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Voorwoord
Was het gewaagd mijn speech vorige maand, dan 
ben ik nu milder gestemd en daar heeft het mooie 
weer alles mee te maken. Stilaan begin ik al te dro-
men van alle festiviteiten in het vooruitzicht en 
ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben. Toch 
was er in de maand Januari wat turbulentie te voe-
len, vanuit Middelkerke kwam het nieuws dat het 
countryfestival een week later doorgaat, de telefoon 
stond roodgloeiend bij Harry, de organisator hier-
van. De mensen van het festival in Thorn lieten ook 
een persbericht verschijnen dat hun evenement in 
een nieuw jasje wordt gestoken en verhuist naar een 
nieuwe locatie. Gelukkig waren er ook positieve be-
richten die onze mailbox vulden, festivals die reeds 
de namen konden bekend maken van hun line up 
en andere mooie ontdekkingen. Het eerste niet on-
belangrijk evenement in het verschiet is de “Benefiet 
for Sirius”, daar word ik weer verwacht om de pre-
sentatie te doen. Het is zo’n beetje het eerste grote 
evenement waar we met zijn allen samen kunnen 
genieten van een heerlijke dansavond. Dat het voor 
een goede zaak is, siert ons allen des te meer. 
Laten we toch hopen dat de zon blijft schijnen en de 
volgende maanden nog meer goede vooruitzichten 
brengen, geduld is een mooie zaak zegt men…

Kaat, Luc, Eric, Sven, Maroush
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Festivals 2019
Datum Naam festival Plaats Website
25 – 26 jan 24ste Western Experience ’s Hertogenbosch (NL) www.westernexperience.com
24 - 26 mei zydecozity (Cajun & zydeco) Raamsdonkveer (NL) www.zydecozity.nl
24 – 26 mei 18de American Journeys Cambrai Cambrai (Fr) http://www.american-journeys.

com/
1- 2 juni 19de Amarant country festival Tilburg (NL) www.thewhitestallion.nl
8 - 9 juni 15de Hamawe Roots festival Virton (B) www.hamawe.be
9 juni Grevengrass (bluegrass) Greven (D) www.grevengrass.de
28 - 30 Juni Marshall’s Festival Merksplas (B) Marshalls Festival
05 - 07 juli Country & line dance promotion week-

end
Westmalle (B)

05 - 07 juli American Tours Festival Tours (Fr) www.americantoursfestival.
com/ 

12 -14 juli Country in Mirande Mirande (FR) www.countryinmirande.com
14 Juli Rolde Country linedance Summer 

festival
Rolde (NL) www.facebook.com/countryrol-

de
21 Juli Country & Western Festival van de Kust Bredene (B) www.bttrc.be
22 – 25 juli Speed Limit Country Festival Handel (NL)
26 – 28 juli 28ste Barvaux City Festival Barvaux-Sur-Ourthe(B) https://countrybarvauxcity.

weebly.com/
26 - 28 juli 32ste Festival country Rendez-vous Craponne sur arzon (FR) www.festivaldecraponne.com
27 – 28 juli Festival Country en Retz Saint Viaud 44 (FR) www.countryenretz.fr
31 juli – 4 aug 14de La Roche Bluegrass Festival La 

Roche Sur Foron
La Roche sur Foron (FR) www.larochbluegrass.fr/

03 - 04 aug Country weekend Oirschot Oirschot (NL) www.country-oirschot.nl
11 augustus 3de Country vs Country festival Zilvermeer Mol (B) www.countryversuscountry.be
23 – 25 Aug Country Festival Middelkerke Middelkerke (B) www.countrynewgereration.be
24 – 25 aug Country Wetern  festival Herkenbosch (NL) www.countrywesternfestival.nl
13 - 15 sept Festival Friends of Country live  Mierlo(NL) www.friendsofcountrylive.nl
13 – 15 sept American Saloon Tarbes Tarbes (FR) www.americansaloon.fr
20 – 21 sept Country Night Gstaad Gstaad (Zwitserland) www.countrynight-gsaad.ch/en
20 - 22 sept Good old Days Chatauroux (FR) www.goodolddays.fr/
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Bjorn Eriksson, muzikant, componist en producer, ook bekend als een van de voor-
malige gitaristen van Zita Swoon en hij maakte deel uit van The broken circle 
breakdown band. Natalie Delcroix maakt deel uit van de groep Laïs, was achter-
grondzangeres op de eerste plaat van Admiral Freebee en ging op tournee met 
Country Ladies. Samen vormen ze het duo Eriksson Delcroix en dragen ze Country 
en Bluegrass hoog in het vaandel.
Vijf jaar geleden zijn jullie gestart als duo 
Eriksson Delcroix, maar jullie hebben beiden 
reeds een serieus palmares bij elkaar ver-
gaard met andere projecten. Hoe is de pas-
sie voor muziek bij jullie ontstaan? Bjorn: Daar-
voor ga ik eventjes terug naar mijn kindertijd, mijn ouders 
waren gescheiden en wanneer ik bij mijn vader verbleef 
hoorde ik niets anders dan de geluiden van banjo en voor-
al ook bluegrass muziek van Earl Scruggs en Bill Monroe. 
Mijn vader is ooit naar Louisiana geweest op achttienjari-
ge leeftijd en daar werd hij verliefd op deze bluegrassstijl. 
Toen hij terugkwam heeft hij zich een banjo aangeschaft 
en is er beginnen op spelen. Op een leeftijd van dertien 
veertien jaar begon ik gitaar te spelen, een akoestische 
gitaar, ik was in de ban van Jimi Hendrix en vooral van 
Clarence White, zijn gitaarspel imponeerde mij zo erg dat 
het een obsessie werd. Maar stilaan begon mijn interes-
se voor die bluegrass muziek te groeien, ik vond dat toch 
wel iets hebben, iets virtuoos. Ik wou het leren, in de eer-
ste plaats om later samen met mijn vader te spelen en 
zo meer contact met hem te hebben. het was precies of 
dat het voorbedachte rade was, toen hij ons had verlaten 
door de scheidin, had hij een pick up achtergelaten. Deze platenspeler werd een onderdeel van mijn “Leren spelen” op 
een akoestische gitaar, het was een Lenko platenspeler. Daar kon je dus een plaat op 33 toeren laten draaien maar ook 
op 16 toeren, dat is dan exact een octaaf lager en voor mij was dat de juiste toonaard en zo kon ik dat volledig analyseren 
hoe ik dat kon naspelen. Zo kon ik elke noot heel traag naspelen. Ik ben verder blijven studeren en later spraken we af, 
mijn vader, mijn zus en ikzelf om een groepje te op te starten. Zo zijn we begonnen met bluegrass te spelen, ons groepje 
speelde onder de naam Hank Van Damme. Dat waren twee namen die hij had samen vermengd, Hank Williams en Jean 
Claude VAN DAMME, best grappig eigenlijk. Ik was daar niet zo voor te vinden, die naam verwees naar een persoon ter-
wijl we eigenlijk een groep waren, dus een groepsnaam zou beter geweest zijn. Dat was een heel leuke tijd, we speelden 
op straat en in cafés. Op mijn negentiende ben ik dan gaan spelen bij “Zita Swoon” en daar ben ik dan zo ongeveer zeven 
jaar bijgebleven, nadien spelde ik ook bij “Maxon Blewitt” en bij “Admiral Freebee”.
Dan kom ik even bij jou Natalie, hoe ben jij in de muziek terechtgekomen?
Dat is heel toevallig gebeurd, op mijn tweeëntwintigste ben ik beginnen zingen bij “Laïs”. Ik kende een van de meisjes 
die daarvan deel uitmaakte, en toen Soetkin de groep verliet werd ik gevraagd om haar plaats in te nemen. Ze hadden 
mij ooit eens horen meezingen met een liedje, en vonden dat goed klinken. Dus binnen de kortste keren stond ik op het 
podium met “Laïs”, dat was direct heftig, want ik heb nooit een caféconcert meegemaakt met “Laïs”, dat was direct in 
culturele centra met veel publiek. Voor iemand die bij wijze van spreken alleen onder de douche zong was dit aanpassen, 
het was wel een voordeel dat ik een grote fan was van dit trio. Toen was dat niet hip, drie grietjes die Nederlandstalig 
over het zoutvat en zo zongen, zelfs mensen van mijn leeftijd vonden dat op het kinderlijke na klinken. Maar ik vond dat 
ongelofelijk wat die deden, juist omdat ze anders deden. Voor de rest van thuis uit heb ik geen enkele muzikale opleiding 

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
http://www.heartofthewest.be
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genoten, maar mijn vader had wel een platenspeler. Wat legde ik daarop, de platen van mijn vader natuurlijk, dat ging 
van de Beatles, The Rolling stones, Blondie maar vooral Kenny Rogers en Dolly Parton. Die twee vond ik echt ongelofelijk, 
maar ook Billie Jo Spears met “Blanket on the ground”, vond ik zo mooi. We hebben dat zelfs vorig jaar moeten zingen op 
ons concert voor mijn vader, anders zou hij nooit meer komen zien! Nadien vertoefde ik zowat in de rockabilly wereld, dat 
kwam door een goede maat van mij, die speelde in groepjes en die ging vooral in Nederland gaan spelen. Dus luisterde 
ik ook heel vaak naar muziek van Wanda Jackson en Hank Williams. Daar is mijn liefde voor country mee ontstaan, later 
ben ik, doordat Bjorn bij Zita Swoon en andere rock ’n roll groepen speelde met hem in aanraking gekomen. ik vond dat 
een leuke en vooral knappe gast, mijn oog was daar opgevallen, hij was wel heel opvallend gekleed met een salopette en 
een cowboyhoed en gaf veel show. Maar ik was nog meer geïnteresseerd in hem omdat ik wist dat hij ook met country 
bezig was, dat was toen op dat moment ook niet hip. Mijn vriend heeft dan een groepje gevormd met Bjorn en zo ben 
ik bij hem terechtgekomen en werd ik eens meegevraagd om iets mee te zingen. na de eerste repetitie hebben wij een 
hele nacht met ons tweeën muziek beluisterd en “Love Hurts” gezongen. We kwamen tot de vaststelling dat we beiden
dat liedje kenden, hebben dat samen gezongen en opgenomen, dit allemaal tijdens onze eerste ontmoeting! Het was een 
totale verrassing om iemand te vinden die dit lied ook zong in de versie van Emmylou Harris en Gram Parsons zingt, dat 
was een “match made in heaven”! Ja dat maakte enorme indruk op mij, zo van “Wat gebeurd er hier?” Ik heb voor “Admi-
ral Freebee” de backing vocals mogen inzingen op zijn eerste plaat. het leuke hieraan was dat hij had gehoord dat ik een 
nogal hese stem had, maar die wist ook dat ik fan was van Dolly Parton en Hank Williams. Tijdens de opnames in de studio 
had deze niet beter gevonden dan een foto van Dolly Parton op mijn statief te plakken, om mij te laten weten hoe het 
moest klinken. We hebben allebei met Admiral Freebee gespeeld maar allebei op andere momenten en op andere platen.

Op een bepaald moment besluiten jullie als duo verder te gaan… 
Ja, die nacht met Natalie is het begin van onze relatie geweest, verliefd geworden op elkaar. Op dat moment speelde ik 
ook in een countrygroep met Walter Broes, gekend van de “Seatsniffers en The Mercenaries”, dat ging iets meer naar de 
stijl van de honky tonk, Wayne Hancock en Hank the 3(Hank Williams III). Met mijn computer was ik aan het experimente-
ren, dat komt wat voort uit mijn belevenissen uit de tachtiger jaren, de tijd van de New beat waar ik ook mee opgegroeid 
ben. Ik ben ook wat met elektronische muziek bezig, dus ik was zowat aan het puzzelen en probeerde country en elektro-
nica samen te voegen om te zien wat ervan komt. Zo heb ik met een liedje van Hank Williams geëxperimenteerd en kwam 
er iets heel raars uit de bus. Het moment dat wij elkaar leerden kennen heb ik haar wat opnamesvoorgelegd en daaruit 
zijn dan het duo ”The Partchesz” ontstaan. Dat was eigenlijk country maar in een heel vreemd jasje, deze muziek werd in 
recensies omschreven als uiterst geschikt voor niet-ingewijden die door hun afkeer van de countrysound de countrysong 
niet meer horen. Ik herinner mij nog goed dat wij een paar keer optraden op festivals, samen met groepen waar wij naar 
opkeken, zoals de “Handsome family”. Die kenden al die klassiekers en die keken echt naar ons, ze vonden het wel goed 
maar terzelfdertijd hadden ze toch zoiets van… dat was zowat een verkrachting van die klassiekers. Dus wij traden reeds 
op als duo voor dat de film “The broken circle breakdown” op de proppen kwam, toen deze uitkwam hebben we besloten, 
op dien boot moeten we springen en een echte plaat te maken met country en bluegrass. Daarvoor moesten we wel onze 
naam veranderen, “The Partchesz” was iets heel geëxperimenteel en hadden we voor en tegenstanders van dit soort mu-
ziek. Het moest los staan daarvan, en doordat de naam Bjorn Eriksson verweven was met “The broken circle breakdown” 
stelden de platenfirma voor om onzer beiden achternamen te gebruiken. Dat vonden ze commercieel genoeg klinken en 
zijn we ervoor gegaan, 2014 was het geboortejaar van Eriksson Delcroix.

Wanneer ik de namen van jullie cd’s lees, zijn jullie naar Amerika getrokken om opnames te 
maken? 
Neen, niet voor opnames te doen, we zijn wel vlak na de eerste plaat naar de “Swamps” (moerassen) vertrokken naar 
Amerrika. Het was de bedoeling om in Nashville een gitaar te kopen, een excuus eigenlijk want hier vindt men dat ook, 
maar het was de bedoeling om een en ander met elkaar te combineren. In Nashville heb je ook Jack White van de White 
Stripes Third man records zijn studio’s, daar heb je zo’n cabine staan die vroeger in de jaren veertig werd gebruikt. Je 
stopte er een dollar in en dan kon je een opname maken van anderhalve minuut lang, dat was indertijd bedoelt voor de 
soldaten. Die konden in plaats van een gewone brief een tekst, gedicht of liedje opnemen en dit plaatje dan opzenden 
naar de familie. Er lagen zelfs enveloppes bij zodat deze direct op de bus kon. Jack White heeft dus zo’n cabine opgekocht, 
laten restaureren en staat in zijn studio. Een opname daarvan klinkt heel erg krakkemikkig, maar dat geeft juist die sound 
terug van vroeger, het heeft zijn charmes. Dat was zo’n beetje ons excuus om een gitaar te kopen in Nashville, konden we 
gelijk een opname maken. Maar we zijn dus wel in de “Swamps” getrokken met een bootje en een gids erbij, Alain, onze

 drummer en goede vriend, heeft toen gefilmd terwijl 
we zongen. We hebben opnames gemaakt op verschil-
lende locaties, ook in een poolhouse gezongen omdat dat 
daar zo mooi klonk, dat was aan een tankstation. Die uit-
baatster kwam direct naar buiten, ze was zeer onder de 
indruk van ons en vroeg van waar wij afkomstig waren. 
We hebben heel veel gezongen voor Amerikanen, waar 
we logeerden maar ook op straat en hebben dat gefilmd 
om een documentaire te maken. Dit kon ooit van pas ko-
men als promotiefilmpje bij het uitbrengen van een cd.

Jullie componeren en schrijven zelf num-
mers, zijn deze geïnspireerd op jullie trip 
naar Nashville, Natalie? 
Ja sommige wel, zeker het nummer Nashville Tennessee, 
maar het is ook zo, niet op de eerste plaat maar vooral 
op de tweede en derde plaat die gaan vooral over vrien-
den van ons die overleden zijn. Daar zal je een combinatie 
van de twee op vinden. Op onze eerste cd staan ook wel 
wat nummers van de Carter familie en nog paar bekende 
nummers, het gaat eigenlijk vooral wat er op dat moment 
leeft dat we erop gooien. Niet altijd uit het leven gegre-
pen, soms ook fictie hoor, dat vinden we plezant om te 

doen ook. Ik schrijf af en toe wat nummers, er staan er verschillende op de cd’s, het is vooral Bjorn die schrijft, hij is het 
meest getalenteerd. Ik heb de stem mee maar Bjorn is eigenlijk een creatieveling, ook in tekenen en zoveel meer. De cover 
van de eerste cd heeft hij getekend, de laatste cd-cover heeft onze bassist, Peter Pask dan ontworpen. We wilden voor de 
laatste cd iets anders, de muziek is zowat lichter, feestelijker, met cajun invloeden en we wilden daar geen serieuze foto 
op kleven.

Bjorn, jij componeerde en bewerkte de nummers voor de film “The broken circle breakdown”, 
je speelde ook mee in de band. Hoe ondervond je de hype die ontstaan is door die film?
Het is een samenloop van omstandigheden geweest, voor mij was dat surrealistisch, heel mijn leven in café’s gespeeld 
voor mensen die naar bluegrass kwamen luisteren. Ook veel op straat gespeeld en soms zoeken naar optredens in Neder-
land omdat de scene voor die muziek daar wat groter was. En dan ineens die film, het was echt niet voorzien dat dit zo 
zou escaleren en zeker niet de bedoeling. Die film is er gekomen in 2012, we zijn blijven toeren tot in 2015. De film was 
uitgekomen en de producer en de regisseur stelden voor, als promo tijdens het festival in Gent, een paar concerten te 
doen. Dat werd zo’n succes dat we opeens overal werden gevraagd, we konden toen gerust wel elke dag ergens optreden, 
bangelijk, we werden zelfs tot in Frankrijk gevraagd! We hebben er opgetreden in de Olympia, stel je voor, met bluegrass 
muziek nog wel, ik krijg er nog kippevel van! Het publiek ging nog meer uit zijn dak dan in België, dat was op het hysteri-
sche af, onvoorstelbaar! We hebben op supermooie festivals mogen spelen, ook in een Romeins Colosseum,een prachtig 
decor! Maar toen moest een keuze gemaakt worden want zowel Veerle Baetens als Johan Heldenbergh hadden zo’n 
drukke agenda met hun acteerwerk, ze konden dit er niet meer bijnemen. Je moet ook weten dat de groep uit zeven per-
sonen bestond, wat niet evident is om iedereen bij elkaar te krijgen en de agenda’s gelijk te stellen. Het was gewoon niet 
meer combineerbaar geworden voor iedereen. Het deed pijn bij iedereen om te moeten stoppen, het was emotioneel
Misschien komen we ooit wel terug met een x aantal jaren, als een reünie, wie weet, het zou wel leuk zijn. Het was ook 
geen optie om Veerle en Johan te vervangen, dat was zo’n hechte band geworden dat het niet meer zou kloppen.

Het rare is dat het onderwerp van de film geen verband had met de film, ze konden evengoed 
een andere stijl van muziek op geplaatst hebben, Bjorn? 
Het gaat natuurlijk wel een beetje over de dualiteit van een Amerikaliefhebber en dat stamcelgedoe en dat gekloonde 
verboden was. Die film is er eigenlijk gekomen door Johan Heldenbergh, dat was een toneelstuk geschreven door hem

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
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en had heel veel succes. Felix van Groeningen vond dat zo prachtig dat hij daar een film van wou maken, maar wel met 
bekende gezichten zoals Veerle Baetens. Hij koos er dan voor om mij erbij te hebben, iets wat ik totaal niet had verwacht. 
Felix contacteerde mij in 2012 om de soundtrack te bezorgen voor deze film, ik heb enkele nummers gecomponeerd en 
nieuwe arrangementen gemaakt op bestaande nummers. dat was heel tof om te doen. Wij woonden toen nog in Deurne, 
ons vriendin had daar een meubelwinkel en wij woonden daarboven. Het leek zo’n beetje op een commune, er woonde 
daar nog jong volk en vanachter had je dan een zaaltje, waar kleine optredens doorgingen, en dan nog een tuin met een 
caravan. Boven die meubelwinkel hebben we alles opgenomen, er werd gerepeteerd samen met Veerle Baetens in de 
tuin, met de kippen op tafel. Dat was ook deels de inspiratie van hoe de film moest zijn.

Natalie, jij maakte geen deel uit van de cast, hoe verging jou heel die belevenis?
Een gezonde portie jaloezie kwam nu en dan wel eens de kop opsteken, voor mij was het soms wel raar, vooral omdat veel 
van die nummers in ons repertoire zaten. Vooral dat ene nummer dat Bjorn met Veerle zong, “The one i love is gone”, zo 
heel af en toe… Wat soms een probleem was, toen Bjorn en ik achteraf samen optraden, veel mensen verwachten dat wij 
voorbeeld het nummer “I needed you” zouden brengen. We vonden dat we dat niet konden doen, dat was uit the broken 
circle en wij zijn wij. Wij hebben daar echt tegen moeten vechten, onze plaat was toen ook traditioneler, nog meer akoes-
tisch en leunde meer tegen die film. Ons publiek bestond toen ook uit een groot deel die de film had gezien, ondertussen 
is ons publiek ook veranderd, vooral omdat wij ook heel avontuurlijk zijn op het gebied van onze muziek. Ons publiek is 
veranderlijk, sommigen vallen af en er komen dan weer nieuwe bij, en dat is goed!

Jullie komen op elke cd weer vernieuwend voor de dag, Natalie?
Klopt, maar ik wil er ook aan toevoegen dat wij live ook heel wat uptempo bluegrass nummers brengen, en die staan niet 
op ons platen. Wanneer de mensen ons platen horen, vinden ze het soms jammer dat juist die nummers er niet op staan. 
Ik vind dat wel spijtig maar Bjorn is van mening wanneer het geen eigen nummer betreft, we dat niet moet op plaat zet-
ten. Nu hebben we op de laatste cd wel een cajunnummer gezet, eentje dat zijn vader al jaren zingt, maar ik denk dat wij 
toch ooit eens een cd moeten volstouwen met al die nummers die we dan wel live brengen. Zo een echte bluegrass plaat 
uitbrengen, dat moeten we toch eens overwegen om te doen, misschien een box met verschillende stijlen!

Jullie nieuwe cd is uit, dat betekent toeren, Bjorn?
Inderdaad, we hebben eerst twee try outs, een in Oudenaarde en in Brasschaat, dat is altijd spannend want er kan altijd 
wel iets verkeerd lopen, en dan start onze toer langs de culturele centra.
We zitten eigenlijk in een luxesituatie waar ik altijd van gedroomd heb, creatief te kunnen zijn, een platenfirma te hebben 
en een goede ploeg rondom te hebben. Die culturele centra worden door onze manager en agent al een jaar op voorhand 
geboekt, het concept is dus geboekt wat samenhangt met een nieuwe plaat… die er nog niet is! Dus we zitten continue 
met deadlines, ik ben niet zo iemand die ’s morgens opstaat, zijn gitaar vastpakt en een liedje begint te schrijven, hele-
maal niet! Dus dat is nu de derde plaat dat ik zo verwezenlijkt, dat lukt mij al voor vier albums lang, telkens werken naar 
die deadline toe. Maar de volgende keer zal ik het toch eens anders proberen aan te pakken. 
We hebben 5 cd’s gebracht in een toch relatief tempo en hebben nu besloten om wat ademruimte te nemen. We kregen 
heel wat media-aandacht de laatste jaren maar u willen we onszelf een beetje ontlasten en eens genieten van ons succes 
met Eriksson Delcroix
                                        

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: railroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd

1ste cd Laatste CD Relaised Januari 2019

Agenda Optredens zie
www.erikssondelcroix.com

Facebook
ErikssonDelcroix

Tekst: Kaat Vandewoude     Foto’s: Eriksson delcroix

mailto:railroad.c.d%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/the.railroad.cd/
http://www.erikssondelcroix.com
https://www.facebook.com/ErikssonDelcroix?ref=hl
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Jij maakt samen met Thilly Frank een reis 
naar Tjechië?
Ik ben er vorig jaar geweest omdat ik geboekt was voor een 
privéfeestje, en die dame van de B&B kwam met het idee 
op de proppen om een reis te organiseren. Ik vond het wel 
leuk, maar heb haar ook erbij verteld dat ik nog niet zo po-
pulair ben dat ik een hele bus volkrijg met mensen die wil-
len meegaan. Toen heb ik contact genomen met Richard 
Meurinck van Maribus maar ook met Country Linedance 
stichting the Indian outlaws. Ik heb hem erbij betrokken 
omdat ik al heel lang als vast artiest telkens weer wordt ge-
boekt bij hem. Zo is het idee van de reis ontstaan en onder-
tussen is er voldoende interesse om de reis door te laten 
gaan, heel spannend! In Tjechië is er ook countrymuziek 
maar ze wilden toen een Engelstalig countryartiest hebben 
in plaats van een plaatselijke band of artiest, maar ik heb 
vernomen dat ze toch een band zal bijplaatsen om er een 
soort van festival van te maken. Ik weet nog niet precies 
hoe de reis er uit zal zien, ze gaat in ieder geval door.

Er is sprake van een cd, vertel eens wat meer 
hierover…
Ik ben vorig jaar in contact gekomen met Neo Music, mijn 
vriendin Alexis Candy heb ik leren kennen in Westenwald in 
Duitsland. We zijn in contact geraakt met elkaar, ze wil heel 
graag het gaan maken in de muziek en dat wil ik ook, eigen 
muziek gaan maken. Zij is songwriter en heeft dus verstand 
van muziek, dus we gaan samenwerken. Ondertussen heb 
ik een relatie met haar en hebben we ook een eigen kerst-
nummer uitgebracht. Wij hadden een duet waarvan zij de 
tekst en de muziek gecomponeerd heeft, Neo Music heeft 
er een muziek bijgemaakt, een lekkere commerciele, maar 
toen kwam Kerst eraan en toen hebben we ons even ge-
concentreerd op een nummer dat zij gecomponeerd heeft. 
John van Neo Music heeft daar een nieuw arrangement 
omheen gebouwd, tekst erbij gemaakt en die hebben wij 
uitgebracht. Daardoor is dat ander nummer blijven liggen, 
ook omdat we wat wilden gaan veranderen aan de tekst, 
toen ben ik ziek geworden en is er niets meer van geko-
men, dus gaan we deze terug oppakken dit jaar. Een duet 
zit er dus aan te komen, dankzij haar zijn ook mijn plannen 
versneld, omdat ik haar mee ondersteund en ikzelf ook een 
cd van ga maken met eigen nummers. Eind van 2019 zou hij 
moeten klaar zijn, dus dat moet lukken.

Welke stijl mogen we verwachten op jouw 
cd?
dat zal een combinatie zijn van Alan Jackson en Ray Scott 
in dit geval, want dat ligt mij het beste. Ik vind dat country 
met gevoel, echt country. De covers zullen een paar num-

mers van Ray Scott zijn en wanneer ik een nummer van 
Alan Jackson ga coveren, zal het niet een nummer zijn die 
gekend is. Ray Scott is hier nog niet zo gekend in de line-
dans, en dan hopen dat op eigen nummers dansen worden 
geschreven en misschien een onverhoord succes meebren-
gen. Je weet het allemaal niet op voorhand natuurlijk hoe 
het zal aanslaan.
Die cd moet de kers op de taart worden, kijk ik droomde 
ervan om ooit op Western Experience te mogen optreden, 
dat is dus jaar gebeurd. In Thorn heb ik ook mogen staan, 
deze stond ook op mijn bucket list, mag ik ook aanvinken. 
Ik blijf met mijn twee voeten op de grond en vind het nog 
steeds geweldig dat mensen mij boeken. 

Voor info en boekingen:
E-mail: info@koersproductions.nl
Website: www.koersproductions.nl/patrick
Facebook: Country zanger Patrick Koers
youtube: Patrick Koers

Tekst: Kaat Vandewoude Foto’s: Patrick Koers & Luc Hillaert

Patrick Koers, de nieuwe generatie countryartiesten!
Hij houdt van Ray Scott en Alan Jackson, maar zingt evengoed covers van de traditionele ster-
ren zoals Johnny Cash, Waylon Jennings en Willie Nelson. Hij brengt ballads maar ook uptem-
po nummers. Maar naast dit alles is hij ook een artiest die vernieuwend en vooruitstrevend is, 
zijn cd met vooral eigen nummers die we mogen verwachten eind dit jaar zal daar het bewijs 
van zijn. In België niet zo gekend maar daarom niet onbemind, een man waar we zeker nog 
van zullen horen… ook in België!

THE NACOGDOCHES 
Waar: De Kilt

essex Scottishlaan 3, 8434 Westende
Lesavond: dinsdag Van 20.00 - 22.00

Contact: Luc De Beer: +32(0)478 31 21 82
E-mail:                           Website: 

The WINCHESTERS Country Dancers
 

Lesavond: vrijdag Van 19.00 - 20.00 (Beginners)
                                                    Van 20.00 - 22.00 (Gevorderden)

Contact: Kaat Tel: +32(0)472.81.61.19
E-mail: Kaat.vandewoude@gmail.com                                      Facebook: Thewinchesterscountrydancers

Patrick jij bent een nieuw talent in de coun-
trywereld, nog niet zolang bezig…
Ik ben nieuw in het milieu maar ik zing al heel lang, sinds 
mijn 30ste met een onderbreking door mijn verhuis van 
Brabant naar Overijssel. Ik heb toen wel een en ander op-
genomen in mijn eigen omgeving en ben toen uiteindelijk 
weer in aanraking gekomen met muzikanten. Dan ben ik 
weer naar jamsessies gegaan en toen is het weer beginnen 
kriebelen. Ik heb toen in 2012 een auditie gedaan voor een 
soort van countrystar wedstrijd, daar zat Yvonne Verhae-
gen ook in de organisatie, zij hielp ook om de artiesten op 
te vangen. Dus toen was ik alweer bezig om actiever te wor-
den en heb ik later een band opgestart, “Troubled Men”, 
met jonge muzikanten maar na anderhalf jaar wilden die 
weer wat anders gaan doen en heb ik besloten om weer 
solo te gaan. Het is best lastig om een groep bij elkaar te 
houden, we hadden enkel de zondag om te repeteren.
Vanwaar jouw interesse voor countrymuziek?

Ik ben opgegroeid met countrymuziek, mijn vader was 
vrachtwagenchauffeur, hij reed voor de Amerikaanse troe-
pen in Duitsland met Heineken bier. Ik heb het werk van 
mijn vader niet overgenomen maar ik ben wel bijrijder ge-
weest bij anderen. ik ben ook chauffeur geworden bij de-
zelfde firma en ja, die muziek is blijven hangen en ik vond 
het hele mooie muziek. Het is muziek met emotie en gevoel 
in.

Het moment dat jij gestopt ben met zingen 
was er ook een impasse binnen de country-
wereld. Heel wat bands die afhaakten, men-
sen die uit de club stapten. Gelukkig is de 
country in zijn geheel weer aan een opmars 
bezig, want we zien ook veel nieuwe bands 
en soloartiesten verschijnen, toch positief?
Jazeker positief, we zijn geen concurrenten onder elkaar 
maar gewoon leuke collega’s. Wanneer we elkaar zien is 
het gezellig bijkletsen, het is telkens weer een feest want je 
raakt bevriend met elkaar, zeker wanneer je samen op een 
festival staat. Dan trek je de hele dag met elkaar op, je blijft 
ook in contact met elkaar.

Hoe stel jij jouw repertoire samen?
Wanneer ik iets leuks hoor, dan ga ik kijken of er een orkest-
band verkrijgbaar is, als die ga ik de tekst gaan instuderen. 
Dan laat ik zoeken of er een dans op is, ik heb nu een re-
pertoire van Ray Scott, niet zo bekend binnen de linedans. 
Maar wanneer ik die nummers zing dan geef ik aan welke 
dansen erop kunnen. Als het een vreemd nummer is voor 
de dansers dan is het nummer soms bijna afgelopen voor ze 
vinden welke dans erop gaat, vind ik wel jammer. Ik wil niet 
structureel aan dezelfde nummers vast blijven zitten bij die 
dans, als er een dans op kan, dan moet dat toch kunnen.
Ik heb Thilly Frank ook aangesproken over welke dans het 
best past bij een welbepaald nummer, zij luistert en heeft 
de ervaring om daar direct een dans te kunnen op plaatsen

mailto:info%40koersproductions.nl%20?subject=
http://www.koersproductions.nl/patrick
https://www.facebook.com/patrick.koers.39
https://www.youtube.com/user/Mr73magic73
mailto:Kaat.vandewoude%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Thewinchesterscountrydancers/
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Gezien het feit dat wij links en 
rechts buren hebben, Nederland 
en Frankrijk, willen wij jullie ook 
de festivals in Frankrijk voorstel-
len. Het eerste festival in de rij 
vindt plaats in Cambrai en kreeg 
de naam “The American Jour-
neys”. Dit festival gaat door op 
Vrijdag 24, Zaterdag 25 en Zon-
dag 26 Mei 2019. Ik heb voor jul-
lie over alle artiesten informatie 
opgezocht en geef een kleine be-
schrijving van elk. In de volgende 
magazines mogen jullie ook in-
terviews verwachten van enkele 
van deze deelnemende artiesten. 
Ik kan je nu reeds meegeven dat 
er groot talent op het podium ge-
dropt wordt. Alles gaat door in 
de “Palais de Grottes”, een in glas 
en betonnen paleis die door zijn 
transparantie toelaat om te inte-
greren met de groene natuurlijke 
omgeving rondom. De prijzen 
maken het festival voor iedereen 
toegankelijk, Vrijdag 10.00 euro, 
Zaterdag 15.00 euro en Zondag 
10.00 euro, wie een weekendpas 
aanschaft betaald 20.00 euro. 
Op de website van dit festival 
vindt men alle inlichtingen wat 
betreft overnachten en voor een 
kleine meerprijs (5.00 euro) kan 
men kamperen ter plaatse. Voor 
wie het iets anders mag zijn is er 
ook vermelding van diverse ho-
tels in de omgeving.
www.american-journeys.com
Wij van Country versus Country 
zullen zeker aanwezig zijn!

laat ons beginnen met de groepen voor te stellen per dag. 
Het zijn er telkens drie en ik ben zeker voor elk wat wils!
Vrijdag 24 Mei 2019
Cora Lynn & The Rhythm Snatchers is een groep die vooral houdt van num-
mers uit het 
r e p e r t o i r e 
van Brenda 
Lee, Wanda 
Jackson en 
Janis Martin. 
Dat houdt 
inderdaad in 
dat we hier 
te maken 
hebben met 
een groep die 
vooral Rocka-
billy, Rock’n 
‘Roll, Rockin’ 
Blues en mu-
ziek uit de 
fifties brengt. 
De groep be-
staat uit een 
formatie van 4 mensen, Cora Lynn voor de zang, Alexis Mazzoleni op gi-
taar, Anonas Mitchell op contrabas en Stéphane op de drum. Let’s swing 
baby!
The Henhouse Prowlers, zeker niet onbekend onder ons, want ze speelden 
enkele maan-
den geleden 
nog in “Het 
Casino” te 
St. Niklaas. 
Ze worden 
de ambassa-
deurs van de 
Bluegrass ge-
noemd, be-
staan uit vier 
mensen, een 
kwartet. Ze 
veroverden 
al meer dan 25 landen en de invloeden hiervan zitten verweven in hun 
muziek, naast de traditionele Amerikaanse geluiden, kan men ook de in-
vloeden horen van Azïe, Midden-Oosten en zelfs Afrika. Ze werken vanaf 
2013 als Culturele Ambassadeurs samen met de US State Departement 
om deze cultuur te behouden.
Larry and The Spirit of Memphis, een ongezien hoofdact, ieder bandlid 
heeft een ongeziene passie voor Blues, Jazz, Rock, Countrymuziek en ori-
ginele volksliederen. Spirit of Memphis slaagt er in de grote klassiekers 
om te toveren in Moderne country. Hun composities zijn zo samengesteld
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dat ze de nummers er mooier en zeker niet verkracht laten 
voorkomen. Deze groep bestaat sinds 2012 en veroverden 
menig groot podia, maar worden ook graag gezien in con-
certzalen, theaters en clubs. 
Zaterdag 25 Mei 2019
Jerry Leger & The Situations, Jerry is een Canadese song-

writer die zijn songs over het voetlicht slingert. Hij mag 
collega’s als Ron Sexsmith, Tift Merritt en Jim Lauderda-
le tot zijn fans rekenen. Zijn eerste plaat bracht hij uit in 
2005 en sindsdien volgt er vrijwel elk jaar een nieuw al-
bum, soms onder eigen naam en dan weer met vermel-
ding van The Situation. Dit jaar verscheen het levendige 
“Nonsense and Heartache. De invloeden zijn talrijk. Zijn 
songs dwarrelen van stuiterende Rhythm & Blues en Rock 
‘n ‘Roll in de beste tradities van het befaamde SUN-label, 
via cool Jazz en Bebop, tot momenten die doen herinne-
ren aan grote songwriters als Dylan, Tom Waits tot Jerry’s 
landgenoten Neil Young en Leonard Cohen? Maar in wat 
voor songs hij zich stort, het gebeurt altijd vol energie en 
overgave.
Raintown, 15 awards in vier jaar tijden een positief bekri-
tiseert album waren genoeg om deel te mogen uitmaken 
van de Country2Country caravaan. Hun intense charisma-
tische liveoptredens zijn gevuld met een spirit aan energy 
maken hun sound toegankelijk voor alle muziekliefheb-
bers. Paul Bain en Claire McArthur-Bain zijn meer dan een 
love story, ze mengen hun vurige passie voor countrymu-
ziek met elektrische muzikale invloeden.
De positieve kritieken over dit duo zijn niet te stuiten, 
Raintown toont aan dat talent, ambitie en trouwheid nog 
steeds de drie ingrediënten zijn die nodig zijn om de mu-

ziekindustrie levendig te houden. 
Max Tyler, muzikaal geboren in Bay Saint-Louis, groeide 
op luisterend naar de grote klassieke Country- en western-
muziek dat hij hoorde in de films van dit genre en waar 
zijn vader grote fan van was. Johnny Paycheck, Johnny 
Cash, Merle Haggard, Waylon Jennings, Randy Travis en 
nog andere grote sterren hebben invloed op Max Tyler. 
Hoe dan ook, als volger van de “Oude garde” hij speelde 
het klaar op die traditionelen eigen invloeden op te bren-
gen en ze dansbaar over te brengen. Het grote bewijs 
hiervan is de award die hij in ontvangst mocht nemen van 
de “International Line dance Association” als “Best Coun-
try Music Artist” in 2014.
Toen hij naar Europa verhuisde, Barcelona, vormde hij de 
band “Back to Texas” en verkocht hij 35.000 stuks van zijn 
eerste cd genaamd “Line Dance with Back to Texas” met 
optredens op grote tv-kanalen, Nationale tv-zenders en 
radiostations.

Over de 20 jaar dat hij op het podium staat zijn de nog 
even extraordinaire liveshows van deze artiest, is het nu 
een groot of klein evenement, nog voor de 100 procent 
authentieke Countrymuziek!
Elk groot festival zoals, Mirande, Salardu Prat Bonrepaux 
en vele anderen hebben het beste van Max Tyler mogen 
proeven. Zijn samenwerking met groten als Wanda Jack-
son, Billy yates, Rick Trevino, Flying Burrito’s en vele an-
deren zeggen genoeg over hoezeer zijn muziek gesmaakt 
worden. Kortom een topartiest!
Zondag 26 Mei 2019
Arna Rox and The truckstops zijn een originele bluesband 
uit Melbourne, Australïe, geleid door de frontvrouw Arna 
Rox.
Gekend om haar hoog energiegehalte en ongepolijste po-
diumpresentatie, heeft ze van de rockband “Trainwreck 
Trio”. als leadzangeres de afgelopen jaren deel uitge-
maakt. Deze ervaring benuttigt ze nu en zet ze om in de 
voor haar gepaste muziekstijl, de blues! het is een dame 
die leeft zoals ze geschapen is en schrijft over wat haar zo

gemaakt heeft. Haar co-schrijvers en tevens leden van 
de band Truckstop, Chris Canning en Steven Basenfelder 
ondersteunen Arna haar explosieve stemgehalte met een 
trouwe bodemrijke sound.
Jody Kailola Band, een groep afkomstig uit Nederland, de 

meeste muzikanten spelen reeds 30 jaar samen. Waarna 
ze besloten om uit te breiden met deze pittige dame. Jody 
nam deel aan “The Voice of Holland” en raakte zo bekend. 

Het repertoire van deze band bestaat uit oude country tot 
de hedendaagse en Americana, rock’n’roll, indo rock en 
popmuziek. Kortom, voor elk wat wils en Jody haar tem-
perament draagt ertoe bij om van het optreden een waar 
feest te maken.
High Jinks Delegation, een Belgische band trouwens, le-

veren een repertoire vol energie, vermengd met ragtimes 
en blues overgaand naar jazz en country. Deze groep mul-
ti-instrumentalisten variëren met plezier van instrument, 
banjo, steelgitaar, harmonica, contrabas, wasbord maar 
ook kazoo, trompet, trombone en klarinet. Al deze tradi-
tionele instrumenten maken van hun optreden een waar 
spektakel en zijn een streling voor het oog en oor. Dans-
fanaten, pak je boots bijeen, High Jinks Delegation laat 
jullie niet los!

Maar er is meer dan artiesten op dit prachtig festival, 
danswedstrijden en demo-optredens van countryclubs. 
Tentenkamp, American Cars enzovoort. Het volledig pro-
gramma is te vinden op de website.
De komende maanden brengen we interviews met arties-
ten die daar optreden, maar met de informatie die jullie 
nu reeds meekrijgen krijgt men zeker zin om dit bij te wo-
nen!
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Stel jullie zelf eens voor?
Wij zijn Brigitte & Patrick en zitten hier reeds drie jaar. We geven paardrijlessen in 
“American Style” en houden ook elk jaar een bucklewedrstrijd. Alles draait dus rond 
extreme cowboyraces, barrel en poolbending hier, daar draait het eigenlijk om. We 
hebben hier buitenpistes maar ook een binnenruimte om te rijden, dus in de zomer 
gebeurd alles buiten en in de winter zijn we beperkter maar kunnen we binnen. 
We zijn open op van Woensdag tot en met Zondag, tijdens de weekdagen zijn we open 
vanaf 17.00 en in het weekend vanaf 10.00 uur. We zijn er fulltime mee bezig, onze 
dochter heeft nog een fulltime job naast de rijlessen die ze hier geeft.

Vanwaar jullie passie voor die Amerikaanse tak van de paarden-
sport?
Het is eigenlijk een passie van 15 jaar geleden, mijn man en ikzelf zijn begonnen met 
paardrijden, toen de kinderen groter werden zijn die er ook bij betrokken geweest. De 
dochter wilde altijd een manege hebben om het zo te stellen. We hebben geprobeerd 
om dat te verwezenlijken, met vallen en opstaan weliswaar. Mijn dochter Melissa geeft 

rijles, mijn man en ik houden ons hierbinnen bezig met het ontvangen van de klanten en staan achter de toog. 
we zaten vroeger in Eksel, dat was een westerndorp in de bossen, daar hebben ook dikwijls countryevenementen geor-
ganiseerd. We zijn daar eigenlijk begonnen met ponykampen, onze kinderen waren tieners en we wilden ze van straat af 
houden. Daar moesten we weg, want het bleek dat het daar illegaal gebouwd was, de saloon werd vernield door brand-
stichting en toen hadden we een noodkantine geplaatst. Maar het mocht niet baten, toen moesten we daar weg. 
We kenden de concessiehouder van deze gebouwen hier, deze gebouwen behoren toe aan de gemeente Balen. We heb-
ben hem opgebeld dat we interesse hadden voor deze gebouwen, maar het duurde nog twee jaar voor we er konden 
intrekken. De vorige uitbater hebben ze via gerechtelijk instantie laten verwijderen, gelukkig toen konden wij die tijd nog 
in Eksel blijven omdat we wel vooruitzichten hadden om te verhuizen. We waren zeer blij dat we hier terecht konden 
want anders zouden we een deel van de paarden moeten opgeven.

Wij hebben de indruk dat de Amerikaanse rijsport toch wel zijn plaats heeft veroverd in België…
Dat klopt, het is enorm in trek, we doen ook dit jaar voor de eerste keer samen met het Belgisch team, een Belgisch 
kampioenschap. Dat vindt plaats in vier ranches, er worden telkens 6 wedstrijden gehouden en twee daarvan tellen mee 
voor het Belgisch kampioenschap. Die ranches verdelen voor de vier andere wedstrijden een buckle, maar voor die twee 
andere wedstrijden worden dan een Belgische buckle uitgedeeld. De wedstrijden zijn allemaal opgenomen in de jaarka-
lender. Men kan toch stelle dat er zo’n vijftig, zestig deelnemers zijn hiervoor, wat aanwijst dat het enorm in trek is. We 
hebben juist een wedstrijddeelname achter de rug op Western Experience en eind deze maand gaat er ook een wedstrijd 
door in Flanders expo.
Kijk, reining is ook heel erg in trek en is een onderdeel van de Amerikaanse rijsport, maar de barrelrace wekt meer de 
interesse van de jeugd. De meeste ruiters zijn te vinden in de leeftijdscategorie van 10 jaar tot 35 jaar er zijn er maar enkel 
die ouder zijn. Het reining is wat stijver en de jeugd kickt een beetje af op sensatie, het bevat meer actie en daar houdt 
de jeugd wel van.
Tijdens de wintermaanden, wanneer alles binnen plaatsvindt, doen we elke maand een barrelwedstrijd, maar natuurlijk 
is het altijd prachtig wanneer we weer buiten kunnen in de natuur.

Wordt er gewerkt met allemaal eigen paar-
den, hebben jullie pensionstalling, hoe werkt 
het?
We werken met 18 eigen paarden en pensionstalling, het 
grote aantal paarden is een groei van 15 jaren natuur-
lijk. Het is allemaal begonnen met ponyrijlessen die mijn 
dochter gaf.  Onze dochter volgt les bij D&D horses en bij 
Saskia van het Belgisch team.

Jullie hebben het hier gezellig gemaakt, mooi 
ingericht, allemaal eigen werk? Inderdaad, we 
hebben er onze ziel wel ingestopt, beetje bij beetje, bui-
ten gaan we nu het terras aanpakken, allemaal in hout 
met een pannen dank. We gaan het volledig inrichten in 
Westernstijl, we hebben goede plannen en dat moet ook.http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl

http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl
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We moeten het blijven aantrekkelijk maken om de men-
sen te lokken, het oog wil ook wat. We hebben sedert 
kort ook aansluitend aan de saloon een winkeltje waar 
de mensen van aller materiaal voor de paarden kunnen 
vinden. Ook hoeden, broeken en riemen kan je er vin-
den. We doen dat in samenwerking van Dolf Van Eupen, 
eigenaar van de Western Store, het is altijd onze droom 
geweest om zelf een winkeltje te hebben. Toen Dolf voor-
stelde om dat samen te doen zijn we in samenspraak met 
elkaar tot een overeenkomst gekomen om hier een win-
keltje te openen.

We zagen een affiche op social media over 
een evenement dat jullie gaan organiseren, vertel…
Het is de eerste keer dat we zo’n Amerikaans weekend gaan organiseren, met oude wagens, Amerikaanse foodtrucks en 
Countryartiesten. Het wordt een tweedaagse met op Zaterdag een optreden van Beethovens Boogie en op Zondag Kris 
Robyan en Kennedy. Het eerste onderdeel van de bucklecup zal ook plaatsvinden, op zaterdag zijn er verschillende paar-
denshows te zien. Dit gaat allemaal door openlucht, er wordt een piste gemaakt met daarrond winkelstanden, alles wat 
met Amerika te maken heeft.

Hoe zijn jullie ertoe gekomen om zo’n evenement te organiseren?
Twintig jaar geleden kwamen mijn man en ik hier op be-
zoek en was er zo’n evenement gaande, ik denk zelfs dat 
het hier twee keer is doorgegaan, en dat was een drukke 
bedoening. Mijn dochter uitte de wens om eens iets in die 
stijl te organiseren, door de ervaring van onze cups die we 
organiseren en de raad te hebben van mensen die daar 
kennis van hebben zijn hebben we het besluit gemaakt om 
het te doen.
We hebben ook ieder jaar Van April tot midden Oktober 
een oldtimerclub die hier samenkomt, ze komen hier elke 
week en het is iets dat groeit. De laatste keren stonden ze 
zelfs tot aan het rond punt, het einde van de straat en de 
parking hier helemaal vol. Dus bepaalde van die auto’s zul-
len hier ook staan tijdens ons tweedaags evenement.

Als ik zo rondkijk moet ik bekennen dat jullie 
hier in een mooie omgeving vertoeven…
Ja, voor ons is dat heel gewoon, maar inderdaad het is hier een heel mooie omgeving. De mensen die hier komen beamen 
dat keer op keer. je kan hier met je paard makkelijk een tocht maken, zelfs tot in Opgladbeek waarvoor je slechts enkele 
grote wegen moet oversteken. Op je baan vertoef je echt in de bossen, niets anders, hier kan je alle kanten uit; mensen 
die naar hier willen afzakken voor een weekend, dat is mogelijk want hiernaast bevindt zich de Camping GT Keiheuvel en 
ook het sporthotel “De Keiheuvel”. Dus ideaal ook voor mensen die afkomen voor ons evenement met tent of mobilhome 

of een kamer willen huren, alles is dichtbij! 
De mensen kunnen hier ook terecht voor een weekend, we 
hebben pensionstalling, dan kunnen ze van hieruit mooie 
trektochten en buitenwandelingen maken, al dan niet met 
een gids.

Wat wil je nog verwezenlijken naar de toekomst toe?
Ik hoop dat het nog drukker wordt en dat we nog veel 
paarden kunnen kopen, alles op zijn tijd!

Stone Hill Ranch’s Amercan weekend 25 -26 mei 2019
Facebook: Stonehill Ranch Balen

Tekst: Kaat Vandewoude

Verslag van een openhartig gesprek met Harry Carpaij.
Ondertussen is iedereen reeds op de hoogte gesteld wat betreft de verschuiving van het festi-
val naar het vierde weekend. Toch willen we jullie nog een verduidelijking meegeven.
Ieder jaar bij het afsluiten van het festival zegt Harry duidelijk, Bedankt voor jullie aanwezigheid en ONDER voorbehoud 
zien we jullie volgend jaar terug op hetzelfde weekend. Ondertussen kwamen er verkiezingen en een nieuwe burgervader 
nam zijn intrede in het gemeentehuis met een nieuw bewind. Logisch dat er dan enkele aanpassingen gebeuren. Vanuit 
het standpunt van dit bewind moet ik nageven dat ze geen ongelijk hebben met het verschuiven van dit evenement. Het 
derde weekend valt samen met een verlengd weekend en dat brengt al heel wat volk naar de kust want ze noemen dat 
“Het laatste weekend van het seizoen”, daarmee wordt eigenlijk de zomer afgesloten. Dit weekend brengt dus al heel 
wat volk op de been want het is een verlengd weekend. De activiteiten die hiervoor gepland zijn, een “Bubbeldag” voor 
alle mama’s, hoewel ik als rasechte kustbewoner nooit heb geweten dat Moederdag op 15 Augustus wordt gevierd. dit 
is natuurlijk een stunt om tegemoet te komen naar alle mama’s die op verlof komen, afkomstig uit…Antwerpen en de 
Kempen?
Dus wij begrijpen de ontsteltenis die is ontstaan na de bekendmaking dat het countryweekend een week later van start 
gaat. Het gemeentebestuur weet ook dat dit evenement niet mag ontbreken op de kalender en ze weten inderdaad dat 
dit festival ook buitenlandse toerristen aantrekt. Dus om het “Seizoen” wat te verlengen nemen ze de sprong met het 
festival naar het vierde weekend.
Dus laat ons heel duidelijk zijn, Harry was evenzeer een “Slachtoffer” als jullie, hoewel, Harry is altijd voorzichtig en weet 
dat hij afhangt van een toelating van het gemeentebestuur. Zo maakt hij NOOIT planning op betreffende bands en arties-
ten voor hij de betreffende toestemming in handen heeft.
Deze verschuiving brengt natuurlijk enkele organisatorische problemen met zich mee, maar niets om wakker van te lig-
gen.
Het enige spijtige aan deze zaak is dat sommige mensen, die de festivals afschuimen nu de keuze moeten maken, of ze 
gaan naar het festival in Middelkerke of ze komen naar het festival in Thorn. Maar ook hier zie ik geen grote massa weg-
blijven, want beiden hebben een ander publiek als bezoekers.
Wij gaan alvast het goede voorbeeld maken en wij gaan ons splitsen, Luc zal Country versus Country vertegenwoordigen 
op het festival in Thorn en ik ga samen met een bevriende collega aanwezig zijn op het Country new Generation festival 
te Middelkerke.
Ondertussen kan en mag ik wel een tipje van de sluier oplichten en reeds enkele namen bekendmaken… of toch maar 
niet! Je kan het volledige programma aanschouwen in ons volgend magazine.

   Harry Carpaij

https://www.facebook.com/search/str/stonehill+ranch+balen/keywords_search?epa=SEARCH_BOX
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Western Experience 2019 een onverhoopt sucses!
Western Experience, de 24STE editie, Marc dit festival viel in jouw handen na het overlijden 
van je vader… Hoe moeilijk was dit voor jullie?
Marc: De editie in 2014 was de eerste editie zonder mijn vader en Ivo is erbij gekomen met de editie van 2015. Mijn vader 
had een heel goed team opgebouwd en heel veel mensen van toen zijn hier nog steeds. Het is een team met brede erva-
ring, met goede kennis van zaken en dat maakte het eigenlijk heel makkelijk om daarmee in te komen. Die gezelligheid en 
die teamspirit zijn natuurlijk zo door blijven gaan, en daar bouwen we nog steeds op. Dus naar mijn gevoel was het best 
makkelijk om erin te stappen.
Ivo: Marc had natuurlijk al jaren die verhalen gehoord van zijn vader, voor mij was het helemaal nieuw. Ik kwam kaal en 
naakt in deze club, had geen verbintenis met dit evenement maar had wel al ervaring met zo’n soort festiviteiten en mu-
ziek is altijd al een passie geweest. Die combinatie was dus goed voor mij om hierin te stappen, maar zo groot had ik het 
nog niet gedaan. Een evenement van 10.000 mensen, dat vind je niet gauw!

Hoe ging het organiseren, hoe stonden de mensen tegenover jullie, konden jullie verder bou-
wen op hetgeen wijlen Bob de Jong had verwezenlijkt?
Ivo: We kwamen natuurlijk een aantal dingen tegen die jarenlang erin geslopen zijn, kaartjes werden per post verstuurd 
en vijf jaar geleden was dat eigenlijk al niet meer van deze tijd om dat te doen. Maar goed, we merkten dat dit voor de 
oude organisatie goed werkte, dus zulke dingen hebben wij aangepast om met onze tijd mee te gaan.
Marc: Dit zijn natuurlijk organisatorische dingen die je moet oplossen.  Je moet de technologie die we nu hebben ge-
bruiken om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten.  Zo is bijvoorbeeld de communicatie verandert.  In plaats van 
mailings direct naar dansscholen sturen hebben we ons nu gericht op het bouwen van een  algemene community op 
sociale media. 
Maar toch, aan het fundament van het festival, hebben we niet veel hoeven te veranderen. Natuurlijk probeer je elk jaar 
te innoveren - met elk product moet je dat doen.  Daarom ziet het evenement na vijf, zes jaar er anders uit.  Dat is evolutie 
en we hebben eigenlijk niets radicaal anders moeten doen, gewoon blijven verbeteren.
Ivo: Het is omdat wij met een frisse kijk naar het festival hebben gekeken, dat we weer aan het groeien zijn.  Was het door 
blijven gaan alles bij het oude zou het wel ieder jaar minder geweest zijn.

Het was inderdaad aan het minderen, de laatste jaren van uw vader, maar dat was overal 
voelbaar, in clubs en andere evenementen werd ook een daling van interesse vastgesteld…
Ivo: We hebben de indruk dat we nu weer de jeugd erbij krijgen en dat is leuk om dat te zien. We willen hier met vijfen-
twintig jaar nog staan natuurlijk.

Marc voor jou is het een soort van afstandsrelatie want jij woont in Engeland, nog steeds?
Marc: Ja hoor, ook juist daarom moet men gebruik maken van de hedendaagse technologie. De mobiele telefoon en 
video-conferencing, dat soort dingen helpen natuurlijk ontzettend.  Het maakt de wereld kleiner en de communicatie 
makkelijker. Dat maakt het mogelijk om iets op afstand te kunnen doen.  Maar uiteindelijk is Engeland ook niet ver weg. 
Het is een uurtje met het vliegtuig, Ivo komt soms naar Engeland of ik kom soms hier naartoe.

Jullie zijn de twee hoofdpilaren geworden van dit festival…
Marc: Nou - ik wil de rest van het team hierin niet tekortdoen. We hebben een heel breed team van ongeveer twaalf 
mensen van wie de inbreng allemaal even belangrijk is. Dus wij coördineren het allemaal.  Maar, zonder ieder in dat team 
zou het gewoon niet werken.

Wat mij opgevallen is, de vlaggen op mainstage, die hangen er niet meer?
Marc: Bob wordt wel nog steeds vernoemd, het noemt nog steeds “Bob’s Mainstage”, en volgend jaar bij de vijfentwin-
tigste editie gaan wij een “Bob Memorial” doen. Daar willen we nog niet al teveel over vertellen, maar we gaan wel iets 
inrichten over de afgelopen 25 jaar.
Hij kijkt echt nog steeds mee hoor, hij komt bijna elk uur wel in een conversatie voorbij, zoals nu. En daar ben ik ontzettend 
trots op. Ik hoop dat als hij hierop neer kijkt, dat met een glimlach zou doen.

Je zegt het daarnet, 2020 wordt de vijfentwintigste editie, een tipje van de sluier?
Marc: Dit jaar zijn we alweer een stukje meer gegroeid.  We hebben bijvoorbeeld meer zalen met meer vloeren en podia.  
Door meer zalen te kiezen, kunnen we de veelzijdigheid van het festival vergroten. Het maakt alles gezelliger, veelzijdig en 
authentiek – en dat zijn de drie principes waar we op steunen.
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Ivo:  De samenwerking met de Brabanthallen is daar natuurlijk fantastisch. Dit is een locatie die zich hiervoor leent door 
de keuze van grote en kleine hallen, waar mensen hun beleving kwijt kunnen en de veelzijdigheid vergroten. Het feit dat 
we nu iets meer ruimte hebben en bijvoorbeeld een hele hall aan Native American Country kunnen wijden, is eigenlijk 
een gigantische luxe en voordeel. 
Voor volgend jaar hebben we het plan opgevat om er nog tenminste een zaal bij te doen. Bijvoorbeeld het Catalaans
linedansen is zo aan het groeien dat we dat nog meer willen promoten.
Kijk we hebben nu gezien met de Natives, het moment dat ze een eigen Hall krijgen, dan groeit dat ook weer.  Het is dan 
fijn om te zien dat het goed werkt. Net als de linedansers die we nu weer verplaatst hebben naar het middenterrein, dan 
groeit dat ook weer. Je kan het wel verzinnen ’s nachts maar het moet ook werken ’s morgens!
Marc: We houden onze plannen voor 2020 nog een beetje gesloten, behalve het feit dat het natuurlijk wel een feestje 
gaat worden. Een feestje dat groter is dan wat we tot nu toe gehad hebben. We hebben een heleboel suggesties gehad 
van mensen waaronder ook inderdaad de buitenlandse artiesten, en misschien is juist weer een goeie mogelijkheid om 
een paar oude favorieten uit te nodigen. Maar ook om een paar nieuwe favorieten te ontdekken, we hebben er dit 
weekend heel veel over gesproken, alle ideeën gaan in een grote hoed en ik denk dat er binnen de twee maanden daar 
resultaat gaat uitkomen.
Ivo: Voor die 25ste editie gaat er in ieder geval wel op ieder front wel iets speciaals, zowel bij de paarden als bij de arties-
ten en bij de dj’s. dat beloven wij!

Op social media las ik deze week de kritiek de tickets duur uitvallen omdat er geen buiten-
landse artiesten komen?
Marc: We hebben heel bewust de laatste twee jaar veel jongere bands de kans gegeven om hier te spelen en mee te 
werken. Tot op zekere hoogte is dat ook een deel van de innovatie en evolutie.  We zagen dat de countrymuziek een shot 
in de arm nodig heeft. Ik denk dat het aanmoedigen van jonge artiesten daar een heel belangrijke rol in speelt. 
Het is een bewuste keuze, maar we willen zeker niet aan kwaliteit inboeten. Het is gewoon een feit dat we dicht bij huis 
gewoon hele goede kwalitatieve bands hebben. Als ik Ramblin’ Boots zag spelen, dan moet ik zeggen, er zit daar zoveel 
energie en plezier in en we doen daar ook een heleboel lokale fans een plezier mee. Het is een balans waarin men moet 
afwegen.
Ivo: Wanneer men bijvoorbeeld Amerikanen gaat boeken, dan zijn de kosten weer aanzienlijk hoger, zowel de gage als 
de extra kosten van vlucht en noem het maar op. Ze doen niet onder voor de Nederlandse, ook niet voor de Belgische 
acts en omgekeerd net zo goed. In Januari zijn er niet veel andere festivals, wanneer je die kosten van vluchten, hotels en 
apparatuur kan delen, dat scheelt heel veel. Dus wanneer ik tienduizend euro kan spenderen aan 1 act moet betalen dan 
heb ik voor dat geld ook hele goede Nederlandse en Belgische acts voor, die we daarmee kunnen steunen.
We zoeken het hele jaar naar kwaliteit en dat betekent ook dat wij Nederlandse en Europese acts teleur moeten stellen. 
Ze komen allemaal graag spelen. We mogen er gerust aan toevoegen dat ze hier ook verwend worden, op sommige festi-
vals verloopt dit soms anders denk ik.
Marc: Er zijn ook een heleboel acts die zo langzaam een beetje familie worden en ons, de Western Experience.  Daarmee 
helpen ze ons het Western Experience gevoel uit te dragen buiten ons festival en dat helpt ons natuurlijk ook weer een 
beetje. Net zoals Ivo daarnet vertelde over de Catalaanse dansen.  Daar werken we samen met een artiest, die ook DJ en 
dansinstructeur is, en dat helpt ons natuurlijk ook weer om gedurende het hele jaar die populariteit te vergroten.

Wij horen het hier en daar rommelen als zijnde dat we moeten afstappen van festivals voor 
linedansers en meer moeten overschakelen naar het luisterpubliek. Kunnen jullie daarin vol-
gen?
Marc: De linedansers zijn een groot deel van de beleving en we zullen daar zeker de dansvloeren aan wijden. We hebben 
ook tijden en plekken waar meer luisterbands staan. 
We hebben bands waarbij de mensen meer komen dansen en we hebben bands waar mensen meer komen luisteren - en 
als je kijkt naar het afsluit concert van “The Garth Brooks Experience”, daar stond iedereen te luisteren en te dansen - 
maar weer niet zozeer te linedansen. 
Wij hebben zoveel geluk hier met het aantal zalen zodat we iedereen blij kunnen maken. Dat is gewoon onze kracht!
Ivo: Men komt naar hier voor de gezelligheid en er zijn gigantisch veel mensen die dat leuk vinden, zelfs binnen de line-
dans stromingen. Wij kiezen ervoor om iedereen de mogelijkheden te bieden.  Zo hebben we workshops voor mensen die 
voor het eerst komen en line-dansen willen leren.  En we geven de ruimte en vloeren aan mensen die er ervaren in zijn. 
Kortom, we zijn veelzijdig - en dat is de kracht van Western Experience, dat we voor iedereen iets hebben!

Zet alvast 25 & 26 Januari 2020 in jullie agenda voor de 25ste Western Experience

Tekst: Kaat Vandewoude



inhoud inhoud24 25

20 Jaar Country & Western Club
The Nacogdoches

Het verhaal over het ontstaan van de country- en westernclub “The Nacogdoches” 
hebben we reeds gebracht in ons magazine van December 2018, Lucsje zijn story.
Dit jaar bestaat deze club 20 jaar en dat konden ze niet ongemerkt voorbij laten 
gaan, want weinig clubs zijn zo’n lang leven beschoren.
Het feest startte in Januari met een busreis naar de Brabanthallen in Hertogen-
bosch, ontbijt op de bus en een resem spelletjes om de tijd te doorbreken. 
Op 2 Februari was het dan zover, het feest kon beginnen, wat niet vanzelfsprekend 
was. De club moest noodgedwongen op zoek naar een andere zaal, een andere datum, maar ook naar andere artiesten. 
Het duo “All Shook Up” had kort ervoor afgehaakt om onbekende redenen. Maar een geluk bij een ongeluk, want zo kreeg 
“Countrywind” de kans om op te treden in Vlaanderen. Vorig jaar hebben we dit duo ook uitgebreid geïnterviewd, maar 

ik wil jullie nog eens in het kort informeren. Countrywind be-
staat uit Celine en Francis. Francis draait al jaren mee in de 
countryscene en zag Celine op tv tijdens haar optredens bij 
“The Voice”. Ze eindigde daar als tweede en direct nam Fran-
cis de telefoon om haar te vragen samen met hem een duo 
te vormen. Celine haar ambities reiken heel ver want naast 
dit project treedt ze ook op met een volwaardige band. Een 
band bestaande uit allemaal conservatoire muzikanten. In 
2017 bracht ze reeds een cd uit, dus ze is heel goed bezig. Ze 
vertelden mij toen dat ze heel graag wat opdrachten zouden 
krijgen in het Vlaams gedeelte van Belgje en dus op 2 Febru-
ari werd dat een feit.
Voor het bestuur en de leden was het even wennen, een an-
dere zaal brengt altijd wat organisatie met zich mee. Maar 
uiteindelijk zullen ze iedere keer wel iets anders doen en 
komt dat heus in orde. De zaal was mooi aangekleed en ook 
de vlaggen, op 2 na, van Nacogdoches stonden uitgestald, 
Negen vlaggen, een heuse verzameling dus waarvan er nog 
twee ontbreken en die hopen wij dit jaar tijdens onze reis 
naar Texas te vinden. 
Luc zou Luc niet zijn moest hij niet een paar verrassingen 
achter de hand hebben. Tijdens de eerste pauze werd ieder-

een getrakteerd op een stuk lekkere taart, deze werd gemaakt door Chris uit Veurne. Hij geeft op Dinsdag les in de club 
maar is beroepshalve ook bakker, gevestigd in Veurne.
Het duo Countrywind werd zeer positief onthaald door de 
dansers en er werd inderdaad veel gedanst. In de pauze was 
het aan Doc Holiday om wat muziek te draaien. Doc is er 
ook van bij de start van de club, weliswaar eerst enkel op de 
countryavonden want toen diende hij nog in het Belgisch le-
ger. Sedert hij “Op pensioen” is komt hij ook tijdens de repe       
tities op Dinsdag de club van muziek voorzien. 
Het bestuur bestaat uit een vaste kern, Lucsje van bij de 
start, Simone is de club ook al jaren trouw en ook Claudia 
draagt de club hoog in het vaandel. De jongste van de ben-
de is dan Kevin, die er als laatste is bijgekomen. Maar dan hebben we ook nog Ida, een danser die ondanks tegenslagen 
met haar gezondheid steevast aanwezig is op de repetitie en countryavonden.
De leden van “Heart of the West” hadden een nieuwe demo ingestudeerd en kwamen deze presenteren tijdens de twee-
de pauze. De kledij was niet wat we gewoon waren van hen maar wel creatief gevonden, knap gedaan!
Natuurlijk was dit een eind rijden voor ons, maar als oud-lid, -bestuurslid en -danslerares van deze club mochten we hier 
niet ontbreken. Trouwens we waren in zeer goed gezelschap, Sandy en Danïel, die deel uitmaken van “The Cockroachkil-
lers” vergezelden ons en Eddy en Mireille van “De Vossenjacht” waren er ook.
De avond werd mooi afgesloten om 01.00 uur en als aandenken kreeg elke bezoeker een fles cava mee naar huis.
We mogen stellen dat het een leuke avond was, de foto’s liegen er niet op!
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John, jij bent de drummer van de band en wij 
maken samen het interview. Hoe lang bestaat 
de band “Windfall”?
de band bestaat op zeven Februari 2019 precies 42 jaar, 
weliswaar niet onder dezelfde bezetting, enkel Oscar en 
Dick die zitten erbij sedert 7 Februari 1977.

De country kent zijn hoogte en laagtes aan 
belangstelling, hoe moeilijk was het als groep 
om te blijven doorgaan?
Heel moeilijk, we hebben best wel een moeilijke periode 
meegemaakt vanaf 2008, we werden zelfs genoodzaakt om 
Goud van oud te gaan spelen. Deze muziek leunt heel dicht 
bij country, wanneer men kijkt naar “Queen of Hearts” een 
grote hit geweest maar van origine is het een countrynum-
mer, geschreven door Hank DeVito, de pedalsteel gitarist 
van Emmylou Harris. 
Momenteel zie ik de country weer in stijgende lijn gaan, 
behalve voor de festivals want daar zijn er heel wat van 
weggevallen. Binnen de countryclubs zien we weer nieuwe 
clubs bijkomen of clubs die groeien, en zijn we terug meer 
gevraagd. Zo hebben we een club waar we reeds 31 keer 
gespeeld hebben de eerste Zondag van het Nieuwe Jaar. 
Daar zien we natuurlijk mensen die wegen een hoge leef-
tijdsgrens afhaken maar er komen ook nieuwe mensen bij. 
Volgend jaar mogen we teruggaan.
Maar we moeten ook stellen dat veel bands, in korte tijd, 
hebben afgehaakt, sommigen waren ook maar van korte 
duur. daarentegen zien we nu weer nieuwe bands binnen 
de countryscene en dat kunnen we alleen maar toejuichen 
natuurlijk.

Een band, dat houdt in dat jullie alles live spe-
len, jullie hebben jaren ervaring, repeteren 
jullie eigenlijk nog?
Wij repeteren elke week, is ook nodig want we hebben 
twee repertoires bij te houden. het is niet alleen repeteren 
maar ook tegelijkertijd een sociaal gebeuren, we drinken 
samen een bakje koffie en praten over de gebeurtenissen 
van de afgelopen week. Wanneer je zolang met elkaar in 
een band zit vorm je gelijk een soort familie, Linda en ik zijn 
er reeds 27 jaar bij. We hebben geen geheimen meer voor 
elkaar na al die jaren van samenwerken.
Hoe stellen jullie het repertoire samen, heeft 
iedereen zijn in-
breng?
Iedereen bij ons kan 
een nummer aanbren-
gen en dan kijken we 
hoe het met de toon-
hoogte van het num-
mer zit. Want wanneer 
je deze moet gaan aan-
passen, dan is de kracht 
van het nummer weg, 
we proberen dus zo-
veel mogelijk rekening 
te houden met de stem 
van de zanger of zange-
res dat deze erbij past.

WINDFALL
Vanwege het brede repertoire van moderne countrymuziek met af en 
toe een knipoog naar de 60er jaren is Windfall voor veel countryclubs 
en country linedancers een graag geziene gast in Nederland zowel als 
in België.
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Welke nummers passen heel goed bij de stem 
van de zanger zijn naam en zangeres Linda?
Alle liedjes van Trisha Yearwood passen perfect bij de stem 
van Linda, bij Henk passen dan heel goed de songs van 
George strait en Elvis. Het is leuk wanneer men twee stem-
men heeft op het podium, dan kan je tasten in het vrouwe-
lijke repertoire en in het mannelijke ook natuurlijk, maar 
een duet kan er makkelijk bij. Ook in het allround circuit 
maken we daar gebruik van.

John, jij schrijft nummers voor de band, ooit 
al inspiratie opgedaan hiervoor in Amerika?
Ik ben drie maanden geleden daar nog geweest, ik heb er 
namelijk de zus van mijn vrouw die in Californîe woont en 
een nichtje die in Montana woont. Ik schrijf niet wanneer 
ik daar ben maar ik doe er inderdaad wel ideeën op voor 
teksten. We hebben dit jaar een bezoek gebracht aan Yel-
lowstone, een overweldigend stuk natuur en daar krijg ik 
dan wel ideeën door om een tekst te schrijven. Wat ik altijd 
probeer is een nummer te schrijven met een refreintje die 
blijft hangen, dat het kenbaar blijft.

Is het makkelijker geworden dan vroeger om 
muziek te maken, veel gebeurd nu toch digi-
taal?
Nee, daar hebben wij niets mee, wij moeten nog steeds 
op de oude manier akkoordjes spelen. We hebben dan wel 
een keyboard waar je een piano kan uithalen of een viool. 
Maar we houden het toch allemaal liever op de gewone 
manier, een drum akoestisch erbij, nee digitaal hoeft echt 
niet voor ons.
Binnenkort gaan we opnieuw een cd maken, daar komen 
ook gewoon de akoestische instrumenten aan te pas. Zoals 
het op de bühne gespeeld wordt, zo nemen wij een cd op, 
alles live.

Een nieuwe cd, wat mogen de mensen hier-
van verwachten?
Terug eigen nummers, op onze vorige cd stonden ook veer-
tien eigen nummers op. ik heb weer een periode gehad dat 
het borrelt bij mij en dan moet ik schrijven. De liedjes die 
ik schrijf zijn gebaseerd op het leven, iets dat ik in de krant 
heb gelezen of op tv heb gezien. De muziek heb ik altijd snel 
gevonden, dat maak ik eerst, de teksten zijn wat moeilijker. 
Soms loop ik ergens met mijn hondje te wandelen en dan 
krijg ik opeens een melodietje die door mijn hoofd vliegt. 
Wanneer ik dan thuis kom, dan schrijf ik dat vlug op papier 
een dan ga ik kijken voor de tekst. Ik heb een vriend die 
gedichten schrijft, korte dingetjes hoor, die leen ik dan wel 
vaak en gebruik dat als basis. Ik heb drumles gevolgd en 
ik wilde toen naar het conservatorium, maar toen speelde 
ik bij Armand, een Nederlandse protestzanger. We hadden 
het toen heel druk, we speelden toen zo’n vier keer in de 
week, daardoor ben ik gestopt met mijn studies.
 
Ben jij beroepshalve bezig met muziek?
ik heb dat een tijdje gedaan want ik zat toen ook in het 
vijftiger, zestiger jaren circuit maar ik heb er dan weer een 
baan bijgenomen. Soms speelden we vier keer in de week, 
deden we honderdduizend kilometer per jaar en een baan 
erbij.
Mijn toenmalige vrouw, want ik ben ondertussen wel ge-
scheiden, zij wist wat het was om met een muzikant ge-

trouwd te zijn. Haar broers zaten ook allemaal in een band,

twee ervan speelden toen bij Sommerset, die wist hoe het 
werkte. Maar mijn huwelijk is niet daarop stukgelopen!

Wanneer mogen we de nieuwe cd verwach-
ten?
Dat zal pas het volgend jaar zijn, onze agenda voor dit jaar 

staat reeds vol met optredens. We hebben reeds opdrach-
ten staan voor het volgend jaar, ook eentje bij jullie aan het 
Zilvermeer.
Voor de nieuwe cd heb ik me voorgenomen om contacten 
te leggen met choreografen, want eigen nummers lopen 
altijd wat moeilijk bij de linedansers. Wanneer ik een num-
mers schrijf probeer ik wel om een beetje gelijk te kunnen 
spelen. Het is best moeilijk om een lekker lopend nummer 
te schrijven zonder dat we er nog moeten opletten dat er 
makkelijk kan op gedanst wordt. Maar daarvoor zijn er dan 
de choreografen, die wil ik nu wel inschakelen om op de 
nieuwe nummers dansen te schrijven of te zoeken in de be-
staande dansen.

Is er nog iets dat je zou willen verwezenlijken?
Gewoon lekker spelen en zorgen dat de mensen plezier 
kunnen maken en kunnen dansen op onze muziek. Ik heb al 
heel wat leuke dingen meegemaakt, ik ben tenslotte al lang 
bezig in de muziekwereld. Wij kijken er naar uit om onze 
45ste verjaardag met de band te spelen maar we moeten 
ook realistisch blijven want we hebben allemaal reeds een 
mooie leeftijd bereikt. Dus we plukken de dagen zoals ze 
komen en zien wel wat er nog uit de bus valt!

Info & boekingen
E-mail: windfall@ziggo.nl
Facebook: @Windfallnl
Tel: John  +32 655 81 88 56

Tekst: Kaat Vandewoude                                       Foto’s: Luc Hillaert

mailto:windfall%40ziggo.nl?subject=
https://www.facebook.com/WINDFALLnl/
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BTTRC bestaat 18 jaar, hoe gebeurde het ont-
staan hiervan?
Dat was ten tijde van BCWA, een vereniging die Virgil en 
ikzelf hebben opgericht, JP is er pas later aan te pas geko-
men. Er was dus het linedansen, de vrouwen dansten en de 
mannen, ja die stonden aan de toog. Dat linedansen was 
iets voor de vrouwen, wij hadden daar geen interesse voor. 
We kwamen op het idee om een vereniging op te richten 
maar ook dat de mannen iets voorhanden zouden hebben. 
We waren allemaal geïnteresseerd in de Amerikaanse bur-
geroorlog en vandaar de benaming BTTRC, Belgian Terry 
Texas Rangers Confederation
We zijn in feite in de zaal van de Buddydancers gestart, daar 
heb ik gevraagd aan Thierry om secretaris te zijn van onze 
club.

Wanneer je zoiets opricht dan moet je op de 
hoogte zijn van de geschiedenis, zodanig dat 
het ook een deel van jullie verdere leven heeft 
bepaald, toch?
In mijn geval, ik ben geboren als cowboy en toen ik kind 
was dan draaiden ze cowboyfilms en oorlogsfilm in de cine-
ma. Dat wakkerde mijn interesse aan en zo ben ik mij gaan 
verdiepen in de geschiedenis door de boeken hierover te 
lezen.
Inderdaad heeft het ook een deel van mijn leven uitge-
maakt, in 2011 heb ik zelfs mogen deelnemen aan de recon-
structie van de “Slag om Gettysburg”. Daar ben ik ook be-
noemd geweest als generaal en in 2013 hebben we de grote 

slag meegedaan 
naar aanleiding 
van de 150ste 
viering. Daar 
waren we met 
17.000 man aanwezig, ook Belgen waren erbij. Dat was 
een ongelofelijke ervaring om te zien hoe zij de civil wars 
naspelen, de mensen blijven dit deel van de geschiedenis 
herhalen. Hoe zij dat beleven, dat is onvoorstelbaar, met 
duizenden tenten komen ze samen om de geschiedenis le-
vendig te houden. Het toont en voelt zo echt aan, dat je 
bijna denkt dat je in die periode leeft. Ook de etiquette die 
er was houden ze aan, het slagveld was gelegen een eindje 
weg vanwaar de tenten stonden opgeslagen. Ze kwamen 
ons afhalen met grote hooikarren en daarbij gold ook de re-
gel van dames en kinderen eerst. Ze staken ook galant hun 
hand uit naar de dame om te helpen opstappen en zorgen 
ook voor een trapje, onwezenlijk leuk om mee te maken! 
De geschiedenis van Amerika is eigenlijk heel kort, het land 
was een mengelmoes van nationaliteiten en is onafhanke-
lijk geworden in 1776. Vroeger was dat enkel jachtgebied, 
Canada en Mexico waren een beetje bewoond, de Verenig-
de Staten was jachtgebied.

In hoeverre ben je nu nog bezig met de ge-
schiedenis van Amerika?
Niet meer zoveel als vroeger, ik ben gestopt met deelname 
aan de kampen, ik ben 67 jaar geworden en mijn lichaam 
kan er niet meer tegen om op de grond te slapen. De kilo-
meters wandelen, de vochtigheid en al wat erbij hoort, dat 
is verleden tijd. Ik heb noch al mijn kostuums en hou er nog 
van om ergens naartoe te gaan opgekleed, zoals naar een 
galabal.

Ondertussen bestaan jullie 18 jaar, en de ver-
eniging BTTRC bestaat nog altijd…
Het is er nog altijd maar in mindere mate, op ons hoogte-
punt hadden wij 366 leden, dat was zo’n 12 jaar geleden. 
We zijn zo’n paar jaar groot geweest maar stilletjes aan be-
gon het af te zwakken. Zo hadden wij opdrachten in Bel-
lewaerde om een weekend te organiseren, we hadden 62 
tenten maar er konden er maar 42 opgesteld worden en 
daardoor is wat ontsteltenis ontstaan en haakten er

The Belgian Terry Texas Rangers, 
of gewoon… den Phillemon
Aanzien moet je nu eenmaal verdienen en dat krijg je niet 
op een zilveren plateau aangeboden. Phillemon en Givetta 
zijn twee personen die altijd voorbeeldig uit de hoek zijn ge-
komen en dat respect hebben verdiend. We hebben onder-
tussen al een resem Marshalls de deur zien passeren waar-
van een kort leven geschoren was, maar deze groep bestaat 
ondertussen bijna 20 jaar, voor ons een reden te meer om 
een interview af te nemen.
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mensen af. BTTRC houdt nog altijd zoveel in als 18 jaar ge-
leden, 
we verenigen de clubs, we hebben nog altijd onze Gouver-
nors, Marshals en sedert een paar jaar een paar Sheriffs. 
Die mensen staan de clubs nog altijd met raad en daad bij, 
niet om onze wil op te dringen, ook niet om tussen te ko-
men in geschillen!
We staan nog steeds paraat om ceremonies te volbrengen 
zoals dopen en trouwen. De meesten vragen ons ook nog 
altijd om de dixie te doen op hun evenement, hoewel we 
dat soms aanleren, maar ze hebben liever dat iemand van 
ons dat komt doen.
We zijn actief in drie provincies, Oost- en West-Vlaanderen 
en Brabant, in totaal zijn dat een 70-tal clubs waarvan de 
meeste ervan in West-Vlaanderen actief zijn. Het aantal 
clubs blijft zowat stabiel, er vallen er af en er komen nieuwe 
bij, de grootte van de club is wel verandert. Vroeger waren 
dat club bestaande uit 50, 60 mensen, allemaal met eenzelf-
de shirt aan. Ik mis dat wel, die kledij had ook alles te ma-
ken met samenhorigheid. Ik denk zelfs dat wij nog de enige 
vereniging zijn die altijd opgekleed verschijnen op een eve-
nement. De mensen noemen het een countryavond, maar 
veel evenementen zijn zuiver linedans avonden geworden. 
Het ook deels daardoor dat veel “Oldtimers” hun hoed aan 
de haak hebben gehangen en niet meer buiten komen.

Laten we het eens hebben over jullie jaarlijks 
evenement in Bredene, hoe is dat ontstaan?

Wij hebben dat eerst in de zaal gedaan, we vroegen vijf 
euro entree en de helft van Bredene kwam kijken, maar 
toen ze zagen dat er ingang te betalen was gingen ze voort. 
Dus het eerste evenement nam een slechte start en staken 
we eraan toe. In overleg met de gemeenteraad, die waren 
eerst wantrouwig want je weet cowboys worden aanzien 
als een slechte reputatie. We hebben dan toch verkregen 
dat we het terrein mochten benutten, maar het avondge-
deelte ging nog door in de zaal. De gemeente gaf zijn volle-
dige steun, ook betreft toelevering van materialen zoals po-
dium, hekkens, elektriciteit, water en dergelijke.  Maar na 
een x aantal jaren hebben we dan besloten om alles buiten 
de doen, dat gesleur van het terrein naar de zaal, de ver-
plaatsing voor de mensen was altijd een heel gedoe. Tot nu 
toe hebben we natuurlijk al heel veel geluk gehad dat het 
weer ons gunstig gezind was! We trekken op dit evenement 

een grote groep countrymensen aan en zeker vierduizend 
toeristen die het evenement bezoeken.
Vroeger hadden we niet echt een vaste datum voor ons 
evenement maar nu gaat het steevast door op 21 Juli, het 
is een voordeel voor ons want we zitten in volle seizoen.

Wat is jullie mooiste moment geweest in die 
achttien jaar?

Er zijn er zovelen, alles heeft een geweldige voldoening ge-
geven, het opstarten van de kampen die ieder jaar groei-
den. Maar ook ons galabal waarmee we succes hadden en 
uitgroeiden en natuurlijk ons festival die toch ook al op de 
kaart staat tussen andere festivals. 

Givetta, jullie zijn gestart met linedansen, de 
mannen verdiepten zich in de Amerikaanse 
geschiedenis en dan… een galabal en Victori-
aanse dansen…
Door dat militair gedoe had ik mijn handen vol aan kos-
tuums maken, want iedereen kwam daarvoor naar mij toe. 
Daar kwamen dan ook bij dat de dames zich ook naar die 
periode wilde kleden en deze kwamen dan ook bij mij te-
recht om hun kleed te maken.
Er gaf iemand gedurende enkele weken squaredansen in 
Torhout, maar door omstandigheden kwamen we zonder 
lesgeefster te zitten. Toen raadde iemand mij aan om dat 
te doen, maar dat bracht veel werk met zich mee. Ik moest 
dansen opzoeken, instuderen, je moet dan ook nog eens 
met vier zijn om dat te doen, kortom er kwam daar heel 
veel bij kijken. Maar uiteindelijk heb ik het gedaan en zo’n 

veertien jaar volgehouden, met ouder te worden en wat 
last van de rug te krijgen zijn we er mee gestopt. Ook om-
dat we om de veertien dagen lesgaven en we eigenlijk nu 
van onze vrijheid willen profiteren.

Phillemon, je hebt nog een andere hobby ont-
dekt…
Juist, ik heb nooit gezongen, wel op school toen we de Bra-
bançonne moesten zingen, zette de leerkracht mij altijd 
vooraan. Het is eigenlijk een toeval dat zingen, wanneer het 
festival gedaan is geven we nadien een klein feestje om alle 
vrijwillige medewerkers te bedanken. Dat ging door in de 
Black Jack saloon in Zemst. Corina vroeg mij om een liedje 
te zingen samen met Pol een gitarist, ze heeft mij zover ge-
kregen dat ik het toch gedaan heb. Mijn eerste liedjes was 
“My pony myrifle and me”. Weet je dat het eigenlijk nog 
maar een tweetal maanden is dat ik het geloof dat ik kan 
zingen. ik dacht dat iedereen zei dat ik goed kon zingen om-
dat ze het tegendeel niet durfden te zeggen. Tot dat Regy 
mij complimenteerde met mijn zangkunsten, sedert toen 
geloof ik het dat ik kan zingen!
Ondertussen heb ik mij al een micro, een pupiter en een 
mengpaneel aangeschaft, maar dat is vooral voor thuis 
bedoeld hoor. De liedjes die ik zing zijn ook niet bestemd 
voor de linedansers, dus mijn repertoire is meer geschikt 
voor de oudere countrydansen. Het zijn authentieke coun-
trysongs die ik graag zing, ondereandere van Johnny Cash 
en die oude muziek zijn ze de dansen van vergeten.

Op jullie affiche staat er de naam The red-
necks and a bottle of whiskey, dat slaat op jou 
neem ik aan?
Ja klopt, dat is Pol en ik en om echt cowboy te zijn heb-
ben we die bottle of whiskey eraan toegevoegd, met een 
knipoog natuurlijk. Dat komt door dat optreden in Zemst, 
daar stond een fles whiskey, we dronken daar wat van en 
vandaar eigenlijk onze naam. Nu gaat het door, samen met 
Lucky Jordan op 10 Maart, iedereen is welkom maar moet 
wel oldtime gekleed zijn en we brengen enkel pure coun-
trynummers.

Website: www.bttrc.be

Tekst: Kaat Vandewoude                                      Foto’s: BTTRC
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Stel jullie zelf eens voor. Wie zijn jullie, wat 
is jullie achtergrond, hoe zijn jullie opgeleid, 
wat is jullie ervaring of eventuele verbinte-
nis met elkaar, wat voor muziek maken jul-
lie, waar komt jullie interesse voor die muziek 
vandaan? 
Wij zijn Cousin Hatfield, we bestaan uit vijf bandleden.
-Anne Verhart (21 jaar, zang en gitaar) Ze zit momenteel 
in haar laatste jaar van het conservatorium. Naast Cousin 
Hatfield is Anne zeer actief in de musicalwereld. Ze is voor-
namelijk uitvoerend zangeres maar ze werkt ook als zang-
coach. Verder richt ze zich ook op het schrijven van eigen 
werk. Dit doet ze in verschillende muziekstijlen, waaronder 
gospel en pop.
-Nathalie Schaap: (25 jaar, contrabas en zang) afgelopen 
jaar is Nathalie afgestudeerd aan het conservatorium. Al op 
het conservatorium heeft ze vanaf het eerste jaar projecten 
opgezet. Ze is momenteel naast Cousin Hatfield ook actief 
met twee andere projecten:
‘Nathalie’ (dit doet ze samen met Jos, Mark en Joost van Es. 
Het genre is jazz met een vleugje country) en het Medan 
Trio (dit is een modern
Jazz cross-over trio met aanvulling van visual art). Naast 
alle vaste bezettingen speelt ze regelmatig met verschil-
lende gelegenheid trio/kwartetten.
Nathalie is ook werkzaam als docente. Ze geeft les in zang, 
theorie/solfège en in contrabas. Dit doet ze in haar eigen 
privè praktijk. Ze heeft een grote liefde voor jazz en veel 
affiniteit met ‘roots’ muziek van Amerika.
- Jos van Ringen: (30 jaar, lead gitaar, mandoline en banjo) 
Naast Cousin Hatfield maakt ook Jos deel uit van de groep 
‘Nathalie’. Jos heeft, als fan vanaf het eerste uur, de rest 
van de bandleden allemaal aangestoken met ‘Country and 
Roots’. Jos geeft ook gitaarles, onder andere bij de Meer-
paal in Dronten.
- Mark Schimmel: (27 jaar, gitaar en zang) Mark speelt 
naast Cousin Hatfield ook in het kwartet ‘Nathalie’. Hij is 
werkzaam als
Gitaar docent in Zwolle en Apeldoorn. In 2015 is hij afgestu-
deerd aan het conservatorium, momenteel studeert hij aan 
het conservatorium klassiek gitaar. Naast zijn grote liefde 
voor Jazz en klassiek. Ook Mark heeft veel affiniteit met 

‘roots’ muziek van Amerika.
- Dirk Ornée: (25 jaar, drums en zang) Dirk is het nieuwste 
lid van Cousin Hatfield, hij is na een lange roadtrip in de 
USA verliefd geworden op countrymuziek. Dirk heeft jazz 
drums gestudeerd op ArtEZ Enschede, hij geeft veel drum-
les en speelt daarnaast graag in bigbands, waaronder de 
New Sound Jazz Machine, (een bigband met eigen reper-
toire). Daarnaast ook in de soulformatie ‘The Soultriggers’.

Cousin Hatfield, hoe zijn jullie bij deze naam 
gekomen en hoelang bestaan jullie al? Zijn 
jullie ondersteund door een artiestenbureau 
of impressario?
We gaan nu ons derde seizoen in, dus we bestaan nu drie 
jaar. Het management van de band hebben we tot dus ver 
altijd zelf gedaan, maar we werken nu net samen met Hans 
Molenaar (CMA Artist Member) voor de meeste boekingen 
in het buitenland. Erg fijn, want er zit een dak op het soort 
boekingen die je zelf binnen kunt halen. Vooral in Neder-
land merken we dit, je kunt zelf wel aankloppen bij de grote 
podia, maar die nemen je meer serieus wanneer je mana-
ger/boeker dit doet. In Nederland hebben we ook wat sa-
menwerkingen lopen met verschillende bookers. 
De keuze van de naam is gemaakt door Jos en Niels (voor-
malige drummer). Er zit een verhaal achter de naam maar 
dit houden we nog even geheim. Dit verhaal vertellen op 
een van onze toekomstige albums, die nog even op zich 
moeten laten wachten (:

Jullie spelen het repertoire van de oude Texan-

Men moet toegeven dat de Countryscene in Nederland er 
de laatste jaren heel wat talent bij heeft. Niet zomaar gele-
genheidsbands maar heuse gevormde groepen die zelfs de 
aandacht trekken van Bookers en impresario’s. Meestal is 
het dan ook zo dat men deze bands heel moeilijk kan strik-
ken voor een interview zonder de tussenkomst van die per-

sonen. Maar daar hadden we met Cousin Hatfield geen moeite mee. De aanvraag voor een 
interview ontstond via opzoekingswerk op het internet in September vorig jaar en ze stelden 
mijn geduld o proef. Ze wilden wel een interview geven maar pas bij het verschijnen van hun 
cd, ongeduldig als ik ben… Maar In Januari kreeg ik dan eindelijk de melding dat ze er klaar 
voor waren en we waren zeer enthousiast, mijn nieuwsgierigheid was groot, heel groot en 
ziehier het interview.

E-mail: windfall@ziggo.nl
Facebook: @Windfallnl

Boekingen: John +31(0)655 818 856
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en en Nashville legendes. Wie bewerkt hier-
voor de arrangementen en beslist hoe het zal 
klinken, hoe gaan jullie hierin te werk? Hoe 
kiezen jullie de liedjes?
Jos komt in de eerste instantie vaak met een lijst met nieuw 
repertoire. Hier maken we in de repetitieruimte arrange-
menten van. Zo maken we het stuk zo ‘eigen’ mogelijk. 
We werken veel met specials. Mark en Jos repeteren re-
gelmatig samen om deze te bedenken en in te studeren. 
Daarnaast werken we in koorrepetities altijd aan de timing, 
interpretatie, sound ed. van de koortjes. Als we met eigen 
werk bezig gaan dan komt iemand van ons vaak met een 

concept, waar we eerst individueel thuis wat aan toe voe-
gen, in de repetitieruimte werken we dit dan uit. Jos is vaak 
repetitieleider, maar we denken allemaal mee in hoe we 
het willen laten klinken, wat de vorm moet zijn, etc.

Hebben jullie ook een eigen repertoire buiten 
deze bewerkte nummers?
Jazeker. We schrijven binnen de band ook eigen repertoire. 
Jullie zijn vast wel bekend met ons eigen stuk ‘Swinging All 
Night Long’. Dit stuk hebben we overal geïntroduceerd. 
Naast dit stuk zullen we in onze clubshow op 2 maart as. In 
de Gashouder in Dedemsvaart een aantal nieuwe stukken 
ten gehore brengen.

Jullie hebben een breed repertoire, welk pu-
bliek is jullie doelgroep? België en Nederland 
houden van country linedans, hoe worden jul-
lie door deze doelgroep onthaald?
Het linedance circuit is in eerste instantie vaak wat terug-
houdend. We spelen eigen arrangementen, eigen muziek, 
met lange solo’s en veel onverwachte drumaccenten/hits. 
Lange solo’s en hits zorgen er soms voor dat niet alle pasjes 
uitkomen bij onze line-dance vrienden... maar ach, dan ge-
beurt er weer eens wat (; 
Vaak gaan ook de country linedancers na het horen van een 
paar van onze stukken toch overstag en kunnen ze onze mu-
ziek erg waarderen. We willen de scheidingslijn tussen de 
wat meer uitdagende luistermuziek en de fijne dansmuziek 
vernauwen. Het moet je voet dusdanig mee laten stampen 
en je aan zetten tot dansen, maar tegelijkertijd wil je niet 

dansen omdat er teveel gebeurt op het podium, zowel qua 
muziek als qua show. Waarom niet een dikke jazz solo over 
een boogie stuk, of andersom? Dat houdt het spannend, 
ook voor onszelf. We hebben verschillende muzikanten 
met verschillende speelstijlen in de band en die willen we 
benutten. Het grote voordeel is dat we vanuit verschillen-
de invalshoeken passie hebben voor één ding, en dat is de 
Amerikaanse Roots muziek. Van Country tot Jazz en alles 
wat daar tussenin zit.

Jullie CD, vertel eens wat erop staat, vanwaar 
die keuze? Is het jullie eerste CD?
De CD was te koop op CMM in Berlijn, hij zal ook verkrijg-
baar zijn bij onze eerstvolgende optredens. Op de CD staan 
een aantal live demo’s van een concert dat wij in juli 2018 
hebben gegeven in Stadsschouwburg Odeon in Zwolle. 
Deze CD hebben we verder niet ge-released. Dit hebben we 
niet gedaan omdat we komende zomer de studio in gaan 
voor onze ‘officiële’ eerste EP. We zijn al heel lang aan het 
nadenken over onze eerste echte EP, waar ook eigen werk 
op komt te staan. Deze EP denken we van het begin tot het 
eind helemaal uit en hier willen we dan ook eerst tevreden 
mee zijn voordat we dit aan jullie verkopen.
We hebben onze visie, bezetting en sound ook nogal ver-
anderd ten opzichte van deze live demo uit 2018, dit willen 
we ook graag d.m.v. deze nieuwe EP laten zien.

Hebben jullie alles in eigen beheer, of werken 
jullie met een platencontract? Hoe is dit tot 
stand gekomen?
Onze ‘demo-CD’ is dus een live CD die we hebben laten 
mixen en opnemen door Johan van Loo. Verder hebben we 
zelf het ontwerp gemaakt in samenwerking met onze web-
designer ‘Georgette van Aart’. Dit hebben we dus in eigen 
beheer gedaan. Voor onze EP die we in de zomer gaan op-
nemen werken we samen met een
artworker die onze ideeën vertaalt in een ontwerp. Qua 
exacte nummers kunnen we helaas nog niks blootgeven, 
alleen dat het veel eigen werk bevat, een paar goede co-
vers met eigen arrangementen en dat het vooral een hele 
mooie EP gaat worden!

Jullie stonden onlangs op de planken in Berlijn, hoe was deze ervaring? Was het jullie eerste 
buitenlandse optreden? 
Het was zeker niet ons eerste optreden in het buitenland. Het was de derde keer voor ons in Berlijn. Afgelopen jaar 
hebben we ook in Zürich gespeeld, op het Country Festival in Albisgütli. Verder hebben we de afgelopen jaren voorna-
melijk shows in Nederland gedaan. O.a. Zwarte Cross, T.T. Assen, Wildrooster, de Parel van Zuilen en nog vele anderen. 
Daarnaast hebben we verschillende support-acts verzorgd voor o.a. Her Majesty, Daniël Lohues, The American Country 
Legends en vele anderen.

We hebben in Berlijn op de Country Music Meeting twee te gekke optredens mogen geven, waarvan één in de American 
Western Saloon. Vooral in de saloon hebben we een te gek optreden mogen geven en ontzettend veel goede reacties 
gekregen. We kregen direct na ons optreden veel aanvragen binnen van boekers voor buitenlandse festivals. Er staan ook 
al een aantal boekingen voor 2020 in de agenda, zo ver vooruit willen ze ons dus al hebben! Dit jaar staan we in Letland 
op het hoofdpodium van Countryfestival Bauska. We spelen daar de volgende dag nog een show in een andere stad in 
Letland, dit zal worden opgenomen voor de nationale televisie. Verder staan Zwitserland, Duitsland, Denemarken en Li-
touwen ook op het programma voor 2019&2020. 

Wat willen jullie nog bereiken in de toekomst?
We hopen met deze band de ‘Country and Roots’ muziek in Nederland en buitenland weer onder de aandacht te brengen, 
maar dan wel in een nieuw jasje. We hebben te gekke optredens staan voor dit jaar en voor volgend jaar, zowel in bin-
nen en buitenland. We hopen zoveel mogelijk 
op tour te mogen met deze band. Verder is onze 
droom toch echt wel om in de nabije toekomst 
een tour door Texas met onze eigen muziek te 
kunnen plannen. Daarnaast streven we ernaar 
om ook te functioneren als goede sessieband 
ter ondersteuning voor buitenlandse artiesten, 
hiervoor liggen al een aantal ideeën op de plank 
die we binnenkort gaan realiseren.
Wil je op de hoogte blijven van al onze ontwik-
kelingen? Volg ons dan op Facebook (facebook.
com/cousinhatfieldband), Instagram (Cousin 
Hatfield), of onze website
 www.cousinhatfield.com

Hebben Jullie hier nog iets aan toe te 
voegen
We spelen 2 maart in de gashouder in Dedemsvaart, onze eigen clubshow. De avond wordt geopend door onze support 
act Jimmy Mills. Voor meer info/tickets ga naar 
www.gashouderdedemsvaart.com  

Samen met Joost Van Es  die soms als Gastsolist mee speelt

http://facebook.com/cousinhatfieldband
http://facebook.com/cousinhatfieldband
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Wie is hij, van waar zijn interesse voor coun-
trymuziek? daar zoeken wij de antwoorden 
voor…
Reeds op twaalfjarige leeftijd gaf hij regelmatig optredens 
op sociale evenementen samen met zijn broer Adrian als 
de Ryan Brothers. Hij groeide op in de buurt van Carlow, 
Ierland en werd ondergedompeld in de traditionele Ierse 
muziek door zijn familie. Toen hij de leeftijd van zeventien 

bereikte trad hij toe bij de boysband D-Side, deze band 
werd deels ontbonden na een tijd en daaruit ontstond 
een trio. Hun debuutsingle werd een grote hit in Ierland. 
Deze band verkreeg drie andere top 10 singles in het Ver-
enigd koninkrijk en tevens waren ze ook populair in Ja-
pan. Vanaf dan besloot Ryan solo te gaan. hij vertoefde 
nog op de Londense scene maar keerde in 2009 terug naar 
Ierland met de intentie om zijn studies af te maken. Maar 
de zin om eigen nummers te schrijven, liever dan reken-
oefeningen te maken in een schoolschrift, gaven de door-

slag om verder te gaan met een zangcarrière. Hij kreeg 
succes met eigen nummers in verschillende wedstrijden. 
De song “God’s Plane” dat hij in minder dan een halfuur 
had geschreven, gezeten op de rand van zijn bed, werd 
op elke radio wereldwijd gedraaid, werd gedraaid in elke 
Ierse dancehall en in uitverkochte concertzalen in Enge-
land en Schotland en werd gereleasd bij Daniel O’Donnell. 
Ryan vormde een vifkoppige band waarmee hij vijf cd’s 
uitbracht. Zijn debuutalbum “A Mother’s Son” gevolgd 
door “Made of Gold”, “Dreamers and Believers” en Coun-
try Soul” kwamen in 2013 allemaal in de top 10 chart van 
Ierse albums terecht. Zijn album uit 2014 “The Simple 
Things” en in 2015 “One Good Night” kwamen zelfs te-
recht op de eerste plaats in diezelfde Chart. In Oktober 
2016 kwam de release van het album ”This is Me:The 
nashville Songbook” gevolgd door “Happy Man” in die-
zelfde maand. Nadien volgden nog het album “The Fire” 
en in November laatstleden “Ten”, ondergebracht in zijn 
eigen productiehuis.

Derek Ryan geeft startsein van het Green escape festival 2019
Noem ons gerust gewoontedieren, maar de affiche van Craponne kan ik niet naast mij neerleggen en met reden want 
ook dit festival zal in de komende maanden alle aandacht krijgen. Het zag er naar uit vorig jaar dat het niet echt coun-
try meer was. maar niets was minder waar en dit jaar kunnen we dat weerom beamen.
Derek Ryan op de affiche, al op de Vrijdag bij de opening van het festival, dat moet al een goed gevoel geven om de 
aftrap te mogen geven. Trouwens van een aftrap gesproken, ik ken een band die dit jaar ook de aftrap mag geven op 
een festival dicht bij huis en het zal knallen… een verhaal voor volgende maand!
Derek Ryan, zeker niet onbekend onder de linedansers, meer dan honderd liedjes zijn vergezeld van een dans, zelfs ons 
eigenste Daisy Simons heeft een dans geschreven op een van zijn songs.
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De geschiedenis van de volksmuziek begint bij het ontstaan van de mensheid.
 

Volksmuziek is van iedereen en vormt een bindend element in een gemeenschap. Volksmuziek is niet bewust gecompo-
neerd, of anders gezegd: er is meestal geen componist bekend. Er is niet slechts één kunstenaar die zich uit zoals in de 
kunstmuziek of klassieke muziek, maar er is een gemeenschap die zich kan uiten in haar eigen volksmuziek. Volksmuziek 
werd bijna nooit opgeschreven, maar mondeling overgeleverd. In de Oudheid was de meeste volksmuziek in Europa een-
stemmig en vocaal. Volksmuziek was altijd functioneel: ze diende ter opluistering van belangrijke gebeurtenissen. In de 
middeleeuwen waren kunstmuziek en volksmuziek nauw met elkaar verbonden. Ook religieuze muziek en volksmuziek 
stonden dicht bij elkaar. Van de middeleeuwen tot in de 19e eeuw waren de grenzen tussen standen belangrijker dan de 
grenzen tussen landen. Dit heeft grote gevolgen gehad voor de muziek; elke stand had zijn eigen muziek, streng afgeschei-
den van elkaar. 

In de 19e eeuw groeide het nationalisme. Elk volk werkte aan zijn eigen nationale volksmuziek, die de eigen identiteit 
moest versterken. Waar er nog geen nationale volksmuziek bestond, werd die gecomponeerd. In de 20e eeuw werd het 
onderscheid tussen stadsmuziek en plattelandsmuziek steeds groter. In de stad wist men vaak niet welke muziek men op 
het platteland zong en speelde. Sedert 1970 is er overal in Europa een enorme herwaardering voor de volksmuziek op 
gang gekomen. Stedelingen gingen naar het platteland om de “eigen” volksmuziek te ontdekken. Weldra ontstonden er 
overal muziekgroepen die de oude traditionele boerenmuziek gingen spelen, maar dan wel met moderne aanpassingen 
of arrangementen. 

Volksmuziek is zo oud als de mensheid. Wellicht kon de mens eerder zingen dan praten, net als de vogels, de olifanten 
en de walvissen. Volksmuziek is vanouds een gebruiksvoorwerp, net als een doopritueel, een bruiloftsgebruik, een tradi-
tioneel kostuum, streektaal, oude legenden en regionale architectuur. Volksmuziek hoorde bij de volkskunst. Daarbij ging 
het niet om de individuele expressie van een individuele kunstenaar, maar om een collectieve uitingsvorm van gemeen-
schappelijk herkende emoties. Veel volksliederen gingen over de geschiedenis van de groep (stam, clan), over legendari-
sche helden, over gewonnen en verloren oorlogen. Daarnaast zijn veel volksliederen een maatschappelijk geaccepteerde 
uitlaatklep voor individuele gevoelens: van blijdschap en geluk ervaringen tot ongelukkige liefdes, misoogsten, armoede, 
gevangenschap, tegenslagen en ongevallen.

In de oudheid en de middeleeuwen was bijna alle muziek volksmuziek. De meeste muziek was muziek van het volk: dat 
wil zeggen muziek die iedereen kende en zong of speelde. De componist was onbekend: het lied was er en het lied was 
van iedereen. Gezongen liederen, instrumentale muziek en dans vormden een drie-eenheid: die hoorden altijd bij elkaar. 
De meeste volksmuziek is dansmuziek. Instrumentale muziek bestond vaak uit een bewerking en omspeling van de vocale 
muziek. De volksmuziek werd eenstemmig gespeeld door bijvoorbeeld een fluit, een doedelzak of een vedel, en daarbij 
begeleid door een trom en/of een bourdontoon (drone, aangehouden bromtoon). 
Naast volksmuziek was er kerkmuziek, zoals het Gregoriaans. Het is zeer aannemelijk dat het Gregoriaans veel volksliedjes 
heeft gebruikt en bewerkt. Het is ook zeer aannemelijk dat het Gregoriaans vroeger veel levendiger en gevarieerder werd 
uitgevoerd dan nu. Men gebruikte bijvoorbeeld maat en ritme (later werd dat verwijderd, waarschijnlijk omdat dat te 
frivool werd geacht). Ook gebruikte men waarschijnlijk micro-intervallen (kwarttonen). 
Naast de volksmuziek had je wel enkele begaafde kunstenaars (componisten), die kunstliederen schreven (soms tegen 
betaling van kerk of hof), maar tot 1400 is weinig daarvan bewaard gebleven. Dit is het begin van de kunstmuziek, maar in 
die tijd stonden volksmuziek en kunstmuziek nog heel dicht bij elkaar. Als je luistert naar Europese middeleeuwse kunst-
muziek, doet die sterk denken aan volksmuziek. 

In Europa is op het platteland de traditionele volksmuziek eeuwenlang goed bewaard en overgeleverd geweest via mon-
delinge overlevering, terwijl nieuwe composities vaak in een stedelijke omgeving ontstonden. 
De kerk was een van de weinige plekken waar muziek werd opgeschreven en men heeft daardoor zeer oude melodieën 
teruggevonden die misschien wel dateren van het begin van de christelijke jaartelling. De door de kerk betaalde compo-
nisten rond het jaar 1500 (Monteverdi, Heinric Isaac, Josquin des Prés, Palestrina) bedienden zich vaak van bestaande 
volksliedjes, die zij bewerkten tot meerstemmige (polyfone) kerkmuziek. Ook Luther, die veel nieuwe kerkliederen in de 
volkstaal schreef, maakte veel gebruik van bestaande volksliedjes. Dankzij die kerkelijke activiteiten hebben wij nog veel 
middeleeuwse volksmuziek kunnen reconstrueren. Dat geldt niet alleen voor Rome, Aken of Parijs, maar ook voor Byzan-
tium, de hoofdstad van het Oost-Romeinse Rijk (ook wel Byzantijnse Rijk genaamd). 
Het Byzantijnse Rijk was rond 700 tot volle bloei gekomen. Dankzij de Byzantijnse kerkmuziek heeft men Griekse volks-
liedjes uit de Oudheid kunnen reconstrueren. Toen de Turken en Arabieren in 1453 de stad Byzantium (door de Grieken 
Konstantinopolis genaamd) overnamen, en daarmee het Byzantijnse Rijk, hebben zij ook veel kerkelijke (christelijke) mu-
ziek overgenomen en indirect dus ook eeuwenoude Griekse volksmuziek. 
Als dus vandaag de dag de Grieken beweren dat de Turken veel Griekse (lees: Byzantijnse) muziek hebben overgenomen, 
dan hebben ze gelijk. Vele eeuwen later zullen de Turken beweren dat veel Griekse muziek (uit Klein-Azië) eigenlijk van 
oorsprong Turks is en dat is zeker waar voor de Smyrna- en Rebetika-muziek uit de tijd van 1880 – 1920.

Het Antwerps Liedboek uit 1544 is een van de oudste opgeschreven verzamelingen van Nederlandse en Vlaamse wereld-
lijke muziek, zowel volksliederen als kunstliederen. In die tijd was het een zeldzaamheid om liedteksten op te schrijven, 
dus dit boek is van groot belang voor een beeld van de volksmuziek in de 16e eeuw. Helaas waren er geen melodieën 
bij geschreven, maar wetenschappers hebben achteraf de melodieën achterhaald. De teksten gaan vaak over de liefde. 
Naarmate het onderwerp pikanter wordt, wordt de tekst implicieter of symbolischer (gecodeerd). Je denkt dan dat het 
lied gaat over een vogeltje dat tegen het raam tikt, maar in werkelijkheid gaat het over een minnaar die zijn geliefde op-
zoekt of die bij haar wil binnendringen (“Laat mij erin, laat mij erin”). In vele landen blijkt deze bedekte taal het gebruik 
te zijn. 

Terwijl de stadsmens in geheel Europa zich gedurende de 17e en 18e eeuw meer en meer beschaafde (meer onderwijs, 
meer geld, meer kunst), werd de volksmuziek steeds meer een kenmerk van het (niet beschaafde) platteland. En ziedaar: 
een tweedeling was geboren. Volksmuziek associeerde men met varkenshokken en onbeschaafde mensen. Mensen die 
met bloed, zweet en tranen hun boerenverleden ontstegen, hadden weldra last van schaamte over hun nederige af-
komst en wilden daaraan niet herinnerd worden, ook niet door bijvoorbeeld volksmuziek. Dit verschijnsel is volgens mij 
de reden dat veel volksmuziek een kwade reuk kreeg, m.n. bij zogenaamde beschaafde en ontwikkelde mensen. Deze 
(verholen) minachting komt regelmatig voor bij klassieke musici en conservatoriumdocenten. Vaak blijft bij hen de deur 
naar de volksmuziek dicht. 

Van de 17e tot de 19e eeuw werden de Europeanen meer verdeeld door de grenzen tussen de standen dan die tussen 
de landen. Er was een “lage” volkscultuur, een burgercultuur, een adellijke cultuur, een kerkelijke cultuur en een militaire 
cultuur. De verticale mobiliteit was gering. Een dubbeltje zou nooit een kwartje worden. Toch zagen de lagere standen op 
naar de hogere en iedereen wilde graag stijgen op de maatschappelijke ladder. Dus de boeren namen waar mogelijk de 
cultuur van de burgers over (taal, kleding, muziek en dansen), terwijl de burgerij zich mat met de adel (men probeerde 
de taal, kleding, muziek en dansen van de feodale hovelingen over te nemen). Hierdoor kon het gebeuren dat hoofse 
muziek en hoofse dansen uit de Renaissance (“hoge cultuur”) in volgende eeuwen “afdaalden” naar het gewone volk en 
geïntegreerd werden in de “lage cultuur”. Hoofse (adellijke) dansen, zoals de bourrée, de gavotte en de gigue, werden 
in de 19e en 20e eeuw de volksdansen van het gewone volk, ook op het platteland (in West-Europa). In Centraal-Europa 
gebeurde hetzelfde met de wals, de mazurka en de polka. De nationale dans van Hongarije, de csárdás, is voor het eerst 
aan de feodale hoven geïntroduceerd en is afgeleid van West-Europese dansen uit de Renaissance. 
Het Hongaarse leger verzon de wervingsdansen (verbunkos): stoere mannendansen moesten het leger aantrekkelijk ma-
ken voor aankomende rekruten. Voor het leger werd speciale wervingsmuziek geschreven. In dezelfde tijd gaven Oosten-
rijkse muziekleraren muziekles aan de Turkse legers op de Balkan. Daarbij werd de oude Turkse militaire kapel in ere her-
steld, de Turkse militaire kapel was namelijk al eerder door het Westen overgenomen wat nog blijkt uit de naam Turkse 
trom. De Turken kregen dus hun oude Mehter orkest in iets andere vorm weer terug. En passant werd daarbij de klarinet 
in het Ottomaanse Rijk geïntroduceerd, een Duitse uitvinding, die later zo’n succes werd in Turkije, dat velen dachten dat 
de klarinet een Turkse uitvinding was. In de twintigste eeuw waren het de zigeuners die een Turks blaasorkest vormden 
om de lokale volksmuziek leuker te maken: de zigeunerfanfare was geboren. 

Sedert de Franse Revolutie braken de ideeën van de Verlichting eindelijk door naar het brede volk. Men ontworstelde 
zich aan de macht van de kerk en de adel. Dat betekende onder andere serieuze herwaardering voor en emancipatie van 
het gewone volk (boeren en arbeiders), dus ook herwaardering van en openlijke trots op cultuuruitingen van het gewone 
volk, zoals de erkenning van de eigen volkstaal, de eigen vertellingen en sprookjes. Men noemde dat de ontdekking van 
de naties, oftewel nationalisme. Sommige minderheidstalen werden voor het eerst in de geschiedenis opgeschreven, 
zoals Hongaars, Tsjechisch en Slowaaks. Tegelijk met de nationale trots en de nationale taal werden ook de nationale 
volksmuziek, volksdansen en volksgebruiken geherwaardeerd, opgeschreven resp. beschreven. Wij praten nu over de 
periode vanaf 1800. 

Geleidelijk aan werden de (nieuwe) grenzen tussen de naties belangrijker dan de grenzen tussen de standen. De nationale 
trots was geboren. Elke natie zag in de eigen volksmuziek en volksdans een kans om de nationale identiteit te beleven. En 
waar geen duidelijke nationale muziek of dans aanwezig was, moest die maar worden geschapen. Zo was de hierboven 
genoemde Hongaarse csárdás een kunstmatige uitvinding, gebaseerd op internationale hofmuziek, maar met enkele ty-
pische Hongaarse trekjes. Daarentegen werden de wals en de polka vereenzelvigd met het Duitse volk.

Het zal duidelijk zijn dat nationale trots gemakkelijk kan omslaan in een griezelig soort nationalisme. Vele landen hebben 
meegemaakt dat de heersende politiek de volksmuziek en –dans gingen gebruiken (misbruiken) voor hun politieke doel-
stellingen (onder andere voor parades). Dat is gebeurd onder bijna alle dictatoriale regimes (Duitsland, Italië, Roemenië, 
Bulgarije, Griekenland, Spanje). Dat is zelfs de reden dat in deze landen sommige mensen zich helemaal van de volksmu-
ziek hebben afgekeerd. Juist omdat de communisten in Hongarije zich niet voor de volksmuziek interesseerden, werd de 
revivalbeweging ook een beetje een protestbeweging, zoals in West-Europa. De revival is daar dus echt van onderen af 
gekomen en heeft thans het niveau van de heersende macht bereikt. (Flinke subsidies voor het Laatste Uur-CD-project en
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voor het Culturele Erfgoedhuis, inclusief het Hongaars Nationaal Danstheater.)
 

In Bulgarije en Roemenië echter heeft de volksmuziek nog steeds een vieze bijsmaak (vanwege het politieke misbruik) 
en is de animo voor een revival kleiner. Maar in Bulgarije hebben de staatsinstituten wel heel veel materiaal behouden, 
en ook gezorgd voor al die muziekscholen waar je traditionele instrumenten zoals de gajda en gadulka kon leren spelen.
 

Op het platteland in Nederland werd gedurende de gehele 20e eeuw tot op heden de traditionele volkscultuur in ere 
gehouden door de folkloristen, de boeren-volksdansverenigingen. Dit waren de gezelschappen die onder andere de klom-
pendansen in ere hielden. Nog steeds bewaken ze angstvallig de traditie, inclusief de klederdrachten. Opmerkelijk is dat 
deze boerenvolksdansverenigingen in geheel Nederland vaak internationale uitwisselingen organiseren met folkloristen 
van elders, tot in Mongolië en Senegal toe. Het Nederlands Centrum voor Volkscultuur en Immaterieel Erfgoed en de 
Federatie voor Folkloristische Groepen in Nederland geven deze folkloristen de nodige steun. 
In de tweede helft van de negentiende en het begin van de twintigste eeuw ontstonden nieuwe ideeën over muziekon-
derwijs (onder meer vanuit de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen). Jan Pieter Heije, die bestuurslid was van “het Nut”, 
wilde door middel van muziekonderwijs de jeugd beschaving bij brengen. Vele componisten zetten gedichten van Heije 
op muziek, waaronder Richard Hol, Hendrika van Tussenbroek, Johannes Verhulst, Joannes Josephus Viotta en Johann 
Wilhelm Wilms. Tientallen liedboekjes met nieuwe Nederlandstalige liederen zagen zo het licht. In de liedbundel Kun je 
nog zingen, zing dan mee (1e druk in 1906) werden ruim twintig liederen van Heije opgenomen. Dit liedboek werd zeer 
populair en werd de hele twintigste eeuw herdrukt.

De Nederlandse volksmuziek werd in de jaren ’30 grondig bestudeerd door onder andere Jaap Kunst. Met name op Ter-
schelling vond hij een schat aan volkscultuur. In de jaren ’50 en ’60 was er een radioprogramma “Onder de Groene Linde” 
van Ate Doornbosch. Ate verzamelde oude volksliedjes bij oude mensen thuis en zond ze uit voor de radio. De luisteraars 
werden daarbij uitgenodigd zelf andere oude volksliedjes op te sturen en voor te zingen. De hele verzameling wordt be-
waard door het Meertens Instituut. 

Volksdansen en volksliederen blijken een krachtig middel te zijn om het gemeenschapsgevoel te versterken. In de jaren 
’20 kwamen de arbeidersbeweging en de jeugdbeweging op gang, overal in Europa. De arbeidersbeweging in Nederland 
leidde tot de oprichting van onder andere de AJC (Arbeidersjeugdcentrale) in 1918, o.l.v. Koos Vorrink, met als doel 
de “daadwerkelijke verwezenlijking van het socialistische cultuurideaal”. Kenmerken waren onder andere eigen kleding, 
kamperen, volksliederen en gemeenschapsdansen. Weldra ontwikkelden de katholieken de padvinderij en zo had elke 
zuil zijn jeugdbeweging. Jaarlijks hield men grote toogdagen op de Paasheuvel in Vierhouten, een traditie die reeds lang 
is overgenomen door het LCA (Landelijk Centrum voor Amateursdans).
 

Eveneens in de jaren ’20 werd de NJN opgericht (Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie). Deze bond heeft alle vor-
men van verloop en achteruitgang overleefd en bestaat nog steeds (www.njn.nl) Terwijl men overdag de watervlooien 
bestudeerde, gaf men zich ‘s avonds over aan het (alcoholvrije) hupsen (volksdansen), begeleid door levende muziek. De 
NJN is achteraf gezien, naast het LCA (voorheen NeVo) een van de grootse stimulansen in Nederland geweest voor de 
revival van de internationale volksdansen en volksmuziek onder de stadsjeugd. 

Sedert 1970 is er in heel Europa een hernieuwde belangstelling gekomen voor traditionele volksmuziek. Tamelijk frappant 
is dat het overal omstreeks dat jaartal is begonnen. Een theorie daarover gaat als volgt. De wederopbouw was voltooid. 
Naast het harde werken ontstond er een vrijetijdscultuur. De ontzuiling was in gang gezet, de ontkerkelijking idem. Nu 
de welvaart was toegenomen, ontstond er een anti-autoritaire, een anti-welvaarts- en anti-groei-beweging waarvan de 
hippiebeweging een voorbeeld was. Er groeide romantiek onder de jonge stadsbewoners, die gericht was op terug naar 
de natuur en terug naar de echtheid en de eenvoud. De hernieuwde belangstelling voor pure, authentieke traditionele 
boerenvolksmuziek kan in zekere zin gezien worden als een protestbeweging (in milde vorm). Door de komst van de band-
recorder was er ineens meer mogelijk. Je kon opnamen maken en mee naar huis nemen, je kon muziek op plaat kopen 
die je voorheen niet kon krijgen. Wat in Bartóks tijd een enorme onderneming was is nu door iedereen te doen. Doordat 
volksmuziekliefhebbers “de boer op gingen” kwamen ze er ook achter dat traditionele muzikanten steeds schaarser wer-
den, en als er niet snel iets zou worden gedaan de volksmuziek zou verdwijnen.

In Ierland brachten de groepen Planxty en The Chieftains de bijna uitgestorven Ierse volksmuziek weer tot leven, in een 
eigentijdse vorm. In Nederland had je Wolverlei, Twee violen en een bas en Fungus. In België hebben ‘t Kliekske en de 
groep Rum een legendarische revival in gang gezet, die tot op de dag van vandaag voortduurt in zgn. folkbals (zie www.
folkroddels.be). In België was sedert 1920 de doedelzak compleet uitgestorven, terwijl die in vorige eeuwen het nationale 
muziekinstrument bij uitstek was. In 2005 is de belangstelling voor het doedelzakspel in België zo groot als nooit tevoren, 
de doedelzakken zijn niet aan te slepen en je ziet er vele virtuozen van nog geen 19 jaar. 
Van Zweden tot Griekenland werd in de jaren ’70 de traditionele volksmuziek herontdekt en opnieuw tot leven gebracht. 
In Hongarije ging de goed opgeleide stadsjeugd met zijn bandrecorder naar de dorpen, om daar de traditionele dorpsor-
kestjes op te nemen en om de kunst van het musiceren en volksdansen af te kijken. Weldra ontstonden de eerste

danshuizen (táncház) in Budapest en andere steden, een imitatie van de bijna uitgestorven gebruiken op het platteland 
en altijd voorzien van livemuziek. Bekende orkesten van het eerste uur waren onder andere Vizöntő (“Waterman”), Sebő 
en Muzsikás. 

Deze groepen speelden niet alleen maar authentieke traditionele volksmuziek, maar direct vanaf hun begin ook eigen 
nummers schreven, bijvoorbeeld middeleeuwse gedichten gezet op een nieuwe melodie. Die zelfgecomponeerde nieuwe 
muziek deed nu eens denken aan middeleeuwse muziek, dan weer aan Ierse en soms aan Indiase muziek. M.a.w. men 
greep terug op nog oudere vormen, een romantische hang naar oermuziek. Deze oermuziek was vaak pentatonisch en 
kende geen of nauwelijks harmonie (precies dus zoals in het Oosten of in de middeleeuwen). Het puritanisme (of chauvi-
nisme) kreeg in Hongarije weldra de overhand, zodat het maken van nieuwe nummers verdween uit de activiteiten van de 
danshuisorkesten. Echter de grote professionele dansgezelschappen, zoals het Hongaars Nationaal Danstheater, werden 
na de val van het communisme op een modernere leest geschoeid. Hier kunnen de nieuwe componisten en choreogra-
fen naar hartlust experimenteren in het overgangsgebied tussen volksmuziek en kunstmuziek resp. tussen volksdans en 
modern ballet. 
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Agenda Agenda
Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Uur
Februari 2019
22/feb/19 Mister p Black &White Baal 65 3980 Tessenderlo B 21u
23/feb/19 Tim Nash, Regy, Silver, Conny Dean, Conny 

Lee, Miss Lana, Patje stew
sirius Sporthal St Idesbald De Zilten 52 8800 Roeselare B 17u30

23/feb/19 Kris Robyan, All Shook Up The Open Style Dancers Zaal Den Horst Gelderhorsten 146 3920 Lommel B 18u30
23/feb/19 Just John, Lucky Jordan Pony Express Pony Ewpress Aardstraat 2 3990 Peer B 20u
23/feb/19 White Falcon PCC Schriek Leo Kempenaersstraat 16 2223 Schriek B 18u30
23/feb/19 Texas Twixy, West Jones Saloon Redbarn Saloon Redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
23/feb/19 MimuZik Black Horse Dancers Salle des Fêtes Rue de Maubeuge 59600 Bersillies Fr 20u
23/feb/19 Krysten Heather Centre Culturel Arthus Rue De Centre 17 6791 Athus B 20u
24/feb/19 Route 66 PCC Schriek Leo Kempenaersstraat 16 2223 Schriek B 13u
24/feb/19 Lucky Jordan Buffalo saloon Buffalo saloon Kerkstraat 12 8650 houthulst B 11u
Maart 2019
1/mrt/19 Carin Care Cafe De Rotonde Dorp 12 2310 Rijkevorsel B 21u
1/mrt/19 Enerj' Ane Salle Jules Collette Rue Des Combattants 18 1301 Wavre (Bierges) B 20u
2/mrt/19 Carin Care, Lucky Jordan, The Rednecks 

and a Bottle Whiskey
BTTRC Saloon Redbarn Zaffelare dorp 73A 9080 Zaffelare B 18u

2/mrt/19 Beehive Countryband Het Oude Wapen Hoofdweg 70     9697 NL Blijham NL 20u
2/mrt/19 Buckle & Boots Appaloose Dancers De Lange Streek 30 8255 AR Swifterbant NL 20u
2/mrt/19 Krysten Heather La Taverne Les Arcades La Taverne Les Arcades Grand Place 33 7090 Braine Le Comte B 20u
2/mrt/19 Mi Mu Zik Les Girls Band Ecole St-Julienne Rue St-Laurant 39 4620 Fleron B
2/mrt/19 Mister p, All Shook Up Far west Country Dancers Den Horst Gelderhorsten 146 3920 Lommel B 20u
2/mrt/19 Tim Nash Free Country Sisters Zaal Ter Wijngaard Kastanjestraat 7 8560 Wevelgem B 19u
2/mrt/19 Guy Finel Saloon Black Jack Vekenputteweg 1 1980 Zemst B 20u30
2/mrt/19 Silver, Conny Lee East River Line Dancers Wemeldinge zaal Dorpsplein 4424 Wemeldinge B 20u
2/mrt/19 Ted & Helen Cafe Zaal D'N Brouwer Dobbelsteenplein 1 5464 VP Mariaheide NL 19u
3/mrt/19 Lucky Jordan Western City Western City Rue Bois de la Grue 2 4050 Chaudfontaine B 14u
3/mrt/19 Bandit, Burt Blanca,Shaky Shane, Not Johny 

Cash, The Dukes Band, The Army Stars
Golden Music Presents Sonybel Studio's 2220 Heist op den Berg B 13u30

3/mrt/19 Carin Care, West Jones Country dance au Cadichon Rue de Warcoing 69 (st-Léger) 7730 Estaimpuis B 13u30
3/mrt/19 Anna McRose, Regy Vallentientjes Ontmoetingscentrum 'T 

kasteeltje
Kasteelstraat 228 8400 Oostende B 14u30

3/mrt/19 Beethovens Boogie The Bleu Hill Country Dancers Zaal Norbertus Blauberg 21 2230 Blauberg (Herselt) B 13u
8/mrt/19 Regy Texas country dancers Zaal Jan Vandernoot Mudaeustraat 9 2960 Brecht B 20u
9/mrt/19 Miss Lana Pony Express Pony Express Aardstraat 2 3990 Peer B 18u
9/mrt/19 Lilly West, Carin Care Buffalo saloon (gelieve te reserveren) Buffalo saloon Kerkstraat 12 8650 Houthulst B 18u30
9/mrt/19 All Shook UpGoes Retracoustic info bij All Shook Up of Chloe +32 499 14 88 57 Zaal Orbis Nicolaylaan 77 3970 Leopoldsburg B 19u30
9/mrt/19 Patje Stew, Kris Robyan, West Jones Saloon Redbarn Saloon Redbarn Zaffelare dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
9/mrt/19 Silver Kathleen Colpaert Zaal Telex Kerkhofweg 2 9770 Kruishoutem B 20u
9/mrt/19 Lucky Jordan 6900 Hotton B 20u
10/mrt/19 Carin Care, Regy The White Buffalo Country Dancers Feestzaal De Vriendenband Bethaniënlei 108b 2980 St. Antonius -zoersel B 11u
10/mrt/19 White Falcon Rio Bravo Country Dancers Salle St Hubert 6700 Fouches B 13u
10/mrt/19 Lucky Jordan Bttrc saloon Black jack Vekenputteweg 1 1980 Zemst B 14u
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Wat een feest was Western Experience!
Sedert September vorig jaar stonden we in contact met medewerkers van Western Experience, we kregen informatie 
doorgestuurd en zo konden we vele artiesten interviewen. Dat is leuk, vooraf een interview doen in de hoop dat jullie 
deze lezen en zo nieuwsgierig worden om daardoor te besluiten naar het evenement te komen. En deze tactiek lukt echt 
wel, want ook wij zijn dan benieuwd naar hun kunnen. het gebeurd wel vaker dat wij iemand interviewen die we nog 
nooit hebben gehoord en dat heeft zo zijn voordelen, het onbevooroordeeld vragen stellen.
Het laatste volle weekend van Januari stond in dikke letters aangekruist in onze agenda, want voor ons was Western 
Experience de uitgelezen plaats om ons magazine in Nederland te gaan promoten. We vertrokken reeds op Vrijdag om 
’s anderendaags vol goede moed en vooral uitgeslapen aan onze stand te staan. We begroeten er Emmy en Cees en gin-
gen naar ons hotel.  Het viel ons op dat de hallen anders ingedeeld waren en sommigen zalen meer dansvloer hadden dan 
vorige jaren. Het hoofdpodium was prachtig aangekleed met een mooie achtergrond en de sfeer zat er van ’s morgens 
goed in. Veel mensen die we kennen, vrienden en kennissen kwamen langs en waren enthousiast over ons magazine, 
maar vooral omdat we tijd hadden om een praatje te slaan. Ondertussen maakten de artiesten hun opwachting en mocht 
Beehive de spits afbijten, Deze band is een 5-mans koppige band die het levenslicht zag in 2018, we zagen ze de eerste 

maal optreden op het festival in Thorn. Ze spelen en zingen een zeer geva-
rieerd repertoire dat door iedereen gesmaakt wordt. Zoals het wel eens ge-
beurd met liveoptredens is er wel altijd hier of daar een kabeltje die knakt 
of ontbreekt en veroorzaakt dat wat vertraging. Cees had de touwtjes goed 
in handen, de bands wisten hoe langer het duurder om op te zetten hoe 
korter hun tijd van spelen werd. En dat gebeurde op zaterdag praktisch bij 
iedere band. De volgende band in de rij was voor ons toch een beetje thuis-
komen, al was het enkel omdat onze beste Belgische pedal steel man Jef 

Marinus deel uitmaakte van de bezetting. Danny Danny Hendriks band, jullie ook al voorgesteld in het magazine van Ok-
tober 2018 tijdens hun allereerste optreden. De leadzanger Danny maakte 
voorheen deel uit van de formatie Music Road Pilots, maar dat ruige was 
niet echt zijn ding en daarom verkoos hij om deze ploeg te verlaten. Over 
deze band kan ik enkel lof spuien, er stond veel volk op de dansvloer maar 
ook voor het podium, het luisterpubliek was massaal aanwezig!
Ramblin Boots, was de volgende band, nog niet gehoord maar wel al een 

interview gemaakt. We volg-
den ze wel op social media 
en ik was onder de indruk. Hun optreden was een topper, hun enthousias-
me sloeg letterlijk over op het publiek en dat was een bijzonder moment. 
Weerom, net als bij de vorige band stond het publiek massaal rond het 
podium, ze waren een streling voor het oog en oor.
Rik Vinke & Band, deze jongeheer had ik laatst nog geïnterviewd en het viel 
mij op dat hij zeer gedreven 
is. Het is ook leuk om te zien 
dat nieuw talent ook in de 

hallen van Western Experience een plaatsje krijgen. Hij stond wat onwen-
nig op dat grote podium, maar dat kan enkel maar beter worden. 
Dan het moment suprême, het optreden van The Garth Brooks Experien-
ce, van deze groep hadden wij reeds een try out mogen bijwonen als the-
atervoorstelling. mijn verwachtingen waren gespannen want hoe zou het 
publiek hier mee omgaan, maar ook hoe zal de band dat in een danszaal 
brengen? Och mijn twijfels waren zeer ongegrond want de band bracht het 
beste van zichzelf naar voren en het publiek? Deze gingen uit het dak, we 

waanden ons op een concert van een wereldster, zo zag het er ook uit, denk 
ik, want toen werd ons de vraag gesteld of dit de echte Garth Brooks was!!! 
Iedere bovengenoemde band gaf een tweede set ten beste, ze waren een 
voor een fantastisch elk op hun manier! met trots wil ik toch nog even ver-
melden dat we blij waren, ondanks dat er geen Belgen op het programma 
stonden, de aanwezigheid van Jef Marinus maakte alles goed, toch maar 
een bewijs hoe goed hij is, meespelen in twee Nederlandse bands, bravo 
Jef!
Dit alles speelde zich allemaal af aan het groot podium op Zaterdag, een 
onderdeel van het hele gebeuren in de Brabanthallen. 

Het eetfestijn “A night in Old San Antonio”.
Het eten in Texas is even divers als de staat zelf. Als je alles 
wilt proeven, moet je er jaren doorbrengen. Een goed al-
ternatief is een bezoek aan San Antonio tijdens de “Fiesta” 
in April, wanneer de stad het grootste feestinricht dat ten 
westen van New Orleans gevierd wordt. Er komen wel hon-
derdduizend mensen af op het eetfestijn, waarin alle cul-
turen van de Lone Star State vertegenwoordigd zijn. Naast 
Mexicaanse en cajungerechten zijn er Duitse, Ierse, Poolse 
en Afro-Amerikaanse, en dan vergeet ik er ongetwijfeld wel 
een paar. Zo kan je de avond beginnen met een Taco met 
Kielbasa uit Polen en eindeigen met een Baklava uit Turkije 
of Swarzwalder Kirschtorte uit Oostenrijk. Tussendoor zijn 
er barbecue, gumbo, meerval, tamales, shish kebab…Eet 
vooraf niet teveel en kom met een lege maag!

Het eetfestijn duurt in feite vier avonden, en is het hoogte-
punt van een feest met muziek, dans, toneel en sport, dat in 
de hele stad wordt gevierd ter herinnering aan de dag dat 
Texas onafhankelijk werd van Mexico, 21 April 1836. Het be-
gint allemaal met een optocht met drumbands en prachtig 
uitgedoste hoogheden met hun hofhouding, waarin vrou-
wen vechten en elkaar bekogelen met bloemen. In de negen 
dagen daarna vinden meer dan 150 evenementen plaats, 
gekostumeerde bals, popconcerten en atletiekwedstrijden. 
Voor drank en voedsel kan men terecht bij de tweehonderd 
straatverkopers in La Villita, de 250 jaar oude wijk aan de 
zuidelijke oever, waar ook de River Walk, de befaamde bou-
levard te vinden is.

Men wordt daar overdonderd door de talloze geuren en men ziet er bloemen van papier, kleurige wimpels en kunstige 
slingers. Ook de historische gebouwen van La Villeta zijn zeker de moeite om ze te bezoeken. Een van de ruim twaalf 
indelingen van dit evenement is het Mexicaans dorp, waar men een Tejano-band speelt terwijl men kan proeven van de 
geroosterde tortilla’s met kip of rundsvlees met guacamole, reepjes sla en pico de gallo. In het Texaans dorp kan men eten 
van de homestyle stage-coach barbecue, steer on a stick (runderspiesjes), Texaanse kaviaar bestaande uit pittige salade 
van zwartogenbonen. Of men kiest voor de ranch steak (tortilla met rundsvlees en ketchup) en Teas bird legs beter gekend 
als gebarbecuede kalkoenbouten.

Meer dan voldaan kan men van het ene dorp naar het ande-
re lopen begeleidt door livemuziek, van mariachi tot western 
swing, country en jazz en als je dan nog niet te moe bent kan 
je nog altijd de “Chicken Dance” leren.
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Ons toegezonden door All Country

Na een stevig ontbijt op zondagmorgen waren we klaar voor een tweede dag Western Experience en er moest wat meer 
gewerkt worden. We deden enkele interviews en stonden veel mensen te woord. Aan onze stand was het een komen en 
gaan en ja hoor, ook de Nederlandse fans van countrymuziek vonden de weg naar onze stand. Het was een leuke ochtend-
spits in de Brabanthallen en iedereen verwachtte dat het onverhoopte succes van de zaterdag zich zou herhalen, zowel 
wat volkstoeloop betrof als de bands die hun opwachting zouden gaan maken. Het publiek was er en de bands waren er 
meer dan klaar voor!
Simon Burridge & Band mocht als eerste starten, Simon die de klappen van de zweep kent en als geen ander het publiek 

weet te bespelen met zijn talent en leuk Engels accent. Simon is 
iemand die een band achter zich nodig heeft, hij doet mij steeds 
vaker denken aan Michael Bublé, die staat ook nooit stil tijdens zijn 
optreden, maar dat is juist het leuke aan hem. Hij steekt de mensen 
aan om te bewegen op het ritme van zijn muziek. Trouwens, Simon 
was het ganse weekend ook presentator op het grote podium en hij 
heeft dat prachtig gedaan.
Op de middag was het de beurt aan Windfall, een gevestigde waar-
de in de coun-
tryscene, 42 
jaar maken zij 
daar reeds deel 
van uit! Ze wor-

den op handen gedragen door het linedans publiek ondanks de vele 
mooie eigen nummers die ze brengen. maar ik moet toegeven dat 
een Nederlander daar veel makkelijker mee omgaat dan onze door-
snee linedanser in Belgïe. Wij zijn veel terughoudender en als ze ons 
iets voorschotelen wat we niet kennen, blijven we ofwel zitten ofwel 
hebben we een dans gevonden wanneer het liedje bijna uit is. Maar kom, geen klaagzang, we zagen dit niet gebeuren in 
Den Bosch, Windfall kon rekenen op een volle dansvloer! De volgende gaste, Jordyn Mallory was speciaal overgevlogen 
uit Nashville om in de Brabanthallen haar opwachting te maken, ze gaf zelfs te kennen nog last te hebben van een heuse 
Jetlag. Ze werd er ondersteund door de Nashville Nights onder lei-
ding van Leon Priest. Ze werken al een tijdje samen een theatertour 
af en zijn dus goed op elkaar ingespeeld. Jordyn Mallory is een jong 
talent maar met een groot palmares en met haar waait er een nieu-
we wind door Nashville. In Nederland is ze alvast een graag geziene 
artieste, velen waren die dag gekomen om haar bezig te horen.
De laatste groep die daarmee ook het evenement mocht afsluiten 
waren Sunday’s Child, ook hiermee hadden we al kennis gemaakt in 
Thorn. Voor mij was ook deze band een absolute knaller, zij brengen 
de hedendaagse nummers in een eigen jasje gestoken. Misschien 

iets moeilijker 
voor de dan-
sers maar met 
Yvonne Ver-
haegen op de 
dansvloer was 
dit euvel weer 
vlug opgelost. 
Een choreo-
grafe in hart 
en nieren en 
doet niets lie-

ver dan op de dansvloer staan. Bedankt Yvonne voor jouw onder-
steuning daar, het was trouwens een plezier om je bezig te zien, aan enthousiasme geen gebrek! Natuurlijk ook geen 
kwaad woord over de soloartiesten die hun opwachting maakten gedurende de twee dagen in de andere hallen. Daar 
hoorden wij dan niets anders dan lof over via social media en persoonlijke gesprekken met collega’s en vrienden ter plaat-
se. Ik ben zeker dat de organisatoren, de twee kopstukken met een goed gevoel terugblikken naar dit fantastisch week-
end. Zoals je al eerder kon lezen in het gesprek dat ik had met deze twee toffe mensen, volgend jaar wordt een speciale 
editie, dus zet het alvast het weekend vast in je agenda! Tevens willen wij ook van de gelegenheid gebruik maken om alle 
artiesten te bedanken voor hun samenwerking aan onze stand, ook alle mensen die ons magazine kochten en vooral de 
organisatoren van dit evenement omdat wij er mochten deel van uitmaken, BEDANKT!
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