactie heb met het publiek. Zy-
deco muziek is ook een stijl waar je niet gauw blijf bij stil-
staan, je gaat mee gaan doen op het ritme en dat is fijn als 
je speelt. En het gebeurt al eens dat we een duel stukje 
doen, ikzelf met mijn accordeon en dan Niek op zijn gitaar
Bjorn is de stabiele factor in onze band en zoals hij het zelf 
mooi zegt, drum ja, dat is gewoon boem boem tac, maar 
zo simpel is dat niet hoor!

In welke taal brengen jullie de liedjes?
We zingen voornamelijk in het Nederlands maar op het 
Zydeco festival ook Engels. Sven brengt ook een paar lied-
jes in het Frans en dat lukt hem aardig. We hebben alle-
maal wat Franse taal geleed op school en daar doen we 
het mee, positief toch? In België ligt dat weer anders want 
jullie zijn een tweetalig land, wat wij niet hebben. Dus hier 
wordt meer geopteerd voor het Engels.

Wie regelt de optredens, wie is de Pr-man om het zo 
mooi te zeggen?
Dat is Maurice, we hebben al een paar keer in België opge-
treden en met de release van onze nieuwe cd’s werken we 
momenteel het rijtje radioprogramma’s af. Op die radio 
interviews krijgen we dan leuke reacties via facebook en 
zo, dat is dan toch wel leuk en er komt daar toch wel iets 
uit voort. Naar het buitenland, zoals Frankrijk, is misschien 

wat moeilijker omdat we veel 
Nederlandstalige nummers 
brengen. We hebben nog nooit 
achter een optreden aange-
gaan, de beste reclame is nog 
altijd de mond aan mondrecla-
me. We hebben ook het geluk 
dat elk van ons een goede baas 
heeft, die weet dat hij met mu-
zikanten te maken heeft en ons 
makkelijk verlof geeft.
Een aantal cd’s maken, we vin-
den dat we dat met de regel-

maat moeten doen. 
We zijn ook van plan 
om eens een cd te 
maken met Zydeco-
muziek. Dat kan dan 
weer andere deu-
ren doen opengaan. 
Misschien een beet-
je Europees getint 
maar toch dat het herkenbaar blijft. Misschien moeten we 
eerst eens naar Louisiana gaan, maar dat is dan weer zover 
fietsen en het is moeilijk zwemmen met de fiets op de rug! 
Dat zijn zo’n beetje de doelstellingen die we hebben.

Hebben jullie enige muzikale bagage meegekregen 
van thuis?
Onze ouders, met uitzondering van Maurice, nee die wa-
ren daarin geen voorbeeld. Maar wij met zijn vijven alle-
maal op jonge leeftijd begonnen op de muziekschool. Het 
is ook daar dat we elkaar hebben leren kennen en tegen 
elkaar aangelopen.

Jullie zijn jong, charmant, mondig, twee cd’s en be-
staan tien jaar, wat willen jullie nog graag bereiken?
We zouden graag eens op het podium van het “Zwarte 
Cross” festival staan. Dat is een festival die telkens door-
gaat in het begin van Juli te Lichtevoorde. Zwarte Cross is 
de ultieme combinatie van muziek, motorsport, theater, 
stunts en ander spektakel. Maar liefst 220.000 mensen 
vinden hun weg naar Zwarte Cross. Dat zou wel mooi zijn 
als we daar eens zouden kunnen staan, een nieuw hoog-
tepunt dan weer.
Maar de lotto arena zou ook wel mogen hoor.

Dus nog even samenvatten…
Deze band speelt op Zaterdagnamiddag 20 Mei 2017 tij-
dens het Zydeco festival.
Alle gegevens kan je vinden op hun website www.band-
defikerin.nl
Daar vindt je ook alles wat betreft FB en andere media.

Tot slot wil ik deze jongens bedanken voor het leuke ont-
haal en de gezellige babbel, met soms hilarische momen-
ten. En Maurice, je bent een toffe PR-man, het was leuk je 
eens te plagen. Jongens doe zo voort en tot op het festival!

Tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillaert

Onze volgende groep zal te gast zijn op het 
Zydeco festival te Raamsdonkveer dat door-
gaat op vrijdag 19, zaterdag 20 en Zondag 21 
Mei 2017. De organisators van dit festival ge-
ven de plaatselijke bands, artiesten en groe-
pen ook de kans om deel te nemen. Dit past 
in hun familiaal kader waarvoor dit festival 
staat. Deze jongens, die luisteren naar de 
naam “De fik erin”, brengen zydeco getinte 
Nederlandstalige nummers. Ik wil er nog bij 
vertellen dat dit echt een van de leukste in-
terviews is die ik gedaan heb, hilariteit alom, 
maar Luc kreeg er een déja vue van…
Eerst even de bandleden voorstellen…
Sven huigen is de zanger van de band en hij speelt ook 
gitaar en op het Zydeco festival neem ik het washboard 
voor mijn rekening. Zijn tweelingbroer Bjorn bespeelt 
de drum, en Niek de Korte speelt gitaar en doet ook een 
paar nummers op de mandoline. Maurice Krols neemt alle 
toetsen voor zijn rekening, keyboard, piano en accordeon. 
Jens huigen, een broer van de tweeling speelt basgitaar 
en staat ook in voor de backing vocals, zoals iedereen ei-
genlijk. En wat ook belangrijk is, we spelen al tien jaar met 
dezelfde bezetting!

Jullie hebben gekozen voor een niet alledaagse 
naam, hoe komt dat?
We zijn tien jaar geleden een beetje aan het spelen ge-
gaan met ons drieën, Niek, Sven en Bjorn, toen zijn Jens 
en Maurice erbij gekomen. Tja dan is de vraag gekomen 
om de band een naam te geven, maar daar waren we niet 
goed in. Eerst was het “Band Onbekend”, maar dat was 
niet echt een klinkende naam. En toen kwam Bjorn met het 

idee om “De fik erin” 
als naam te gebruiken, 
en dat moet verwijzen 
naar het enthousiasme 
waarmee we optreden.

Bedoelen jullie daar-
mee dat de band in 
de toekomst gaat uit-
breiden?

Nou, dat ligt een beetje aan 
welke settings we gaan spe-
len. Voor in een kroeg is dat 
een beetje te groots, dan 
blijven we met zijn vijven, 
maar wanneer het om festi-
vals gaat, ja dan komen we 
zeker met z’n allen.
Kijk, het festival is een jaar-
lijks gebeuren en gekend tot 
ver buiten de grenzen, dan kunnen we dat voor elkaar krij-
gen om met acht op het podium te staan. Anderzijds is het 
best wel lastig hoor om met Zydeco muziek naar buiten te 
komen. Er zijn veel mensen die eerder houden van de pop- 
en rocknummers, maar wij spelen zo’n dertig keer op een 
jaar, en worden zo’n beetje geassocieerd met feestmuziek. 
We hebben een breed repertoire, maar we brengen de Zy-
deco muziek wel in onze optredens gans het jaar door. 

Jullie staan voor de tweede keer op het zydeco festi-
val, vanwaar jullie interesse voor Zydeco en Cajun?
Het festival bestaat al zolang, we zijn er als kind mee op-
gegroeid, ons ouders namen ons mee naar dit evenement. 
We komen er al jaren, niet enkel om te spelen maar ook 
om te kijken.
Dus hebben we toch een zekere affiniteit mee, we spelen 
ook andere muziek buiten het zydeco genre, maar voor 
het festival brengen we dan ook ons eigen nummers on-
dergedompeld in een zydeco-sausje.
En we laten de traditionele Zydeco nummers ook niet links 
liggen. En speciaal voor het festival worden we aangevuld 
door drie blazers waarmee onze band nog beter kan uit-
pakken en een mooi geheel kan brengen.

Wie is jullie grote voorbeeld als het om Zydeco mu-
ziek gaat?
Jo van Strien natuurlijk, de River Zydeco band, en Curtis 
Cobello de fiddleplayer die ook al meegespeeld heeft met 
Jo, dat is ook een grote meneer! Maar ook aller Mama en 
Zydeco radio dragen ons voorkeur uit, dat zijn de bands 
waar wij naar opkijken.

Jullie hebben onlangs een tweede cd uitgebracht, 
vertel daar eens wat meer over…

We schrijven met zijn allen zelf de teksten, maar we krij-
gen daarvoor ook steun van buitenaf,

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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Cd review: De fik erin
Wie niet waagt, die niet wint is een bekroning op hun tien jaar bestaan. De cd straalt het enthousiasme van de groep uit. 
We kunnen ze niet plaatsen onder de noemer countrymuziek maar wel als amusement muziek. Wat echter niet uitsluit 
dat deze jongens zullen misstaan op het aankomende Zydeco festival op Zaterdag 20mei te Raamsdonkveer. Voor de 
gelegenheid hebben ze eigen nummers in een zydeco jasje gestopt. Het nummer tien voor twee is op zich al zydeco ge-
kruid. Dat ze Nederlandstalig gezongen zijn toont alleen maar aan dat deze jonge gasten bewijzen hoe mooi Nederlands 
kan klinken. Zij hoeven alvast niet deel te nemen aan een televisieprogramma als de band, want deze band staat er!

De cd bevat negen nummers: Naar de top – Tien voor twee – Chaos –Laatste ronde – Geef me wat ik wil – Wie niet 
waagt, die niet wint – De randstad – Hier komde vandaan

Mijn favoriet nummer: Tien Voor Twee
De cd is te verkrijgen: www.band-defikderin.nl ook via spotify en Itunes

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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www.band-defikderin.nl 
mailto:theblackhorselinedancers%40hotmail.com?subject=
http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers


Kalender 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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OLD AMERICAN COUPLE DANCE BELGIËN VZW

Waar: Saloon The Gem   Oostmalsebaan 1a  2960 St Lenaarts
Lessen: Zondagmiddag Van 14.00 - 17.00

Contact: 
Leeuws Sabine: e-mail: sabine@oacd.be

Website: www.oacd.be

Als ik een countrymagazine in mijn handen 
neem van 30 jaar geleden, dan moet ik jammer 
genoeg vaststellen dat de countryscene serieus 
uitgedund is. Oorzaak? Clubs die verdwenen 
zijn, of gesplit waarmee ook de kassa-inkomsten 
minder zijn en dus geen budget meer om een 
countryband te vragen.
Countrybands, ook al zijn ze dun bezaaid tegen-
woordig overleven merendeels door de festivals 
die nog georganiseerd worden. Texas Renegade 
nam afscheid van zijn publiek, maar we stellen 
gelukkig vast dat deze jongens niet uit de coun-
tryscene stappen. DCM6 is de naam waaronder 
enkele leden van Texas Renegade verder muziek 
gaan brengen en ze worden bijgestaan door en-
kele klinkende namen…
DCM6, waar staat dat voor, want ik veronderstel dat 
het een afkorting is?
DCM staat voor Devon Country Music en 6 staat voor het 
aantal leden in de groep. Devon is de regio in de UK van 
waar de leadzanger Simon Burridge afkomstig is. We be-
staan in deze bezetting nu anderhalf jaar, waarbij wij nu 
helaas moeten melden dat Harrie wegens gezondheidsre-
denen moet gaan af-
haken binnenkort.
Het is allemaal be-
gonnen met de Sou-
thern Stars theater-
shows die we hebben 
gedaan met Simon 
samen met Texas 
Renegade nog, met 
Henk en Jeroen er 
nog in. Toen hadden 
we hadden we twee 
zangers en twee zan-
geressen in de show, 
was makkelijk om 
eens af te wisselen 
tussen de verschil-
lende songs in de 
shows. Bij het derde 
seizoen zijn we An-
toinette tegengeko-

men en heeft zij alles alleen gedaan nadat Ninon (Amy Lee 
Bennet) moest stoppen wegens gezondheidsproblemen. 
Simon is erbij van bij het begin, maar ook Jeroen en Doug 
Adkins hebben hierin meegedraaid. Voorlopig komt er 
geen vervolg op de theatershow, we hebben wel nog een 
paar opdrachten staan, maar dan stopt het voorlopig. Dus 
met Texas Renegade zijn we vorige maand na 20 jaar (!) 
gestopt, maar DCM6 gaat voort in de bezetting zonder Je-
roen Welsh, die besloot om solo te gaan en Henk Heikamp, 
die besloot eigen muziek te gaan schrijven en ja dus nu ook 
straks zonder Harrie.
Jullie hebben overal gespeeld en opgetreden op bij-
na elk festival in Europa met Texas Renegade. Val je 
niet in herhaling met DCM6, want het zijn dezelfde 
bandleden, wat is er anders?
Enkele nummers zijn nog overlappend, met Texas Renega-
de speelden we vooral authentieke oude country, Texas 
Style. Met DCM6 spelen we meer in op de Nashville Sound 
en brengen we nieuwere country, maar het laat ons toe 
om voorbeeld toch een Johnny Cash nummer te spelen.
We richten ons ook tot de linedancers, die komen ook aan 
bod. We proberen niet alleen een showband te zijn, maar 
we brengen enkel nummers die we graag willen doen. Een 
nummerkeuze bestaat uit drie elementen, namelijk we 
moeten ze graag spelen en dat is het belangrijkste,

http://www.oacd.be


TEXAS COUNTRY DANCERS
Waar: Zaal ‘t Centrum   Dorpstraat 73   Sint Lenaarts

Lessen: woensdagavond Van 20.00 - 22.00
Donderdagavond Van 20.00 - 22.00 

Contact: Linda  gsm 0478.53.55.94 
Website: www.texas-country-dancers.webnode.be

BLACK BOOTS
Waar: Zaal De Kring   Jozef Pierresstraat 60   Kessel-Lo

Lessen: dinsdagavond Van 19.15 tot 20.15 beginners 20.30 tot 21.30 novice 1
donderdagavond Van 19.15 tot 20.15 novice 2   20.30 tot 21.30 gevorderden 

Contact: Nelly gsm: 0494.82.19.52
E-mail: info@blackboots.be                     Website: www.blackboots.be
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gericht zijn op 
de linedancers 
en vooral be-
kend zijn.
Hoe maken 
jullie de keuze 
welke liedjes 
jullie gaan 
brengen?
We hebben een 
muziekcommis-
sie, Pepijn, Si-

mon, Antoinette en Ivonne Verhagen zitten daarin. Ivonne 
zit erbij omdat zij dan kijkt of het linedans gericht is of er 
kan op gedanst worden, desnoods schrijft ze een nummer 
op de muziek. We maken voornamelijk geen eigen num-
mers, dat is ook niet evident om daar een succes van te 
maken. Goede eigen nummers schrijven is toch een vak 
apart.
Wat is de stijl van DCM6?
We brengen zowel liedjes van Brad paisley als van Garth 
Brooks maar we zingen ook veel duetten, zoals Jolene en 
Jackson maar dan in een moderner jasje gestoken. Als zan-
geres is het niet even makkelijk om gepaste nummers te 
vinden, want het moet ook bij je stem en de band passen, 
maar de liedjes van Sugarland bijvoorbeeld zijn prachtig. 
We zijn heel blij met Antoinette in de band, we kennen 
haar al heel lang, van toen ze een jaar of twaalf was en 
bekend was als Electa Winter.
Jaren later zagen we haar terug met een repetitie die we 
deden in een zaal, toen van haar schoonouders, en daar 
kwam ze toevallig binnengewandeld.
Antoinette, je bent enkel jaren gestopt met zingen, 
nu weer helemaal terug, hoe voelt dat om in een 
band opgenomen te worden?
Nou, goed hoor, ik ben er zeven jaar uitgebleven, ging het 
nooit meer doen, maar ja, het was iets te leuk om het 
nooit meer te doen. Ik ben blij dat ik terug ben. Ik heb 
vroeger ook nog in een bandje gespeeld, maar inderdaad 
veel jaren solo gegaan, maar ik zou het nooit meer wil-
len doen. Het is zo leuk om in een band opgenomen te 
worden. Vroeger vond ik solo ook wel leuk maar met ou-
der worden, leer je jezelf beter en weet je wat je graag of 
niet graag doet. Ik heb daar heel veel plezier aan, aan deze 
band, ik ben het plezier heel lang kwijt geweest in het mu-
ziek maken en hierdoor is het teruggekomen, dus ga ik het 

echt niet meer op een andere manier doen.
Naast Antoinette zien we nog jong talent op het po-
dium bij jullie? … 
Harrie stopt dus helaas binnenkort wegens gezondheids-
redenen en Mitchell Berkeley komt daarvoor in de plaats 
en bespeelt de pedal steel. Wat mijn repertoire betreft, ik 
heb me altijd veelzijdig opgesteld, ik speelde al modern 
country maar ook de oude country. Dus ik kan er heel snel 
al het gevoel inleggen wat ze willen en de liedjes spreken 
mezelf ook we aan. Het is niet zo moeilijk vooral het gaat 
er hier heel gemoedelijk aan toe, het is hard werken en het 
is een ander repertoire die ik normaal heb ingestudeerd. 
Maar het is wel leuk en je kan er je eigen stijl ingooien.
We zien geen fiddle en geen banjo in jullie bezetting, 
is dat bewust?
Inderdaad, hoe meer instrumenten je hebt hoe meer vari-
eteit je kan bieden op het podium. Met een banjo en een 
fiddle erbij heb je natuurlijk weer andere klanken erbij. 
Maar dan wordt de groep ook weer groter en wordt weer 
een stuk duurder voor de organisators. Nu is het mooi ver-
pakt en dat willen we zo houden. In de nog lopende the-
atershow, o.a. in Santa Suzann Spanje hebben we er nog 
een pianist bij, maar dat is dan eenmalig. De glorietijden 
om met negen op het podium te staan, dat is verdwenen.
Als we nu gaan vergelijken met vroeger zien we 
merkelijk veel minder countrybands, wat kan de re-
den hiervoor zijn?
We denken dat het misgegaan is met de linedancers in het 
begin, begin 2000 denk ik wilden die wedstrijddansers al-
lemaal muziek horen die niets meer met country te maken 
hadden. Kijk als wij de goede nummers uitkiezen, dat doen 
we in overleg met Ivonne 
om te kijken of we hier-
mee de linedancers kun-
nen bereiken. De band 
speelt wat ze graag speelt 
en de linedancers vinden 
er ook wel wat op. Want 
neem op een festival de 
linedancers weg, dan hou 
je niets meer over. Men-
sen komen niet naar een 
Paradiso of Sportpaleis 
om een Nederlandse of 
Belgische band te zien, 
daarvoor moet je al uit 

Amerika komen of moet je Ilse Delange 
heten. Kijk, er werd de country een posi-
tieve boost gegeven met de deelname van 
The Common Linits aan het songfestival, 
een beetje nieuw leven ingeblazen. De 
mensen leren het weer waarderen.
En dan natuurlijk de vele clubs die split-
ten of verdwijnen zorgen er ook voor dat 
er minder optredens zijn voor bands. Een 
soloartiest kost veel minder natuurlijk dan 
een groep, maar hij staat er wel alleen 
met zijn muziekband.
Wij maken in de eerste plaats muziek voor 
ons plezier, dat is het belangrijkste natuur-
lijk en het is leuk als je tegenover iemand 
staat die enthousiast is over wat er gebracht wordt. Je pro-
beert ook met de band de kwaliteit hoog te houden en dat 
vinden wij ook heel belangrijk. We oefenen liever tien keer 
op hetzelfde nummer, maar dan wil je ook dat die waar-
dering er is. De prijs van een band is makkelijk maal zes 
maar je mag niet de bijkomende kosten vergeten. Kijk om 
te oefenen betalen wij 35 euro per keer voor het gebruik 
van onze zaal, de uren op en afbreken, aankopen instru-
menten en nog zo veel meer.
Nemen jullie alle aanvragen aan, of ben je daar se-
lectief in?
De eerste selectie die we maken is hoeveel ze ervoor over 
hebben om ons te boeken. Het leukste om te doen zijn 
natuurlijk festivals in het buitenland. Maar het hoeft niet
persé naar het buitenland, maar in prioriteit is het gewoon 
dat er in België en Nederland niet zo heel te spelen valt. 
Dus je moet wel Europa in, en dan moet daar ook een ver-
goeding tegenover staan. We moeten allemaal vrij nemen 
of ons weekend inleveren, de mensen 
moeten dat ook realiseren. Er staan niet 
alleen een paar man te spelen, er moet 
ook voor overnachting gezorgd worden, 
de brandstof moet ook betaald worden en 
noem maar op.
Ja er zijn dan mensen die je prijs vragen 
en die dan zouden kiezen om ons ander 
halfuur te laten spelen, maar de kosten 
zijn even hoog, wat ze dan weer niet be-
grijpen. 
Dus neen, we nemen niet alles aan, als 
we niet zeker zijn dat de faciliteiten niet 
oké zijn, dan gaan we niet. We doen per 

uitzondering twee benefits gratis per jaar, 
met Texas Renegade deden we telkens 
eentje in het Noorden en Amarant, en dat 
nemen we nu over met DCM6. Dus staan 
we binnenkort weer in Amarant, en deze 
doen we graag omdat het een heel leuk 
festival is en daar worden we echt in de 
watten gelegd. We hoeven niet op te zet-
ten, het is er goed verzorgd en dat maakt 
het leuk voor iedereen. We winnen er 
niets bij maar dat hoeft dan weer niet, het 
is voor het goed doel.
Geen van ons is beroepshalve met muziek 
bezig, ik weet niet of dat haalbaar zou zijn 
en of het leuk zou zijn. Dan moet je alles 

aannemen want er moet brood op de plank komen.
Het is moeilijk om over je eigen kwaliteiten te pra-
ten, doe dat eens over iemand anders…
Peter kan jij iets vertellen over de kwaliteiten van 
Aldwin?
Wat goed is, is dat hij organisatietalent heeft, organiseert 
dus en zet door in dingen waar een ander zaken laten ver-
sloffen. Hij is daarbij een heel goede drummer en neemt 
ook veel zangpartijen voor zijn rekening. Hij is bezig met 
zijn vier ledematen om de drumpartij tot een goed einde 
te brengen en dan daar bovenop nog de zang doen, dat 
vind ik knap.
Antoinette, jij wil iets positiefs zeggen over iedereen 
geloof ik?
Ja ik wil graag over iedereen wat kwijt, ik kan het met ie-
dereen goed vinden in deze band. Ik heb echt wel mijn 
plekje gevonden, het is een mannenband maar ik voel mij 

er goed bij, ondanks het kleine leeftijds-
verschil en Aldwin zingt veel met mij mee 
als tweede stempartij en dat is heel fijn 
om steun te krijgen in de band. Peter die 
staat altijd naast me op het podium en we 
hebben veel plezier. Pepijn is heel perfec-
tionistisch, dat is fijn want daardoor heb 
je ook een houvast en zit het muzikaal ge-
woon goed in elkaar. Mitchell hebben we 
nog niet zo heel veel ervaring mee, maar 
hij heeft een goede ingesteldheid en gaat 
mee met de flow van de band, is leergierig 
en het is fijn om met gemotiveerde men-
sen samen te werken.

http:// www.texas-country-dancers.webnode.be
mailto:info%40blackboots.be?subject=
http://www.blackboots.be


DE MAGNEET DANSERS
Waar: Zaal Magneet   Kapelstraat 50   2223 Schriek

Lessen: woensdag & donderdagavond Van 19.00 - 20.00 beginners
Van 20.00 - 21.00 tussengroep en van 21.00 tot 22.00 gevordereden 

Contact:
 E-mail: caroline.van.den.acker@telenet.be      Website: www.magneetdansers.be
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SOUTHERN MARSHALLS
Waar: Café De Gäöllenaer   Hulserstraat 77   Geulle(NL)

Lessen: donderdagavond Van 20.00 - 22.30
Contact:

Sylvia Haagmans: 06.29.26.72.96 Nancy Reijnders 06.23.16.50.67
E-mail:secretariaat@southern-marshalls.com Website:www.southern-marshalls.com

Aldwin, kan jij wat vertellen over Simon, die is niet 
aan de beurt geweest door zijn afwezigheid?
Simon is de entertainer in onze band op het podium, hij 
moet ervoor zorgen dat de boel loopt en aan de gang 
blijft. Dat is de prestatie van Simon want zang alleen is niet 
genoeg, de mensen willen beweging zien op het podium. 
Hij wordt goed onthaald door het publiek. Simon neemt 
dan ook de duetten voor zijn rekening met Antoinette, dus
is hijook daar een heel belangrijk onderdeel daarvan.
Pepijn geef jij een algemeen oordeel?
Nou de band kennen we dus al jaren, heeft stevigheid en 
bestaat al jaren, dus dat staat goed. Ik vind het heel be-
langrijk dat de persoonlijkheid klopt in de band, dat het al-
lemaal goed aansluit bij elkaar. Met Harrie heb ik altijd een 
heel goede klik gehad, vond ik een 
geweldige muzikant. Nu zal ik Mit-
chell wel onder mijn goede nemen, 
we moeten elkaar mooi kunnen op-
volgen in onze muziek en ben er ze-
ker van dat gaat goed komt.
Aldwin, kan jij nog iets zeggen 
over Ivonne, want die helpt mee 
achter de schermen met jullie?
Ik ken Ivonne allang omdat ik er-
mee getrouwd ben, ik heb ze leren 
kennen in de countrywereld. Zij 
probeert ook muziek uit te zoeken, 
enkel country getint, dat is ook haar 
rol bij ons. Maar ook hoe we staan 
op het podium en hoe we naar voor 
komen vindt ze heel belangrijk en 
dus houdt zijn een oogje in het zeil. 
Ze kijkt dan ook of muziek en dans wel bij elkaar passen. 
Ivonne zoekt altijd countrymuziek uit die ook op ITunes te 
vinden is, dat is reglementair, we kunnen niet anders maar 
de mensen kunnen makkelijk de muziek vinden.
Ivonne is ook een gekende choreografe, zo zijn er 
nog in Nederland en België. Als choreografen nu 
eens de playlist van de bands en artiesten overlopen 
en zien welke nieuwe nummers ze brengen, daar 
dan een dans opschrijven. En dat deze dan opgepikt 
worden door de linedancers. Zou het niet keerbaar 
kunnen zijn voor de artiesten, dat die hun keuze kun-
nen brengen op het podium, wat momenteel niet 
echt meer van toepassing is?
Die choreografen die in de top vijf staan en heel veel werk 

hebben, die zie je nooit in de countryscene en dat is ook 
niet erg. Maar dan schrijven ze soms dansjes op muziek 
die helemaal niets meer met country te maken hebben. 
Ik denk dat de dansclubs een keer naar elkaar moet gaan
kijken, waar het eigenlijk allemaal kapot door gegaan is. 
Clubs die haantje de voorste willen spelen, clubs die uit 
elkaar gaan, waar geen geld meer is. Als de clubs nu eens
moesten samen kijken en afspreken welke dansen ze gaan
leren. Linedancers, het is een uitstervend ras, we hebben 
momenteel te maken met middelbare of pensioengerech-
tigden, waar niets verkeerd mee is natuurlijk.
Hoe groot zijn jullie ambitie, wat wil jullie nog be-
reiken?
O2 in Engeland… ik denk dat we daar nog niet serieus over 

nagedacht hebben wat onze am-
bities zijn, we nemen in principe 
aan wat we kunnen en wat leuk 
is. We hoeven niet ontzettend 
veel keer per jaar te spelen, 
maar een goed gevulde agenda 
en lekker muziek maken en het 
gezellig hebben met elkaar. Dat 
zijn onze voornaamste ambities. 

Tijdens het interview kregen we 
nog een privé concertje, maar 
aan hun kwaliteiten moesten we 
zeker niet twijfelen. Wie deze 
band aan het werk wilt zien, die 
kunnen allemaal terecht op het 
Amarant festival op …………DCM6 
speel er op Zaterdag, samen met 

nog vele anderen.
Organisatoren die interesse hebben om deze band te 
boeken raden wij aan om een kijkje te nemen op hun 
website en het contactformulier invullen voor verde-
re informatie.

website: www.dcm6.nl
E-mail: info@dcm6.nl
facebook:https://www.facebook.com/lovescountry-
music/

Tekst: Kaat Vandewoude                  Foto’s: Luc Hillaert

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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Het is niet makkelijk om in-
terviews te maken met Ame-
rikaanse of buitenlandse ar-
tiesten. Henri piccini, zelf een 
songwriter, heeft door zijn 
goede contacten de laatste 
maanden het pad wat ver-
effend en maakt interviews 
die hij op facebook plaats 
via een open groep: DO YOU 
NEED MORE COUNTRY.
Met toestemming van Henri 
mogen wij, exclusief, deze in-
terviews vertalen en in ons 
magazine plaatsen. Daar-
voor zijn wij hem dankbaar, 
maar dan vooral omdat we 
toch iemand hebben in Bel-
gië die zeer begaan is met 
de wereld van de pure coun-
trymuziek. Menigeen onder 
jullie hebben al eens een 
aanvaring gehad met Henri, 
want wit is wit en zwart is 
zwart bij hem. Maar al bij al 
is hij een goede inborst en 
daarom plaatsen wij graag 
iedere maand een interview 
van Henri Piccini.

THE STORY OF RANDY MOORE
Samen met drie vrienden stond 
deze jonge knaap reeds te zin-
gen, tijdens de middagpauze, 
voor zijn vrienden op school. 
Gezien de populariteit op school 
begon hij gitaar te spelen. Toen 
de jongens uit elkaar gingen 

bleef hij schrijven en spelen, en 
dat was de start van een mooie 
carrière voor Randy C. Moore.
Lange tijd geleden stond je in de 
voorprogramma’s van grote na-
men zoals Hank Williams jr., Da-
vid Allen Coe, Johnny Paycheck en 
anderen, zijn dit jouw grote hel-
den?
Dit zijn inderdaad de mensen naar 
wie ik opkijk en ik was blij om het po-
dium te mogen delen met hen.

Je hebt vooral veel hits geschre-
ven in de jaren ’80 en ’90 net zo-
als andere songwriters die grote 
successen hadden. Voor mij is het 
niet belangrijk of het grote suc-
cessen werden maar wel dat je 
mooie teksten hebt geschreven. 
Hoe was het om te schrijven sa-
men met andere songwriters, kan 
je daar wat meer over vertellen?
Ik heb inderdaad met de kans gehad 
om met grote namen samen teksten 
te schrijven rond de jaren 1980. We 
schreven teksten voor Restless Heart, 
Lone Star en mijn allergrootste favo-
riet was toen Carl Perkins. Het waren 
geen grote hits ondanks het feit dat 
het zeer mooie teksten waren, som-
migen ervan zing ik zelf nog.

Rond de jaren 1970 trad je ook 
op in de gerenommeerde Texas 
Houston Country Club Gilley’s, 
hoe ervaarde je dat?
De Gilley’s Honky Tonk in Houston, 
Texas was één van de meest gewaar-
deerde clubs en ik mocht daar regel-
matig optreden in de Arch Yancey 
Show. Daar heb ik grotendeels mijn 
ervaringen opgedaan om  te zingen 
voor een live publiek en liedjes te 
brengen waar op kan gedanst wor-

den.

Je schreef ook liedjes voor Carl 
Perkins, kan je er enkele noemen?
Welke liedjes ik voor Carl Perkins heb 
geschreven, deze kan ik niet vernoe-
men, dat blijft anoniem. Maar men-
sen die mijn stijl kennen zullen ze er 
uitpikken bij het beluisteren van de 
platen.

Je bent geboren en opgegroeid in 
Memphis, hebben de blues-mu-
ziek invloeden nagelaten bij jou?
Mijn eerste muzikale ervaringen wa-
ren inderdaad de blues maar ook de 
rockabilly. Ik hield van Carl Perkins, 
Howlin’Wolf, Little Milton, BB King, 
Jerry Lee Lewis, Elvis Presley en John-
ny Cash. Memphis is een opwindende 
muzikale stad.

Het PHLOCKERS MAGAZINE van 
Maart 2017 werd je uitgeroepen 
tot artiest van de maand, vertel 
eens welk soort magazine dit is?
Het is een magazine voor iedereen die 
houdt van muziek, zee en stranden. 
Op de cover staan van dit magazine is 
een grote eer en zeer belangrijk want 
dat betekent dat je bij de toparties-
ten behoort zoals Jimmy Buffett, Zac 
Brown, Kenny Chesney, Berie Higgins 
en vele anderen.

Je bracht in 2016 een nieuwe cd 
uit, Highway 59, is deze goed ont-
vangen bij de radio en country-
fans?
Ja, absoluut, ze wordt wereldwijd ge-
draaid op de radio maar ook gekocht 
dooriedereen die van countrymuziek 
houdt. Ook de recensies en reactie 
zijn zeer positief, en daar ben ik blij 
om.

In het verleden heb je onder meer-
dere grote labels gewerkt, wat 
was jouw ervaring hiermee?
Bij alle grote labelmaatschappijen heb 
ik altijd correct behandeld geweest en 
heb ik altijd goed mijn geld verdiend.

Jij hebt een goede relatie met sin-
ger songwriter Dallas Frazier, hij 
schreef de wereldhits “Alley oop” 
en”Elvira”, respectievelijk uit 1957 
en 1966, en daarnaast nog vele 
bekende songs.
Dallas frazier is een goede vriend en 
een mentor voor mij op persoonlijk 
vlak. Ik bewonder zijn prestaties maar 
meer dan wat dan ook, ik bewonder 
het soort man dat hij is. Dallas is een 
zorgzaam, gegeven en zeer spiritueel 
individu. Zijn leven en verhaal zijn een 
inspiratie voor iedereen die wil we-
ten dat het ware geluk vanbinnen in 
iemands ziel komt. Dallas neemt zijn 
succes niet aan, maar tegelijkertijd is 
zijn succes niet wat hem een geweldig 
mens maakt. Ik bewonder zijn karak-
ter boven alles wat hij heeft bereikt in 
zijn leven.

Wat zou je willen zeggen tegen 
het nieuw opkomend talent... 
daarmee bedoel ik wel mee op-
komend countrytalent en niet het 
soort artiesten die van zichzelf ge-
loven dat ze country-minded zijn 
en die we zien op de Country Mu-
sic Awards?
Ik heb niet echt een mening over mu-
zikale stijlen vandaag. Eerlijk gezegd 
interesseert het me niet wat iemand 
anders zingt of zegt, zolang ze tevre-
den zijn met hun werk, dan moet ik 
zeggen dat dat een goede plaats is om 
te zijn. Ik weet alleen wat ik leuk vind, 
en hoe ik dat door mijn muziek kan 
uitdrukken. Voor het grootste deel, 

geef ik geen aandacht aan andere ar-
tiesten. Voor iedereen die in de coun-
trymuziek business wil staan, moet ik 
zeggen dat als je waar blijft waar je 
van houdt, dan zal je altijd blij zijn met 
je muziek. Als je in countrymuziek wilt 
zijn voor roem, geld of macht... ben je 
een dwaas die nooit gelukkig zal zijn 
met je leven, je zult je kostbare tijd 
verspillen.

Ik luisterde naar je album highway 
59.... Het deed me denken aan de 
verhalen die je in de loop der ja-
ren hebt geschreven. Het album 
greep me meteen toen ik naar 
‘Broken’ luisterde.
Mijn nieuwe album, “snelweg 59” 
door Randy Moore, kenmerken lied-
jes die ik persoonlijk heb meege-
maakt en ervaren. Ik wilde eigenlijk 
nooit een album maken of ooit de 10 
nummers op de cd laten zetten totdat 
ik besefte dat ik nooit meer een kans 
zou krijgen om te zeggen wat ik voel 
en niet geleid worden door een ex-
terne invloeden. Een van de nummers 
op “ snelweg 59 “ is “ gebroken “ en 
het lied en de teksten komen van een 
zeer persoonlijke plaats, zoals ik mijn 
eigen leven heb geobserveerd en hoe 
het voelde om een gebroken persoon 
te zijn op zoek naar een manier om 
mijn wereld terug te zetten Samen.

Ik denk dat er diep in je een zwer-
vers persoonlijkheid zit of ben ik 
verkeerd?
Alle artiesten hebben, wat bekend is 
als, een “rusteloze ziel”. Een artiest 
zoekt altijd naar zijn diepere ik. Het 
kan lijken op veel dat Randy Moore 
een “ drijvende cowboy “ is of een “ 
eenzame kunstenaar “ maar uiterlijk 
kan misleidend zijn. In werkelijkheid 
wil ik mijn huis niet verlaten, toen ik 

16 jaar oud was, kocht mijn vader een 
tweedehandsauto en ik heb niet eens 
een paar weken gereden.

Persoonlijk kan ik mij inleven op 
het liedje “Going back to Texas”, 
want dat was de eerste staat 
waar ik terecht kwam. Dat was 
in 1985 toen ik in Houston landde 
om een zwerverstrip te maken 
doorheen Amerika, deze duurde 3 
jaar. Ik mis Texas, de laatste keer 
dat ik er ben geweest was in 2002, 
toen reed ik op de Route 66 naar 
California. Heeft dit lied oon een 
verbintenis met jouw leven?
Het lied “Going back to Texas”,is mijn 
levensverhaal. Ik heb dertig jaar ge-
leefd in Nashville, Tennessee maar ik 
heb Texas nooit verlaten, want Texas 
is mijn thuis.

Tekst: Henry Piccini
Vertaling tekst: Kaat Vandewoude 

HEART OF THE WEST
Waar: Saloon   Dorpsstraat 60   8460 Ettelgem

Lessen: donderdagavond 20.00 - 22.00    zondagavond van 18.00 - 20.00
2de & 4de vrijdagavond van 20.00 - 22.00 (beginners)

1ste & 3de vrijdagavond van 20.00 - 22.00 square dansen
          Contact: Verenigings adres: Hoefijzerstraat 3   8480 Ichtegem

 E-mail: info@heartofthewest.be                         Website: www.heartofthewest.be

CHEROKEE MOON LINE DANCERS
Waar: Café Hotel Winterhof   Smetledeseweg 142   9230 Wetteren

Lessen: Van 19.30 - 20.30 beginners    Van 20.45 - 23.00 gevorderden
Contact: postadres

Tony Van Neste     Chrisantenstraat 28    9930 Zomergem
gsm: 0475.39.54.38
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Meer info
Vincent De Jonghe
Account Manager

0474 44 33 89
Vincent@bespaarop.be

volg ons op Faceook/
bespaarop

Iedere ziel, ieder mens, heeft een eigen uniek 
energieveld. Hoe werkt dat wanneer er 2 zie-
len in 1 lichaam zijn?
Dit wordt vaak als een probleem ervaren. Je 
ziet dat iemand het moeilijk vindt om zich 
goed te verbinden met het fysieke lichaam. 
Afhankelijk van de kracht van de lifter kan 
het nogal wat spanning intern opleveren - 
twee kapiteins op een schip!
De geboorte van Nashota West!

Nashota: betekent “tweede geboren tweeling”, het is 
ook een rivier die door Indiaans grondgebied loopt: 
de Nashotah River. Die hebben ze zo genoemd omdat 
het een tweearmige rivier is. “Dat betekent letterlijk 
wat mijn leven inhoudt!” vertelt Nashota West.
Ik veronderstel dat jouw repertoire er anders gaat uit 
zien, want…
Niet helemaal, ik breng nog zeker veel country, maar ik ga 
mij ook bezighouden met een allround repertoire voor all-
round gelegenheden. Een voorname verandering zal zijn 
dat ik enkel nog liedjes ga brengen waar ik zelf achter sta, 
en waarbij ik mijn stem niet schaad. Voor mijn allround re-
pertoire denk ik dan vooral aan liedjes van Donna Summer, 

The Nolan sisters, Abba, Kiss, Beegees, en nog veel meer. 
In de country zal ik proberen zo veel mogelijk eigen num-
mers te brengen, en ook covers natuurlijk, maar weerom 
degene die ik tof vind om te zingen.  Mogelijk komen er 
ook nog eigen versies van covers. Ik ben nog altijd een heel 
grote fan van de Highwaymen, Kris Kristofferson, Johnny 
Cash, Willie Nelson, en Waylon Jennings, Hank Williams Jr., 
Charlie Daniels, en een aantal liedjes van Dolly Parton en 
Emmylou Harris cover ik ook graag (de lijst is langer, maar 
ik kan hier niet iedereen opnoemen).

Je bent eigenlijk geen uitzondering op dat gebied 
want bijna alle soloartiesten binnen de countryscene 
zingen allround. Treden dus op voor een amusement 
namiddag of zo. Maar dan horen wij vaak van deze ar-
tiesten dat ze countrynummers gebracht hebben en 
dat de mensen laaiend enthousiast waren.
Inderdaad, opmerkelijk genoeg. Ook ik zie het gebeuren, 
wanneer ik op een allround namiddag country zing, dat 
de mensen dat fantastisch vinden, en dansen en meezin-
gen. Eigenlijk is er qua countrymuziek meer succes in de 
allround wereld dan in de countrywereld. Hoe dat komt? 
Omdat de countrywereld tegenwoordig afhangt van de 
linedancers, en linedance gaat steeds meer de allround 
stijl op. Velen verlaten de countrystijl. Dat is de wereld op 
zijn kop!

Klinkt mij bekend in de oren, de linedancers die de 
overhand nemen en de artiesten die braafjes zingen 
wat de dansers willen horen? Lossen we dat nog op?
Ik denk dat we dat niet kunnen oplossen, ik denk dat we 
zelf voor een nieuwe strekking moeten zorgen, nieuw 
publiek, mensen die erin geloven en terug naar de echte 
countrymuziek willen. Ook andere organisatoren zoeken 
die zich niet laten leiden door linedance dansschrijvers 
(de meeste dansschrijvers zijn geen countryliefhebbers 
en hebben bijgevolg steeds meer non-country geïntrodu-
ceerd, voor velen van hen is het ook een “business”).

Wat als ieder artiest zijn eigen nummers doorgeeft 
aan choreografen met de vraag om daar een dans op 
te zoeken, een oud gekende dans of een nieuw ge-
schreven?
Denk niet dat het zou helpen, ik heb dat namelijk al uit-
geprobeerd! Ik heb gevraagd aan een dansleraar om, bij 
bepaalde nummers die ik geschreven heb, een bestaande 
dans bij te plaatsen.

BLUE COUNTRY EAGLES
Waar: Zaal St-Pauwels   Botermelkstraat 63B   9300 Aalst
Lessen: maandag & donderdagavond Van 19.30 - 22.00

Contact:
Marie-Simone: Tel: 053.66.03.66  gsm: 0496.41.86.36

Julien & Ghilaine Tel: 053.79.06.08  gsm: 0498.69.65.33
Website; http://users.telenet.be/BlueCountryEagles
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waarom heb je dat niet eerder gedaan?
Weet je, ik heb het er niet om gedaan, ik was niet van plan 
om iets te veranderen maar het is vanzelf gekomen! Waar-
om ik verander, dat komt door mijn contact met de india-
nen, door het feit dat ik te weten gekomen ben dat ik niet 
alleen in mijn lichaam zit, iets waardoor ik lang innerlijke 
conflicten had. Iets wat er ook voor zorgde dat mijn im-
muunsysteem mijn mannelijke hormonen op DNA-niveau 
wou vernietigen, en dat werd levensgevaarlijk. Nu kunnen 
ze mij wel uitlachen als ik zeg dat mijn tweelingzus in mij 
leeft, maar zelfs het medisch team heeft dat bevestigd, en 
ook dat daar het probleem van de lichamelijke ziekte zat. 
Kijk, ik heb al heel mijn leven twee stemmen in mijn hoofd 
die het dikwijls oneens waren, waardoor er soms zelfs aan 
dacht om uit het leven te stappen, zo moe werd ik het. Ik 
maakte wel muziek maar ik was niet gelukkig, met niets 
gelukkig. Ik had geen vrede. Sedert ik gesprekken had met 
de indianen en het medisch team kan ik dat alles nu ver-
klaren, en bijgevolg het probleem aanpakken. Het strafste 
van het verhaal is dat de indianen dus niets wisten van wat 
er verteld werd in het UZ gent, en zij toch met net dezelf-
de verklaring kwamen aandraven als het medisch team. 
Doordat wij allen samen gezocht hebben, en gepraat, over 
de hele situatie, zijn we er dus aan uit gekomen. En vind ik 
vrede. Het lag helemaal niet aan mij. En nu kan ik verder, 
zonder innerlijke conflicten. Een tweelingziel kan perfect 
in harmonie leven.

Hoe word jij verder behandeld, nu je dit alles weet?
Voor het tegengaan van mijn ziekte, en mijn immuunsys-
teem te kalmeren, moet ik een hormonenbehandeling 
ondergaan, en die kan je enkel krijgen als je het transgen-
dertraject wil volgen (ik ga maar zo ver als ik zelf wil daarin 
natuurlijk, chirurgie en dergelijke zijn niet verplicht). Ook 
elimineert het de innerlijke strijd. Hierdoor, als welgeko-
men “bonus”, kon ik mij laten registreren bij de burgerlijke 
stand als Nashota de Witte, mijn nieuwe naam dus. Ik heb 
daarvoor papieren gekregen van UZ Gent waar ik behan-
deld word, en die documenten zijn dan ook direct naar de 
FOD gegaan. Door dit alles kan ik de pijn achter mij laten, 
ik heb een einde gemaakt aan het mensonwaardig leven, 
zowel mentaal als fysiek, en ik start opnieuw. Niet voor een 
ander, maar echt voor mezelf. Ik wou een tweede kans, op 
een nieuw leven zonder pijn. Door die kans met beide han-
den te grijpen vond ik innerlijke vrede, zijn mijn gevoelens 
opengebloeid, en daardoor is mijn stijl veranderd, mijn 
manier van denken, en mijn ideeën over muziek. Nu laat 
ik het allemaal gebeuren, zonder nadenken, bij het com-

poneren. En ik blijf nog altijd in eerste plaats een country 
singer-songwriter, country is mijn sterkste muzikaal gevoel 
en dat zal altijd zo blijven, maar ik leg het niet meer aan 
banden. Ik schrijf nu teksten en maak er muziek op, en 
wat het wordt, dat wordt het, ik schrijf niet meer speciaal 
in functie van “wat heeft het meeste succes”, maar “welk 
gevoel kan ik hiermee overbrengen”. Je kan mij eigenlijk 
als singer-songwriter het beste vergelijken met Willie Nel-
son, want hij heeft zichzelf ook nooit gehouden aan de 
“verplichte” stijlen, en schreef songs zonder rekening te 
houden met de “showbizz-regels”.

Wat wil je nog veranderd zien in de toekomst?
Het enige waar ik nu toch naar verlang, is dat ik snel nog 
veel kan waarmaken, want uiteindelijk ben ik veel tijd ver-
loren wanneer ik “verloren” was, ik ben niet meer van de 
jongste he haha. Wat mijn behandeling betreft: aangezien 
de hormonenbehandeling experimenteel is wat de ziekte 
(HS) betreft, hoop ik dat ik een precedent kan scheppen, 
waardoor er toch nog een kuur kan worden gevonden. Dat 
is mijn manier om de vele lijders van deze ziekte te helpen, 
en ik hoop dat het lukt.
En wat ik als laatste nog wil toevoegen: ik wil proberen 
meewerken aan een wereld waar meer respect getoond 
wordt naar de indianen toe, maar ook naar alle mensen 
toe die ANDERS zijn, en daarmee bedoel ik bvb transgen-
ders, anders-levenden, gays, mindervaliden, enz ... Zolang 
zij niemand iets aandoen, is er met hen toch niets mis? 
Ieder mens verdient respect, aanvaarding, vriendschap, en 
geluk, net als iedereen! Vrijheid en vrede voor ieder van 
goede wil.

Nog een laatste wijsheid?
Als je de geschiedenis nagaat (jaren 1200 en verder), dan 
zal je merken dat er zich ook onder de indianen transgen-
ders, homo’s en lesbiennes bevonden. Zij werden geres-
pecteerd en aanzien als mensen die rijker waren van geest 
(two-spirits). Voor indianen was trouwens iedereen gelijk. 
Frappant. Zij waren ook grote denkers, en ook wiskundig 
stonden ze sterk. Wij zouden zelfs nu nog heel wat van hen 
kunnen leren, en vooral op humanitair gebied.
Wij danken Nashota West voor het openhartig gesprek 
dat we hadden, zeker omdat het een gesprek was dat heel 
gevoelig lag. Wij van Country versus Country wensen Nas-
hota West veel geluk en succes toe!
website: www.nashota.nl
E-mail: info@nashota.nl of gsm: 0032.474.09.12.30
Tekst: Kaat Vandewoude                             Foto: Luc Hillaert

THE FIRE GUNS
Waar: Clublokaal   Ekersedijk   2000 Antwerpen

Lessen: vrijdagavond Van 20.00 - 22.00
                     woensdagavond in Domein De Locht Van 19.00 - 22.00 
          Contact: Annie Verlinden  Wouwendonkstraat 178  2570 Duffel 
                                                 gsm: 0485.64.75.76

THE GRIZZLY LINE DANCERS
Waar: Zaal D’Ouwe Kerk    Lage Kaart 644    2930 Brasschaat

Lessen: dinsdagavond Van 19.30 - 21.00  beginners  Van 21.00 - 22.00 Herhaling
donderdagavond Van 19.30 - 22.00   gevorderden 

Contact: Inge Huybrechts (secr) gsm:0474.97.28.32 E-mail: inge.ogbo@skynet.be
Andy Fitelaere (Dansleraar) E-mail: andy.linedancer@telenet.be

Website: www.thegrizzlylinedancers.be
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En effectief, voor een aantal dansers geen probleem, maar 
vele anderen zeggen “neen, ik kan dat daar niet op dan-
sen, want ik heb dat daar niet op geleerd”!

Om nu terug te komen op jouw nieuwe nummers, 
via facebook stelde je de vraag of men liever wou 
dat je de teksten in het Nederlands zou vertalen.
Velen hebben dat verkeerd opgevat, bijna iedereen dacht 
dat ik ze in het Nederlands zou gaan zingen. Dat was totaal 
niet zo. Ik wou ze enkel “op papier” vertalen voor de men-
sen die de Engelse taal niet machtig zijn, want we moeten 
eerlijk zijn, velen in België kunnen geen Engels. Beetje lo-
gisch ook gezien de tweede taal in België Frans is. Mijn 
eerste bezorgdheid is niet de muziek, maar wel mijn tek-
sten, omdat ik een boodschap wil verspreiden. En dan wil 
ik de kans geven aan mensen die het niet kunnen lezen of 
het niet begrijpen, om toch te weten wat de tekst inhoudt.
Via facebook heb ik drie eigen geschreven songs geplaatst, 
eentje daarvan heet “Change”, dat gaat over het Indiaans 
geloof dat ik gevonden heb, alhoewel ik dat eigenlijk niet 
“gevonden” heb, want ik zat er zelf al dichtbij.
Ik denk in de termen van de kosmos, van wedergeboorte 
en een eeuwig levende ziel. Kort uitgelegd:
Ik geloof dat de “God” eigenlijk de kosmos is (wel een eeu-
wig levende entiteit). Er is volgens mij geen god met een 
grijze baard en er bestaat geen duivel met horentjes. De 
“duivel” is het slechte in de mens en de natuur, “God” is 
het goede, en het “geheel” (de kosmos), en het is het goe-
de waarvoor we moeten leven, en naar boven brengen. 
Dat is dus waar het liedje “Change” over gaat, dat wij ei-
genlijk allemaal een deel zijn van één groot geheel. We zijn 
allemaal cellen van één groot organisme, en dat (levend) 
organisme is de kosmos, of de Great Spirit, of God, of een-
der welke naam men er aan geeft. En als wij als cel een 
kankercel worden, dan zijn we slecht bezig. Dat ligt ook 
in lijn met wat allemaal in vele Religieuze Schriften staat, 
de geboden kloppen grotendeels in die zin, maar niet al-
tijd letterlijk, men moet over het leven nadenken, en dat 
probeer ik dus mee te geven in dat liedje. Het wordt tijd 
dat men verandert, tijd dat men het grote geheel ziet, en 
dat men beseft dat alles wat je een ander en de natuur 
aandoet, je ook ergens jezelf aandoet uiteindelijk. Met dit 
liedje wil ik de mensen laten zien dat ze moeten stoppen 
met ruzie, jaloezie, haat, oorlog, machtswellust, en el-
kaar pijn te doen! Het nummer kan je omschrijven als een 
cross-over, de indiaanse trommels die te horen zijn geven 
alvast een ander karakter.
Ik heb ook modernere klanken gebruikt (hogere kwali-

teit geluiden), om meer presence te geven wanneer het 
wordt gedraaid op de radio bvb., zodat het sterker naar 
voor komt. Net commercieel genoeg qua mastering om de 
aandacht te eisen, ook van niet-country publiek, en zo de 
boodschap verspreid te krijgen.
Met mijn tweede nummer “One way trip to Hell”, wou ik 
een andere zaak duidelijk maken. Namelijk het feit dat er 
mensen zijn die het niet kunnen verdragen dat een ander 
bestaat. Die er altijd moeten over roddelen en opmerkin-
gen maken. Ik ben als schrijver in de huid gekropen van 
een persoon die gepest wordt, en de situatie “ze moeten 
mij niet” sterk aanvoelt. Die persoon laat zich niet doen, 
en zegt: “Weet je wat, als jij mij zo behandelt, dan ben jij 
voor mij ook lucht, ga uit mijn leven!”. Je moet je mannetje 
durven staan en je niet laten doen, dat is de boodschap. 
Mijn derde nummer is geen countrynummer, het heet 
“Something inside”, en gaat over mezelf. Over het feit dat 
ik slachtoffer ben van een verkeerde geboorte, want ik ben 
van een tweeling. Mijn zus is gestorven in de baarmoeder 
en ik mis mijn zus al heel mijn leven. Aan de andere kant 
is ze dan toch weer altijd bij mij. “Er zit iets in mij wat ik 
niet kan wegsteken of wegdoen”, ze is er! Daar gaat dat 
lied over, je moet altijd zijn wie je bent, ook al is het niet 
naar de zin van anderen. Zet geen masker op omwille van 
anderen. Kom op voor jezelf en vecht voor je bestaan, je 
vrijheid. Zolang je niemand kwaad doet, heb je het recht 
om jezelf te zijn.

Moeten wij dan stellen dat je liedjes die je nu schrijft 
helemaal anders zijn dan de door jou geschreven 
liedjes in het verleden?
Ik schreef vroeger af en toe ook al songs met een bood-
schap. Bvb. het liedje “Remember”, wat ik schreef vanuit 
de gedachte van “wat voel ik wanneer ik overleden ben?”, 
en natuurlijk het liedje “Mama”, dat ik voor mijn overleden 
moeder schreef, en waarin ik al mijn ervaring en gevoel 
heb gelegd. De laatste tijd ben ik gegroeid, er zijn deuren 
opengegaan binnenin mij, dankzij al mijn gesprekken met 
het Opperhoofd van de Indianen in Amerika, en ook met 
het Medisch team waarbij ik in behandeling ben. Je ont-
dekt meer over jezelf, en opeen zie je hoe het allemaal 
als een puzzel in elkaar past. Ik was altijd al zo’n beetje 
een analyst, maar niet zoals nu, er wordt nu veel dieper 
gegaan, dat is het verschil.
Wat mij zo’n beetje verwondert is het feit dat je al 
zolang meedraait en nu pas na jaren die switch gaat 
maken, om commerciëler te zijn… 
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Voor Timen van Ark is 2017 een 
feestjaar, hij valt dit jaar drie-
maal in de bloemen. Hij heeft 
een heel uitgesproken mening 
wat muziek betreft en is al hele-
maal hype als het om bluegrass 
muziek gaat. Kortom een leuke 
prater en een man met wijshe-
den, toch met een nuchtere kijk 
op het leven. Zijn leven… hangt 
vast aan muziek, muziek en als 
toemaatje… muziek. Hij is de 
man die je moet treffen om alles 
te weten te komen over EWOB 
Voorthuizen.
Hoe is dit festival ontstaan?
Twintig jaar geleden, in Lichter-
voorde, dat was dus het eerste 
EWOB-festival met andere organi-
satoren. Het liep niet op de manier 
we verwacht hadden. Toen vroe-
gen ze mij of ik geen betere locatie 
wist. Ik woon in Barneveld, in het 
midden van het land, dus ging ik 
daar gaan zoeken of we daar een 
locatie konden vinden om het fes-
tival te laten doorgaan. Dat heb ik 
dus geprobeerd in Barneveld maar 
dat lukte niet, ben ik naar Voort-
huizen gegaan, dat ligt vlak in de buurt. Ik heb daar dus 
’t trefpunt gevonden om daar het festival te organiseren, 
zo zijn we dus met de organisatie die erbij was in Lichter-
voorde en uit Barneveld aan tafel gaan zitten en hebben 
we dus besloten om daar te doen.
Dus eigenlijk zit ik er al twintig jaar bij, maar het eerste wat 
ik organiseerde in Barneveld was een straatfestival, met 
diverse bandjes. Dat was ook een onderdeel van EWOB.

EWOB staat voor European World of Bluegrass, wie 
of wat heeft daarmee te maken?
Dat is eigenlijk uit Amerika gekomen, daar heb je de WOB, 
World of Bluegrass, en wij hadden in Nederland MBMA, de 
Nederlandse Bluegrass Music Association. En deze men-

sen stelden voor om een Europese WOB te gaan maken, 
zo zijn ze in samenwerking met EBMA, BMA en nog diverse 
andere Bluegrass Association uit Europa beginnen werken 
aan een EWOB. De mensen die daarvoor in contact ston-
den met het WOB waren, Rien Janssen, Benny Schut.
EWOB bestaat uit een groep mensen uit Europa?
De hoofdorganisatie bestaat uit mensen uit Nederland, uit 
het hele land, de naam van de stichting is EWOB Voorthui-
zen, maar de positie die wij dus hebben is dat er mensen 
uit heel Europa meedenken en ervoor zorgen dat er bands 
bij ons komen. Dat zorgt ervoor dat erin in bijna ieder Eu-
ropees land wel een delegatie is die met het EWOB ver-
bonden is en het is daardoor dat de Europese versie tot 
stand is gekomen.

Moet ik daaruit opmaken dat ieder land apart te 
werk gaat?
We proberen wel samen te werken in die zin, dat we pro-

beren de groepen naar elkaars fes-
tival door te schuiven. Maar we 
voelen of hebben de indruk dat er 
minder festival zijn en dat door-
schuiven wordt moeilijker. Dat is 
heel erg jammer.

20 Jaar EWOB-festival, was het 
van het begin af aan een drie-
daags evenement?
Ja van in het begin zijn we gestart 
met drie dagen, alleen dat we nu 
een dag eerder starten dan in de 
beginjaren. We hadden eerst van 

vrijdag tot en met de zondag ons festival, alleen werd toen 
vanuit de gemeente Barneveld en de kerken uit deze om-
geving gevraagd om het liefst niet op zondag te organise-
ren. Deden we dat wel dan hadden ze het liefst dat we 
een gospel bluegrass dag ervan maakten. Maar de inte-
resse van het publiek slonk van 300 man naar 75 mensen 
in de zaal, en dat is niet de bedoeling om verlies te draai-
en. Vandaar dus dat we nu starten op de donderdag tot 
zaterdagmiddernacht, dan werken we met een paar man 
een viertal uurtjes door zodanig dat de zaal weer helemaal 
leeg is tegen de zondagmorgen. Wij hebben zo’n veertig 
vrijwilligers die hieraan meewerken.
Het is een dorpshuis met een theaterzaal, waar zo’n 350 
man binnen kan. Het mooiste aan dit gebouw is dat we 
diverse ruimtes hebben. 
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Zo hebben we de ruimte voor workshop, instrumenten 
verkoop standjes met cd’s en platen, er worden van aller-
lei dingen gedaan.

Workshops, vertel daar eens wat meer over…
We hebben dus de ruimte om bijvoorbeeld mensen te ont-
vangen de graag willen gitaar leren spelen maar dan op 
de bluegrass manier. Maar ook muzikanten onder elkaar 
willen dus van elkaar leren, hoe je op je banjo bijvoorbeeld 
die
Rillon maakt, hoe kan je dat extreem bluegrass-achtig ma-
ken.
De workshops zijn toegankelijk voor publiek en artiesten, 
de gewone mens vindt dat juist prettig, want we zoeken 
vaak naar mensen die heel erg bekend zijn met die mu-
ziek. We hebben zelfs af en toe een Amerikanen gehad die 
dan komt uitleggen hoe een banjo moet klinken en hoe 
die moet bespeeld worden. en dan zijn er ook uit bands, 
mensen die komen kijken dus, want daar kunnen zij ook 
weer van leren.

Waarom worden die workshops gegeven, wat willen 
jullie daarmee bereiken?
We noemen dus het EWOB een festival maar het is offici-
eel eigenlijk geen festival maar een conventie. Het is een 
samenkomst van artiesten die van elkaar willen leren maar 
ook in contact willen komen. Als je iemand hebt uit Rus-
land bijvoorbeeld en die wil met een Tsjechische band in 
contact komen, dat kan hier in Voorthuizen en dat is met 
heel veel bands zo en vooral dat ze van elkaar willen le-
ren. Want Tsjechen spelen op een heel andere manier, dat 
hoor je ook op het festival, dan hoe de bands uit Neder-
land het doen.

Het is altijd een hele waslijst aan artiesten die we te 
zien en te horen krijgen op EWOB Voorthuizen, hoe 
moeilijk of makkelijk gaat dat om zo’n grote groep 
samen te krijgen?
Eigenlijk, redelijk makkelijk, we worden wel gewaar dat 
er een terugloop is, wat de oorzaak hiervan is weten we 
niet precies. Er zijn bands die wegvallen of stoppen, maar 
we willen ook vernieuwing in de muziek en daarom ge-
ven we ook nieuwe bands de kans om hier te mogen spe-
len. We hebben bijvoorbeeld een band uit Estland,”Curly 
Strings”, dan weet je zo al dat er geen officiële bluegrass 
gespeeld wordt maar een bluegrass-stijl in Estlandse taal. 

Er wordt dus niet in het Engels gezongen en er zijn zo wel 
meer bandjes. Wat we hier wel in traditie houden is dat 
de bands ook een paar liedjes brengen in hun eigen moe-
dertaal, dat vinden wij belangrijk. Dat is dus het verschil 
met de WOB, de mensen van hier die daar naartoe gaan 
om ervaringen op te doen die zeggen dat ze na 1 dag daar 
alles hebben gehoord. Op het WOB wordt er uitsluitend in 
het Engels wordt gezongen. Het WOB is wel een organisa-
tie die strikte principes heeft, maar persoonlijk vind ik dat 
bluegrass kan gebracht worden in eender welke taal.
Bij ons heeft elke band 35 minuten om te spelen en dat be-
tekent dus dat de bands de kans krijgen om verschillende 
stijlen van bluegrass muziek te laten horen. 

Hoeveel groepen staan er dit jaar op het program-
ma?
Er zijn 36 groepen, verdeeld over drie dagen, en het leuke 
daaraan is dat we dit jaar iets speciaals hebben gedaan. 
Zoals je wellicht weet wordt er ook ieder jaar een award 
uitgedeeld en dus hebben we geprobeerd om de award 
winners, de bands die nog bestaan terug uit te nodigen. 
En diverse hebben toegezegd en komen weer optreden. 
Ook de enige band die er al bij was van bij het begin, een 
Belgische band, “Rawhide” is er ook bij voor de twintigste 
keer dan. Ook “Sons of Navarone”, weerom een Belgische 
band, is er dit jaar bij.

Twintig jaar EWOB Voorthuizen, werkt dat door 
sponsoring of hoe gaan jullie te werk?
In principe komen de bands gratis optreden, ze krijgen van 
ons een reiskostenvergoeding vanaf de plek waar ze van-
daan komen. De overnachtingen, dat is het mooie eigenlijk 
aan ’t trefpunt, we hebben daarnaast de Oranjevereniging 
en die hebben een ruimte van twee voetbalvelden groot 
met daarnaast dus een bestraat gedeelte. Dus daarop kun-
nen campers en caravans komen te staan. Op de voetbal-
velden is er plaats voor tentovernachting. Mensen die het 
wat makkelijker hebben, hebben de keuze uit een veertig-
tal campings hier in de regio. Dat is wel op eigen kosten. 

Hoe voelt dat aan 20 jaar Voorthuizen, want je bent 
er tenslotte bij van bij het begin?
Het doet me wel wat, maar dit jaar is voor mij zo wie zo 
een bijzonder jaar. Want ik ben de EWOB eigenlijk begon-
nen vanuit een radioprogramma, ik ben zelf presentator 
van Countryland, een radioprogramma hier uit de 

omgeving. Daar ben ik op 11 Februari twintig jaar geleden 
mee begonnen, dat hebben we dus zopas gevierd, en we 
gaan op 6 Mei onze duizendste aflevering vieren. 
Dat zijn dus drie feesten dit jaar voor mij, ja dat doet mij 
wat.

Jouw programma op de radio bestaat uit welke mu-
ziek?
Ons radioprogramma bestaat uit country en bluegrass, we 
brengen de muziek uit de periode 1940 tot nu. We brengen 
er ook Texmes en cajun, we zijn een beetje verwezen met 
de aanverwanten van countrymuziek. We draaien coun-
trymuziek uit alle windstreken van Amerika. En het was uit 
dat programma dat ik naar Lichtervoorde trok om te zien 
wat daar gebeurde, het begin van het EWOB-festival.

Welke muziekstijl draag er jouw voorkeur en wie zijn 
daarin je grote favorieten?
Nou, dat is zonder twijfel Bluegrass, ik zeg altijd voor mij is 
country en bluegrass muziek, het begin bij je geboorte en 
eindigt bij je sterven en alles wat er tussendoor gebeurd 
dat is country en bluegrass, huwelijken, geboorten of 
scheidingen, het wordt allemaal bezongen in de bluegrass 
en countrymuziek. Bluegrass muziek heeft voor mij een in-
houd, het is een duellerende muziek, wie kan de hoogste 
kopstem zingen, wie kan het snelst gitaar spelen, dat zit in 
de bluegrass muziek. Ga je naar de Appalachian-muziek, 
wat ik meer vrouwenmuziek vind, dan zie ik moeder en 
dochter aan de afwas en staat de moeder te vertellen over 
de geschiedenis of over wat zij haar dochter moet leren 
om volwassen te worden. Zo zie ik die stijl voor mij en dat 
vind ik zo mooi.
Mijn favoriet binnen de bluegrass is ongetwijfeld Alison 
Krauss, wij noemen haar altijd het engeltje. Binnen de 
country is dat Garth Brooks, die staat hoog boven aan 
staat, net als bij mijn zoon.

Jullie reiken ieder jaar een award uit, hoe gaat dat 
in zijn werk?
Er worden telkens twee awards uitgereikt, de publieks-
prijs, het publiek krijgt dus een namenlijst met de bands 
die optreden en ze kunnen daar een cijfer achter schrij-
ven. Dat wordt op de laatste dag geteld en daaruit komt 
dan de winnaar van de publiek award tevoorschijn. En dan 
heb je een vakjury, dat is een groepje die door de voor-
zitter van de EWOB wordt samengesteld. Zij beluisteren 

elke groep en zeggen wie zij het beste vinden maar ook 
de bands onderling mogen ook hun keuze melden. Maar 
er wordt ook rekening gehouden aan wie de publieksprijs 
werd toegekend, met de keuze van het publiek wordt er 
dus ook rekening gehouden. Het is een combinatie van de 
drie eigenlijk.
Welke klinkende namen staan er op de affiche dit 
jaar?
Uit Oostenrijk hebben we de band Nugget, we hebben uit 
Amerika, woont nu in Duitsland, Mike Marshall met zijn 
mandoline. En uit Tsjechië de band G-runs ’n Roses en wat 
heel leuk is, is bluegrass crwkot ook uit Tsjechië.en daar-
naast nog veel nieuwe bandjes, met echt goede muzikan-
ten.

Waarom moeten de mensen komen naar dit festi-
val?
Eerst en vooral omdat er zoveel verscheidenheid kan ge-
hoord worden, alle stijlen van de bluegrass komen hier aan 
bod. Misschien ook om de artiesten uit je eigen land aan 
het werk te zien, voor België zijn er dat vier dit jaar. Ook 
omdat we groepen hebben uit andere landen waarvan je 
zeer weinig de kans hebt om ze nogmaals binnenkort aan 
het werk te zien. En als je van muziek houdt of zelf speelt 
of wilt spelen dan moet je zeker komen om deel te nemen 
aan de workshops. En misschien niet onbelangrijk, omdat 
je zo ook ervoor zorgt dat EWOB Voorthuizen kan blijven 
bestaan!

Het European World of Bluegrass festival is een onverge-
telijke ervaring voor iedereen die van muziek houdt. Breng 
familie, vrienden en muziekinstrumenten mee!
Data:                                   25, 26 en 27 mei
Programma:                       dagelijks van 12:00 tot 01:00 uur
Podiumprogramma:         dagelijks van 14:00 tot 24:00 uur
Locatie: ‘t Trefpunt, Roelenengweg 25, Voorthuizen
Voor meer informatie en het volledige programma, 
zie: www.ewob.nl

Tekst: Kaat Vandewoude
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In ons magazine van Maart hadden we een 
interview met Evelien en Sofie over coaching 
met paarden. Omdat wij heel positieve reac-
ties hadden op dit artikel hebben we beslo-
ten om hier nog verder op in te gaan. Evelien 
is een dame die dagelijks bezig is met paar-
den en coaching. Zij zal voor ons een maan-
delijkse column schrijven over haar wel en 
wee met mens en paard. 
Gezien het succes van haar open sessies die 
ze heeft gehouden op 28 Maart laatstleden, 
heeft ze besloten om dit nogmaals te organi-
seren. De volgende sessie gaat door op Vrij-
dag 5 Mei 2017. Maar nu laat ik het woord 
aan Evelien zelf, veel leesplezier!

Evelien’s Column
Paarden zijn uitermate belangrijk in mijn leven. Ik zou dur-
ven zeggen dat ze verantwoordelijk zijn voor een deel van 
mijn opvoeding. Ze leerden mij om de fijne onuitgespro-
ken signalen van mensen te herkennen en zelf een dui-
delijke lichaamstaal te gebruiken. De relatie tussen paard 
en mens bestaat al zeer lang maar door de tijd heen is die 
relatie verandert van prooi naar werkdier tot partner. De 
voorbije decennia zien we (spijtig genoeg?) dat paarden 
soms ook wel gebruikt worden voor prestige omdat ze ge-
koppeld worden aan welvaart.

Helaas hebben zij ook vaak te lijden onder de maatschap-
pelijke druk en de evolutie van de “Fit in mentaliteit” die al 
geruime tijd heerst. Ze worden soms opgesloten in kleine 
stallen en mogelijk komen ze maanden niet buiten om 
daarna op hoog niveau te moeten presteren. Zij kampen 
met dezelfde fysieke en psychologische uitdagingen als 
onze “menselijke” maatschappij. Volledig uit hun natuur-
lijke habitat getrokken en hun authenticiteit weggedrukt, 
verliezen ze verbinding met hun maatschappij en vaak ook 
met zichzelf. Door als consultant te werken binnen bedrij-
ven merk ik dat diezelfde verbinding ook zoek is bij werk-
nemers en teams. We gaan naar ons bureau, vaak zelfs 
zonder elkaar te begroeten, zetten ons voor onze pc en 
beginnen te werken. We zien niet meer wie er langs ons 
heen werkt en welke andere talenten we kunnen inzet-
ten om ons team te versterken. Als ik een paard train dan 
zet ik het altijd eerst een week in de kudde. Zo kunnen 
ze stabiliteit en veiligheid rondom zich creëren en zijn ze 
veel ontvankelijker om te leren. Veiligheid en verbinding 
vergroot het groeipotentieel en zorgt dat we sneller din-
gen kunnen verwerken en plaatsen. Dat is zo voor mens 
en voor paard. Eigenlijk zijn er veel gelijkenissen tussen 
het trainen van paarden en het coachen van teams. De 
combinatie van paarden en coachen maakt het natuurlijk 
extra interessant. Ik wil jullie dan ook graag in de komende 
maanden meenemen in enkele avonturen waarbij paar-
den en mensen op zoek gaan naar verbinding met zichzelf 
en anderen. Hoe een kudde het perfecte voorbeeld is van 
een sterk zelfsturend team, en hoe paarden terug in onze 
wereld geïntegreerd kunnen worden als een volwaardige 
partner

THE INFINITY DANCERS
Waar: Turnzaal GBS   Groenstraat 8   3941 Eksel (Hechtel-Eksel)

Lessen: van sept tot juni: woensdagavond Van 20.00-21.00 beginners & Van 21.15-22.15 gevorderden
donderdagavond Van 20.00 - 21.00 absolute beginners & Van 21.15 - 22.15 beginners 

Contact: +32.473.43.25.64 
 E-mail: info@infinitydancers.be                                                        Website: www.infinitydancers.be
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vooral, die mensen werden ook ouder.
Hoe kwam je erbij om die zover te gaan zoeken ook…
We zijn vertrokken in 1982, toen hadden we muzikanten 
die wat korter bijwoonden, maar er gingen muzikanten 
weg en er moesten nieuwe komen in de plaats, kwam er 
een nieuwe zangeres, die was van Kuik, een nieuwe steel-
gitarist kwam van Oude Water, er kwam een fiddleplayer 
bij afkomstig uit Aachen, en voor goede muzikanten moet 
men nu eenmaal ver gaan zoeken.
Nu heb je in België ook al zeer goede muzikanten, 
maar ik denk toen in de tijd dat het niet zo was om-
dat countrymuziek niet zo populair was, dan tegen-
woordig…
Ja dat is het juist, een lp kon je hier niet kopen, die moest 
je laten overkomen uit Amerika. Gelukkig kenden wij een 
jongen, Ad van Hoof en die zat bij Radio Concorde en die 
had heel veel countrymuziek. En die steunt ons nog altijd, 
hij is nog steeds voorzitter van onze fanclub en we heb-
ben nog altijd veel plezier aan hem. Nu natuurlijk vinden 
we de muziek via internet maar toen was dat een groot 
probleem.
Tegenwoordig, als trio zijn jullie in hetzelfde voort-
gegaan of is dat repertoire wat aangepast?
We hebben het een beetje uitgebreid naar allround mu-
ziek, maar we kunnen natuurlijk nog altijd een hele avond 
countrymuziek maken en daar zitten nog don Williams, 
Johnny Cash of een Emmylou Harris in, dat is de muziek 
die we nu eigenlijk maken. Niet gericht op de linedancers 
van nu.
Dus mogen we stellen dat jullie muzikanten zijn die 
muziek willen brengen voor een groot publiek…
Ja zelfs als we op een braderie spelen, komen er country-
nummers aan bod, dat is de muziek die we maken.
Dat is wat wij doen, op vele feestjes, maar we moeten ook 
zien, we kunnen niet alles aannemen want Axel speelt ook 
bij Route 66 en die hebben ook veel werk. We zijn ook te 
boeken met zijn twee, dat is dus Carine en ikzelf en dat 
gebeurd met band en ik doe dan begeleidingsgitaar.
Waar treden jullie tegenwoordig op?
Alles doen we natuurlijk in overleg met elkaar, vooral dus 
omdat Axel het ook druk heeft met Route 66. We treden 
op als duo bijvoorbeeld voor kleine feestjes, huwelijksver-
jaardagen, verjaardagen, muziek maken is en blijft gezellig. 
Het is een kleiner publiek en dat is leuk, je hebt een nau-
wer contact met de mensen en ik doe dan ook wat enter-
tainment, zodat de mensen in de zaal zich goed vermaken. 

Die mensen willen wel country hebben, en dat is meege-
nomen want over het algemeen zijn het juist die nummers 
uit de jaren ’60, ’70 die ze willen horen.
Axel is ruim dertig jaar jonger dan Carine en jou, 
gaat hij naar een andere stijl op of houdt hij juist 
ook zo van die 60-70er jaren?
Het zit zo, hij was acht jaar toen hij voor mij en die had een 
gitaartje vast en hij deed het ritme, precies zoals wij de-
den. Hij is dan beginnen keyboard spelen dag en nacht bij 
manier van spreken, want dat is zijn ding. Eigenlijk is hij nu 
te goed voor ons, maar hij hoort heel graag die nummers 
van Cash en Strait. Ik bedoel dat hij een goede muzikant, 
hij speelt ook solo en dan brengt hij ook die nummers. Bij 
Route 66 speelt hij dan ook de modernere nummer, maar 
het feit dat hij 16 jaar lid was van the Black Hills, dat blijft 
erin zitten, we waren een grote familie.
De Black Hills zijn verder gegaan voor hun fans?
Ja, dat klopt, de mensen die erbij waren bij ons laatste con-
cert als band weten hoe emotioneel het was. De mensen 
kwamen vragen om niet te stoppen maar ja wat moest ik 
doen? Uiteindelijk ben ik beginnen te zoeken naar files en 
ondervond ik dat we nog heel wat countrymuziek konden 
brengen. En zo zijn we dus begonnen op de Zwarte Markt 
op te treden en komen er daar 50 mensen samen, en wa-
ren ze blij van elkaar eens te zien, dat is wel heel fijn dan.
We hebben inderdaad nog vele mensen die ons blijven vol-
gen, er zijn er ook al veel overleden, maar toch zijn er men-
sen die er dertig jaar geleden ook bij waren. Zo hebben we 
mensen uit Brugge, die zijn nu 70 jaar, en wordt het dus 
wat moeilijker om dat eind te rijden met de wagen. Maar 
ondanks dat we maar met drie meer zijn, komen die toch 
nog graag eens luisteren, nostalgie.
De essentie van Countrymuziek is het plezier dat je 
kan overbrengen bij de mensen…
Dat is wat we doen, muziek brengen en zorgen dat de 
mensen plezier hebben, dat hebben wij zelf ook en dan is 
het niet moeilijk om een goede sfeer te creëren.

Website: www.black-hills-trio.webnode.be
E-mail: info@blackhills.be
facebook: www.facebook.com/ blackhills.be
Tel: 0032.11.44.61.37

Intervieuw: Eric Van De Mert
Tekst: Kaat Vandewoude                  Foto’s: Luc Hillaert

Het sloeg in als een bom toen 
het overlijden van Leo Drijkonin-
gen werd bekendgemaakt, maar 
meer dan jammer ook het feit dat 
de band besloten had om er mee 
te stoppen. Doch op aandringen 
van de aanhang besloten Fran-
çois, Miss Carine en Axel om ver-
der te gaan als trio.
Dus vonden we bij Nashville 
Rock het tijd om hen te intervie-
wen, The Black Hills trio met als 
woordvoerder François
Hallo François welkom in de studio, jullie draaien al 
heel wat jaren mee in de countryscene…
Ja, we zijn gestart in 1967 met amusementsmuziek en in 
1982 volledig overgeschakeld naar countrymuziek. Dat 
was een schot in de roos, want eigenlijk wilden we toen 
stoppen, er was geen werk meer in de amusementsmu-
ziek door de opkomst van de dj’s. Toen dachten we dus aan 
stoppen maar kwam iemand naar ons met een idee om 
met countrymuziek te beginnen. We hebben dat gedaan 
op een benefiet van Greetje Boonen, weet ik nog heel 
goed en zo zijn we stilletjes aan gestart met countrymuziek 
en dat was inderdaad een schot in de roos.
Ja, ik herinner mij nog, ten tijde van CAWAB, toen ik 
in het bestuur zat, ieder jaar tijdens de telling zaten 
jullie daar telkens een paar keer bij…
Dat klopt we hebben dat elf of twaalf keer gewonnen, we 
waren ook een band die gestart zijn in Limburg met een 
complete band, steelgitaar en 3 vocalisten, we konden alle 
stijlen aan.

Wat ik mij nog herinner van jullie optredens, dat was 
allround country dat jullie brachten, jullie gingen zo-
wel naar het traditionele werk van een Johnny Cash 
en een Dolly Parton, als naar de nieuwere generatie 
van toen
Ja dat klopt, we hadden 3 vocalisten, 1 zangeres en twee 
zangers, Berry was diep en nam Johnny Cash voor zijn re-
kening en Freddy was hoog en nam bijvoorbeeld alle jo-

delpartijen van de countryartiesten voor zijn rekening. En 
Miss Carine er dan bij…
Dat was een pluspunt daarbij, Miss Carine…
Jazeker, Carine is een meid, dat is niet te geloven, maar als 
tienjarige deed die niets anders dan luisteren naar country-
muziek, Emmylou Harris bijvoorbeeld, dat was haar God, 
dat is niet te geloven, tien jaar was ze. Het zat in haar bloed 
en het is nog niet verdwenen na al die jaren. Want kijk, als 
trio maken we ook amusementsmuziek, maar eigenlijk wil 
Carine dat niet, ze wil eigenlijk alleen maar country zingen.
Als trio zijn jullie ook beperkter geworden…
Natuurlijk, we hebben die muzikanten niet meer van vroe-
ger he, we hadden een steelgitaar en een fiddle, we had-
den alles. Nu moeten we het gaan zoeken in files, en daar 
speel ik nog wat begeleidend gitaar bij en Axel met piano, 
maar daar blijft het bij. We doen de basis set op een band, 
zo werkt dat nu eenmaal.

Hoe is die overgang gebeurd, want ik denk dat het 
toch een hele aanpassing moet geweest zijn, van 
een voltallige groep met alles erop en eraan, naar 
een groep van drie personen…
Het is wel zo dat ik de groep altijd heb begeleid, niet dat ik 
op muzikaal gebied zo sterk was, maar wel de hele rand en 
organisatie ernaast. En het was veel, en het werd alsmaar 
moeilijker, kijk wij hadden muzikanten uit Duitsland, een 
uit Nederland, die moesten om te repeteren honderden 
kilometers rijden. Dat is niet evident om dat te doen, het 
werd alsmaar moeilijker om ze bij elkaar te krijgen en
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THE COUNTRY HORSE DANCERS VILVOORDE
Waar: Stedelijke School Kinderkoppen  Vlierkensstraat 49   1800 Vilvoorde

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 21.00
Locatie oefenavonden: Restaurant Het 4de Zintuig Vilvoordestraat 4 -16   Peutie

vrijdagavond: Van 19.00 - 22.00 
Contact: Eddy Moerenhout  gsm: 0475.73.89.62 

E-mail:sonja.van.damme@telenet.be Website:www.countryhorsedancers.be

THE DILIGENCE COUNTRY DANCERS
Waar: Gemeenschapscentrum Ijzermael   Monseigneur Raeymaekersstraat 11   

2235 Westmeerbeek
Lessen: dinsdagavond Van 19.00 - 20.00 beginners   20.00 - 21.00 2de jaars

Van 21.00 - 22.00  gevordereden 
Contact: Maria gsm: 0474.63.31.27 of Liliane gsm: 0477.67.07.56

Eric in gesprek met François(Black Hills Trio)

www.black-hills-trio.webnode.be
mailto:info%40blackhills.be?subject=
http:// www.facebook.com/ blackhills.be
mailto:sonja.van.damme%40telenet.be?subject=
http://www.countryhorsedancers.be


In een klein platenwinkeltje in Londen kocht de ac-
cordeonist Jo van Strien meer dan 25 jaar geleden 
een LP van de uit Louisiana afkomstige creool “Clif-
ton Chenier” de blues op een 120 bas accordeon, dit 
bracht de inspiratie om met muziekvrienden de Ri-
ver Zydeco Band te formeren.
De band heeft zich ontwikkeld als een goede wijn, 
en de huidige bezetting is er klaar voor een talrijk 
publiek muzikaal te verwennen.

Het ontstaan…
Mede met de start van de band was ook het startsein ge-
geven van het festival. Jo van strien had altijd in een dans-
orkest gespeeld. Maar hij had al heel lang zijn hart verpand 
aan Zydeco en Cajunmuziek. Toen er problemen ontston-
den binnen de band had hij voorgesteld om eens Zydeco 
te proberen. Hij had als kind ooit een accordeon opleiding 
gehad en wou dat instrument terug bovenhalen. Onder-
tussen had hij dat soort muziek goed bestudeerd door de 
lp van Clifton Chenier te draaien… ze pasten hun naam aan 
van River Band naar River Zydeco Band en organiseerden 
hun eerste optreden. Dit gebeurde 25 jaar geleden in een 
zaaltje en dit was het begin van het festival.

Vrijwilligers…
Het festival steunt op een heleboel vrijwilligers, die niet 
enkel die vier dagen aan het werk zijn. Neen, ze zijn een 
gans jaar bezig met nieuwe decors te maken. Aan de hand 
van foto’s uit Louisiana ontwerpen ze een Cajun restaurant 
en diverse terrasje, kortom het is er aangenaam vertoe-
ven. Bij het binnenstappen van de tent waan je je direct 
in de straten van Lafayette, een gezellig plein met bomen 
en gevels rondom geven je het gevoel op een dorpsplein 
te staan.

Zydeco vrienden…
Je kan ook vrienden van het festival worden, hiervoor 
moet je u aanmelden via de site www.zydecozity.nl.
Voor 15,00 euro per jaar wordt je vriend en daarmee steun 
je het festival om te helpen bestaan.

Artiesten…
De artiesten die dit jaar worden verwelkomd op het festi-

val zijn afkomstig uit Nederland, België, Engeland, Frank-
rijk en Duitsland. Deze namen prijken op de affiche: Allez 
Mama, Nederland – Bayou Alligators, Duitsland – Big Bay-
ou Bandits,  België – Blue Bayou, Frankrijk – Cajun bouexi 
Band, Frankrijk – De Fik Derin, Nederland – La Blusa, Ne-
derland – River Zydeco Band, Nederland – Rough Showder, 
Engeland – Sam Knoop, Nederland – Vuig, Nederland – WC 
Zydeco Experience, Nederland – Young stage Band, Neder-
land -  Zydeco Soul fever , Nederland – ZydecoGoNutz, Ne-
derland – Zydeco Diamonds, Engeland.

Cajun of Zydeco…
Cajun muziek is muziek van de blanken en Zydeco is van de 
zwarten, dat is het enige grote verschil want in de muziek 
is er een overlapping. Het is zelfs zo, dat de eerste Cajun 
accordeonist, Amadee Ardoin een zwarte was die blanke 
muziek maakte. 

Familiegehalte…
Zeker weten, dit festival is er eentje voor elk wat wils met 
enkele uitschieters die niet zozeer zydeco of cajun getint 
zijn.
“The 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 trompet. 
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 
Big-Band, Pop, Nederlandstalige etc. muziek uit de meest 
belangrijke perioden van de vorige eeuw.
“De Fik der in” getuigt van een laaiend enthousiaste groep 
jongeren die voor de gelegenheid hun muziek onderdom-
pelen met een Zydeco sausje en plannen hebben om in 
de toekomst zich te wagen aan een cd met zydeco liedjes. 
Deze jongens zijn opgegroeid met het festival en bezoch-
ten al van kleins af dit evenement met hun ouders.

website: www.zydecozity.nl

Tekst: Kaat Vandewoude

SIDE BY SIDE COUNTRYDANCERS
Waar: Cafe Oud Sint Elooi   Lanestraat 106   3090 Overijse (Tombeek)

Lessen: dinsdagavond Van 19.00 - 21.00
Contact:

 E-mail: info@sidebysidecountry.be    Website: www.sidebysidecountry.be
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Zydeco Festival Raamsdonkveer viert Jubileum.

www.zydecozity.nl
mailto:info%40sidebysidecountry.be?subject=
http://www.sidebysidecountry.be
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COUNTRY CLUB MOONSHINE
Waar: Country Club Moonshine   Molendreef 5   4721SE Schijf (NL)

Lessen: woensdagavond Van 20.00 - 22.00
Contact:

Melis Boonzaijer
Tel: (0031) 0625.41.16.79

THE WHITE STALLION
Waar: The Wiz   Grobbendonckpark   Goirle (NL)

Lessen: dinsdagavond Van 19.30 - 22.00
donderdagavond Van 19.30 - 22.00 

Contact: Toon Tel: +31(0)13.455.43.44 of John Tel: +31(0)13.536.47.28 
E-mail: mj.bernards@ziggo.nl                           Website: www.thewhitestallion.nl
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Voor het 25ste  ZydecoZity festival op 19, 20 en 21 mei 2017
 kunnen wij uw (personeels) vereniging het volgende aanbieden.

Arrangement 1
   1ste entree
    2de een diner bon (onze fameuze cajun diner in Hans de Boer Cajunkitchen)
    3de 10 consumptie munten
   op dit arrangement bieden wij u 25% korting aan bij een groep van minimaal 25 pers.
   - vrijdagavond €39,00 per persoon
   - Zaterdag vanaf de middag €43,00 per persoon
   - zondag vanaf de middag €36,00 per persoon

Arrangement 2
   1ste entree
   2de 10 consumptie munten
   op dit arrangement bieden wij u 20% koting aan bij een groep van minimaal 25 pers.
   - vrijdagavond €30,00 per persoon
   - zaterdag vanaf de middag €35,00 per persoon
   - zondag vanaf de middag €26,00 per persoon

Arrangement 3
   1ste entree
   - tot 10 personen 15% korting
   - 10 tot 25 personen 20% korting
   - meer dan 25 personen 25% korting

De entree prijzen zijn als volgt:
   Vrijdag €15,00
   Zaterdag €20,00
   Zondag €10,00
   Pass Partout €35,00

Wij wachten graag uw reactie af en bedanken u alvast voor de belangstelling voor ons festival.

mvg
Kees van den Berg (voorzitter Stichting River Zydeco)
E-mail: Keeske62@gmail.com
Tel.mob; 0031(0)6371.69.598

mailto:mj.bernards%40ziggo.nl?subject=
http://www.thewhitestallion.nl
mailto:Keeske62%40gmail.com?subject=


Cd review: River Zydeco Band
“Louisiana Zydeco spiced with Dutch Swamp Flavor…”
De River Zydeco band is een Nederlandse Zydeco/ cajun band die in 1992 opgericht werd. Op hun website vind je 
volgende info: “Nabij de ”Biebosch”, het enige moerasgebied in Nederland, ligt het dorpje Raamsdonkveer. De Raam-
donkse Swamp-studio is de thuisbasis van de band. De River Zydeco Band bestaat uit 7 muzikanten en tijdens grotere 
evenementen of op verzoek wordt de band versterkt door de “Zydeco-singers”, backing vocals.
Voor het album “Down The Line” schreef zanger/gitarist Edwin Balogh ( in samenwerking met Cees Emmen) de 
nieuwe songs. Ze werkten hier twee jaar aan, wat resulteerde in twaalf songs. Het album bestaat niet alleen uit cajun 
en zydeco muziek geïnspireerd door de klassiekers uit Louisiana, maar bevat eigen songs, waarvan je de muziek eerder 
zou typeren als roots, blues, jazz of zelfs pop.
Teksten met een eigen boodschap en emoties, gemaakt met passie en de overduidelijke liefde voor deze muziek. Drie 
nummers werden opgenomen met een blazerssectie, wat de muziek tilt in de richting van Buckwheat Zydeco. Hier 
moet je weten, dat Buckwheat Zydeco de artiestennam is van Stanley Dural Jr., een Amerikaanse accordeonist en 
Zydeco muzikant.
Steeds meer Europese bands spelen de Zydeco roots muziek met een hedendaagse sound, zo ook de River zydeco 
Band. Bedoelde invloeden zijn onder andere te horen in “Long Time Ago”,Country-rock, “Dance The Zydeco”, swing 
New orléans, “I Wanna Go”, pop,rock, “Ode to You” bulkt van de emoties, die door de sax van Peter Schipperen en 
het accordeon van Jo van Strien warm ingekleurd worden. Cees Emmen schreef de tekst van “Catherine Le Blue”, over 
intriges, jaloezie en een broche die het leven van Catherine redt. Als je voor hedendaagse Zydeco kiest of wil dansen 
dan moet je kiezen voor “I Don’t Mind” of voor de afsluiter “Zydeco River”.
2017 is voor de River Zydeco Band een Zilveren jubileum jaar. Met hun album “Down the Line” zetten ze zich alvast 
positief in de kijker.
Ben je liefhebber van Zydeco en cajun, of wil je een album in huis hebben met een portie “Feel Good” muziek, ga dan 
voor “Down the Line” van de River Zydeco Band.

Tekst: Eric Schuurmans

THE AMERICAN DREAM
Waar: Salle Pierrot Maquinay   Reu de Manaihant 18   4650 Herve

Lessen: maandagavond Van 19.00 - 22.30  beginners & gevorderden
1ste & 3de donderdag v.d. maand Van 19.00-21.00 beginners

2de donderdag v.d. maand 19.00-21.00 koppeldansen
Contact: Mad gsm: 0032.472.58.81.03 

 E-mail: amdreamcountry.be of madgeurts@live.be                                         Website:www.adcd.be
inhoud inhoud 4544

mailto:amdreamcountry.be?subject=
mailto:amdreamcountry.be?subject=
http://www.adcd.be


Krijgen wij de primeur wat betreft de line up?
Ja, we kunnen al wel een paar namen bekend maken. Ex-
clusief voor ons festival komt de Amerikaanse Sierra Hull-
naar Europa. Zij wordt internationaal aanzien als een van
de meestbegaafde en invloedrijke artiesten in het genre. 
Haar beheersing van de mandoline, gitaar en mandocel-
lo zijn echt verbluffend, net als haar zang trouwens. Niet 
voor niets werkte Sierra Hull sinds haar debuut samen met
alle grote namen in de bluegrass en sleepte ze vele prijzen
in de wacht. Dat Hull komt, bevestigt de internationale re-
putatie van het Rotterdam Bluegrass Festival. Verder zijn 
we ook trots dat we de Barcelona Bluegrass Band hebben
kunnen contracteren, en Tangarine, een folk band van de 
tweelingbroers Brinks. Bij het grote publiek zijn ze bekend 
van hun tv-optredens bij De Wereld Draait door, de folk 
liefhebbers kennen ze al wat langer als twee heel getalen-
teerde jongens. De komende weken gaan we nog meer 
namen bekend maken, op onze website, en via Facebook.
Jullie festival duurt drie dagen, wat houdt dat in?
Verdeeld over twee podia treden er bijna dertig artiesten 
op. Gedurende het festival zorgen we voor randanimatie 
en zijn er workshops, masterclasses, jams en tentoonstel-
lingen. Het persoonlijk contact tussen artiest en publiek 
spelen daarbij een grote rol. Net als tijdens eerdere edi-
ties is er ook dit jaar volop aandacht voor de underground 
stripcultuur, die opmerkelijk verweven is met de bluegrass. 
In de week voor het festival gaan we ook langs op school 
om een paar groepen of artiesten voor te stellen, wat na-
tuurlijk zeer goed onthaald wordt door de kinderen. Wij 
gaan nu ook uitbreiden naar andere wijken want we hou-
den het festival kindvriendelijk. Het eindigt niet bij een 
luchtkussen of een springkasteel, we proberen de kinde-
ren op een heel originele, creatieve manier echt bij het 
festival te betrekken. En er zit daar een groot voordeel aan 
want zo betrekken we de ouders er ook nog es bij.
Hoe zou je de sfeer omschrijven?
Negen edities geleden begonnen we met een zo’n 250 
toeschouwers en vooral lokale artiesten. Dat straks de in-
ternationale top in de muziekkapel op het Pijnackerplein 
staat, is een droom die uitkomt. Misschien zijn we niet het 
grootste, maar wat mij betreft wel het beste bluegrass fes-
tival van Europa. Tegelijk wil ik dat het een buurtfestival 
blijft. We brengen folkmuziek in een volkswijk, dat maakt 
het zo mooi. Iedereen komt hier bij elkaar, de sfeer is vol-
komen ongedwongen. En we houden ons festival gratis, 
om die unieke sfeer te behouden.
Hoe lang ben je bezig met de line up?

Daar begin ik reeds mee in September, want dan wil ik 
reeds die headlines zo vlug mogelijk vastleggen. En de line 
up heb ik had ik dit jaar eind Januari reeds klaar. Ik kijk 
ook wie er op doorreis is, dat is toch budget besparend, 
maar zo kies ik ze niet allemaal. Er zijn er die speciaal naar 
hier komen. Het meeste van het organiseren doe ik alleen, 
vooral de programmering en de financiële kant, dat kan 
ik makkelijk in mijn eentje af. Wekelijks ben ik daar twee 
tot drie dagen mee bezig, naarmate het festival vordert 
komt er steeds iemand bij. Mijn Pr-man gaat nu veel doen, 
en straks de producent. Die houdt zich bezig met de lo-
catie. We hebben ook stagiaires, die halen de vrijwilligers 
bij elkaar, ik denk dat op het festival zelf zo’n 40 mensen 
aan het werk zijn. Er is bijna niemand zo gek om zoveel te 
doen, want ik wil gerust nog wat werk uitbesteden.
Hoe zit de programmatie in elkaar?
Het begint de Vrijdag om 17.00 uur tot 23.00 uur, de Zater-
dag van 12.00 uur tot 23.45 uur en de zondag Van 12.00 
tot 22.00 uur. We hebben dit jaar op zondagvoormiddag 
ook een kindertheater, superleuk, speciaal over Bluegrass. 
Het vertelt het verhaal over een familie die in de bergen 
woont en muziek maakt. Op een dag komt een vreemde-
ling en die maakt een ander soort muziek. Het is heel leuk 
in elkaar gestoken, gericht naar kinderen toe, maakt geen 
gebruik van clichés.
Jullie zitten in een dicht bewoonde buurt, wat zijn de 
parkeermogelijkheden?
We wonen hier inderdaad in kleine straatjes en weinig 
parkeerplaats. Twee parkeergarages in de buurt zijn vrij 
makkelijk te bereiken. Wanneer je komt met de trein zit 
je op tien minuten wandelen van hier, maar dan moet je 
wel de achterkant van het centraal nemen. Het festival 
zit zo’n 5 minuten van het centrum van Rotterdam af, dus 
voor mensen die er een weekend willen overnachten is al-
les dichtbij. We hebben ook een hotel hier vlakbij “Hotel 
Rotterdam”, niet zo duur en daar werken we mee samen. 
Er is hier op een afstand van een tien minuten rijden met 
de fiets ook een camping. Alle praktische informatie zetten 
we zo snel mogelijk op onze site op een rijtje.
Meer informatie over het Rotterdam Bluegrass Festival 
www.bluegrassfestival.nl 
www.facebook.com/rotterdam.bluegrassfestival 
http://info.hotelrotterdamcity.nl/nl/
http://parkereninrotterdam.nl
http://www.stadscamping-rotterdam.nl/

Tekst: Kaat Vandewoude                             Foto: Luc Hillaert

Het gratis toegankelijke Rotterdams Blue-
grass Festival vindt dit jaar voor de zevende 
keer plaats gedurende drie dagen, namelijk 
op vrijdag 23, zaterdag 24 en zondag 25 juni. 
Het programma bestaat uit een breed assor-
timent smaakmakers op het gebied van blu-
egrass & comics. 
Het Rotterdams Bluegrass Festival biedt een 
keur aan internationale en nationale topar-
tiesten op het gebied van bluegrass in de 
meest brede zin van het genre. Spraakma-
kende bands en artiesten, geïnspireerd op 
American roots uit de eerste helft van de 
vorige eeuw, laten je een geluid horen met 
invloeden uit Bluegrass, Swamp-blues, Hill-
billy, Country, Folk, Soul, Western-Swing, 
Rockabilly en Gospel.
Dus, voor ons een reden om een bezoek te 
brengen aan Guido, de bezieler van het fes-
tival.

Ben jij zelf muzikant?
Nee, ik ben geen muzikant hoewel ik nu wel gitaarles krijg, 
maar ik ben wel jaloers op elke muzikant want ik hou heel 
erg van muziek. Ik organiseer dit voor de zevende keer dit 
jaar, het is eigenlijk zo begonnen, er is hier een bewoners-
vereniging, ikzelf zit niet in het bestuur. Maar als bewoner 
van het plein hadden ze mij eens gevraagd om iets te doen 
met muziek en dit is zo’n beetje, in een positieve manier, 
uit de hand gelopen en daaruit vloeiend heb ik mijn stich-
ting opgericht.
Guido, dat is nogal wat om zoiets te organiseren?
Ik heb een leuke anekdote die hieraan verbonden is. Toen 
ik hier wilde starten met een eerste evenement, was erop 
dit plein “Zero tolerance”, dat wil zeggen dat je hier geen 
jointjes of alcohol mocht nuttigen, daarom hangen die ca-
mera’s hier, dan kwam de politie en kreeg je een boete. 
Dat was nodig want het hing er hier soms ruig aan toe, 
gelukkig is het nu hier veel rustiger geworden.
Toen ik hier dus mijn eerste evenement wilde organiseren 
ging ik eerst naar de politie, om toestemming te vragen 
of ik hier wat mocht doen. Die dachten dat ik een of an-
dere dorpsgek was, die snapten dat niet. Maar we hadden 

een overeenkomst dat ik een stukje van het plein mocht 
gebruiken daarvoor, en ieder jaar hebben we dat kunnen 
uitbreiden, er groeide een vertrouwensrelatie tussen mij 
en de politie.
Het festival hangt af van sponsors?

Juist, eerst en vooral hebben we telkens de inkomsten van 
de verkochte drank die we het jaar er op weer investeren, 
daarnaast hebben we ook gadgets die we verkopen, tas-
jes, t shirts, cd’s en LP’s, die bevatten live opnames van 
de bands die hier optraden. We worden ook ondersteund 
door Rotterdam Festivals, Sena, de Gebiedscommissie 
Noord en de Amerikaanse ambassade 
Als ik jouw affiche bekijk, dan merk ik op dat het niet 
alleen Bluegrass is dat er gebracht wordt, is dit een 
bewuste keuze?
Kijk, er zijn hier heel veel verschillende mensen, en zoals jij 
dat mooi zegt, er zijn 34 soorten countrymuziek, dat pro-
beer ik hier eigenlijk ook te brengen op het plein. Blues-
grass is tevens een muziek die niet keihard gebracht wordt 
en zoals je ziet, het gaat door op een bewoond plein, het 
moet aangenaam blijven voor de bewoners van op en rond 
het plein. Daar wordt ook rekening mee gehouden met de 
aanverwante genres die er gebracht worden. Dan is er nog 
een punt, bluegrass artiesten hebben nauwer contact met 
hun publiek, ze zijn bereikbaar voor hun fans. Het zijn vaak 
mensen zonder pretenties, maar wel vakmensen. 

OKLAHOMA LINEDANCERS
Waar: Kapiteinstraat 42   9000 Gent

Lessen: vrijdagavond Van 20.00 - 22.00 
Contact: Joe Dalton: 0486.26.30.27 of Emmet Dalton: 09.251.66.06

Cindy Verbeke:0494.21.90.5
E-mail: oklahomald@hotmail.com

THE FREE DEVIL DANCERS
Waar: Zaal De Grarve   Van Praetlei 137   2170 Merksem

Lessen: maandagavond Van 19.00 - 21.30
donderdagavond Van 19.00 - 21.30 

Contact: Francine Verhoft gsm: 0485.43.31.73 
E-mail: the.free.devil.dancers@gmail.com

Website: www.thefredevildancers.jimdo.com
inhoud inhoud 4746
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Cd review: Strograss

Brother Earth
Strograss, vijf jonge muzikanten met uiteenlopende achtergronden rond een passie voor akoestische rootsmuziek. In 
hun passie voor muziek verweven ze op een organische manier invloeden uit bluegrass, old-time, folk, vroege jazz en 
wereldmuziek in authentieke actuele songs.
Hun debuutalbum verscheen in 2013 en kreeg lovende reacties van het publiek, pers en professionals. Onder meer de 
eigenzinnige arrangementen, sterke teksten, harmonische vocals en de originele bezetting van een traditionele blue-
grass band, aangevuld met accordeon zorgen voor een verfrissende luisterervaring.
Strograss was in 2013 de overtuigende winnaar van de folk- en rootswedstrijd van Muziekmozaïek en werd in datzelfde 
jaar derde in de Dranouter Rootsrally. De band is in 2017 ook genomineerd voor de European World of Bluegrass te 
Voorthuizen. Momenteel werken ze een reeks concerten af naar aanleiding van hun nieuwste cd of vinylplaat die de 
naam “Brother Earth” meekreeg.
Op deze cd weerom eigen geschreven nummers, op eentje na ’Portland Town’ die geschreven werd door Derroll Adams.
Nummers met een betekenis, daarvoor zeker niet beladen met zware en weemoedige teksten, maar soms met een 
knipoog naar de maatschappij waarin we leven.  
Het verhaal van een meisje dat de oceaan overstak om haar geliefde te volgen, maar ook afscheid van een vriend ver-
woorden ze in een innemende tekst. Ook hoezeer we verslaafd zijn aan ons toestelletje, waarmee we tussen de pauze 
door eens scrollen, brengen ze op een humoristische manier een muzikaal intermezzo. Kortom Strograss staat met hun 
nieuwe album in voor een selectie gearrangeerde tradionals met soms een flinke dosis humor.
Het album bevat 12 nummers: Train Conductors’ Friend – Gold Inside – Trouble in Mind – Thumb Goes Up – Dusk Till 
Daw – Little Child – Old and Wise – The Road – Brother Earth – Portland Town – 2 4 The Road – Dave’s Farewell.

Strograss is te volgen via Facebook.com/strograss

JUMPERKE LINEDANCERS
Waar: Heistsebaan 23   Itegem

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00
donderdagavond Van 19.00 - 22.00  & vrijdagavond Van 19.00 - 22.00

 Contact: Godelieva De Rijck                 E-mail: godelieva.dr@gmail.com
website: www.jumperke-linedancers.be
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Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-
vang

April
15/apr/17 Regy The Cherokee Moon Line dancers Tony 0475.39.54.38 of 

Hilde 0476.95.54.58 (na 19u)
Hotel Winterhof Smetledesteenweg 142 9230 Wetteren B 20u

15/apr/17 Texas Twixy info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
16/apr/17 Bob's Country Band Manége Keiheuvel Balen 17de Esc.Lichtvliegwezenlaan 

17
2490 Balen B 20u/21u

16/apr/17 Kris Robyan El Paso El paso Kalmhoutsesteenweg 243 2990 Wuustwezel B 15u
17/apr/17 Colonell Hammonds Four 31630781604 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  Linedancersblazing Sadle 9470 Denderleeuw B
22/apr/17 The Cockroach killers, Guy Finel The Blue Sky Dancers  0495.71.69.56 Ontmoetingscentrum 

Hofstade
Zemstsesteenweg 15 1981 Zemst-Hofstade B 19u

23/apr/17 Carin Care, Mister P The Blue Sky Dancers  0495.71.69.56 Ontmoetingscentrum 
Hofstade

Zemstsesteenweg 15 1981 Zemst-Hofstade B 13u

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 Tin Wheel El Paso El paso Kalmhoutsesteenweg 243 2990 Wuustwezel B 15u
28/apr/17 Carin Care Dancing de Toverfluit Kapellei 264 2980 Halle - Zoersel B 21u
28/apr/17 Johnny Trash Hoogstraat 8540 Deerlijk B 20u
29/apr/17 Miss Lana,Kris Robyan Redbarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
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 Texas Twixy The Barrel Dancers 0473.21.23.85 Hoeve Delaerre Schonekeerstraat 126 8930 Lauwe B 18u30
30/apr/17 Conny Lee www.reynaertland.nl of East River Line Dancers Reynaertland Kreekzoom 2 4561 GX Hulst NL 14u
30/apr/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
30/apr/17 Miss Lana, Bandit, Stefan Edwards 20 jaar René Devree artiestenparade 9290 Overmere B
30/apr/17 Lucky Jordan El Paso El paso Kalmhoutsesteenweg 243 2990 Wuustwezel B 15u

Mei
3/jun/17 Colonell Hammonds Four 0031555062621 feestent bij kermis Achtersekerkweg 7364 BV Oosterhuizen(Lieren) NL 13u30
3/jun/17 Carin Care Cafe De Rotonde Dorp 12 2310 Rijkevorsel B 20u
4/jun/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
10/jun/17 Carin Care The Whartons Free Line Dancers Zaal De Nestel Vijwegenstraat 17 8840 Westrozebeke B 20u
10/jun/17 Miss Lana Amarant Festival Amarant festival Tilburg NL
10/jun/17 Colonell Hammonds Four 31543476311 feestent Huiskematerdijk 2 7121 KL Aalten NL 20u
10/jun/17 west Virginian Railroad, Undetheroof, Jeroen 

Welsh, Frank Jansen Band, The Country Wings, 
Little Montana, DCM6, Miss Lana

The White Stallion Country Dancers
17e Amarant Country Festival

Manage Amarant Bredaseweg 570 Tilburg NL 14u

11/jun/17 TR country Band, Terry White Band, Robbie 
Masters, Ted & Helen, Savannah, Dick van 
Altena

The White Stallion Country Dancers
17e Amarant Country Festival

manage Amarant Bredaseweg 570 Tilburg NL 11u

Agenda
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YELLOW CITY COUNTRY  DANCERS
Waar: Parochiezaal    Stelen 77   2440 Geel

Lessen: maandagavond Van 19.00 - 20.00 beginners
Van 20.15 - 22.00 gevorderden 

Contact: Julia: gsm: 0494.10.96.54
Website: www.theyellowcity-cd.be
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Ride With Me 
Choreograaf : Daisy Simons 
Soort dans : 4 Wall Line Dance 
Niveau  : Novice 
Tellen   : 48 
Muziek : Ride With Me by The Mavericks 
 
Intro: 32 tellen.
CHASSE R, ROCK BACK, RECOVER, 
SIDE, BEHIND & CROSS, SIDE 
1 RV stap opzij 
& LV sluit 
2 RV stap opzij 
3 LV rock achter 
4 RV gewicht terug 
5 LV stap opzij 
6 RV stap kruis achter 
& LV stap opzij 
7 RV stap kruis over 
8 LV stap opzij 
 
ROCK BACK, RECOVER, KICKBALL 
CROSS x2, SIDE ROCK, RECOVER ¼ 
TURN L 
1 RV rock achter 
2 LV gewicht terug 
3 RV kick schuin voor 
& RV sluit  
4 LV stap kruis over 
5 RV kick schuin voor 
& RV sluit 
6 LV stap kruis over 
7 RV rock opzij 
8 ¼ draai linksom, LV gewicht terug (9) 
 
CROSS ROCK, RECOVER, CHASSE R, 
CROSS ROCK, RECOVER, CHASSE ¼ 
TURN L 
1 RV rock kruis over 
2 LV gewicht terug 
3 RV stap opzij 
& LV sluit  
4 RV stap opzij 
5 LV rock kruis over 
6 RV gewicht terug 
7 LV stap opzij 
& RV sluit 
8 ¼ draai linksom, LV stap voor (6) 

ROCK FWD, RECOVER, TOGETHER, 
STEP, STEP, ROCK BACK, RECOVER, 
SHUFFLE FWD 
1 RV rock voor 
2 LV gewicht terug 
& RV sluit  
3 LV stap achter 
4 RV stap achter 
5 LV rock achter 
6 RV gewicht terug 
7 LV stap voor 
& RV sluit 
8 LV stap voor 
 
PIVOT ¼ TURN L, CROSS SHUFFLE, 
HINGE ½ TURN R, CROSS SHUFFLE 
1 RV stap voor 
2 ¼ draai linksom (3) 
3 RV stap kruis over 
& LV stap opzij 
4 RV stap kruis over 
5 ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
6 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (9) 
7 LV stap kruis over 
& RV stap opzij 
8 LV stap kruis over 
 
SIDE, BEHIND & HEEL JACK & CROSS, 
HINGE ½ TURN R, STEP FWD, TOUCH 
1 RV stap opzij 
2 LV stap kruis achter 
& RV stap iets achter 
3 LV tik hak schuin L voor 
& LV sluit naast 
4 RV stap kruis over 
5 ¼ draai rechtsom, LV stap achter 
6 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (3) 
7 LV stap voor 
8 RV tik naast  

http://www.theyellowcity-cd.be


CHRISSY’S LINE  DANCERS
Waar: Zaal Schuttershof   Zondereigen 27   2387 Baarle-Hertog

Lessen: maandagavond Van 19.45 - 21.45
beginners & gevorderden

Contact:  0032(0)473.95.43.56
E-mail:info@chrissyslinedancers.be Website:www.chrisssyslinedancers.be

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

Ivo: 0476.92.16.0   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: irailroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd
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Website: www.willclaase.nl
E-mail: info@willclaase.nl

Tel :0031/628337908
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ME-TO-YOU LINEDANCERS
Waar: Cafe Centrum   Canadalaan 109   2030 Antwerpen (Luchtbal)

Lessen: woensdag & zondagavond Van 19.30 - 22.00
Contact:

E-mail:Liliane_vandenbosch@telenet.be    of     bergerdake60@hotmail.com 
Website:www.metoyoulinedancers.webs.com

THE LOOSE BOOTS
Waar: Kantine van Linden    Kattebos 1     2250 Olen

Lessen: maandagavond Van 19.30 - 21.30 gevorderden 
donderdagavond 19.00 - 22.00 beginners & gevorderden

Contact:  Martine Leys 0496.5040.92
 E-mail:looseboots@hotmail.com                                                            Website:www.looseboots.be
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THE TAKODA DANCERS
Waar: DE Djoelen    Steenweg op Mol3    2360Oud Turnhout

Lessen: vrijdagavond Van 19.15 - 23.00
beginners - gevorderden - partner

Contact: Chantal Debondt gsm: 0032(0)479.70.08.56.98
 E-mail:chantaldebondt@skynet.be           Website:www.takodadancers.be

All Heaven Allows 

Choreograaf : Daisy Simons & Jef Camps
Type dans : Four Wall Line Dance
Niveau : Novice Tellen  : 64 
Muziek : “All That Heaven Will Allow” by The Mave-
ricks 
 Start op het woord “Pocket”

 WEAVE, CROSS ROCK, RECOVER, CHASSE R
 1 RV stap kruis over LV 
2 LV stap opzij 
3 RV stap kruis achter LV 
4 LV stap opzij
5 RV rock kruis over LV 
6 LV gewicht terug
7 RV stap opzij & LV sluit naast RV 
8 RV stap opzij 

WEAVE, CROSS ROCK, RECOVER, SIDE STEP, CROSS, 
SIDE 
1 LV stap kruis over RV 
2 RV stap opzij 
3 LV stap kruis achter RV 
4 RV stap opzij
5 LV rock kruis over RV & RV gewicht terug 
6 LV stap opzij 
7 RV stap kruis over 
8 LV stap opzij 

SAILORSTEP ¼ TURN R, STEP, TOUCH, STEP TOUCH, 
STEP BACK, TOUCH
1 ¼ draai rechtsom, RV stap kruis achter & LV stap opzij 
2 RV stap iets voor (3) 
3 LV stap voor 
4 RV tik opzij 
5 RV stap voor 
6 LV tik opzij 
7 LV stap achter 
8 RV tik opzij 

JAZZBOX CROSS ¼ TURN R, CHASSE R, ROCK BACK, 
RECOVER 
1 RV  stap kruis over LV 
2 LV stap achter 
3 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (6) 
4 LV stap kruis over RV 

5 RV stap opzij & LV sluit naast RV 
6 RV stap opzij 
7 LV rock achter 
8 RV gewicht terug 
 

SIDE STEP, HOLD, TOGETHER, SIDE, TOUCH, ROLLING 
VINE ¼ TURN R, SWEEP 
1 LV stap opzij 
2 Rust & RV sluit naast LV 
3 LV stap opzij 
4 RV tik naast LV 
5 ¼ draai rechtsom, RV stap voor 
6 ½ draai rechtsom, LV stap achter  
7 ½ draai rechtsom, RV stap voor (9)
 8 LV sweep voor 

CROSS, BACK, BACK, CROSS, BACK, SIDE, CROSS 
SHUFFLE 
1 LV stap kruis over RV 
2 RV stap achter 
3 LV stap achter 
4 RV stap kruis over LV 
5 LV stap achter  
6 RV stap opzij 
7 LV stap kruis over RV & RV stap iets opzij 
8 LV stap kruis over RV 

 ¼ TURN L x2, CROSS, TOUCH BEHIND, STEP BACK, ¼ 
TURN R, SHUFFLE FWD
1 ¼ draai linksom, RV stap achter
2 ¼ draai linksom, LV stap opzij (3) 
3 RV stap kruis over LV
4 LV tik kruis achter RV 
5 LV stap achter
6 ¼ draai rechtsom, RV stap voor (6) 7 
LV stap voor & RV sluit bij LV 
8 LV stap voor 

 STEP, TOUCH BEHIND, STEP BACK, ¼ TURN R, CROSS 
ROCK, RECOVER, CHASSE L 
1 RV stap voor 
2 LV tik kruis achter RV 
3 LV stap achter 
4 ¼ draai rechtsom, RV stap opzij (9) 
5 LV rock kruis over RV 
6 RV gewicht terug 
7 LV stap opzij & RV sluit naast LV 
8 LV stap opzij

http://www.chrisssyslinedancers.be
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