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Miss Lana



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

Zoals jullie zien hebben wij deze maand een heel speciale cover gemaakt. 
Ons Miss Lana was dan ook de enige Belg die op het Amarant Festival 
optrad en dat laten we niet ongemerkt voorbijgaan. Een interview met 
haar hebben jullie reeds gehad in een eerder magazine. In plaats daarvan 
breng ik verslag uit van dit festival. 

Jullie herinneren waarschijnlijk ook nog het interview dat we gedaan heb-
ben met William Junior Dougan van de Gipsy Ranch. Deze jongen met 
grote ambities om een goede bullrider te worden beloofde ons een ver-
slag door te sturen tijdens zijn weken in Amerika, waar hij dus deelneemt 
aan grote wedstrijden. Helaas moest Dougan onverwachts terugkeren 
naar aanleiding van het overlijden van zijn grootvader. Bij deze wensen 
wij Dougan en zijn familie veel sterkte bij dit overlijden.

Wat betreft ons evenement op Zondag 13 Augustus 2017, onze flyer is 
reeds in omloop en we hopen velen van jullie daar te mogen begroeten.

De zomer staat voor de deur en je weet, in juli verschijnt onze zomer-
editie, dat wil zeggen 1 magazine voor de twee zomermaanden. En dan 
komen we in September met onze vernieuwde layout. Geen te grote ver-
anderingen, maar dan staat ons E-magazine eindelijk op punt. We werken 
met man en macht door tijdens de zomermaanden om alles op punt te 
krijgen.
De website is aan de aftelling begonnen naar ons evenement toe, en de 
agenda en flyers worden netjes bijgehouden. Clubs en artiesten mogen al-
tijd hun agenda doorsturen om op de site en in het magazine te plaatsen.

Geniet van de zon en tot volgende maand
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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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17de Amarant Country Festival in Tilburg
Tijdens het weekend van 10 en 11 juni organiseerde de dansclub 
White Stallion het 17de Amarant Countryfestival in Tilburg.
Dit festival is ontstaan in 1999 naar aanleiding van gestolen paar-
denzadels bij de manege van het Amarant domein in Tilburg.
Daar wonen mensen met een beperking en of autisme onder be-
geleid wonen. Op dit domein is een manege waar de bewoners 
kunnen paardrijden, weliswaar vaak met aangepaste zadels.
Toen deze gestolen werden besloten Toon Bernards en zijn be-
stuur van de White Stallion Country Dancers dat ze iets moesten 
ondernemen om geld in te zamelen voor nieuwe zadels en zo is 
het Amarant Countryfestival geboren.
Toon wist vanaf de eerste uitgave om topartiesten uit de Ne-
derlandse countryscene te overtuigen om aan dit initiatief mee 
te werken en tot de dag van vandaag treden hier nog steeds de 
beste country artiesten uit Nederland op en sinds Toon de B&NL 
Country promotion avonden bezocht vond hij ook onmiddellijk 
Belgische artiesten bereidt om aan dit festival deel te nemen, zo 
was er dit jaar de talentrijke Miss Lana die eveneens door Toon 
werd opgemerkt bij B&NL. Na haar optreden bij Mensen voor 
Elkaar op 14 mei 2016 kreeg haar carrière een flinke boost en 
momenteel is ze haast iedere week wel op een of ander podium 
te bewonderen. Naar ik heb vernomen zal ze ook te zien en te 
horen zijn bij het eerste evenement van dit magazine op Zondag 
13 Augustus op het domein Zilvermeer in Mol ( B).
Zelf was ik op Amarant de zaterdagavond waar we de optredens 
van Frank Jansen Band, West Virginian Railroad en Robbie Mas-
ters mochten meemaken. Laats genoemde is sinds enkele jaren 
ook de presentator van dit festival en hij doet dit met brio. Rob-
bie is dan ook een man die van vele markten thuis is, zo treedt 
hij op als solozanger maar ook als zanger/slaggitarist bij TR 
Countryband en zoals gezegd ook presentatie werk schuwt hij 
niet, kortom een beetje duivel doet al. Nog even meegeven dat 
ook hij erbij zal zijn op Zondag13 Augustus in Mol.
Frank Jansen Band brengt akoestisch countrymuziek.
Deze band heb ik al verschillende keren mogen meemaken en 
telkens geniet ik weer met volle teugen. Frank had vroeger een 
elektrisch spelende band maar het werk liet op zich wachten en 
Frank besloot datgene te doen waar hij schitterend in is, name-
lijk akoestisch muziek met enkele vrienden zoals o.a. de steelgi-
tarist Joost Denijs, die we ook kennen van o.a. de Savannah en 
de theaterproducties met Billy Yates.
Hoewel Frank het best tot zijn recht komt bij luistermiddagen 
weet hij met zijn band ook het publiek bij grotere festivals te 
boeien, reeds jaren is dit gezelschap graag geziene gasten in En-
geland waar ze jaarlijks toeren. Ook hier bij Amarant mochten 
ze rekenen op het support van het publiek en van de dansers!
West Virginian Railroad.
Deze 6 mans formatie werd opgericht in 1974 en brengt pure 
goede countrymuziek en heeft in de loop der jaren een prach-
tig palmares als begeleidingsband van grote sterren zoals Lucille 

Star, Tompall Glaser, Freddy Fender, Toni Willié e.v.a. opgebouwd 
maar ook zonder grote sterren blijft deze band groots en naar 
mijn bescheiden mening ver ondergewaardeerd. In de 11 jaar 
dat we B&NL gehad hebben kwamen we deze band welgeteld 
1 keer tegen bij D.C.M.A. en dat terwijl we toch regelmatig op 
festivals waren. Hoe dan ook dit is klasse.
Deze band volgt niet de massa die gericht is op linedans maar 
brengt steengoede countrymuziek en bij Amarant zag ik dat de 
linedancers hier zeker geen problemen mee hadden. Het mooie 
is wel dat ook de luisteraars hier verwend worden met een band 
met sterke vocalen en een gedegen instrumentale begeleiding, 
aan aanrader
Ik had het al even over Robbie Masters. Als ruim 30 jaar treedt 
Robbie op als countryzanger en ook al moet hij voldoen aan 
de eisen van koning linedans, toch houdt hij zich mooi aan de 
countrymuziek met een repertoire waar toch iedereen weg mee 
weet.
Er zouden de zaterdagavond nog enkele optredens plaatsvinden 
maar het was voor ons op zondag weer vroeg dag zodat we deze 
aan ons voorbij moesten laten gaan.
Hoewel het gezellig druk was willen wij dit festival toch zeer 
warm aanbevelen aan iedereen die houdt van countrymuziek 
en linedans, want beiden worden hier in één adem genoemd.
TOT VOLGEND JAAR

Tekst: JPO                                                    Foto’s: JPO & Luc Hillaert

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
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We vonden het heel leuk om een verslag toe-
gestuurd te krijgen door de bezieler van dit 
magazine, Jean Pierre Onsia. De rollen zijn 
omgedraaid, nu schrijft hij voor mij in plaats 
van andersom. Maar respect hoor voor wat 
hij al die jaren heeft gedaan, wij weten hoe 
hectisch het allemaal is! Maar goed, JP zijn 
verslag ben je zojuist gepasseerd, wij waren 
er ook en vullen een beetje aan wat JP ge-
mist heeft.

Ons aanvullend verslag over het Amarant festival.
Op 10 en 11 Juni was het weer zover, voor de zeventiende 
editie van het Amarant Countryfestival trokken we naar 
Tilburg om het allemaal van dichtbij mee te maken.
In de eerste plaats gingen we om onze Belgische artieste 
Miss Lana aan te moedigen. Zoals jullie weten is Miss Lana 
nog maar anderhalf jaar bezig binnen de countryscene, 
maar ze doet dat uitstekend! Wat mijn vooral opviel was 
dat ze op zeker gespeeld had, door een paar klassiekers te 
brengen uit haar repertoire. En dat was een juiste beslis-
sing want de dansers waren daar reuzeblij mee.

Voor ons waren er een paar nieuwe gezichten, zo had je 
de groep Undertheroof. Vier mannen met een warme be-
langstelling voor American folk gospel en bluegrass. The 
Carter Family, John Prine en Steve Earl staan steevast op 
hun repertoire. Ze brengen niet een echte cover van deze 
liedjes maar veeleer hun eigen interpretatie ervan. Wat 
mij vooral opviel, ook hier werd veel op gedanst!

The Country Wings, ik moet eerlijk bekennen, dit was de 
eerste maal dat ik een optreden heb meegemaakt van 
hen. Jammer dat Eric, onze webmaster er niet bij was, 
want dit is zijn ding Countryrock, het steviger genre, dans-
baar en ook leuk om naar te luisteren. Verder in het ma-
gazine vindt je een gesprek met hen terug.

Jeroen Welsh, die voortaan solo gaat, (na het stoppen van 
Texas Renegade), stond er wat verloren bij, maar ik ben 
er zeker van dat hij zijn weg zal vinden. Trouwens velen 
onder jullie weten wellicht nog dat hij vroeger ook samen 
te boeken was met Amy Lee Bennet. 

Little Montana mocht de dansers verder op de dansvloer 
houden en dat lukte hen aardig. Deze driekoppige band 
bracht een mooi gevarieerd programma. Tijdens hn op-

treden betrapten we Antoinette, leadzangeres bij DCM6, 
zowaar op het leren van een linedans. Daarbij werd ze bij-
gestaan door ivonne Verhagen en Callista, de dochter van 
Robbie Master. Dat leverde ons een aantal leuke foto’s op.

De avond werd afgesloten door DCM6, met een spette-
rend optreden. Dit artiesten, een voor een goede muzi-
kanten en dan Simon en Antoinette niet vergeten. Simon 
is degene die het volk meetrekt en Antoinette heeft ook 
nog niets van haar talent moeten inboeten. Maar meer 
daarover kan je nog eens nalezen in ons magazine van 
Maart, allemaal te vinden op onze website www.coun-
tryversuscountry.be
Ondanks de hitte mochten de organisatie rekenen op een 
zeer mooie opkomst en dat was nog beter op zondag, on-
danks het nog warmere weer. Zo zie je maar, de mensen 
hebben nog altijd het hart op de juiste plaats.

De zondag mocht Robbie Masters het programma starten 
met in zijn kielzog de band Connected. Deze kwamen in 
de plaats van Dick Van Altena die verstek moest geven 
voor die dag.
Countryband Connected is een driekoppige band die er 
best mag wezen. Henk Klomp staat in voor de zang, speelt 
accordeon en de toetsen. Hij wordt bijgestaan door Melis-
sa van Uuden die viool, zang, gitaar en ook zang voor haar 
rekening neemt. Maar daarnaast hebben we ook nog de 
leadzangeres Claudia Wolters die de percussie verzorgt.

De Terry White Band, deze hoef ik eigenlijk niet meer voor 
te stellen, in het verleden hebben we al menig maal voor 
Jean Pierre met hen een interview gedaan. Ze stonden er 
toen al en ik moet zeggen, ze staan er nog steeds. Een 
Band die met hun repertoire ook de gulden middenweg 
heeft gevonden tussen muziek voor de linedancers en 
voor de luisteraars.

Het duo Ted en Helen, ons ook niet onbekend, zorgde er-
voor dat de dansvloer vol bleef, ondanks de hitte. Jaren 
geleden was het zoeken voor hen naar een gepast reper-
toire om te kunnen optreden in dansclubs en dat is hun 
echt goed gelukt. De liefde voor de muziek straalt gewoon 
van hun gezichten af! Doe zo voort beiden.

Savannah, een voor een toppers op het podium, zo kan ik 
hen omschrijven. Gelijk welk lied ze brengen, de dansers 
weter er altijd weg mee. Marcel en Wilma, jullie zijn een 
fantastisch koppel met een heel fijne entourage van ras 
muzikanten. Weinig babbel en veel liedjes, zoals iedere 
luisteraar en dansers het wenst.

En last but not least, TR Country Band, sinds kort is Rob-
bie Masters daar een onderdeel van. En om het kort te 
houden. Het is een fantastische band en met Robbie erbij 
is de puzzel compleet. Ik hoop in de toekomst deze groep 
te interviewen, Robbie als je dit leest, niet vergeten he!

Kort besluit, we maakten een uiterst mooi festival mee, 
we danken dan ook de organisatoren voor de goede ont-
vangst en wensen hun veel succes bij het organiseren van 
de volgende editie. Op 2 & 3 juni 2018!

mailto:contacteren%40dansclub-scratch.be?subject=
http://www.dansclub-scratch.be
mailto:corinaschorneels%40hotmail.com?subject=
http://www.theblueskydancers.be
http://www.countryversuscountry.be
http://www.countryversuscountry.be


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

A Amy Lee Bennett
Toen in België nog awards wer-
den uitgedeeld stond zij stee-
vast op het podium om er een-
tje in ontvangst te nemen.
Amy-Lee Bennett maakte als 
tiener gedurende 4 jaar deel uit 
van het schoolkoor “Die Ghe-
speelkens” en behaalde her-
haalde malen de eerste prijs 
bij wedstrijden. Nadat Amy-Lee 
afstudeerde kreeg zij een plaats 
bij “The World Wide Road 
Band”. Als lead-zangeres deed 
zij daarna ervaring op bij diverse groepen. Op zeer korte 
tijd boekte zij grote successen en kreeg een zeer goede 
naam in countrykringen. Ondertussen had zij haar eerste 
CD opgenomen, getiteld “With all the love”, en in 1998 
verscheen de CD “You’ll never know”. In het Amerikaanse 
Nashville werd haar derde album opgenomen. Hiervoor 
kreeg zij de steun van de meest gekende schrijvers, en de 
beste muzikanten uit de countryscene. Gedurende jaren 
zong Amy-Lee onder haar eigen naam “Ninon”. Echter door 
de samenwerking met platenmaatschappij Rowyna mu-
sic werd besloten om haar artiestennaam te veranderen 
in Amy-Lee Bennett. “Ninon” blijkt een te moeilijk uit te 
spreken naam in het buitenland, en het is de bedoeling om 
het album eveneens in andere landen uit te brengen. Vorig 
jaar werden 2 singels uitgebracht. Het full-album “Amy-
Lee Bennett” werd “gereleased” op 13 november 2000. In 
het voorjaar van 2001 was Amy-Lee Bennett de “Special 
guest” tijdens de 26 concerten van de concerttournee van 
Will Tura in België, en kreeg in Nederland de “Palazzo The-
ater trofee” voor haar verdiensten in de countrymuziek
Ze verdween een tijdje in de anonimiteit maar werd snel 
opgemerkt toen ze inviel voor iemand in een theaterpro-
ductie in Nederland. Zij mag nog steeds rekenen op fans 
van het eerste uur.

B Berry Grimm
Hij staat reeds ruim 30 jaar op de 
planken, een zeer rijk repertoire. 
Berry brengt niet enkel Country-
muziek maar is ook gekend in 
het allround circuit en dat zorgt 
ervoor dat hij een groot publiek 
weet te bekoren.
Berry is een man met het hart 
op de juiste plaats, ooit nam hij 
een eigen nummer op ten voor-
dele van de make a wish founda-
tion Vlaanderen, dat is noemens-
waardig. Trouwens, het is op aanraden van Marijn Devalck 
(ons allen bekend als “Boma” bij FC de kampioenen”) dat 
hij countrymuziek in zijn repertoire heeft opgenomen
Zijn agenda staat barstensvol optredens, een zeer graag ge-
zien collega van vele Vlaamse artiesten. Hij weet zowel de 
linedansers aan het luisterend publiek te bekoren en durft 
zich wagen aan eigen teksten op bestaande nummers.

C Carin Care
Wanneer men in 
België spreekt van 
de leading lady’s in 
de country linedans 
muziek, dan valt 
steevast de naam 
Carin Care. Ze blijft 
een vaste waarde in 
de countryscene en wordt zeer gewaardeerd om haar ei-
genheid die ze behoudt. Sterallures zijn haar vreemd, ze is 
en blijft een Kempische meid.
Van de Kempen is ze verhuisd naar West-Vlaanderen, ze 
houdt van countrymuziek en line dansen, maar ook all-
round muziek behoort sinds kort tot haar repertoire. Sinds 
kort is ze ook samen met Berry Grimm te boeken en bren-
gen ze samen een mooi repertoire, waar we jullie zeker 
mee gaan verrassen op ons evenement.

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

inhoud8 9

Deelnemende artiesten aan ons eerste evenement Zondag 13 Augustus 2017
De affiche werden sedert vorige week verspreidt en ook nog de komende we-
ken. We beloven jullie allen een ongelofelijke namiddag vol Countrymuziek en 
dans.We zetten alle artiesten even op een rijtje voor jullie en dat gaan we alfa-
betisch doen.

mailto:ingrid.schoutteet%40hotmail.com?subject=


S Simon Devon Burridge, 
Simon, uit Engeland afkomstig en nu wonend in Nederland 
is een entertainer om U 
tegen te zeggen. Hij is 
leadzanger bij DCM6 
en was ook te zien in 
de theaterproductie sa-
men met Amy Lee Ben-
nett. Deze zijn dus geen 
vreemden voor elkaar 
en dat is enkel maar 
een pluspunt voor ons 
evenement want ook zij 
zullen enkele nummers samenbrengen. Simon Devon Bur-
ridge, een naam om te onthouden.

T Tim Nash
Muziek heeft zijn hele leven bepaald, hij is van alle markten 
thuis en op ieder 
optreden komt hij 
verrassend over. 
Zijn talent is on-
begrensd, maakt 
muziek voor grote 
namen  in de mu-
ziekwereld, maar 
doet countrymu-
ziek om een ei
gen soloproject te 
hebben en zo zijn 
eigen vrijheid te creëren. Zijn naam klinkt zeer internatio-
naal en zette sommigen in het begin op een dwaalspoor! 
Een fijne collega voor iedereen!

T Tin Wheel
Naast alle soloartiesten stellen wij jullie ook graag voor 
aan Tin Wheel. Deze band bestaat uit zes toffe muzikanten 
die een brede waaier van countrymuziek brengen. Door 
de diverse instrumenten die ze bespelen brengen ze een 
zeer gevarieerd programma. Naast het hevige werk bren-
gen ze ook heel mooie akoestische nummers, waarmee ze 

nogmaals bewijzen dat ze een zeer flexibele band zijn. ze-
waren vorig jaar te zien in de plopsaparken te Coo en De 
Panne en ook tijdens de Nascar race te Zolder.

Van alle artiesten, met uitzondering van Si-
mon, verscheen er in de vorige edities van 
BNL Country versus Country een artikel. Deze 
kun je er gerust nog eens op nalezen.
We hopen jullie allen te mogen begroeten op 
Zondag 13 Augustus 2017!

C Connie Lee
Deze dame komt uit onze ach-
tertuin, Etten-Leur is haar 
thuishaven(Nederland). Muziek 
speelde een grote rol in haar le-
ven van kleins af. Toch was het 
pas op latere leeftijd dat ze zich 
volledig toelegde op een carrière 
in de muziek. Ze bracht enkele 
zeer mooie cd’s uit in eigen be-
heer en werkt alles zeer profes-
sioneel af. Een dame om U tegen 
te zeggen. Om haar muziekbanden te maken kan ze reke-
nen op de steun van zeer goede muzikanten en dat brengt 
juist die extra Touch aan haar optredens, ze weet het pu-
bliek te bespelen met haar charmante uitstraling.

J Johnny Trash
Deze artiest zal zeker een wel-
gekomen verandering zijn in 
ons programma, zoals zijn 
naam het al kan verklaren 
brengt hij graag nummers van 
Johnny Cash, al dan niet in een 
Nederlandse versie of een nog 
betere eigen tekst. Hij nam 
ooit deel aan “Belgium’s got 
Talent”, waar hij een eervolle 
derde plaats behaalde. Hij is fulltime met muziek bezig 
en met meerdere projeccten. Wie houdt van de Rocka-
billyscene heeft hem zeker al opgemerkt als drummer bij 
Crystal & the Running Wilde. Kortom een talent van vele 
markten thuis.

M Miss Lana
Deze dame is nog maar anderhalf 
jaar bezig binnen de country-
scene, een veelgevraagd artieste 
tot zelfs buiten onze grenzen. Ze 
mocht onlangs de spits afbijten 
op een van de meest gerenom-
meerde festivals in Nederland, 
het Amarant country festival, 
een grote eer!
Ondanks haar succes blijft ze 
met beide voetjes op de grond, 
en streeft ze ernaar om haar ei-
genheid te behouden. Wie haar nog niet aan het werk zag, 
dit is de ultieme kans!

R Robbie masters
 Robbie is een man die van vele 
markten thuis is, zo treedt hij 
op als solozanger maar ook als 
zanger/slaggitarist bij TR Coun-
tryband en zoals gezegd ook 
presentatie werk schuwt hij 
niet, kortom een beetje duivel 
doet al. Jaren geleden kroop 
hij door het oog van de naald, 
maar ook dat probeerde hij om 
te zetten in een positieve vibes.
Ik ben er zeker van dat Robbie 
het puzzelstuk is die ons evene-
ment compleet maakt!

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=


Als je een houten woning wilt gaan bouwen , dan heb je 
meerdere opties om voor te kiezen.
Zo heb je houtstapebouw of houtskeletbouw .
Voor nu zetten we even de houtstapelbouw in de spotlight.

Houtstapelbouw woningen:
De horizontale logs constructie is één van de oudste bouwmethoden die 
gebruikt wordt over de gehele wereld. De logs kunnen handmatig gemaakt 
worden maar ook machinaal. Om een loghome te ontwerpen moet u kennis 
hebben van deze bouwmethode. 

 U moet bijvoorbeeld weten dat binnen twee jaar na de bouw van het huis de logs acclimatiseren en daardoor gestaag 
zakken. Dit kan ongeveer 5% zijn van de totale hoogte van de woning. Dit is afhankelijk van het soort hout, het profiel 
en het gebruik van massieve of gelamineerde logs. 

Dit zijn belangrijke gegevens met betrekking tot de eerste fase van het ontwerpen van het huis. Denk bijvoorbeeld aan 
de dakconstructie van de woning: deze dakconstructie moet mee kunnen zakken met de muren. De dakconstructie 
moet dus kunnen scharnieren en mee kunnen zakken door middel van glij-ankers.

Boven de ramen en deuren moet extra ruimte opengelaten worden zodat de woning kan zakken en geen spanning 
creëert op de ramen en deuren. De deuren en ramen moeten dus ook gestaag met de woning mee zakken. 
Erg belangrijk is het voor de woning dat al het hout gedroogd word tot een bepaalde vochtigheids graad. Hoe minder 
vocht er in de logs zit hoe minder de woning zal werken. Het hout dat wij gebruiken wordt allemaal in droogkamers 
gedroogd en er wordt dubbel gecontroleerd of de vochtigheidsgraad laag genoeg is. Hierdoor kunnen wij onze garan-
tie op deze logs afgeven.

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze
website : www.houtkompas.nl
Of facebook: www.
facebook.com/Logo-
mesNederland
Direct een vraag mai-
len 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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1. Massieve ronde balken

Ronde massieve logs kunnen worden geleverd met een doorsnede van 12 tot en met 40 cm. Logs van 16 en 18 cm 
doorsnede worden het meest gebruikt voor niet permanent bewoonbare objecten. Logs van 18, 20 en 22 cm doorsnede 
worden het meest gebruikt 
voor objecten die perma-
nent bewoond worden.
Ronde logs hebben als ken-
merk dat ze scheuren. Een 
boomstam zet uit en krimpt 
bij verschil van tempera-
tuur en verschil van lucht-
vochtigheid. Hierdoor ont-
staat er spanning in de kern 
van de stam en dat heeft 
scheurvorming tot gevolg. 
Dit is een natuurlijk ver-
schijnsel dat bij deze bouw 
past. Veel mensen vinden 
dit dus een mooi kenmerk 
aan een houtstapelbouw 
woning. Is dit een eigen-
schap die u niet mooi vindt 
aan houtbouw, dan stap-
pen we vaak over naar ge-
lamineerde stammen of het revolutionaire Logsiding systeem met massieve hoeken

2. Massieve rechte balken

Rechthoekige logs hebben een minder robuuste uitstraling als de ronde logs. Deze rechte stammen creëren een strakke 
en rustige uitstraling. Deze logs kunnen worden geleverd met een breedte van 4 cm tot 30 cm. 
Bij rechthoekige massieve logs scheurt het hout minder als bij ronde massieve logs. Dit komt doordat deze uit een 
dikkere stam worden gezaagd. Tijdens deze bewerking verliest de stam al een deel van zijn spanning. Dit betekent 

wel dat er meer zaag verlies 
is bij rechte massieve stam-
men dan bij ronde massieve 
stammen. Hoe dunner de 
stam, hoe minder kans op 
scheurvorming.
Ook wordt vaak gekozen 
voor houtstapelbouw aan 
de buitenkant en een voo-
zet wand van houtskelet 
aan de binnenkant. Dit ver-
hoogt de isolatiewaarde en 
gaat scheurvorming en zak-
king zo veel mogelijk tegen. 
De binnenmuren blijven bij 
deze bouwwijze wel gewoon 
massief en enkelwandig

3. Gelamineerde balken

In 1978 werd er een methode ontwikkeld waarmee een blijvend nauwkeurig passende en trekvrije balk werd bereikt. 
Deze gelamineerde stammen hebben het voordeel dat ze minder werken en dus ook minder snel scheuren. Ook buigen 
en splijten ze stukken minder doordat er meerdere houten delen tegen elkaar gelijmd zijn, het zg. gelamineerde logsys-
teem. 
Ook kunnen deze gelamineerde stammen meer krachten verdragen dan een massieve stam. Daarom ziet u vaker in 
dakconstructies dat de draagbalken gelamineerd zijn.
Gelamineerde logs hebben als voordeel dat het hout nauwelijks zakt of scheurt, dit in tegenstelling tot de ronde en 
rechthoekige logs. Vooral in het vochtige klimaat van Nederland is dit een groot voordeel. De kosten van gelamineerde 
logs zijn wel aanzienlijk hoger

Voor meer informatie kunt u altijd terecht op onze
website : www.houtkompas.nl
Of facebook: www.facebook.com/LogomesNederland
Direct een vraag mailen kan natuurlijk ook naar : 
info@houtkompas.nl

Groeten,
Bas Weijmans

http://www.houtkompas.nl
https://www.facebook.com/LogomesNederland
mailto:info%40houtkompas.nl?subject=


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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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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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

Dick Bolle is de bandleider van de countryband 
“The Country Wings”. Hij probeert vooral de 
bandleden te ondersteunen, zorgt voor de op-
tredens en promotie. Hij probeert hen zoveel 
mogelijk uit handen te nemen door hen de juiste 
partituren aan te leveren zodat ze snel kunnen 
oefenen en snel schakelen zeg maar. Naast dat 
alles is hij ook nog eens de bassist van de band.
-Shirley Ann, je bent de leadzangeres van de band 
en staat voor het modernere country, vanwaar die 
keuze?
Ja dat klopt, wij brengen countryrock, dat past bij mij, ik 
hou niet van stilstaan op het podium, dan is het prettig om 
een stevig repertoire te hebben.

-Zeven bandleden, hoe moeilijk is dat heden ten 
dage om geboekt te worden, want dit is een serieus 
kostenplaatje toch?
Dat is best moeilijk, inderdaad door het feit dat we met 
zeven mensen zijn. Maar ik zeg altijd, de prijs vergeet je 
maar de kwaliteit blijft. Je kan een grote band hebben die 
voor een lage prijs gaat, maar geen kwaliteit levert. Dus 
dan heb je niet waar je eigenlijk naar op zoek bent. Wij wil-
len gewoon, naast het feit dat wij countrymuziek brengen, 
ook de countrymuziek overbrengen niet alleen met instru-
menten en songs. We willen ook dat gevoel meegeven en 
dat maakt dus van het feit dat we op het podium staan en 
ons ding doen, ook show ervan maken. Er is heel veel in-
teractie tussen de bandleden onderling en Shirley Ann, zij 
gaat regelmatig het podium af voor een mooie ballade om 
net even een touch te geven aan iemand die dat net no-
dig heeft. We worden helaas regelmatig afgerekend op het 
linedans gehalte, wij zijn geen linedans band. Wij zijn op 
de eerste plaats country muzikanten. Wij hebben een bal-
lotagecommissie, dat zijn wij twee en ik zoek een nummer 
uit wat qua muzikaliteit gedaan kan worden door de men-
sen die bij ons in de band zitten. Dan zend ik dat door naar 
Shirley en zij gaat dan luisteren, of de tekst inhoudelijk is 
en kan zij daarachter staan, en is het één geheel. Dan be-
slist ze of we het gebruiken of in de koelkast gaan stoppen.
Wij hebben een eigen repertoire, wat ik daarmee bedoel, 
als wij in Duitsland staan dan breken ze bijna de nek om 
op de dansvloer te staan. Want daar kunnen ze makkelijk 

op elk liedje dansen en in Nederland ligt dat dan weeral 
moeilijker.

-Volgens ons zijn de Nederlanders nog iets makkelij-
ker om een dans te vinden dan de Belgen...
Nou, wat wij zo frappant vinden, we waren in Stekene en 
een collega van ons die deed echt de klassieke country en 
die had een dansvloer vol. Shirley heeft dus een ander re-
pertoire en dan zag je op een gegeven moment reactie dat 
een bepaalde groep daar niet op kon dansen. Maar wat 
zagen we buiten? De jeugd die daar stond te dansen. Dus 
hadden wij een soort van wisselwerking met onze collega. 
Op het moment dat onze collega begon stond de dansvloer 
vol maar toen Shirley begon kwam de jeugd gewoon naar 
binnen en begon te dansen. Dat was onze ervaring in Bel-
gië.

Interview met Shirley Ann en Dick Bolle, The Country Wings

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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- De band in de huidige bezetting bestaat sedert 
2012, zong jij toen ook al solo Shirley Ann?
Ja, ik zong al solo voor het bestaan van de band. Maar ech-
te doorbraak kwam er toen we met de band optraden en 
er iemand naar mij toekwam om te vragen of ik ook solo 
te boeken was. Eerst wilde ik dat niet, maar voor sommige 
organisatie is het iets makkelijker om een soloartieste te 
plaatsen en zo is dat zo’n beetje gegroeid. Ik ben nu solo 8 
jaar bezig. Maar het is natuurlijk veel leuker met de band, 
er is heel veel interactiviteit en ook naar het publiek toe.
Ik breng dan niet exact hetzelfde repertoire, maar ik breng 
weerom het steviger werk, is allemaal dansbaar maar het 
blijft wel country. En dat is waar wij voor staan, het coun-
try zijn met een gevoel en een missie. Maar je kan geen 
country brengen als je het niet kan voelen!

-Interesse voor de muziek, waar hebben jullie die ge-
vonden?
Shirley Ann: Met de luier aan ermee opgegroeid, bij ons 
thuis draaiden we altijd The Carpenters, Anne Murray, dus 
wel de oudere country.
Dick Bolle: Bij ons thuis was het zo, dat mijn vader naar 
de Shadows luisterde, en ik had een oom, die was bij de 
marine en was een paar keer in Amerika en bracht records 
mee. In de jaren zestig had ik nog nooit van Johnny Cash 
gehoord en ik vond dat helemaal geweldig en dat deed bij 
mij een schakelaar overgaan, dit was mijn ding.
Dan zit je op de school al met een blokfluit zo’n beetje dat 
te spelen en ook op een orgeltje uit zitten proberen. De 
oude grammofoonplaat zet je dan op en dan speelde je 
daarin mee. En nadien werden dat dan andere instrumen-
ten zoals gitaar, bas, drum, keyboard en saxofoon.
Wij beiden spelen echt uit het gevoel, we zijn wel muzie-
konderricht maar als je muziek wilt maken die je raakt, 
dan moet je dat niet platonisch spelen, of van een muziek-
schrift aflezen. Wij maken muziek wat de mensen raakt en 
dat komt door het gevoel dat we erin leggen. Dat is een 
van de belangrijkste dingen in het brengen van de muziek.
Het hoeven voor ons niet altijd groot te zijn, we hebben op 
een camping eens voor een verjaardag gespeeld, Shirley 
Ann de zang en ik op de gitaar zonder versterker erbij. Ge-
woon akoestisch ons ding doen en daar hebben we een 
nummer gebracht van Ilse Delange, een nummer dat heel 
gevoelig lag bij die familie. Dan zie je iedereen in tranen 
gewoon door de manier waarop we het brengen.

-Hoe hebben jullie elkaar leren kennen, of waar?
Shirley Ann: We hebben elkaar ontmoet in de muziek, al-

lebei die passie delende en dat is 
bij ons een hele grote leidraad. 
Wij ademen countrymuziek, het 
is ons leven gewoon. We hebben 
ook nog tijd om andere dingen te 
doen, als het maar met country te 
maken heeft. Daarom zijn we ook 
bestuursleden voor het DCMA ge-
worden, juist om ook daar weer 
de country hoog te houden.
Dick; We vinden muziek maken gewoon fijn of het nu 
country is of blues, het maakt niet uit. Daar hebben we 
een passie samen en soms zit ik op de bank en ben ik met 
mijn gitaar wat aan het doen en dan vraag ik aan Shirley of 
ze het herkent. Natuurlijk herkent zij dat altijd en zingt ze 
dan mee. En soms zijn het ideeën voor een nieuw nummer 
of om iets met de band te doen en zo zijn we altijd bezig.
Moet je voorstellen, we zitten met het gezin gezellig op de 
bank tv te kijken en dan kijken we elkaar aan alsof er bo-
ven ons hoofd een lichtje gaat branden. Dan nemen we de 
gitaar die altijd naast de bank staat en dan spelen we weer.
-Jullie zijn ook bestuurslid van DCMA, Dutch Country Mu-
sic Association?
Dick Bolle: Ja daar hebben we ook ettelijke uren dat we 
aan spenderen, maar dat is nou zo leuk. Kijk we organise-
ren nu een Young Talent Night, voor jongeren in de coun-
tryscene. Er is nog zo’n breed pakket aan mensen die aan 
country doen, ook in het conservatorium. Er is nog zo’n 
grote scene buiten de linedans en de festivals, wat ook in 
de country zit.

-Merken jullie de afstand tussen de countryartiesten 
en de linedansers, of hebben jullie daar geen last 
van?
Wij weten ook dat sommige clubs op voorhand aan de 
artiesten hun playlist vragen en aankruisen wat ze willen 
dansen, neen bij ons gebeurt dat niet, we zijn geen country 
jukebox waar je een kwartje ingooit. Wij willen de muziek 
zodanig brengen dat het goed in elkaar zit, dat elke gitarist, 
steeler, drummer, bassist en ik als zang, dat dat allemaal 
goed in elkaar zit. En als er vandaag een nieuw nummer 
uitgebracht wordt dan is dat niet zo dat wij dat morgen al 
kunnen spelen. En we zien dat helaas wel gebeuren, maar 
wij persoonlijk hebben een te grote passie voor de muziek 
om het goed over te kunnen brengen, dus daar gaat een 
tijd overheen. Dus tegen de tijd dat we het nummer kun-
nen brengen, is het dan alweer achterhaald. Dat is een van 
de redenen, we hebben een bepaalde koers, een idee over 
wat wij aan country willen spelen en of mensen het nu wel 
of niet leuk vinden, wij vinden het leuk en wij moeten het 
brengen en we kunnen het heel goed overbrengen op de 
mensen. En als ze daar kunnen op dansen, graag… het mag 
zelfs een foxtrot zijn, het hoeft geen linedans te zijn!

-Voelen jullie terug een opmars binnen de country-
scene, zijn we terug in opmars?
Ik denk zelf dat er is een bepaald soort publiek is die een 
bepaald soort country leuk vindt, en die houden zich daar-
aan vast. Dat gaat niet, je moet verjongen zeg ik dan, maar 
dan vinden zij dat dan weer geen country. Maar wat wij op 
dit moment echte country vinden was 50 jaar geleden op 
het moment dat het uitgebracht werd, nou dat was bijna 
godslastering! De mensen die toen zeiden dat het geen 
echte country was, nou dat zijn discussies die altijd gaan. 
Maar je moet jezelf ook een keer openstellen, want als wij 
niet verjongen dan wordt straks onze country nog enkel 
in het bejaardentehuis gedraaid en dan over twintig jaar 
zal niemand meer weten wat countrymuziek is. De jeugd 
heeft een toekomst, dus is het de taak van de DCMA om 
de jeugd te stimuleren en te laten zien van Hey, we horen 
jullie en laat nou maar eens zien. Daarom organiseren wij 
zo’n avond, er kan niet gelinedanst worden, het zijn onbe-
kende dames, dat zijn dus de minpunten, maar de kwali-
teit is er wel. Er zit er eentje bij, die heeft al in de “Bluebird 
café” in Nashville gestaan. Een andere jonge dame, die 
heeft met haar jeugdige leeftijd het voor elkaar gekregen 
om via crowdfunding haar eigen CD bekostigd te krijgen. 
Dat is echt iets van deze tijd, ik bedoel daarmee, wij zou-

den eerst moeten gaan opzoeken hoe we daaraan moeten 
beginnen. Zij heeft het voor elkaar gekregen om zo 4000 
euro te verzamelen om haar cd te kunnen realiseren.

-Wat verwachten jullie nog te verwezenlijken in de 
toekomst?
Onze toekomst ligt in de Ole of Opry, nee grapje, ikzelf ben 
op dit moment een cd aan het opnemen en die komt op 
het einde van het jaar uit. Daarin wil ik ook de band mee-
nemen en vandaar uit verder te gaan en zo proberen bui-
ten de grenzen te geraken, misschien een keertje in België.

Shirley Ann en Dick Bolle, van harte bedankt voor dit leuke 
en leerrijke gesprek.

www.thecountrywings.com
www.shirley-ann.eu
www.justone.nl
www.dcma.nl
FACEBOOK linken:
https://www.facebook.com/thecountrywings/
https://www.facebook.com/fanpage.shirley.ann/
htt ps : / / w w w.fa ceb o o k . co m/Ju st O n e- Pro d u ct i -
ons-174776329366493/
https://www.facebook.com/Dutch-Country-Music-Associ-
ation-333529170070954/
https://www.facebook.com/countrypromotionnight/
Contact info:  Dick Bolle  +31-(0)6 14725076
The Country Wings: management@thecountrywings.com
Shirley Ann  : management@shirley-ann.eu
JustOne Productions : info@justone.nl
DCMA   : info@dcma.nl
Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

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

Een Internationaal gesprek met Richard Lynch
Richard, ik moet u bedanken voor de coun-
trymuziek dat jij ons brengt. Mag ik zeggen 
dat u nog een van de weinigen bent die de 
tradionele country blijvend houdt?
Dank u wel, maar inderdaad ik blijf bij de 
traditionele stijl van countrymuziek. Ik heb 
te veel respect voor de legendes die ons zijn 
voorafgegaan.

-uw nieuw album “Mending Fences”, dat verscheen 
op 1 April dit jaar is nogmaals een bewijs dat puur 
countrymuziek het wint van wat ze nu noemen, 
countrypop. Jouw teksten staan als een rots in de 
branding en ik denk dat u een van de betere singer 
songwriters zijt op dit moment. Precies of uw inspi-
ratie nooit ten einde raakt.

Het ziet ernaar uit dat ik elke dag nieuwe ideeën 
vind in mijn manier van leven, my country life style.

-Er is een lied “Back in love again”, dat u samen met 
Rhonda Vincent hebt opgenomen. Hoe was het om 
samen te werken met haar en hoe kreeg u haar zo-
ver om dat duet op te nemen met u?
Werken met haar was een heuse ervaring, maar Rhonda 
is niet enkel een gracieuze artieste maar ook een zeer aar-
dige dame. We stelden het idee voor en zij antwoordde 

spontaan positief op onze vraag.

-dan is er ook nog het liedje “Knock tree times” die 
ooit werd uitgebracht in de jaren ’70 bij Tony Orlan-
do and dawn. Wat besloot u ertoe dit opnieuw uit te 
brengen en dan nog in countrystijl?
Dat is juist ook weer één van die liedje die beter overko-
men in countrystijl dan in pop, daarom bracht ik het in

Country versus Country meet Nashville Rock
Eindelijk is het zover, we kunnen jullie uitgebreid vertellen over ons 
aankomend evenement. Het evenement gaat door op Zondag 13 
Augustus op het domein ’t Zilvermeer te Mol. Het wordt een open-
lucht spektakel met live artiesten en randanimatie voor iedereen.
De benaming…
Sedert September 2016 zijn wij tweewekelijks te gast bij radio Mol, 
meer bepaald in het programma Nashville Rock met Eric van de 
Mert. Iedereen die houdt van countrymuziek kan beamen dat er in 
België en Nederland heel weinig plaats is op radio en tv of media 
voor onze artiesten. Daarom hadden Eric en wij, Luc en Kaat, een 
pact gesloten om tweewekelijks een artiest mee te brengen naar de 
radio om hem voor te stellen en kenbaar te maken bij de luisteraars. 
Daar kwamen zeer goede reacties op en terecht, Eric stond meer 
dan eens verbaasd van de kwaliteiten van de artiesten. Maar is dat 
genoeg om de artiesten te promoten? Dus daarom brainstormden 
we begin dit jaar over een nieuw concept, een avond zoals Jean-
Pierre jaren heeft gedaan, dat vinden we te riskant. Tot we op het 
idee kwamen om dit openlucht te gaan doen op een mooie locatie, 
waar een mooi overdekt podium ter beschikking is en waar radio 
Mol thuis is. Daarom besloten we ook om er een geheel van te ma-
ken, live artiesten en live uitzending op de radio, in het programma 

van Eric. Zo ontstond de naam Country vs. Country meet Nashville 
Rock.
Dus na een overtuigende briefwisseling en een goedkeuring van het 
Zilvermeer en de provincie Antwerpen kunnen we onze tenten op-
slaan op het recreatiedomein ’t Zilvermeer.
Programma… We voorzien randanimatie, shops, workshops line-
dansen. Plaats om te dansen is er ook voorzien naast het podium 
en andere leuke kindvriendelijke dingen. De artiesten gaan van start 
om 14.00 uur met de liveoptredens tot 22.00 uur.
Om 18.00 gaan we live in de ether tot 21.00 en laten dus elke artiest 
aan het woord met aansluitend nog wat muziek.
Om 21.00 starten we de slotshow tot 22.00 uur.
Artiesten…
De countryband Tin Wheel, Berry Grimm en Carin Care, Tim Nash 
en Miss Lana, Johnny Trash, Robbie Masters en Conny Lee, Simon 
Devon Burridge en Amy Lee Bennett. Deze volgorde is lukraak ge-
noteerd, dus niet de line up. En we hebben ook niet vergeten om er 
artiesten uit Nedeland bij te betrekken, want daar stond BNL steeds 
garant voor en die trend gaan we zeker voortzetten.
8.5Nog vragen… Deze mag je geruststellen, wij staan jullie zeker te 
woord. En in de volgende edities, op de website en FB zullen jullie 
de komende weken nog aanvullende informatie vinden.

mailto:caroline.van.den.acker%40telenet.be?subject=
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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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deze versie op de markt.

-ik veronderstel dat u dan ook met de beste muzi-
kanten werkt om zulke mooie liedjes uit te brengen, 
vertel mij daar eens wat meer over…

Allereerst hadden wij heel mooie teksten voorhanden van 
zeer ervaren schrijvers uit Nashville. Onze producers Rand-
all Griffith & Edgel Groves waren prachtig, het leek of zijn 
echt bergrepen wat wij nodig hadden om het vocale tot 
hun recht te laten komen. Daarom hadden we ook nie-
mand anders dan de beste muzikanten die zorgden voor 
het muzikale gedeelte. Danny Parks voor gitaar en viool, 
Dane Bryant & Jimmy Nichols op keybord, Tim Grogan op 

drum, Jimmy Carteron op bass en Steven Hinson op steel 
gitaar. 

-U hebt een hele resem liedjes die de chart bereik-
ten, waar u ook mee awards verdiende, wat waren 

uw grootste hits?
Ik ben gezegend dat ik menigmaal een award in ontvangst 
mocht nemen en dan ook nog in verschillende categorie-
en. Ik ontving er verscheidenen voor beste album van het 
jaar, lied van het jaar, entertainer of het jaar, vocalist van 
het jaar en nog anderen. Een van mijn liedjes stond ooit 32 
weken in de chart, inderdaad ik heb echt het geluk dat veel 
van mijn liedjes hoge toppen scoorden.

-U bent zoals we zeggen een laatbloeier, want het 
duurde tot 2013 eer U een full cd “The last of dying 
breed”, uitbracht. Dacht u toen dat u ook “A dying 
breed” was, een uitstervend ras wat countrymuziek 
betreft?
Wel, op dat moment kwam het bij mij over dat ik na 35 
jaar muziek maken, er eindelijk moest voor gaan wilde ik 
ook niet tot dat uitstervend ras te gaan behoren.

-Samen met Ronnie McDowell zingt u het prachtige 
lied “Love Tatoo”, dit lied beroerde mij enorm, het is 
niet zomaar een lied. Kunt 
u mij daar meer over ver-
tellen?
Dat lied is inderdaad zeer spe-
ciaal, het werd mij toegezon-
den als een gedicht en er werd 
mij gevraagd om er muziek op 
te plaatsen, als eerbetoon aan 
onze soldaten. We hebben dat 
dus op muziek gezet en uitge-
bracht, de reacties en recen-
sies hierop waren ongelofelijk, 
ook kleine attenties werden 
ons toegestuurd.
Ik deed een tournee met Ron-
nie en ik ontdekte dat hij ook 
driemaal gediend heeft in de 
oorlog van Vietnam. Ik kon 
niet anders dan dit lied sa-
men met hem uit te brengen. 
Ronnie was zo ondersteboven 
over dat lied en was direct be-
reid mee te werken. Trouwens 
de opbrengst van dat lied gaat 
voor de volle 100 procent naar 
de veteranen.

-Bent u ooit aangesproken geweest door grote pla-
tenbazen voor een contract?
Jazeker, maar het kwam er telkens op neer dat ik een groot 
deel van mijn vrijheid wat zingen, schrijven en uitbrengen 
betreft. Dus was het telkens een bewuste keuze om er niet 
mee in zee te gaan.

-Hoeveel dagen per jaar bent u op tournee en be-

hoort Europa daar ook bij?
Wel dat varieert natuurlijk van jaar tot jaar maar laat ons 
zeggen dat ik 150 dagen speel over gans Amerika. Europa, 
ja Ierland ben ik geweest en ik hoop terug te gaan in de 
herfst.

-je stamt af van boeren, farmers, oefent u dat ook 
uit?
Ja het zit nu eenmaal in mijn bloed,het is een passie, net 
als mijn muziek en zolang het God belieft zal ik dat blijven 
doen.
-Mijn laatste vraag: wat weet je over België?

Sorry maar ik moet bekennen dat ik heel weinig weet over 
uw land, maar enkele van mijn muzikanten hebben daar al 
gespeeld en willen er al te graag optreden.

Website: https://www.richardlynchband.com

Interview: Henri Piccini

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
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Toen ik nog journaliste was voor 
Jean Pierre, de bezieler van het ma-
gazine, deed ik een paar interviews 
in Nederland. Ook de Frank Jansen 
band was hier eentje van. Wat ik mij 
daarvan nog herinner is dat het een 
goedlachse bende was.

Tijdens hun optreden op het Amarant festi-
val viel ik van de ene verbazing in de ander, 
want ik ken ze als band voor een luisterpu-
bliek. Wat ik daar zag, een dansvloer vol op 
de tonen van de band…
Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, dus had 
ik weer een reden om deze mannen een in-
terview af te nemen.
-wat mij deed opkijken was het feit dat jullie heel 
veel eigen nummers brachten op het festival en er 
werd op gedanst. Hoe heb je dat voor elkaar gekre-
gen?
Frank: Nou, dat weet ik eigenlijk niet want ik ben geen dan-
ser. Als we een nummer schrijven en componeren houden 
we eigenlijk geen rekening met de linedancers, je probeert 
vanuit je gevoel te schrijven, wat je zelf mooi vindt en wat 
je zelf ambieert en niet direct met stromingen en andere 
rekening houdend.

-Waaronder kunnen wij jullie muziek beschrijven, 
is het puur country, countrypop, countryrock of nog 

iets anders?
Paul: ik zou het eerder beschrijven onder country blues, 
maar wel met een traditioneel randje. We passen eigenlijk 
in geen enkel hokje, we zijn alle vier aparte gasten. We 
sluiten heel veel aan bij de oudere countrysterren, Merle 
Haggard, George Jones of George Strait en Johnny Cash, 
echt pure traditionele country.

-wat spreekt jullie zo aan in de traditionele muziek?
Frank: mij persoonlijk is dat de emotie die ze erin leggen. 
Je voelt echt het nummer of de tekst die ze zingen. Dat 
spreekt mij enorm aan, ik ben er als kind mee opgegroeid, 
dus dat zal ook meespelen dat ik niets anders hoorde vroe-
ger. Het blijft gewoon mijn muziek.
Paul: ik vind het leuk om deze countrymuziek te spelen, en 
ga er ook heel erg in mee om mij erin te verdiepen maar 
mijn roots liggen eigenlijk bij de Eagles, dat is countryrock. 
Daar ken ik ieder nummer van! 
Cor: ik ben liefhebber van countryrock maar ik ben in 2006 
tegen Frank aangelopen en dus weer overgestapt naar tra-
ditionele country. Wat wij nou doen is vrij uniek is, is dat 
we akoestisch spelen, gitaar, mandoline, enz.
Frank: dat is het verschil bij vroeger, we zitten nu vrij dicht 
bij de traditionele country aan, maar in akoestische vorm, 
de grote drums zijn er niet bij, we hebben wel een cargon 
bij, een kleine drumkitchen zeg maar. We zitten nu meer 
tegen de folk aan in vergelijking met wat we vroeger speel-
den. We zijn echt een akoestische setting geworden.

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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Frank Jansen Band
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Keep Falling In Love
 
 Count: 32   Wall: 4   Level: Improver 
Choreographer: Jef Camps & Daisy Simons (May 2017 – Belgium) 
 Music: “Just Keep Falling In Love” by Jake Worthington   

#16 count intro

S1: STEP, ROCK RFD/RECOVER, COASTER, CROSS, ½ TURN, CROSS ROCK/RECOVER, SIDE
1-2-3  RF step forward, LF rock forward, recover on RF
4&5  LF step back, RF close next to LF, LF cross over RF
6-7  ¼ turn L & RF step back, ¼ turn L & LF step side (6:00)
8&1  RF cross over LF, recover on LF, RF step side

S2: CROSS, ¼ BACK, STEP-LOCK-STEP BWD, ¼ SIDE, POINT, HITCH-BALL-CROSS
2-3  LF cross over RF, ¼ turn L & RF step back  (3:00)
4&5  LF step back, RF cross over LF, LF step back
6-7  ¼ turn R & RF step side, LF touch toes side  (6:00)
8&1  Hitch L-knee, step on ball of LF, RF cross over LF

S3: BACK, SIDE, STEP-LOCK-STEP FWD, STEP, ½ PIVOT, ¼ TURN CHASSE
2-3  LF step back, RF step side
4&5  LF step forward, RF lock behind LF, LF step forward
6-7  RF step forward, ½ turn L & put weight on LF  (12:00)
8&1  ¼ turn L & RF step side, LF close next to LF, RF step side  (9:00)

S4: ROCK BEHIND/RECOVER, SIDE-TOGETHER-FORWARD, SIDE, TOGETHER, COASTER
2-3  LF rock behind RF, recover on RF
4&5  LF step side, RF close next to, LF step forward
6-7  RF step side, LF close next to RF
8&1  RF step back, LF close next to RF, RF step forward
* count 1 (RF step forward) is the first count of your new wall

Have fun!

Restart: In wall 4 (9:00) and wall 9 (3:00) after 16 counts, and just Restart the dance.

In wall 7 replace counts 8&1 with following steps before restarting the dance
8&1  RF cross over LF, recover on LF, ¼ turn R & RF step forward
* count 1 (RF step forward) is the first count of wall 8 facing to 12:00

Contacts:-
Jeffke Camps - www.littlejeff.be
Daisy Simons - www.steppinout-cd.be

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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-passend bij bluegrass?
Jazeker, we spelen ook enkele bluegrass nummers, we 
zouden niet misstaan op zo’n festival. We hebben ook al 
zo’n paar dingetjes gedaan, op EWOB hebben we ook al 
gestaan.

-Als jullie een nummer schrijven, wat primeert er, de 
muziek of de tekst?
Frank: persoonlijk werk ik altijd voor de tekst, de tekst kan 
soms heel simpel zijn maar heel levens opvattend, maar 
waar luisteren de meeste mensen eest naar, dat is de me-
lodie. Ik luister bijna altijd eerst naar de tekst om te weten 
waarover het gaat. Ik denk dat het heel persoonlijk is, wan 
Cor en Paul, die luisteren eerst naar de muziek.

-frank wanneer jij een nummer schrijft, in welke ge-
moedstoestand lukt dat jou het best?
Dat is ontzettend afwisselend, ik zit niet te wachten op een 
bepaald gevoel, ik probeer elke avond consistent wat te 
schrijven of eraan te repeteren. De ene keer vind je het 
mooi, soms wordt het niets en gooi je het aan de kant.

Het gebeurt ook weleens wanneer ik in de wagen zit dat 
er een zin door mijn hoofd schiet, en ja, dan is het zoeken 
hoe en waar je het kan op inspreken. En Joost, die helpt 
mij soms wel met de arrangementen.

-Cor, jij werkt bij Fender, een ganse dag gitaar spe-
len en mee bezig zijn, wat is nu de ultieme country 
gitaar?
Als je pure elektrische country speelt dan kom je uit op 
een fender telecaster. Kijk, je kan ook een Spaanse gitaar 
kopen en daar ga je ook country opspelen maar in de 
countryscene gebeurt dat niet, omdat daar nylon snaren 

op steken.
Er zijn wel in-
vloeden hoor, 
b i j v o o r b e e l d , 
wat wij doen van 
Marty Robbins, 
“Devil Woman”, 
het origineel 
werd ook ge-
speeld met nylon 
snaren, en dat 
geeft een soort 
Spaanse invloed 
en er werd ook 
een Spaans al-
bum uitgebracht, 
dus het kan wel 
maar is niet de 
regelmaat.

-Hoe zit het met optredens?
Frank: nou toen ik vijvenveertig geworden ben, heb ik met 
mijn vrouw afgesproken dat ik iets minder zou gaan spe-
len. En sindsdien, jaag ik er niet echt meer achteraan en de 
jongens ook niet, we vinden het leuk om te spelen maar 
het moet niet, weet je. We hebben in de loop der jaren 
zoveel contacten gelegd over heel de wereld en de vaste 
dingen blijf je toch doen.

-wat zou je toch nog willen bereiken?
Nou, een kleine tour in Nashville misschien, een paar op-
tredens, dat zou wel leuk zijn. Vanuit een goede basis ge-
regeld, ik heb wel al contacten maar niet genoeg om daar 
bodem aan te geven. In Europa zijn we al vrij bekend, maar 
Amerika nog niet en dat zou leuk zijn.
 Frank, Paul en Cor, het was leuk om jullie terug te zien en 
te horen.

mailto:inge.ogbo%40skynet.be?subject=
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You, Me & My Guitar 
 
Count: 64   Wall: 4   Level: Novice 
Choreographer: Jef Camps & Daisy Simons – Feb. 2016 
          Music: “You, Me And My Guitar” by Darius Rucker   

Start on the lyrics

S1: SIDE STEP, TOUCH IN, OUT, IN, RUMBA BOX FWD, HOLD
1  RF step side
2  LF touch next to RF
3  LF touch side
4  LF touch next to RF
5  LF step side
6  RF close next to LF
7  LF step forward
8  Hold

S2: FINISHING RUMBA BOX, HOLD, COASTERSTEP, 
1  RF step side
2  LF close next to RF
3  RF step back
4  Hold
5  LF step back
6  RF close next to LF
7  LF step forward
8  Hold
***Restart in wall 3 

S3: PIVOT ½ TURN L, STEP PIVOT ¼ TURN R, CROSS, HOLD, 
1  RF step forward
2  ½ turn left (6:00)
3  RF step forward
4  Hold
5  LF step forward
6  ¼ turn right (9:00)
7  LF cross over RF
8  Hold

S4: VINE CROSS, SIDE STEP, HOLD, ROCK BACK, RECOVER 
1  RF step side
2  LF cross behind RF
3  RF step side
4  LF cross over RF
5  RF step side
6  Hold
7  LF rock behind
8  RF recover

S5: SIDE STEP, TOUCH, SIDE STEP, TOUCH VINE ¼ TURN L, 
SCUFF
1  LF step side
2  RF touch next to LF
3  RF step side
4  LF touch next to RF
5  LF step side
6  RF cross behind LF
7  ¼ turn left, LF step forward (6:00)
8  RF scuff

S6: ROCK FWD, RECOVER, STEP BACK, HITCH, RUN BACK 
x3, TOUCH 
1  RF rock forward
2  LF recover
3  RF step back
4  LF hitch
5  LF step back
6  RF step back
7  LF step back
8  RF touch next to LF

S7: MONTEREY 1/4 TURN R, ROCK FWD, RECOVER, SIDE 
ROCK, RECOVER
1  RF touch side
2  ¼ turn right, RF together (9:00)
3  LF touch side
4  LF together
5  RF rock forward
6  LF recover
7  RF rock side
8  LF recover

S8: ROCK BACK RECOVER, VINE ¼ TURN R, SCUFF, SIDE 
STEP ¼ TURN R, TOUCH
1  RF rock back
2  LF recover
3  RF step side
4  LF cross behind RF
5  ¼ turn right, RF step forward (12)
6  LF  scuff
7  ¼ turn right, LF step side (3)
8  RF touch next to LF

Restart: in wall 3 after count 16 (6:00)

Contact: littlejeff@hotmail.be
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THE BUFFALO COUNTRY DANCERS
Waar: Kerkstraat 12    8650 Houthulst

Lessen: vrijdagavond in de visput Van 19.30 - 22.30
Contact:

gsm: 0494.27.70.06
E-mail:welcome@buffalosaloon.com   Website:www.thebuffalosaloon.com

mailto:welcome%40buffalosaloon.com?subject=
http://www.thebuffalosaloon.com


-Hoelang bestaan jullie al en welke muziek brengen 
jullie?
Wij brengen cajun en zydeco en we bestaan reeds 15 jaar, 
onze formatie bestaat uit vier leden. Ron van Doorneveld 
speelt op cajun accordeon, dat is een dertienknopen kastje 
in de links-rechts verhouding van 3 staat tot 10. Voor links-
handige spelers is het andersom. Het derde knopje aan de 
baskant is voor de ademhaling. Het is een kastje waar een 
geweldige hoop geluid uit kan komen. En Ron neemt ook 
een deel van de zang voor zijn rekening. 
Will Pieters is de violist, een viersnarig instrument dat be-
speeld wordt met behulp van een vierduizendharige stok. 
In handen van een 
ondeskundige is 
het een gevaarlijk 
wapen dat ern-
stige gehoorbe-
schadigingen kan 
veroorzaken.
Netty, zij is ge-
trouwd met Will 
en zij neemt de 
triangel voor haar 
rekening. Voor 
wie dit instrument 
niet kent, het is 
een driezijdig rond 
ijzer en wordt be-
speeld meet een-
zelfde stuk ijzer. En 
het behoort tot de 
percussie-instru-
menten.
Ed van Dorp neemt het leeuwendeel van de zang voor zijn 
rekening en begeleidt de band op zijn gitaar.

-Netty valt dat mee om in een band te zitten met drie 
mannen?
Ik vind het heerlijk, vooreerst ben ik altijd samen met mijn 
man. We zijn met zijn allen naar Amerika geweest en dan 
is het heel handig om drie mannen bij je te hebben want 
die doen alles voor je.

-Jullie zijn naar Louisiana geweest, hoe hebben jullie 
dat ervaren?
Nou dat was heel leuk, we hebben er ook gespeeld met 

plaatselijke groepen. We waren daar om de sfeer op te 
snuiven, en we mogen eerlijk zeggen dat waar wij mee be-
zig zijn helemaal in het plaatje past. We hadden niet het 
idee dat we het anders moeten gaan aanpakken, het is 
goed wat we brengen.

-Will, jij bent de veteraan zeg maar wat betreft ca-
junmuziek, je speelde jarenlang in een andere band 
waar jullie ook traditionele cajun speelden?
Inderdaad, met de vorige band zijn we vijf keer naar Loui-
siana geweest om op te treden. Ik ben er toen uitgestapt, 
de reden is niet belangrijk, maar ik ben toen voor mezelf 
begonnen. We zijn dus begonnen met zijn drietjes, maar 
we misten nog een soort drumstel en dat is Netty gewor-
den met triangel. Gelukkig is zij altijd overal bij geweest 

en overal heeft ze 
dat ritme meege-
maakt en dat ge-
voel, dus kon ze zo 
op dat ijzerwerk 
gaan spelen en zij 
is gewoon goed, 
daarom durven 
we haar ook snetty 
Netty te noemen.

-Vanwaar jul-
lie interesse 
voor dit bepaald 
soort muziek, 
want het is geen 
evidente soort 
muziek… want 
het is niet echt 

gekend in België, wel in Nederland maar in Frankrijk 
leeft het wel. Was het niet makkelijker om bijvoor-
beeld voor country te kiezen, dan heb je meer kans 
mee om optredens binnen te halen.
Will: Dat is weer een heel verhaal, een vriend van ons uit 
de band waar ik in speelde, die kwam een keer bij ons en 
had een cassettebandje bij, en die liet ons dat horen. Het 
was opgenomen in een keuken want je hoorde de potten 
en pannen rammelen en een hond blaffen op de achter-
grond. Daar kwam muziek uit met zang die toch redelijk 
vals gezongen was.Ons eerste reactie was dat zulke muziek 
niet hoefde, maar twee later kwam hij met een nieuwe 
opname en dat klonk al honderd procent beter.

En dat vonden we wel leuk, en onze volgende stap was 
naar zo’n optreden in Essen (België) in 1992. Daar ont-
moetten wij een Hagenaar en die maakte ook cajunmuziek 
en zo zijn we in contact gekomen met hem en hebben we 
een keertje een oefenavondje gedaan. Nou, we zijn erin 
gebleven en zo is die eerste band ontstaan. Die tijd van 
vele optredens is er wel geweest, maar momenteel is het 
aan het uitsterven. Niemand maakt ook reclame voor tra-
ditionele cajun. We hebben al menig festivals gedaan, en 
als je dan weet dat we daar menig uurtjes aan besteden 
om ons repertoire in elkaar te steken zijn we heel blij als er 
dan twee foto’s in een verslag komen te staan. 

Ron: ik kocht al cajun vinylplaten in 1965 – 1967, toen ik 
zeventien was, maar ik was ook liefhebber van bluegrass 
en countrymuziek. Dus ik ben eigenlijk begin jaren ‘8à in 
een countryband gerold om banjo en wat dobro te spe-
len. Maar eind jaren ’80 kwam de vader van de violist met 
een opname van Steve Riley & the Mamou Playboys en 
dat was de eerste keer dat ik zo duidelijk kon horen wat de 
accordeon deed bij die muziek. Terwijl ik die muziek al veel 
vaker gehoord had, het kwam zo binnen bij mij en ik moest 
accordeon gaan spelen. Als kind had ik wel gewone accor-
deon leren spelen maar het heeft wel enige tijd geduurd 
voor ik het onder de knie had, want het is anders, heel an-
ders. En sindsdien ben ik ernstig bezeten zeg maar… dan-
sen dat is niet mijn ding, maar als ik cajunmuziek hoor dan 
wil ik dansen, niets aan te doen.

Maar dan heb je nog een verschil tussen een cajun 
trekzak en een zydeco trekzak, net zoals klassieke vi-
ool spelen heel anders is dan Cajun spelen?
Ron: als je het over een een rij-instrument hebt, dan is 
een cajun trekzak anders gestemd dan een zydeco trekzak, 
maar qua spelen, de stijl is wel anders maar je doet wel 
dezelfde dingen ongeveer. Voor mij was het dan ook een 
hele omschakeling om van een klassieke accordeon over 
te stappen naar een cajun trekzak, het heeft serieus wat 
moeite gekost. Maar zoals ik al zei, het is een bezetenheid, 
als ik een paar dagen niet speel dan gaat het niet goed met 
mijn humeur!

Will: dat is juist het probleem wat klassieke viool betreft, je 
kan nergens in België of Nederland een echte Cajun violist 
vinden, op een uitzondering na… ikzelf!
Ik heb alleen maar geleerd wat ik daar in Louisiana opge-
nomen en gezien heb, noten lezen kan ik niet en dat vin-
den die oudjes daar ook niet belangrijk. Zo heb ik cajun 
viool leren spelen, dat was mijn leerschool.

waar is het nu eigenlijk ontstaan, cajunmuziek?
Cajunmuziek is afkomstig uit Frankrijk, vandaar dat het 
ook zo populair is en blijft in Frankrijk, meer bepaald in het 
midden van Frankrijk. Daar gaat ook het mooiste festival 
door, Saulieu!
300 jaar geleden zijn er Fransen naar de Nieuwe Wereld 
getrokken, ze hebben eerst een tijdje in Canada verbleven.
En eigenlijk moeten we de Engelsen ook dankbaar zijn 
want zonder hen was er geen cajunmuziek, die hebben 
eerst de Franse migranten weggejaagd uit Nova Scotia, en 
vervolgens zijn ze in Louisiana door de Engelsen het moe-
ras in gejaagd. In dat moeras is die cultuur ontstaan, met 
allerlei invloeden van Franse muziek, Indiaanse muziek. In 
dat moeras is er veel rassenvermenging gebeurd.

-We kunnen er niet omheen, maar de aanslagen die 
gebeurd zijn de laatste weken, deze laten niemand 
onberoerd. Maar ik heb het gevoel dat muziek men-
sen steeds dichter bij elkaar houdt, of heb ik het mis?
Het is erg wat er gaande is, maar we moeten ook probe-
ren het los te laten. Niemand kan het tegenhouden en we 
moeten proberen ermee te leven, want anders ga je er aan 
kapot. Het blijft wel in je achterhoofd hangen, dit is pure 
ellende wat we meemaken. Maar weet je, in Louisiana, 
vieren ze zulke dingen. Iemand die gestorven is vieren ze, 
alle ellende wordt van zich af gevierd en dat is het mooie 
van die cultuur. De teksten van cajunmuziek zijn er ook 
naar, maar het wordt op een leuke manier gebracht. Maar 
natuurlijk wat nu gebeurd kunnen we niet vergelijken met 
sterven aan een natuurlijke dood, het is extreem.

Website: www.downtowncajunbans.nl
Tekst: Kaat Vandewoude                             Foto: Luc Hillaert
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TAHTANKA COUNTRY DANCERS
Waar: Den Meulenbempt    Bergensesteenweg 3   1600 Sint-Pieters-Leeuw

 Lessen:dinsdagavond Van19.30-20.30 Beginners 20.45-22.30 Intermediates +
 donderdagavond Van 19.30-20.30 nieuwkomers  20.45-22.30 Intermediates + 
Contact: alain:0495.45.80.88  ingrid: 0495.17.35.57  Fred:0495.30.35.98
 E-mail: cd-tahtanka@telenet.be           Website: www.cd-tahtanka.magix.net

FORT ALAMO COUNTRY DANCERS
Waar: Centrum De Warande   Achterstraat 2   9450 Haaltert   

Lessen: vrijdaggavond Van 19.00 - 19.30 beginners
Van 19.30 - 22.00 iedereen en van 22.00 - 24 vrij dansen 

Contact: Laurent Vermassen0471.64.72.27 
E-mail: Laurent.vermassen@skynet.be

Website: www.fort-alamo-country-dancers.net

De downtown cajun band

http://www.downtowncajunbans.nl
mailto:cd-tahtanka%40telenet.be?subject=
http://www.cd-tahtanka.magix.net
mailto:Laurent.vermassen%40skynet.be?subject=
http://www.fort-alamo-country-dancers.net


Coaching met paarden.
Op deze zonnige dag lig ik mijmerend in mijn hangmat 
naar de paarden te kijken. Mijmerend over de wereld van 
vandaag vol authentieke mensen hunkerend naar een ge-
balanceerd leven.
Hoeveel mensen vragen zich niet dagelijks af waar ze mee 
bezig zijn? 
Wat doe ik hier in dit bedrijf of deze job? Elke dag in de 
rush van de files en streven naar resultaten en objectie-
ven. Vele mensen zijn vergeten wat hun eigen visie en 
missie in het leven is en hoe zij kunnen bijdragen tot de 
wereld, de maatschappij, soms zelf in hun eigen gezin. 
We spelen verschillende rollen omdat we willen voldoen 
aan de verwachtingen van onze baas, onze vrienden, onze 
partner, de maatschappij en noem maar op. We spelen zo-
veel rollen dat we vergeten 
wie we echt zijn en wat ons 
energie geeft.
Terwijl ik naar mijn kudde 
paarden kijk, vraag ik me af 
hoe ik mensen kan helpen 
om op zoek te gaan naar 
hun authentieke IK. 
Tussen de kudde zie ik Chu-
mani staan, die rustig staat 
te grazen naast zijn vrien-
dinnetje Katousj.
Chumani is bij ons gebo-
ren op de wei, heel vroeg 
in de morgen als de dauw 
nog op het gras stond. Zijn 
naam betekent dan ook 
ochtenddauw en komt van 
oorsprong van de Sioux in-
dianen.

Als veulen groeide hij op in een veilige kudde van 10 mer-
ries. Als jaarling, wanneer zijn hormonen begonnen op te 
steken werd hij verplaatst naar een kudde van ruinen waar 
hij als hengst verder kon socialiseren. Zo groeide hij op tot 
een evenwichtig en zelfzeker paard.
Chumani is een volbloed apaloossa. Eén van de weinige 
authentieke Native American paardenrassen afkomstig uit 
de Verenigde Staten aan de Paloesa rivier. 
Zijn gevlekte vacht en zijn zachte karakter is zeer typerend 
voor dit ras.
Hij is een voorbeeld van authenticiteit doordat hij onder 
alle omstandigheden reageert vanuit zijn instinct en per-
soonlijkheid. Hij is ontembaar en doet niets om anderen 
te plezieren.

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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Niet alle mensen houden van zulke karakters. Het is het 
soort paarden waar ik vaak grote echo’s over hoor vertel-
len dat ze hem wel zullen breken. Zulke paarden kan je niet 
te breken. Er is wel een manier om samen met hen naar 
een gezamenlijk doel te werken waar jullie allebei blij en 
tevreden over kunnen zijn.

Ondertussen heb ik me uit mijn hangmat gewurmd en sta 
ik naast Chumani. Terwijl hij zachtjes zijn neus tegen men 
schouder legt, aai ik zijn gespierde nek. Mijn hartslag ver-
laagt spontaan en ik kom tot rust. 
Terwijl ik daar sta vraag ik me af wat dit paard zo authen-
tiek maakt?
En hoe ik mensen binnen bedrijven kan stimuleren om zelf 
terug authentiek te worden.
Terwijl we daar zo staan met zijn neus tegen mijn schouder 
voel ik de waardering die daar uitstraalt. Een symbolisch 
signaal dat we er allebei best mogen zijn. We zijn allebei 
OK.
Zijn zachte, 
eerlijke aan-
pak wanneer 
hij bij me is 
creëert auto-
matisch ook 
een veilig ge-
voel. Samen 
kunnen we 
de wereld 
aan en we 
hoeven daar 
echt niet voor 
te sterven als 
helden.
Een paard in 
de kudde hin-
nikt en Chu-
mani loopt 
langzaam van 
me weg naar 
de kudde toe. 
Ik kijk naar 
zijn pas, Lang-
zaam maar 
zelfzeker en 
vol energie.
3 typerende 

kenmerken voor authenticiteit: Integriteit en openheid, 
waardering geven en krijgen en zelfzekerheid.
Terwijl ik hem aanstaar begrijp ik wat er nodig is om men-
sen terug naar hun authentieke ik te brengen.
Doordat je zelf authentiek in het leven staat geef je (h)er-
kenning en waardering, straal je integriteit en positiviteit 
uit. Zo creëer je een veilige omgeving waar iedereen zich-
zelf kan zijn. Dus ook op de werkvloer. Want wanneer men-
sen zichzelf kunnen zijn, leven ze meer vanuit intuïtie en 
gevoel waardoor creativiteit meer ruimte krijgt om zich te 
ontwikkelen. Creativiteit is nodig voor groei en groei zorgt 
voor goede resultaten.
Authentieke mensen stimuleren meer mensen om authen-
tiek te zijn, dat is een missie waar ik en Chumani graag aan 
meewerken. Start bij jezelf en zorg voor dat rimpeleffect 
zodat andere mensen zichzelf kunnen zijn.
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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

mailto:sonja.van.damme%40telenet.be?subject=
http://www.countryhorsedancers.be


Als journaliste in ons Belgenland 
wordt het steeds moeilijker om interviews te 
maken, niet dat de artiesten geen interesse 
hebben. Maar omdat ze dun gezaaid zijn, en 
dan is de cirkel vlug rond. Maar we moeten 
ook eens verder kijken dan onze neus lang is, 
er is nieuw talent onder ons, onbekend maar 
ze zijn er. De laatste revelatie die we gehad 
hebben is Miss Lana en dan verkrijg je inder-
daad de hype dat iedereen haar wil boeken. 
Dat kenden we ook toen Carin Care en Texas 
Twixy begonnen, stonden overal geboekt, ie-
dereen wou de eerste zijn die ze ontving in 
hun club.
Geven we jongeren wel genoeg kansen is al-
door de vraag die ik mij stel. Vooral nu de BNL-promo-
tion nights wegvallen, staan we weer een stap naar 
achter in plaats van voorwaarts.

Als we kijken naar onze buren, met dezelfde taal, dan moet 
ik bekennen dat zowel de “Oude garde” als “Nieuw talent” 
daar voortdurend worden gepromoot. En dat hebben wij 
even aan de levende lijve mogen ondervinden.
“Young Talent Night”, georganiseerd door DCMA, Dutch 
Country Music Association, organiseerde dus een avond 
om nieuw talent voor te stellen. Zij organiseren ieder jaar 
de award uitreiking in Nederland, en het moet gezegd zijn, 
een award krijgen geeft toch voldoening niet?

Vijf jongeren stonden te popelen om hun talent te 
bewijzen, met interesse van de Duitse, Nederlandse 
en Belgische pers. Elk bracht een zestal nummers, de 
een wat nerveuzer dan de ander, maar jawel, talent-
vol.
Ik stel ze even aan u voor:

ALICIA GEERLINGS
Deze dame is reeds van in de wieg geconfronteerd ge-
weest met countrymuziek, ze is trouwens de dochter van 
Eddy Gee! Ze ademt country bij wijze van spreken, loopt al 
van kleins af mee van het ene optreden naar het ander. Ze 
heeft als geen ander een enorme podiumervaring, zingt 

vanuit het hart en heeft een mooi uitgebreid repertoire, 
zowel voor luisteraas als linedansers. Deze dame heeft ze-
ker haar papa niet nodig om haar te introduceren in de 
countryscene. Ze deed die avond mee voor de fun, en zie, 
ze heeft onze aandacht wel getrokken, want zij was wel 
mijn favoriet en dit zonder vooroordelen. Alicia, ik hoop 
dat deze meid de kansen krijgt die ze verdient.
Alicia is te vinden op facebook en werkt momenteel aan 
een website, ze is te contacteren via haar vader, Eddy Gee.

JILL FISHER
 22 lengtes is een jonge zangeres afkomstig uit Duitsland. 
Ze is opgegroeid met met countrymuziek. In de auto van 
haar ouders speelden telkens muziekcassettes van Vince 
Gill, Mark Wills en Suzy Bogguss. Voor ze kon lezen en 
schrijven kon ze deze liedjes al meezingen!
Op achtjarige leeftijd stond ze voor de eerste maal op het 
podium van een linedans zomerfeest. Daar bracht ze het 
liedje “My Car” van Shania Twain. Toen wist ze nog niet dat 
dit het begin van een muzikale carrière zou worden. haar 
eerste officiële optreden was in 2005 en vanaf toen werd 
ze een veel gevraagd artiest. In 2016 werd ze uitgenodigd 
om deel te nemen aan “The voice of Germany”, de mu-
zikale ervaring die ze daar heeft opgedaan, noemt ze de 
beste tijd van haar leven.

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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ze een voorkeur draagt voor “Pop, want ik weet dat deze 
formatie ook graag traditionele country brengt.
Ze heeft een mooie stemkleur en ook een goede stembe-
heersing, ze weet waar haar grenzen liggen en dat is vooral 
belangrijk bij de keuze van nummers. Wat ik well mistte 
was, inleving in de nummers. Countrymuziek breng je van-
uit je hart, maar de zenuwen kunnen daar ook de oorzaak 
van zijn. In ieder geval, ze zette een mooie prestatie neer. 
Ze heeft al meerdere malen op het podium gedaan bij 
Western Experience, wat op zich al een mooie referentie 
is. Ze zal in de toekomst ook te boeken zijn als duo, waar-
van we ook al eens van mochten proeven en ja hoor, een 
Cash-nummertje, het ontbrak er die avond niet. Ik hoop 
dat we ook deze dame in de toekomst ergens op het po-
dium kunnen bezig zien.
Facebook.com/jaimytaylormusic

AMBER CAMMINGA
Het is niet vreemd dat muziek uit Nashville in de smaak 
viel bij Amber Kamminga uit het net zo landelijke Groote-
broek, . De countrymuziek van Jewel, Taylor Swift en Kacey 
Musgraves brachten big dreams voor de small town girl. 

Twee jaar lang schreef ze mooie popsongs met attitude 
en dat Amerikaans randje. De muzikale reis bracht haar 
van Groningen tot Alkmaar, van Radio1 tot 3FM en van 
de Uitmarkt op Museumplein tot Paradiso. Het meisje uit 
Grootebroek heeft zelfs in het bekende Bluebird Cafe in 
Nashville, Tennessee gespeeld. De band die ze om zich 
heen verzamelde is warmgedraaid, haar rechtenstudie is 
afgerond en tussendoor vond ze nog tijd voor een tinder-
date of twee. Getting To Know You, de eerste single van de 
EP Star-crossed Lovers, gaat over zulke avonden met iets 
te veel wijn en een man die te mooi is om waar te zijn. De-
buut-EP Star-crossed Lovers kwam 2 maart 2017 uit. Deze 
jongedame schrijft dus zelf haar teksten en 

muziek, ik begon haar zowaar te vergelijken met Heather 
Myles. Maar schrijven is één ding, zingen is het tweede 
punt. Voor mij is dat een jongedame die we zeker nog op 
menig podia gaan tegenkomen en is voor mij echt wel een 
van de favorieten van die avond. Ze weet perfect hoe ze 
het publiek kan bespelen, weet hoe ze zich moet bewe-
gen op het podium, bijna perfect zou ik het noemen. Haar 
liedjes zijn ook perfect dansbaar, moesten er choreografen 
zijn die de moeite doen om eens op haar nummers dansen 
te schrijven, beterr nog, oude dansen kiezen om op haar 
nummers te plaatsen.
 www.amberkamminga.com

Zo dit waren ze alle vijf in een notedop. Voor de nieuwsgie-
rigen onder jullie, en dan spreek ik vooral de organisaties 
toe, geef ik alle informatie per artieste mee.
Ik hoop dat we in de toekomst ook zoiets uit de grond 
kunnen stampen, een “Young Talent Night”. We danken in 
ieder geval de DCMA, dick en Shirley Ann voor de uitnodi-
ging om dit te mogen meemaken.
Tekst: Kaat Vandewoude                            Foto’s: Luc Hillaert

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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Op ons kwam ze over als iemand die zangtalent heeft maar 
nog wat onzeker op het podium staat. Haar keuze van re-
pertoire was ik niet helemaal mee eens, maar dat is ieder 
zijn smaak. Wat mij opviel en dat vind ik zeer gedurfd, ze 
bracht covers die minder gekend zijn en dat vind ik een 
groot pluspunt. Voor mij is het iemand die men kan plaat-
sen bij Countrypop, en daar is niets mis mee. Ik hoop dat 
we haar op onze Belgische wegen mogen verwelkomen, 
want ze is het zeker waard.
www.Jill-Fisher.com

JAMIE PATIWAEL
Jamie is afkomstig uit Gouda, een singer songwriter die we 
best onschrijven als een new-country fenomeen.
Als vierjarige droomde Jamie al over het optreden op gro-

te podia voor vele mensen. Muziek is erg belangrijk voor 
Jamie om haar gevoelens beter te kunnen begrijpen. On-
danks dat de nummers die Jamie schrijft persoonlijk zijn, 
zijn de gebeurtenissen waarover ze zingt erg herkenbaar 
voor het publiek. Op 5 juni 2014 bracht Jamie haar aller-
eerste single uit, genaamd ”Move On”. Ze werkt nu hard 
aan een nieuw project dat naar eigen zeggen ”heel ver-
nieuwend” gaat zijn. Jamie wilt zich inzetten om de coun-
trymuziek nóg populairder te maken in Nederland.

Daarmee brengt ze heel frisse nummer, net zoals de coun-
try het vraagt, met teksten uit het leven gegrepen.
Ze heeft via crowdfunding voldoende bij elkaar verkregen 
om haar eerste cd te betalen. Gedurfd moet ik zeggen, wat 
weerom betekent dat ze een meid is van deze tijd. Ze is 
nog jong, en als ze blijft vasthouden aan haar bedoelin-
gen dan zal zee ver geraken. ze werd begeleidt door een 
gitarist en bracht zeer gevoelige nummers, maar ook hier 
mistte is het gevoel, de zenuwen zullen ook hier wel een 
rol gespeeld hebben. 
Ik hoop ten zeerste dat ze met haar songs de jeugd warm 
kan maken voor countrymuziek. 
In ieder geval, kijk ik uit naar haar cd die op het einde van 
het jaar wordt uitgebracht!
Via facebook 

JAIMY TAYLOR
Deze negentienjarige jonge dame houdt vooral van coun-
trypop en R&B. momenteel maakt ze ook deel uit van de 
Nederlandstalige countryband “TREND” afkomstig uit Til-
burg. Dus mogen we ons niet stuk kijken op het feit dat

http://Facebook.com/jaimytaylormusic
http:// www.amberkamminga.com
mailto:mj.bernards%40ziggo.nl?subject=
http://www.thewhitestallion.nl
http://www.Jill-Fisher.com


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

De El Paso te Wuustwezel was de plaats van 
afspraak. We gaan met Ann en François ook 
een interview doen, wanneer ze goed geset-
teld zijn. Van de El Paso willen ze weer een 
levendig dorp maken, maar dat vraagt tijd en 
… investering.
 

Jo Hideway, zanger, Dirk De Bruyn, solo-gita-
rist, Jean-Marie Stainier, pedalsteelgitarist, 
Karl, bassist, Fred De Swart, slaggitaar, Kim-
berly Weyns, 24 jaar en afkomstig uit Bras-
schaat doet de lead vocals samen met Jo. Zij 
zingt vooral graag een mix van oude en nieu-
we country. Steve Schippers, ik ben 39 jaar 
en woon in Schoten.  Ik neem de drums voor 
mijn rekening.  Ik leef me vooral graag uit in 
verschillende genres van muziek, maar coun-
try heeft altijd in mijn hart gezeten en heeft 
dus nog altijd de voorkeur. 
 

-Texas Moonshine band, heel toevallig heb ik jullie 
door opzoekingswerk gevonden en ik moet eerlijk 
bekennen dat we niet van jullie bestaan af wisten, 
dus vertel…
Steve: We komen allemaal uit verschillende bands, vooral 
countrygroepen. Onze band bestaat uit 5 muzikanten, een 
zanger en zangeres. We spelen ook allemaal in een andere 
band, daarom konden onze pedalsteel gitaarspeler Jean-
Marie en onze bassist Karl er vandaag niet bij zijn.
 Jo Hideway en ikzelf hadden een Rock & Blues groep maar 
op een gegeven moment hield ik het voor bekeken. Ik had 
toen eens een gelegenheidsoptreden in een band. De Ped-
dlesteel gitarist daar, die nu bij ons speelt, wou met mij 
verder gaan. Toen heb ik Jo gevraagd wat hij ervan dacht 
om een band op te richten. Deze heeft dan op zijn beurt 
advertenties geplaatst in kranten en via internet. Zo heb-
ben we de Dirk teruggevonden, onze leadgitarist. Die 
speelt ook nog bij de Road Rangers. Fred  is er ook bij-
gekomen, met wie ik samen vroeger de groep Round Up 
heb gevormd. Dan hadden we twee zangeressen die zich 
hebben gemeld en hebben we uiteindelijk voor Kimberly 

gekozen.
Onze leadzangeres Kimberly is opgegroeid met country-
muziek. Haar moeder is altijd toetsenist geweest voor ver-
schillende countrygroepen.
 

-Voel je een groot verschil tussen vroeger en nu wat 
betreft optredens?
Jo: we hebben het gevoel dat het vroeger veel makkelijker 
was. Je had de westernclub zoals de El Paso, Abilene, Ari-
zona, De Possé en nog anderen. Daar speelden we “echte” 
country, met deze muziek ben je nergens meer welkom. Er 
zijn tegenover vroeger ook veel meer regels, geluidsover-
last en vooral de economische toestand van de clubs.

De Texas Moonshine Countryband op interview in de El Paso

mailto:amdreamcountry.be?subject=
mailto:amdreamcountry.be?subject=
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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

Wat nu vooral primeert is dat sommige clubs ons boeken 
en direct een playlist sturen wat we moeten spelen. Nu 
moet je beseffen dat wij soms weken, zelfs maanden be-
zig zijn met bepaalde nummers. Bepaalde nummers die 
gevraagd worden zijn geen blijvers en verdwijnen na zes 
maanden, met andere woorden, wij kunnen niet altijd aan 
de wensen van de clubs gehoor geven.

-Waaruit bestaat jullie repertoire?
Steve: In het begin hielden we rekening met de line-
dancers, maar dat primeert niet meer. Kijk, een solo artiest 
heeft het veel makkelijker. Die nemen de muziekband en 
op één avond kunnen ze makkelijk een lied instuderen.
Wij hebben een pedalsteel en een leadgitarist, maar een 
pianist, fiddle of blazers hebben we niet. Op een sound-
track staat dat er allemaal op. Wij kunnen ook niet iedere 
week 4-5 nummers instuderen, dat gaat niet.
Dus wij spelen veel variatie, modernere country, bekende 
linedansnummers en ook Oude countrynummers. Soms 
gebeurd het dat wij een lied instuderen, dat niemand kent, 

en opeens blijkt deze populair te zijn en gaan andere ar-
tiesten deze ook brengen, maar dat heb je nu eenmaal. 
Maar dan zijn wij tevreden dat deze al in ons repertoire 
zat. Mijn vriendin Wendy geeft ook les in linedansen, soms 
geeft zij nummers door en die beluisteren we dan. Wat wij 
leuk vinden durven we dan in te studeren. Maar zij bekijkt 
ook onze nummers en probeert op alle muziek een dans te 
plaatsen, daar behoren dus ook oude dansen bij.
Jo: de country wereld is zo veranderd dat op ieder num-
mer een dans moet bestaan. Dat komt vooral vanuit En-
geland want in Amerika gaan ze linedansen en een paar 
mensen geven aan wat je kan dansen.

-Is het nog leefbaar, een band?
We hebben als band minder kansen om te spelen doordat 
de budgetten bij clubs kleiner zijn geworden. Laat ons dui-
delijk zijn, we spelen niet voor het geld, maar een band is 
een grote investering qua materiaal.

We zijn met zeven mensen en als we optreden moeten we 
ook zien dat we er niet aan toe steken. Als wij ergens gaan 
spelen, dan hebben we zo’n twee uur de tijd nodig om op 
te zetten, soundcheck, spelen en afbreken. We zijn mak-
kelijk acht uur weg van huis. Onze vraagprijs houden we 
bewust aantrekkelijk, net zoals andere bands in België. En 
zijn we met 5,7 of 10, dat speelt geen rol, zolang we ons 
amuseren en muziek kunnen maken.
 
Voor info en boeking zie onze facebookpagina
Texas Moonshine countryband
Gsm: 0493/16.49.35
Email: texasmoonshinecountryband@outlook.be

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

Zou het echt niet weten. Gelukkig hebben we Henri Pic-
cini binnen ons bereik om ons daar een woordje uitleg 
over te geven. Ik vind het toch interessant om dat onder-
werp aan te kaarten hoe dat allemaal in zijn werk gaat. 
Vermits Henri liever zelf interview maakt in plaats ven 
geïnterviewd te worden, bezorgde hij ons de tekst via 
mail. Waarvoor toch mijn grote dank Henri.
Muziek licentie
Er zijn verschillende muziek licenties, die waar we ons gaan voor 
interesseren is de licentie om een song op te nemen of anders 
gezegd de MECHANICAL LICENSE. Zonder deze licentie heeft U 
het recht niet om een originele song op te nemen uit een cata-
logus van een muziekuitgever...Omdat ik samenwerk met Ame-
rikaanse muziekuitgevers gaan we ervan uit dat wij hier hun re-
gels volgen. 
Hoe gaat U te werk
U bent geen tekstdichter, geen componist maar U wilt originele 
songs opnemen. Ten eerste gaat U op zoek naar een muziekuit-
gever die U songs aanbiedt die in het genre zijn dat U wilt opne-
men.  Eens U die uitgever gevonden heeft maakt U een songkeu-
ze uit zijn catalogus. Is Uw keuze gemaakt dan laat U dit weten 
aan de muziekuitgever en die zal dan voor die song een opname 
licentie maken zodat U die song kan opnemen. Die licentie kan 
U dan doormailen naar Uw plaatselijke Auteurs Compositeurs 
Maatschappij (ACM)... in België SABAM in Nederland BUMA/ 
STEMRA etc.
Dit lijkt U heel simpel en niet te moeilijk… wel het is zo, Maar....
omdat het in de muziekwereld niet al te goed gaat beginnen 
meer en meer muziekuitgevers geld te vragen voor die licen-
tie, bij anderen is het nog gratis. Amerikaanse muziekuitgevers 
onderhandelen rechtstreeks de MECHANICAl RIGHTS met de 
platen labels en of artiesten die een album uitbrengen in eigen 
beheer. Hier bij ons moeten die rechten betaald worden aan de 
ACM. 
MECHANICAL RIGHTS Mechanische rechten Wat zijn 
MECHANICAL RICHTS… 
Dit zijn de rechten dat u betaald per opgenomen song...in de 
USA is dit 9.1 dollar cent (bijna 10cents per song) . Die rech-
ten worden rechtstreeks geint door de Amerikaanse muziekuit-
gever. Hij gaat U naar gelang de songs die U wilt opnemen uit 
zijn catalogus de rechten laten betalen voor die songs die U wilt 
opnemen TTZ indien U maar een song wilt opnemen uit zijn ca-
talogus dan gaat U 1000X9.1 cent betalen dit is dus 91 US-dollar, 
gaat U voor twee songs uit zijn catalogus dan is dit 1000X18.2 
is gelijk aan 182 US DOLLAR enz. Waar komen die 1000 nu van-
daan. Omdat er minder en minder cd’s geperst worden en er 

meer en meer cd’s per webshops verkocht worden hebben de 
Amerikaanse muziekuitgevers beslist om zo te werk te gaan... 
die 1000 cd’s stellen ze gelijk aan de eerste 1000cd’s die normaal 
zouden geperst worden indien er een distributie zou zijn in web-
winkels etc. Tot op heden worden er maar 1000 aangerekend 
indien er nu cd’s geperst worden vb. 5000 of meer dan zal U 
5000 maal die mechanische rechten moeten betalen naar ge-
lang de songs die U uit zijn catalogus gekozen heeft. Omdat het 
product verkocht word bij web shops zoals I TUNES/CDBABY enz. 
krijgt de muziekuitgever die 9.1 cent betaald van die webshops. 
Van die 9.1 moet hij 50 percent afstaan aan de auteurs compo-
siteurs volgens het contract die ze hebben getekend. Soms is dit 
meer of minder. Wie zijn product wilt verkopen door middel van 
die shops hoeft ook geen rechten te betalen aan SABAM want 
het zijn de shops die die rechten betalen rechtstreeks aan de 
ACM... niet vergeten dat het in de USA-anders werkt. Met het 
bewijs van betaling van die mechanische rechten laat U weten 
aan UW plaatselijke ACM dat die rechten al rechtstreeks betaald 
werden aan de originele muziekuitgever...nogmaals dit werkt al-
leen maar als U met een muziekuitgever werkt in de USA en niet 
hier in Europa. Is dit een beetje te moeilijk te begrijpen dan kan 
U met Uw vragen bij mij terecht. 
INSTRUMENTAL TRACKS AVAILABLE
Dit zijn muzikale banden van de songs die U wilt opnemen. Bij 
sommige muziekuitgevers kan U die tracks tegen betaling beko-
men van al de songs die hij in catalogus heeft bij anderen is dit 
maar een gedeelte van de songs die hij aanbiedt. Wat is er nu 
zo aantrekkelijk aan om met instrumentale tracks te werken. U 
moet geen studio tijd huren, geen muzikanten, geen studio in-
genieur, geen repetities enz.  Als U die tracks heeft gaat U ermee 
naar een studio van Uw keuze en U zet Uw stem er op. Die tracks 
zijn natuurlijk goedkoper dan een studio te gaan uren met alles 
wat er bij past....reken eens uit… laat ons zeggen dat die tracks 
U ieder 350 dollar kosten en U gaat 10 songs opnemen is dit dan 
3500 dollar voor de songs. De muziek wordt ingespeeld door pro 
muzikanten die hier in België een fortuin kosten. Als U het mij 
vraagt is de rekening vlug gemaakt. 
Dit was maar een klein overzicht. Is het niet helemaal duidelijk 
voor U dan kan ik U nog altijd verder helpen met het maken 
van Uw keuze…en waarom niet...we kunnen tezamen een tekst 
schrijven, we mailen die naar een van de compositeurs in Nash-
ville waarmee ik samenwerk, hij maakt er een song van en we 
delen de kosten van die song....

as easy at it is

Enjoy        Henri Piccini

Kan je zomaar een liedjestekst gaan kopiëren of de 
muziek gaan gebruiken van iemand anders?
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JUMPERKE LINEDANCERS
Waar: Lerrekensstraat 36   2220 Heist op den berg

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

Juni
21/jun/17 Kris Kristofferson www.deroma.be of 0032/36001660 De Roma Turnhoutsebaan 329 2140 Borgerhout B 20u/20u30
24/jun/17 Colonell Hammonds Four country sheveningen Boulevard & Plein Kurhaus Scheveningen NL
24/jun/17 Miss Lana, Ales Lemmens De paol, open lucht Alterweerterheide NL
25/jun/17 Conny Lee Stichting Wieringerwerf op wielen Terpstraat NL 13u
30/jun/17 Regy, Miss Lana,Robbie Masters, Conny Lee, 

Ricky Travers, Kris Robyan, Carine Care, Lucky 
Jordan, Eric Bear en Hoa

The White Buffalo C.D of verachtert.Karin@skynet.be  
0474/97 05 29 na 18u

Country & Linedance 
Promotion weekend

Bergplein 2390 Westmalle B

Juli
1/jul/17 Berry Grimm sint Pietersfeesten 9600 Ronse B
1/jul/17 Regy, Miss Lana,Robbie Masters, Conny Lee, 

Ricky Travers, Kris Robyan, Carine Care, Lucky 
Jordan, Eric Bear en Hoa

The White Buffalo C.D of verachtert.Karin@skynet.be  
0474/97 05 29 na 18u

Country & Linedance 
Promotion weekend

Bergplein 2390 Westmalle B

2/jul/17 Regy, Miss Lana,Robbie Masters, Conny Lee, 
Ricky Travers, Kris Robyan, Carine Care, Lucky 
Jordan, Eric Bear en Hoa

The White Buffalo C.D of verachtert.Karin@skynet.be  
0474/97 05 29 na 18u

Country & Linedance 
Promotion weekend

Bergplein 2390 Westmalle B

2/jul/17 Saints & Sinners Countryband op de kiosk te Nuland Nuland NL 14u
8/jul/17 Bob's Country band The Longhorn Western 

Saloon
Venhovenstraat 19 3670 Meeuwen-gruitrode B 20u30

8/jul/17 Kris Robyan, Ron The Happy Triggers Cheyenne 0478.30.48.90 of Smiley 
0474.71.42.54

Bellevuestraat 28 Izegem B 19u

9/jul/17 Berry Grimm Lubbock town Weilerwist D
15/jul/17 Bob's Country Band vzw Diner Dansant Zaal De Horst Gelderhorst 148 Lommel B 20u
16/jul/17 Tin Wheel De Kaasboerin Eerselseweg 99 2400 Postel (Mol) B 14u
16/jul/17 The Cockroach Killers Band, Silver Westhoek Texas Rangers info & res chris.van.hauwermei-

ren@skynet.be  0496.90.66.21
Sint Denijsplein Veurne B 10u tot 19u

21/jul/17 Miss Lana, The Cockroach Killers Band, Tim 
Nash, Regy, Silver

Western Festival 'at' The Frontier City www.bttrc.be Kapelstraat 76 8450 Bredene B 11u

22/jul/17 Conny Lee Stichting Trekker Trek Aagtekerke Festival terrein Walche-
ren

Hoek Pekelingseweg/Aagte-
kerkseweg

4363 AL Aagtekerke NL

23/jul/17 Berry Grimm Den Ariest Koningin Astridlaan 8210 Veldegem B
24/jul/17 Berry Grimm Kaasboerin Eerselseweg 99 2400 Postel (Mol) B 14u
28-30/jul/17 Valley City 4920 Aywaille B
30/jul/17 Tin Wheel www.dijkfeesten.be Gemeentepark 9120 Kallo B 15u
30/jul/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30

Aug

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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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

http://www.willclaase.nl
mailto:info%40willclaase.nl?subject=
mailto:Liliane_vandenbosch%40telenet.be?subject=
mailto:bergerdake60%40hotmail.com?subject=
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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

INDIAN SUMMER  
COUNTRY BAND

LAURA VAN DEN ELZEN  
& JAMBALAYA BAND (DK)

5 & 6 AUGUSTUS 2017

ZATERDAG 5 AUGUSTUS  [ 20.00-0.30 UUR ]

ZONDAG 6 AUGUSTUS [ 14.00-19.00 UUR ]

PAM MACBETH (VS) 
& CASH ON DELIVERY

ROUTE 55+

http://www.chrisssyslinedancers.be
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Country versus Country meet Nashville Rock
Eindelijk is het zover, we kunnen jullie uitgebreid vertellen over ons aankomend evenement. Het evenement gaat door op 
Zondag 13 Augustus op het domein ’t Zilvermeer te Mol. Het wordt een openlucht spektakel met live artiesten en randani-
matie voor iedereen.
De benaming…
Sedert September 2016 zijn wij tweewekelijks te gast bij radio Mol, meer bepaald in het programma Nashville Rock met Eric 
van de Mert. Iedereen die houdt van countrymuziek kan beamen dat er in België en Nederland heel weinig plaats is op radio 
en tv of media voor onze artiesten. Daarom hadden Eric en wij, Luc en Kaat, een pact gesloten om tweewekelijks een artiest 
mee te brengen naar de radio om hem voor te stellen en kenbaar te maken bij de luisteraars. Daar kwamen zeer goede reac-
ties op en terecht, Eric stond meer dan eens verbaasd van de kwaliteiten van de artiesten. Maar is dat genoeg om de artiesten 
te promoten? Dus daarom brainstormden we begin dit jaar over een nieuw concept, een avond zoals Jean-Pierre jaren heeft 
gedaan, dat vinden we te riskant. Tot we op het idee kwamen om dit openlucht te gaan doen op een mooie locatie, waar 
een mooi overdekt podium ter beschikking is en waar radio Mol thuis is. Daarom besloten we ook om er een geheel van te 
maken, live artiesten en live uitzending op de radio, in het programma van Eric. Zo ontstond de naam Country vs. Country 
meet Nashville Rock.
Dus na een overtuigende briefwisseling en een goedkeuring van het Zilvermeer en de provincie Antwerpen kunnen we onze 
tenten opslaan op het recreatiedomein ’t Zilvermeer.
Programma… We voorzien randanimatie, shops, workshops linedansen. Plaats om te dansen is er ook voorzien naast het 
podium en andere leuke kindvriendelijke dingen. De artiesten gaan van start om 14.00 uur met de liveoptredens tot 22.00 uur.
Om 18.00 gaan we live in de ether tot 21.00 en laten dus elke artiest aan het woord met aansluitend nog wat muziek.
Om 21.00 starten we de slotshow tot 22.00 uur.
Artiesten…
De countryband Tin Wheel, Berry Grimm en Carin Care, Tim Nash en Miss Lana, Johnny Trash, Robbie Masters en Conny Lee, 
Simon Devon Burridge en Amy Lee Bennett. Deze volgorde is lukraak genoteerd, dus niet de line up. En we hebben ook niet 
vergeten om er artiesten uit Nedeland bij te betrekken, want daar stond BNL steeds garant voor en die trend gaan we zeker 
voortzetten.
8.5Nog vragen… Deze mag je geruststellen, wij staan jullie zeker te woord. En in de volgende edities, op de website en FB 
zullen jullie de komende weken nog aanvullende informatie vinden.
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