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Innovatief
Een product is innovatief als het vernieuwend of grensverleggend 
is, en dat is wat Country versus Country nu bereikt. Het is weerom 
een nieuwe fase in het bestaan van het magazine, geen eindfase, 
want blijven innoveren is de boodschap.
Onlangs gaf ik op Facebook de kritiek dat niet ik Country versus 
Country ben, maar enkel een onderdeel en dat ik er niet van hield 
dat mensen mij bedankten en dan pas het team. Ik zorg voor de 
interviews en het uitschrijven hiervan, de rest laat ik aan Luc en 
Eric over. toen kwam de reactie van iemand:” Maar jij makt veel 
mensen gelukkig met je schrijven”!
Daar had ik inderdaad nooit bij stilgestaan want ik zie het als een 
gunst te mogen schrijven over iets of iemand.
In die twee voorafgaande jaren, kreeg ik de kans om mensen een 
interview af te nemen waarvan ik ooit hoopte deze eens live te 
mogen begroeten. Als ik terugblik naar ons eerste magazine, Bart 
Herman op de eerste cover, dat was voor mij als een trofee in huis 
halen. Carry Gossens en Bobby Setter, och wat zou ik graag hun 
memoires schrijven, die mannen kunnen vertellen…
Er klinkt geroezemoes binnen de countryscene, de linedansers 
hebben de touwtjes in handen, het wordt alsmaar moeilijker als 
artiest om hun eigen ding te doen. Volgens mij kennen velen de 
definitie niet meer van Linedance,
LINEDANCE: een linedans is een formatiedans waarbij een groep 
mensen danst in één of meerdere rijen, waarbij ze dezelfde bewe-
gingen uitvoeren. Daarin staat niets over het bepalen van welke 
muziek de artiest moet brengen.
Voor mensen die al jaren in de countrscene meelopen is het moei-
lijk om met lede ogen aan te zien hoe stilletjes aan de countrysfeer 
verdwijnt. Vroeger droeg iedereen een clubhemd, een hoed en boots, 
men kreeg aanzien en het was mooi om iedereen op de dansvloer te 
zien staan. En dat is nu juist waarom mensen omschakelen naar 
het Catalaans dans, want daar dansen ze enkel op Countrymuziek, 
dragen ze allemaal eenzelfde hemd en hoed. Hetgeen verloochend 
wordt binnen het linedansen maakt het Catalaans dansen sterk.
Het zou mooi zijn moest de linedans scene nu ook eens innovatief 
zijn, net als ons magazine, en terugkeren naar de essentie van het 
Linedansen.
Met deze doordenkertjes in het achterhoofd gaan wij jullie verder 
laten genieten van ons magazine en zijn wij dankbaar, dankbaar 
mede door jullie toedoen dat wij jullie dit mooie exemplaar kun-
nen presenteren.
Namen het ganse team wens ik jullie een jaar toe met veel lees- en 
dansplezier!
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
16 – 18 Aug 
2019

Country Festival Middelkerke Middelkerke (B) www.countrynewgereration.be

23 – 25 aug Country festival Thorn Thorn (NL) www.countrywesternfestival.nl
13 - 15 sept Festival Friends of Country live Bunnik (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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HEART OF THE WEST
Waar: Saloon   Dorpsstraat 60   8460 Ettelgem

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

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

 E-mail: info@heartofthewest.be                         Website: www.heartofthewest.be
inhoud4 5

COVERSTORY: Heidi & “Fox” Gino, pure countrymuziek van eigen bodem!
Hun stijl wordt omschreven als een mengeling van Country en Ballads, maar ook dansclassics 
zijn hun niet vreemd. Ze werden uitgenodigd om zich te bewijzen door de Texas Sounds In-
ternational Country Music Awards in Jefferson, Texas. Ze gingen in op de uitnodiging, traden 
op in Mississippi, Louisiana, zelfs in Nashville voor een tv-opname en logeerden zelfs bij Phil 
Anderson, bekend van de band, “Middle Off te Road”.
Ze wonnen tot tweemaal toe deze Award, verkozen door een vakjury als beste duo/groep van 
het jaar!
Heidi, jij bent van Nederlandse afkomst…
Dat klopt, ik ben afkomstig uit Rotterdam, had een carrière in 
het allround circuit en deed vaak studiowerk. Ik ben iemand 
die alles graag zingt maar mijn voorkeur gaat uit naar ballads.
Gino jij bent een rasechte Vlaming…
Ja afkomstig van de kust, altijd in Oostende gewoond, in vele 
bands gespeeld en ook allerlei genres van muziek. Ik ben op-
gegroeid met de muziek van Elvis Presley.
Heidi, ondertussen een koppel, hoe hebben jul-
lie elkaar leren kennen…
Dat was een zevental jaren terug, toen was ik gevraagd voor 
een paar studio opnames, zo leerde ik Gino Kennen. We had-
den een gezamenlijke interesse en dat was Elvis Presley, en bleek dat we beiden van zijn muziek hielden. De rest van het 
verhaal… ik ben blijven plakken.
Geen countrymuziek…
Zoals ik al zei, ik groeide op met muziek van Elvis, maar door een goede vriend kwam ik in aanraking met countrymuziek. 
Ik vond niet alles mooi, want country is ook breed. In 1996 ben ik voor de eerste keer naar de States geweest, daar huurde 
ik een wagen en op iedere zender hoorde je countrymuziek. Zo heb ik de muziek leren waarderen. Ik bracht cd’s mee uit 
Nashville van artiesten die toen nog niet zo gekend waren in België, BR549, Dixie Chicks, Shania Twain. En vanaf dan wist 
ik dat deze muziek bij mij hoorde. Vandaar ook dat ik grote favoriet ben van BR549, ik heb al hun cd’s want ik vind dit 
prachtige muziek.
Gino, daar bleef het bij…
Ondertussen probeerde ik Heidi enthousiast te maken voor countrymuziek, een muziekstijl waar ze nooit naar luisterde 
voorheen. Maar om daarin verder te gaan was moeilijk want we kregen geen voet aan vaste grond binnen het country-
circuit in België.  Dat komt omdat wij pure Amerikaanse countrymuziek brengen, “The reel stuff” en dus geen linedans 
muziek. Dat was ook de oorzaak dat we niet zoveel boekingen hadden betreft de countryscene.
We hebben veel werk, buiten de country en dat zorgde er dan voor dat we een tijdje afgeweken zijn van de countrymu-
ziek. We hadden enkele mooie andere projecten op stapel staan waar we niet voor weigerden.

Heidi, het bloed kruipt waar het niet gaan 
kan…
Klopt, we willen dit in de toekomst veranderen en ons meer 
op ons repertoire van countrymuziek gaan toeleggen. Naast 
het studiowerk voor anderen en beroepshalve nog gaan 
werken, zijn we er klaar voor.
In 2017 werden we gevraagd voor een optreden op het fes-
tival in Thorn, Nederland en dat was een succes. Er werd 
zelfs op onze eigen nummers gedanst. Je moet weten dat is 
niet evident, kijk, we hebben nooit gepusht om erbij te ho-
ren, deels omdat we niet de juiste weg ernaartoe vonden.

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
http://www.heartofthewest.be
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SIDE BY SIDE COUNTRYDANCERS
Waar: Cafe Oud Sint Elooi   Lanestraat 106   3090 Overijse (Tombeek)

Lessen: dinsdagavond Van 19.00 - 21.00
Contact:

 E-mail: info@sidebysidecountry.be    Website: www.sidebysidecountry.be
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muziekopleiding…
Neen, we hebben beiden geen muziekopleiding genoten, we 
spelen alles op het gevoel, ik denk dat je dan ook het beste 
je in de muziek of het lied kan inleven. We schrijven samen 
nummers, soms gebaseerd op ons eigen leven. Mijn moeder 
is een paar jaar geleden gestorven en twee jaar terug was ik 
aan het verhuizen en er viel een briefje uit een fotolijst. Daar 
stond een gedicht op, “Als ik ga, moet je niet huilen, want 
echt weg ben ik eigenlijk niet”. Binnen de tien minuten had 
ik daar een nummer op geschreven. Dus dat zijn dingen die 
je meemaakt, of Gino is wat aan het spelen en ik begin wat 
te zingen, zo zijn er al een paar mooie nummers ontstaan.

Eigen nummers…
Het is al een tijdje geleden dat ik geschreven heb, door het feit dat we wat afgedwaald zijn door veel andere, ook mooie 
projecten. Maar vooral omdat we proberen ons eigen stijl te creëren, we willen geen zoveelste kopie zijn van…
kijk, ons lied “dreamin’” dat we hebben geschreven straalt pure country uit, maar hebben we nog niet uitgebracht. Zo 
hebben we nog heel wat onuitgegeven nummers klaarliggen. Maar het lijkt ons nutteloos om al deze mooie songs uit te 
brengen op cd zonder bekend te zijn in de countrywereld. Daar gaan we in 2019 aan werken, want ik denk dat wij te be-
scheiden zijn om onze zin door te drammen. We schrijven eigen nummers en het is juist daardoor dat we in aanmerking 
komen om deel te nemen., je kan daar niet naartoe met covers! Niet enkel de tekst maar ook de arrangementen moet je 
zelf uitschrijven, heb ik nog ‘s nachts gedaan op bed, bij de eerste deelname. De muzikanten die je daar begeleiden zijn 
er geen van op de straathoek zulle, daar zitten soms grote namen bij… Dit alles gebeurd in twee dagen, je muziek en ar-
rangementen repeteren met de band, met de nodige stress.
Hoor ik frustratie…
Neen of misschien toch, met ons eigen nummers geraken we hier niet weg en ik denk dat wij niet de enigen zijn die er zo 
over denken. Eigen countrynummers krijgen hier pas erkenning wanneer je echt succes hebt. We hebben een nummer 
geschreven, “Calamity Jane”, daarvoor hebben we opzoekingen gedaan over de oude country, de taal en uitspraak. We 
hebben dat nummer geschreven, alle muziek zelf ingespeeld, op een zolderkamertje alles opgenomen. Het resultaat is 
fenomenaal, het klinkt als filmmuziek, zo speciaal. Geef dat nummer aan iemand die reeds naam gemaakt heeft binnen 
het countrymilieu, dan is dat een nummer waar hij of zij mee weggeraakt, zo niet…
Gino, is het zo moeilijk…
absoluut, je moet de weg weten in die wereld want ze aanvaarden je niet makkelijk, denk ik. Weet je, toen wij terugkwa-
men van Texas met onze eerste award was er geen haan die ernaar kraaide. In Nederland stond er 1 televisieploeg ons 
op te wachten.
Wauw, een echte award, vertel… 
We zijn ontdekt geweest door de “Texas Sound International Country Music Award”. Zij trekken heel de wereld rond 
op zoek naar artiesten die countrymuziek brengen en nodigen een selectie uit om deel te nemen aan deze wedstrijd; 
We hebben dat gedaan in 2015 en 2016. We hebben dat beide jaren gewonnen, dus het jaar daarop mochten we niet 
deelnemen, zo is het reglement. Maar we werden dan wel gevraagd om in de jury te zetelen, waarvoor we niet hebben 
toegezegd want we willen niemand bekritiseren. We zijn ondertussen weerom uitgenodigd voor de wedstijd van 2019 
om opnieuw deel te nemen.
Meerdere wedstrijden…
Dat wel, maar ook wij kunnen niet continue op en neer reizen om aan verschillende wedstrijden deel te nemen. Als wij 
naar de awards gaan, dan is er wel gezorgd voor hotel en maaltijden, voor de duur van de wedstrijd. We proberen dat te 
combineren met vakantie en verblijven daar enkele weken. Moest dat financieel haalbaar zijn zouden we dat misschien 
wel doen. Soms hebben we het gevoel in het verkeerde land geboren te zijn. Wij hebben trouwens beroepshalve ook nog 
een job, muziek maken bezorgd je geen financiële draagkracht, toch zeker niet in België.
Blijvende samenwerking…
inderdaad, we maken backingtracks voor bekende namen in de Amerikaanse countryscene, we hebben er ingezongen

voor Marty Haggard, de zoon van wijlen Merle Haggard. Maar dat is niet de enige voor wie we gewerkt hebben, er zijn nog 
bekende en ook minder bekende namen die gebruik maken van onze stemmen. Dat is leuk om te doen, countrymuziek zit 
in ons hart en dat hoor je aan onze zang.
We hebben ook al verschillende keren samengewerkt met de ontdekker van Ilse Delange, Menno Timmermans, waarvoor 
we enkele tv-optredens en radioshows hebben afgewerkt. Daarentegen is het hier in België voor iedere artiest heel moei-
lijk om een plaatsje te veroveren op de radio. In Nederland daarentegen, bij Kees de Haan, hebben we reeds meerdere 
malen mogen optreden voor tv en radiowerk doen.
Hoe het in zijn werk gaat, backing inzingen voor Amerikaanse artiesten…
We hebben een eigen studio, en dan leve het internet en de wereld van de computer. We krijgen via files een brute mix 
toegestuurd, we zetten daar de backings op, doen een beetje editing en sturen het terug door. Dat wordt dan ginder op 
de plaats van herkomst gemixt. 
Goede connecties in de States…
We hebben daar inderdaad vele mensen leren kennen, waarmee we nu goed bevriend zijn. Een goede vriendin is bijvoor-
beeld Deana Carter, zij is een singer songwriter die doorbrak in 1996, het jaar dat ik voor de eerste keer naar Amerika 
ging. We zijn onlangs nog naar Jefferson geweest bij een goede vriend, mooie herinneringen weer. We hadden daar bij 
onze vriend een ganse helpen werken, hij had pas een knieoperatie ondergaan. Toen kwamen daar ’s avonds enkele muzi-
kanten langs, de een had bier mee, de ander wat om te eten en elk hun gitaar bij de hand of een ander instrument. Daar 
zaten muzikanten tussen, ik durfde niet meer te spelen zo goed dat die waren!
dat is ook zo bij de Texas Sound International Country Music Awards, daar zijn muzikanten bij uit Zuid-Afrika, Zweden, 
Nieuw-Zeeland, echt grote artiesten, maar die blijven zo eenvoudig en met beide voeten op de grond.
Allround…
Zo hebben wij een country repertoire, maar we hebben ook een jaren ’50-’60 
playlist maar daar zitten heel wat countrynummers tussen. Tijdens optredens, 
in het allround circuit brengen wij zoveel mogelijk die nummers, de mensen 
weten soms niet da het countrynummers zijn. Tijdens een optreden vragen de 
mensen soms om “Stand by Your man “of “Rosegarden” te zingen, en dan staan 
ze verbaasd te kijken wanneer ik ze vertel dat dit countrynummers zijn. We 
hebben ook al meegemaakt op ons fanbal dat een persoon naar ons toe kwam 
en ons feliciteerde omdat wij echte Amerikaanse country brengen.
Andere projecten…
We zouden van start gaan met een project rond Dolly Parton, maar om de een 
of andere redenen is dat niet doorgegaan. De vraag kwam van iemand uit Zwe-
den of Noorwegen en zou samen met de beste muzikanten uit verschillende 
landen gebeuren, maar de betalingen stopten en dus zijn we hier ook niet ver-
der mee in zee gegaan.
En we gaan een theatertoer maken met de muziek van Elvis Presley deze zal te 
zien zijn vanaf het voorjaar 2019de eerste voorstelling is voorzien in het Casino 
van Knokke. Dus wij twee en een pianist, de rest wordt aangevuld met tracks 
die we zelf inspelen in onze studio. We hebben ervoor geopteerd om minder 
bekende nummers van Elvis te brengen, we zijn geen imitators en we willen 
niet alle standaardliedjes brengen die iedereen in zijn imitatieshow gebruikt. 
We brengen het op een heel originele manier, ook vaak tweestemmig en we 
gaan werken met beelden op een scherm, het wordt een soort “Tribute to Elvis”. Trouwens heeft ook hij veel country 
getinte nummers.
Vooruitzichten…
We zijn tevreden met wat reeds op de planning staat, we gaan ons nu vooral projecteren op de countryscene, onze weg 
zoeken naar dat publiek. Ons voorbereiden naar de awards toe en van onze theatershow een succes maken.
Voor de rest blijven we met beide voeten op de grond, alles komt op zijn tijd!

Website: www.heidigabrielle.be                Email: mrthefox@heidigabrielle.be                Tel: +32(0)488.25.66.66
Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                                                             Foto’s: Heidi & Gino

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

mailto:info%40sidebysidecountry.be?subject=
http://www.sidebysidecountry.be
http://www.heidigabrielle.be
mailto:mrthefox%40heidigabrielle.be%20?subject=
mailto:laurent.vermassen%40skynet.be?subject=
http://www.fort-alamo-country-dancers.be
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Line Dance Foundation.
De Line Dance Foundation, weinigen onder ons hebben hiervan al gehoord. Jeffke Camps 
werd gevraagd om hiervoor op te treden als ambassadeur voor de Benelux, zelf had hij nog 
niet ervaren waar deze stichting voor staat. in Maart 2018 kreeg hijzelf problemen, daar ga 
ik niet verder in details treden om zijn privacy te vrijwaren, maar neem van mij aan, het was 
onrustwekkend. In Mei werd hij opgenomen via spoed en vanaf dan kwam hij in een roller-
coaster terecht. Vele opdrachten moesten afgezegd worden. Voor alle duidelijkheid Jeffke is 
aan de beterhand en heeft zijn leven wat anders moeten indelen. Deze stichting besloot dat 
Jeffke in aanmerking kwam om een soort compensatie te krijgen voor het verlies van inko-
men. Voor wie is deze stichting specifiek bedoelt en wie komt in aanmerking, daar proberen 
we achter te komen in een gesprek met Jeffke.

Jeffke, wat is LDF en waar is dat ontstaan?
Het is ontstaan in Engeland, het is ontstaan in de schoot van Linedancer Magazi-
ne, de stichtster is dus Betty Drummond, Deze stichting is bedoeld voor mensen 
die zich inzetten voor de linedansers, het is een project van linedansers voor lin-
edansers. Het is de bedoeling om mensen die professioneel of semiprofessioneel 
actief zijn binnen de linedans wereld. Neem nu bijvoorbeeld mezelf, ik ben Ziek 
geworden in 2018, belangrijke afspraken moeten afzeggen, afspraken die geld in 
het laatje brengen. Door de commissie is er besloten geweest om mij een com-
pensatie te geven voor dit verlies, die compensatie komt van die stichting. 

Hoe omschrijven we wie in aanmerking komt voor hulp?
Iedereen die een inkomen verwerft binnen de linedans en countrywereld komt 
hiervoor in aanmerking, dus daarmee bedoelen wij, choreografen, instructeurs en lesgevers, de artiesten binnen de line-
dans en countryscene, die komen voor een compensatie in aanmerking dit wil zeggen voor een financiële steun van deze 
stichting.
LDF is reeds actief bezig over heel de wereld, Australië, Maleisië, Amerika, maar hier in de Benelux hadden ze nog geen 
ambassadeurs. Dus werd ik gevraagd en zijn we nu op zoek voor iemand in Frankrijk, Duitsland, Nederland, alle omringen-
de landen zeg maar. Het kanaal tussen Engeland en het vaste land blijkt moeilijk te overbruggen, lijkt me.

Hoe wordt er een selectie gemaakt, want waar ligt de grens?
Via de website kan eigenlijk iedereen zich aanmelden, evident is wanneer iemand anders de betreffende persoon nomi-
neert. Deze papieren worden door een council van deze stichting onderzocht en al dan niet goedgekeurd. De ambassa-
deurs kunnen vragen beantwoorden en de mensen erop wijzen of ze al dan niet in aanmerking zouden komen. Maar zelf 
zetelen wij niet aan de grote tafel om mede een besluit te nemen, daarvoor is dat council in het leven geroepen. Het zou 
ook nie evident zijn als ambassadeur om continue over te vliegen naar Engeland om mee te beslissen
Het is echt iets van linedansers voor linedansers…
In alle landen die ik daarjuist heb genoemd hebben ze al heel wat actie gedaan, dat gaat van spaarpotten plaatsen, tom-
bola’s en evenementen organiseren. Er zijn heel leuke evenementen hieruit voortgevloeid.
Als ambassadeur voor België wil ik mij graag toeleggen om ook een en ander te organiseren, zoals die tinnen potten die 
ze in Engeland plaatsen vind ik een goed idee. Dus ben ik van plan om iedere maand twee clubs te gaan bezoeken en daar 
vertellen over deze stichting en erop nadrukken dat ook hun instructrice of de artiesten hier beroep op kunnen doen bij 
ziekte. Geen enkel artiest heeft hier in België een sociaal vangnet wanneer er iets gebeurd met hen. Iedereen die naar de 
workshop komt of is geweest op mijn kerstparty kent mijn Schotse choreografe Heather Barton, zij is ook ambassadrice, 
heeft drie jaar geleden borstkanker gehad en is ook financieel ondersteund geweest door de stichting. Dan zou ik in die 
clubs een tinnen pot overhandigen die daar wordt uitgezet tijdens dansles of evenementen, de bedoeling is dat de

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

mailto:railroad.c.d%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/the.railroad.cd/
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THE FREE DEVIL DANCERS
Waar: Zaal De Grarve   Van Praetlei 137   2170 Merksem

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

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

Website: www.thefredevildancers.jimdo.com

PERSBERICHT

’s-Hertogenbosch, 7 januari 2019,

Top country & western artiesten op Europa’s gezelligste country festival 

VOLOP MUZIEK, DANS EN PAARDEN TIJDENS DE WESTERN EXPERIENCE
De 24e editie van de Western Experience in de Brabanthallen in Den Bosch vindt in het weekeinde 26/27 januari 2019 
plaats. De Western Experience is het grootste en gezelligste allround Country & Western Festival van Europa. Het staat 
bol van muziek, dans en paardenspektakel en is al sinds 1996 een vaste waarde op de internationale country & western 
kalender.

Op het hoofdpodium o.a. The Garth Brooks Experience (coverband Garth Brooks) en uit de USA Jordyn Mallory. Daarnaast 
treedt Windfall op, de band met waarschijnlijk de meeste ‘dienstjaren’ , de veel belovende Danny Hendriks met Band en 
Ramblin’ Boots, ook al zo’n wervelende naam in het Nederlands en Europese Country circuit, als ook Rik Vinke met Band 
na het grote succes van vorig jaar op herhaling, en nu op het hoofdpodium.

Hoofdentree Brabanthallen
Tijdens deze editie van de Western Experience in januari 2019 benutten we de ruimte van nieuwe grootse hoofdentree 
weer vollop! Het U-vormige middenterrein van ruim 7000 m2 (voorheen artiesten- en crewparking) is overkapt met een 
lichtdoorlatend dak, waarmee de entree een unieke ontmoetingsruimte is geworden, van waaruit ALLE hallen bereikbaar 
zijn. In deze hal komen we dit jaar met een artiesten en DJ podium: Swing & Sing; Listen & Linedance….
Op dit podium zullen voornamelijk line-dance artiesten optreden, waaronder Gerard Bierman, Jill Fisher, Claes van de 
Ster, Ted & Helen, Liona Post, Patrick Koers en vele anderen… een must voor de linedancer!
De GJ Swinkelshal wordt daarmee het centrale punt, come-together punt met entree, garderobe, groepenkassa, maar 
ook staan hier de Oldtimers en is er een van de vele Food & Drink Court gelegen. Cars en Music dus!

Voor de liefhebbers van het line dansen zijn er vier dansvloeren, er worden diverse workshops gegeven, onder andere 
door Yvonne Smeets, Daan Geelen en de Belgische Laura Jones, die ook met haar groep in de Catalaanse dansstijl een 
demo en workshop zal geven. Deze ‘intensieve’ dansstijl doet verwachten dat ook de jeugd weer massaal geïnteresseerd 
zal raken in het line dansen. 

Ook Is er weer een cultuur programma waar  een groot aantal Native American Dancers uit Amerika speciaal voor de 
Western Experience worden ingevlogen en uitleg geven over hun levenswijze, de problemen waar ze momenteel tegen-
aan moeten vechten (denk aan Donald Trump met zijn aparte manier van het land besturen) maar zullen ze ook authen-
tieke demonstraties geven. De Culture & Natives hal krijgt dit jaar weer echt de aandacht die ze verdient waardoor er ook 
meer Natives gerelateerde standhouders u alles over de Indianen en hun cultuur kunnen en mogen vertellen.

 Een vijfde dansvloer wordt permanent gewijd aan het moderne line dansen (non-country) met dit jaar méér workshops 
door Esmeralda van der Pol en onze andere choreografen!

Zoals elk jaar zullen in de paardenhal weer sprankelende live paardenshows van Josh Clemens worden getoond en zal er 
worden gestreden om de WE Jackpot in verschillende vormen van Western Riding, waaronder de spectaculaire barrelra-
ces. Met de inschrijving van topruiters uit België, Duitsland en uiteraard Nederland is spektakel gegarandeerd.

De bezoekers kunnen tijdens de Western Experience ook geniet van de grootste Western Markt van Europa met meer dan 
100 stands voor originele en bijzondere Country & Western kleding, kunst, muziek, meubelen en accessoires.

Openingstijden

• Zaterdag 26 januari 2019:  10:00 – 21:00 uur
• Zondag 27 januari 2019:  10:00 – 18:00 uur 

mensen daar hun kleingeld in kunnen steken en dan kunnen ze die afgeven 
tijdens mijn Kerstparty.
Dan zou ik ervoor zorgen dat de clubs ook beloond worden naar hun pres-
taties. Natuurlijk is het geen verplichting om zo’n pot te plaatsen, het wordt 
voorgesteld maar iedere club blijft daar vrij in.

Laat ons duidelijk stellen, het si niet zo dat men aan jouw 
mouw kan trekken en jij geld zal geven?
Jammer genoeg zijn er al mensen die dit proberen, zenden mij foto’s door 
vanuit een ziekbed, hoe slecht ze eruitzien. Dus dat is zeker niet de bedoeling, 
ik kan helpen met de papieren in te vullen steun te geven, een luisterend oor 
te zijn, maar ik kan geen enveloppe geven met geld. Ik ben de ogen en de 

oren zeg maar voor deze stichting, velen wiet niet dat er zoiets bestaat en het is mijn taak om het kenbaar te maken hier 
in België.
Laten we nu eens hard zijn, Er zijn al zoveel evenementen ten voordele van… nog eentje erbij?
Wat mij eigenlijk stoort is dat iedereen munt wil slaan uit de countrywereld in België, dit is iets anders, voor linedansers 
door linedansers, daar bedoel ik mee, als er iets aan de hand is met een ar-
tiest, dan treft het ons ook. Wij houden allemaal van onze artiesten en chore-
ografen, van deze laatste hoort men niet zoveel als in andere landen maar ze 
zijn er wel, maar deze mensen doen dit deels als broodwinning. Wanneer dit 
wegvalt dan slaat dit zo wie zo een gat in het budget en dat door tal van re-
denen zijn, door ziekte, tegenslag of familiale omstandigheden. Het hoeft ook 
niet bekend gemaakt te worden openbaar, dat gebeurd enkel wanneer je dat 
zelf wilt. Niemand hoeft te weten dat je krijgt, maar hetgeen ik bedoel is de 
gelden die verworven worden verdwijnen weer in hetzelfde circuit. Wanneer 
wij naar een evenement gaan ten voordele van, dan denk ik altijd, ik ga liever 
naar iets ten voordele van die te maken heeft met de linedans wereld. Het is 
ook niet de bedoeling om daar munt uit te slaan, maar wat kleingeld in een 
potje steken, dat doen we allemaal wel eens, voor een ander doel, dus… In 
Engeland doen ze dat reeds twee jaar en steeds in de maand November, in het voorjaar doen ze nog andere evenementen 
om geld in te zamelen.
Een voorbeeld, een bestuurslid van een vzw Countryclub, heeft hij daar recht op, waar trekken 
we een lijn?
Dan moet er eerst nagegaan worden in hoeverre hij actief bezig is en wat zijn inbreng is binnen deze club. Men kan het er 
altijd op wagen en het advies van de commissie afwachten. Wanneer die persoon een ondersteunend element is binnen 
die club, lesgeeft en meerdere taken, dan kan daarvoor gerust in overweging genomen worden om een deel van de ziek-
tekosten te compenseren. We hebben in België een goede ziekteverzekering maar die dekt inderdaad niet alle kosten, dus 
ja, het kan best mogelijk zijn om hiervoor in aanmerking te komen.

We nemen aan dat het niet enkel bij tinnen potten zal blij-
ven?
Iedereen die mij kent weet dat ik inderdaad meer zal doen, ik vergewis mij 
ervan dat het veel werk met zich zal meebrengen maar naast die potten en 
de maandelijkse bezoeken aan verschillende clubs ga ik inderdaad nog een 
en ander doen in het kader van. De plannen zijn er al maar die ga ik eerst met 
de betreffende personen bespreken, daarna horen jullie het wel. De mensen 
zullen maandelijks in jullie magazine de initiatieven en bezoeken aan de clubs 
kunnen volgen, ik ga telkens verslag uitbrengen hierover.

Website: www.linedancefoundation.com

Tekst: Kaat Vandewoude

THE DILIGENCE COUNTRY DANCERS
Waar: Gemeenschapscentrum Ijzermael   Monseigneur Raeymaekersstraat 11   

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

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

mailto:the.free.devil.dancers%40gmail.com?subject=
http://www.thefreedevildancers.jimdo.com
http://www.linedancefoundation.com
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Conny, laten we het eerst hebben over “Be-
nefiet for Sirius”, hoe ben je ooit op het idee 
gekomen deze vzw te steunen?
Het is de zesde keer dat ik het organiseer, en dat idee is ont-
staan met de kerstperiode. Ik zat met Kerstmis thuis en vond 
die dag zo overroepen, iedereen heeft het over feesten en 
geschenken en geld, ik ben niet materialistisch ingesteld. ik 
ben wel een gevoelsmens en toen ik op het internet aan het 
surfen was, zag ik daar verhalen over hondenopvang Sirius.
Het ging over een vrouw die leeft met ongeveer, een groot 
aantal afgedankte dieren, gaande van honden, katten, gan-
zen en kippen. Ze verzorgt deze dieren, in haar eentje. Ik 
ben haar blijven volgen, mijn hart liep over van hetgeen 
deze dame doet. Toen stelde ik voor aan vrienden, familie 
en kennissen om geen geschenken te kopen voor mij, maar 
wel om me het bedrag van mijn cadeautje te geven. Ik reed 
na Kerst naar ginder, woonde toen nog in Limburg en Sirius 
bevond zich voor mij toen aan de andere kant van België. 
Mijn auto zat vol met allerlei nieuwe spullen voor die die-
ren, eten maar ook geld.
Janou is de grote dame achter deze VZW Sirius, vangt die-
ren op die eigenlijk afgedankt zijn, oud en velen zijn ziek. Ze 
woont in een huis met een 25-tal gepensioneerde oude da-
mes honden. Ik ben daar direct mijn hart verloren en ik wou 
iets doen voor haar, Hondenopvang Sirius is een erkend 
asiel maar ontvangt geen subsidies omdat ze de honden 
niet in hokken steekt. Dat doet ze bewust niet, deze hond-
jes komen uit een omgeving waar ze met een zes in een 
klein hokje staken. Er zitten ook hondjes die uit labo’s ko-
men waarop testen werden gedaan. Zo heeft ze een hondje 
die elf jaar opgesloten zat, dat beestje draait alsmaar rond-
jes door het feit dat het heel zijn leven in een klein hokje 
zat opgesloten. Dieren opvangen kost enorm veel geld en 
gezien ze niet in aanmerking komt voor subsidies is ze af-
hankelijk van de goedheid van de mensen. Ik ben in gesprek 
geraakt met Janou, heb de boeken mogen inkijken en we 
hebben de financiële kant helemaal besproken, heb ook 
een gesprek gehad met de dierenarts die zich bekommerd 
over deze dieren. Het gebeurd soms dat er een dier gewoon 
over de draad wordt gegooid bij haar, en dat niet alleen. 
Ze vangt ook kippen op uit legbatterijen, tweemaal per jaar 
gaat ze een groot deel legkippen gaan ophalen die dan vrij 
kunnen rondlopen bij haar, en daarom besloot ik om een 
benefiet te houden voor haar.

Conny, het is reeds de zesde editie, altijd al in 
deze sporthal doorgegaan?
De eerste keer vond ook daar plaats, toen heette ik nog 
Country Joy en vormde een duo met iemand. Maar mijn 

collega stond niet achter dit initiatief, maar ik dreef mijn zin 
door en uiteindelijk hadden we de eerste maal 200 bezoe-
kers in de zaal. Dus wij als Country Joy zongen daar en er 
was toen ook nog een dame die bracht Franse chansons.
En ik besloot, ondanks het allemaal niet van een leien dakje 
ging, om hiermee door te gaan en daar een wederkerend 
evenement van te maken. Ondertussen ben ik solo verder 
gegaan met mijn carrière, maar ik kreeg steun van vele col-
lega’s uit de line dance scène die zich ook belangeloos wil-
den inzetten. Regy en Silver zijn erbij van tweede jaar en die 
komen met plezier elk jaar terug met in hun kielzog veel an-
deren en vooral ook Conny Lee uit Nederland niet te verge-
ten. Ook verschillende bands hebben hieraan meegewerkt, 
ook countryclubs die belangeloos een demo komen opdra-
gen, choreografen die een kleine workshop komen houden, 
kortom het leeft bij de mensen!
Nu zitten we aan het maximum toegelaten aantal, 600 men-
sen mogen er in de zaal, vorig jaar was het volzet! Dus als 
het dit jaar weer zo’n succes wordt gaan we opteren voor 
een grotere zaal in de toekomst!

Maar er zijn ook standhouders die een duit in 
het zakje doen tijdens dit evenement…
In overleg met mij zijn standhouders welkom, en die schen-
ken een deel van hun opbrengst, er staat geen vast bedrag 
op. Iedereen zet zich in om hier een mooi bedrag te ver-
zamelen. Tony Lockx, Jeanette, Nadine Hillewaert zullen er 
naar jaarlijkse gewoonte weer bij zijn.

De hele organisatie steunt op vrijwilligers?

Kom Countrylinedansen bij THE WHITE STALLION
Waar: The Wiz   Grobbendonckpark te Goirle (NL)(bij sporthal de Haspel)

Lesavonden: dinsdag en donderdag Van 19.30 - 22.00

Contact: Toon Tel: +31(0)13.455.43.44 of John Tel: +31(0)13.536.47.28 
E-mail: mj.bernards@ziggo.nl                           Website: www.thewhitestallion.nl

Benefiet for Serius, in het leven geroepen door Conny Dean

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

THE BLUE HILLL COUNTRY DANCERS
Waar: Zaal Norbertus   Blauberg 21   Blauberg(Herselt) 

Lessen: dinsdag Van 18.45 - 20.15 (1ste jaars)
woensdag Van 20.00 - 21.30 (2de jaars)

vrijdag Van 18.45-20.15(beginners) &(20.30 - 22.00 gevorderden)
Contact: Gerda Mertens   Gsm: 0496.67.25.91

Website: thebluehillcountrydancers.be

Inderdaad, zo hebben we voor de eerste maal ook FCWF, 
die zal instaan voor het vlot verloop op de parking, helpen 
bij op- en afbreken, afruimen. Ook de vrijwilligers van Sirius 
zelf komen een handje toesteken, er komt ook iemand be-
langeloos met een hamburgertent.
Wie staat er dit jaar op het podium Ik ben heel blij, want dit 
jaar hebben Tim Nash en Miss Lana zelf hun medewerking 
aangeboden. Maar Regy en Silver zijn er weer bij, ook Con-
ny Lee en Patje Stew hebben toegezegd. Dit jaar mag ik ook 
weer rekenen op de medewerking van DJ Linda die weerom 
het geluid zal verzorgen. Trouwens Linda is ook iemand die 
zich inzet voor het wel en wee van honden, dus zij weet als 
geen ander wat deze benefiet voor mij betekent. Naast de 
artiesten zijn er countryclubs, de “Country Eagles”, “Heart 
of The West” en “Old Kentucky” die instaan om een demo 
te doen. Daisy Simons komt een kleine workshop geven, 
wat altijd leuk is voor de dansers en natuurlijk mogen we 
ook onze openingsceremonie niet vergeten.

Hoe laat start dit evenement en wordt er ge-
vraagd om te reserveren?
Absoluut reserveren, want zoals gezegd we mogen wegens 
brandveiligheid maar zeshonderd mensen toelaten in de 
zaal, vorig jaar hebben we mensen moeten weigeren. Om 
te reserveren kan men mailen naar sirius.benefiet@out-
look.be en stort men het bedrag, aantal x 8.00 € naar reke-
ningnummer BE48 0014 7388 8627 met vermelding van je 
naam en het aantal personen.
Het evenement start klokslag 18.00 uur en wordt aan el-
kaar gepraat door Kaat Vandewoude, beter gekend als jour-
naliste van het Country versus Country magazine.

Conny, laat ons het even hebben over jouw 
carrière, hoelang ben jij al met je zangcarriè-
re bezig?

Ik ben daar heel toevallig aan begonnen, zo’n 22 jaar ge-
leden vroeg iemand aan mij of ik geen zin had om iets op 
te starten voor minderbedeelde kinderen, kinderen die 
wegens financiële redenen niet naar balletschool of sport-
school en muziekacademie konden gaan. Er was in de pa-
rochie een jeugdkoor en een volwassenkoor maar geen 
kinderkoor, dus ben ik begonnen met een koor voor die be-
paalde groep kinderen. We hadden een heel hechte band 
en we traden samen op in rusthuizen maar gingen ook sa-
men op kamp, en verzorgden voor die kinderen dan een 
sinterklaasfeest. Menig mens heeft een traantje weggepikt 
tijdens onze optredens, we waren geen klassiek kinderkoor, 
ons repertoire was heel gevarieerd. We zongen “De oude 
man en de zee” maar ook countryliedjes kwamen aan bod. 
Country is een microbe zeg ik altijd, dat leeft in je en mijn 
leefomgeving was ook zo gevormd. Ik leefde in de natuur, 
een stuk bos en hield van het buitenleven, jammer genoeg 
ben ik om privéredenen moeten verhuizen.
Mijn vriendinnen vonden dat ik goed kon zingen en zonder 
mijn medeweten namen ze mij mee naar een leuk etablis-
sement waar een live band speelde. Dit was zoiets als een 
“Vrij podium maar niet met tracks, dus wel met muzikan-
ten. mijn vriendin had hen ingefluisterd dat ze mij moesten 
vragen om een liedje te zingen. 
Ik durfde dat niet en het enige wat ik kende waren coun-
tryliedjes, maar die man kwam mij halen en ik werd bege-
leid door een pianist en een gitarist. Daar stond ik op het 
podium “Blanket on the ground” te zingen, mijn microfoon 
schudde van de zenuwen van links naar rechts, zo erg had 
ik het. Maar het moet goed geklonken hebben want ze 
vroeger om nog een nummer, dan koos ik voor “Blue Bay-
ou”, een nummer van Roy Orbison in de versie van Linda 
Ronstad.t Na het optreden kwam een Mijnheer uit Genk 
naar mij toe en die vroeg om bij hem in de band te komen 
zingen. Het eerste moment dacht ik dat hij ergens blijven 
botsten was en wou ik daar niet aan beginnen. Uiteindelijk 
liet ik mij toch overhalen om een repetitie bij te wonen, 
maar mijn repertoire reikte niet verder dan countrysongs.
Die band bestond uit een ouder gezelschap die eigenlijk 
amateuristisch muziek speelden, kortom, dat klonk echt 
niet! Voor een optreden hebben ze er dan iemand bijge-
haald, een toetsenist die echt alles kon spelen, ik weet nog 
goed, hij had een brilletje aan en keek terwijl hij speelde zo 
altijd over de rand van zijn montuur.
dat was in het begin van de computers en die zond mij een 
mail met de vaag om een nummer op te nemen bij hem in 
de studio. Ik maakte die persoon duidelijk dat ik financieel 
het geld niet had om een opname te bekostigen, een al-
leenstaande mama met kindjes… maar dat deed niets ter 
sprake. Ik heb toen twee countrynummertjes opgenomen 
en hij wilde dat ik deze zelf beluisterde om te horen waar 
ik mezelf kon verbeteren, uiteindelijk besloot hij met mij in 

zee te gaan zonder de band.
Eerst hebben we een trio gevormd waar uiteindelijk het 
duo is voortgevloeid. Maar ik ben dan uiteindelijk solo zo 
kan ik en ben ik geheel vrij ben om mijn eigen ding te doen. 
Dat is er gekomen door het festival in St.Truiden, daar heb-
ben ze mij willen plaatsen met een band rond mij en Ricky 
Travers (Nashota), de “Travers &Dean Country Band”.
 Maar dat was maar eenmalig en gezien ik al veertig jaar 
geworden was vond ik het tijd om solo te gaan.

Jij schrijft ook eigen nummers?
Ik breng zoals iedereen de meesten covers en daar wil ik 
verandering in brengen, dus schrijf ik eigen teksten. Ik kan 
een arrangement voorleggen maar het uitschrijven niet, 
gelukkig kan mijn echtgenoot dat wel en doet hij dat voor 
mij. Ik wil zingen waar ik mij goed bij voel, maar ik zal nooit 
mijn countrygevoel verloochenen. Ook al word ik allround 
geboekt, country zit erin verweven, hetzelfde voor de line 
dance scene, ik blijf deze opvolgen maar ik breng enkel 
nummers die mij een goed gevoel geven. Ik blijf de top 15 
volgen, bekijk alle video’s uit de lijst, maar als er geen lied-
jes tussen zitten die mij liggen, begin ik er niet aan. Tracks 
kopen of laten aanmaken van liedjes waar je niet voor de 

tweehonderd procent achter staat, dat doe ik niet meer. 
Het probleem ligt hem ook daar, dat elke club wat anders 
aanleert en dit voor een artiest zeer moeilijk bij te houden 
is. Dus neem ik enkel nummers die passen bij mijn stem-
kleur en waarvan de tekst mij aanspreekt, ik ga hierin niet 
klakkeloos te werk, want op den duur kan je het toch niet 
meer bijhouden.
Laatst had ik een internet-tv optreden en de eerste twee 
nummers die ik bracht waren countrynummers, eentje er-
van was het liedje “french Song” van Lucille Starr, de men-
sen kwamen nadien vragen of dat country was.

Om nog even op jouw benefiet terug te ko-
men, sta je ook op het podium?
dat probeer ik toch altijd, maar de hele organisatie ligt in 
mijn handen en dat vergt heel veel tijd vooraf en ook tij-
dens. De mensen willen ook wel dat je aanwezig bent in de 
zaal, onzichtbaar aanwezig zeg maar. Maar ik hou ervan om 
dit verder te doen en alleen al om zoveel mogelijk hond-
jes uit hun slechte leefsituatie te halen en dat kan met de 
steun van iedereen.
Conny waar en hoe kunnen de mensen jou bereiken?
Je kan me bereiken via mijn website www.connydean.be je 
kan me een mailtje sturen info@connydean.be en je mag 
ook bellen op 0492/206708 
Graag wil ik ook alle lezers van Country vs Country een 
fantastisch 2019 wensen met alles erop en eraan wat een 
mens zich wensen kan.

Adres:
Hondenopvang Sirius
Ondankstraat 48
8840 Oostnieuwkerke
Tel. 0477-32 71 53
Website: vzw Sirius
E-mail: vzwsirius@hotmail.com

Tekst: Kaat Vandewoude

mailto:Kaat.vandewoude%40gmail.com?subject=
https://www.facebook.com/Thewinchesterscountrydancers/
http://thebluehillcountrydancers.be
mailto:sirius.benefiet%40outlook.be?subject=
mailto:sirius.benefiet%40outlook.be?subject=
http://www.connydean.be
mailto:info%40connydean.be?subject=
http://users.telenet.be/zeesterretje/
mailto:vzwsirius%40hotmail.com?subject=
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Feest bij Not Cash and The Tennessee Four!
Enkele jaren geleden zag ik een affiche met deze groep op, Not Johnny Cash and The Tennes-
see Four. ik nam direct het besluit om ze te interviewen nog voor ik ze aanhoort had. ik herin-
ner mij nog dat het interview doorging in Antwerpen, helemaal achterin een van de lokalen 
van een café. Voor het interview tot stand kwam kregen wij een heus privé concert van hen, 
en dat klonk! Ze waren niet gekend binnen de countryscene en ik mag dan ook met trots 
zeggen dat wij ze daar gelanceerd hebben met twee optredens. Dat ze het hart op de juiste 
plaats hebben, dat wisten wij en hebben we met eigen ogen kunnen constateren tussen Kerst 
en Nieuw. Frans en zijn lieftallige Monique komen wekelijks helpen in de keuken van “Povo-
rello”, een plaats waar minderbedeelden kunnen eten, het zijn gewoon prachtige lieverds en 
die draag ik in mijn hart. Ze zijn beiden getekend door het leven en verlies van een dierbare, 
maar transfereren hun verdriet om in iets deugdzaam, het helpen van anderen. ZE bestaan 
ondertussen tien jaar en dat was een redden te meer om ze nog eens te interviewen.

Frans, wij zijn hier op een speciale locatie om 
jullie te ontmoeten en te zien optreden?
Ja in zaal “Povorello” in Deurne, Monique en ik komen hier 
dikwijls helpen eten maken voor de minderbedeelde, men-
sen die het wat moeilijker hebben om de eindjes aan elkaar 
te knopen. Sedert 2011 komen wij hier elk jaar tijdens het 
kerstfeest een optreden verzorgen.
Frans, hoe is het allemaal begonnen bij jullie?
dat was met de Kerstdag, de familie komt dan samen en 
na de kalkoen nemen we de tijd om muzikaal bezig te zijn. 
ieder zong dan naar zijn vermogen en gebruiken, ik had het 
nummer “Walk the Line” van Johnny Cash bij, een moeilijk 
nummer in drie toonaarden. Mijn Zoon, Wim vond dat een 
nummer dat we eens juist moesten leren. We zijn dus be-
ginnen repeteren, een jaar lang op nummers van Johnny 
Cash, we hadden er zo’n veertig nummers ingestudeerd en 
toen hebben we een try-out gedaan in een blues club in 
St.Lenaerts. Wanneer ik nu ons programma bekijk dan be-
sef ik dat we nog altijd hetzelfde programma, ons playlist is ondertussen wel uitgebreid naar een negentigtal nummers. 
Maar tijdens een optredens brengen we drie keer 14 nummers, maar men moet een uitgebreide keuze hebben.
We zijn dus beginnen repeteren en in 2008 zijn we gestart 
met optredens, we werden gevraagd voor de straatfeesten 
in Kalmthout, dat was iets boven ons macht, maar we had-
den succes, ook op de parkfeesten in Ekeren werden we 
enorm onthaald door het publiek. Ik herinner mij nog, in 
Ekeren zat er een jongetje van ongeveer zeven jaar in he 
gras, die zong alle liedjes die we toen brachten mee. Daar-
door wist ik dat we iets deden die succes zou kunnen heb-
ben en dat we daarin verder moesten gaan.
Inderdaad, groot en klein kent de liedjes van 
Johnny cash, hoe zou dat komen, vanwaar dit 
succes?
Ik heb daar geen verklaring voor, maar inderdaad groot en 
klein, iedereen kent de liedjes van Johnny Cash, de jongere 
mensen en vooral de oudere generatie kennen die liedjes 
maar hebben er vroeger nooit naar geluisterd.
Het is country, en country kan ingewikkeld zijn maar ook 
simpel, de muziek van Johnny Cash lijkt simpel.
Jan, weet jij daar antwoord op?http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl

http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl
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Het is tijdloze muziek dat die man gemaakt heeft en alles 
komt terug, mensen herontdekken nieuwe dingen omdat ze 
luisteren naar waar hun hedendaagse idolen naar luisteren 
en zo komt men altijd terug bij dezelfde dingen.
Jullie waren wellicht een van eerste bands in 
België die gestart zijn als tribute to…
Er zijn er inderdaad veel verschenen maar weinigen hebben 
het lang volgehouden, maar dat ligt ook aan de mentaliteit 
in de band. De eerste jaren bestonden we onder een andere 
bezetting, een mooie bezetting maar door omstandigheden 
zijn er, zoals in vele bands, wissels gebeurd. Dan moet je 
ervoor zorgen dat je deze mensen vervangt door nog betere 
artiesten en vooral ervoor zorgen dat het klikt.
Er zijn inderdaad twee wissels gebeurd, een nieuwe contrabassist en een nieuwe zangeres?
Inderdaad, Luc is erbij gekomen met zijn contrabas, hij kent de klappen van de zweep want was beroepshalve muziekle-
raar. Hij is heel toevallig bij ons geraakt, door een advertentie dus op “Muziek in uw stad”.
Luc: Ik speelde vroeger in jazzbands maar dat was allemaal zo oppervlakkig, in deze band word je gewoon opgenomen 
als een deel van de familie. daarmee bedoel ik niet dat wij alle dagen mekaar voor de voeten lopen.
Frans: En dan natuurlijk Mariona, die hoeft geen grote introductie, ze draait al jaren mee in de muziekwereld, heeft al 
een mooi palmares verzameld. Zij zorgt voor leven in de brouwerij, zij verzorgt ook de nodige reclame voor de band. Ze is 
vooral een heel professionele artieste en een countryartieste in hart en nieren.
Jan, jij bent semi-professioneel bezig met muziek, de drummer van de band en je bent erbij 
van in het begin?
Niet vanaf het begin, maar wel reeds een achttal jaar, ik had gebeld maar ze hadden al iemand. Maar na een tijd hebben 
ze mij teruggebeld na een aantal maanden, dat de plaats weer vacant was. De Frans is nog altijd zeer tevreden over mij.
Frans: Jan is een drummer die liedjes speelt, dat moet klinken en hij kan dat, het is niet zomaar de drum slaan. De Wim, 
mijn oudste zoon, die is erbij vanaf het begin, die mag niet stoppen van mij, ondanks zijn drukke bezigheden. Maar kijk 
het succes dat we hebben is niet door ene bepaalde persoon, maar door de groep die samenhangt, dat maakt het! Ze zijn 
allemaal even ambetant maar ook allemaal even lief, neen grapje, voor deze bezetting klopt het plaatje.
Hoewel ik vind, wanneer wij een kerstshow maken, zou er 
gerust nog wat extra’s bij mogen, een gospelkoor of ach-
tergrondzangeressen die een extra dimensie geven aan 
het geheel.
Jan: dan moeten we ook iets specifieks in elkaar gaan ste-
ken, dat is dan een ander verhaal. We kunnen dan werken 
met blazers en microsecties, maar we moeten die vrijwil-
ligers daarvoor vinden. Want het is algemeen geweten dat 
die blazers geld kosten.
Zaten er in het repertoire van Johnny Cash 
ook blazers, Jan?
Soms wel, vooral in de jaren zeventig en tachtig toen zijn 
arrangementen anders werden. Maar inderdaad zoals de 
Frans zegt, we zouden dat inderdaad eens verder kunnen 
uitwerken met drie blazers en drie backing vocals, maar 
financieel zouden we daar een kater kunnen aan overhou-
den, want blazers zijn niet te betalen. Die mannen zouden 
zelfs niet komen repeteren, enkel de show afwerken en 
dat zou nog een serieus kostenplaatje zijn. Maar die zijn een veel gevraagd item en daar spelen ze natuurlijk op in.
Mariona, wij kennen jou al heel lang, jij zingt ook heel wat andere genres, hoe ervaar jij uw 
aandeel in deze band?
Ik ben een singer songwriter, country is echt wel mijn stijl en in alles wat ik al gedaan heb was country nooit ver weg. 
dat johnny Cash repertoire is een deel geworden van mij, ik doe het graag en kan mij perfect uitleven in elk liedje dat ik 
breng. Ik ben er ondertussen al drie jaar bij en ik hoop nog heel lang te mogen blijven want het is de beste band waarin 
ik al mocht spelen.

Frans hoe verlopen de repetitie?
die zijn nu meer gericht, vroeger kwamen we bijna wekelijks samen, nu enkel wanneer we een ander optreden in het 
verschiet hebben. Een theatervoorstelling, hebben we gedaan in Nederland voor via een boekingskantoor, dan brengen 
we iets meer, werken we met een videowall, bij elk nummer de passende beelden. Dan brengen we ook enkele acteer-
scenes, hebben we onlangs ook gedaan tijdens een optreden in een school. Zo komen de toeschouwers ook wat meer 
te weten over het leven van Johnny Cash. Dat is heel leuk om te doen en doen we met plezier, maar dat kunnen we niet 
doen tijdens een optreden in een kroeg.
10 jaar “Not Johnny Cash and the Tennessee Four”, wordt toch wel gevierd hoop ik?
Dat moeten we eigenlijk nog 
bespreken, maar we gaan 
dat natuurlijk niet onopge-
merkt laten voorbijgaan. We 
zullen zeker iets doen en op 
een mooie locatie, want we 
mogen dat toch wel goed in 
de verf zetten. Voor ons zijn 
de “Def Americans” uit Ne-
derland ons grote voorbeeld, 
wij spelen dezelfde klank en 
met hetzelfde gevoel. Daar-
mee bedoel ik niet dat we 
hetzelfde klinken als Johnny 
Cash, maar het gevoel moet 
er zijn, en zij hebben dat en 
wij ook.

Maar zij brengen wel een minder gekend repertoire van Johnny Cash?
Je moet weten dat Johnny Cash meer dan duizend liedjes heeft opgenomen, en hoe kies daar dan uit, je begint met de 
bekende nummers.
Jan: Wij mogen zeker niet klagen, we hebben al een mooi gevulde agenda, zelfs voor 2020 zijn er al boekingen binnen. 
Het is niet zo gemakkelijk om band tien jaar draaiende te houden, er gaat iemand weg, er komt iemand bij en dan is dat 
terug dat repertoire onder handen nemen. Men moet steeds de organisatoren en promotoren te blijven overtuigen om 
ons te boeken. Momenteel krijgen we ook vaste grond onder de voeten in Nederland, via een boekingskantoor.
We spreken van Tribute bands, wat ik storend vind is een Tribute band van een nog bestaande 
band?
Jan: dat vind ik storend inderdaad, men kan enkel een Tribute band zijn wanneer de betreffende band niet meer bestaat 
of gestorven is. Natuurlijk hebben we daar een handvol uitzonderingen in, bands die nooit of te nimmer onze Benelux 
contreien zullen opzoeken. Het komt precies over dan als zijnde dat het te duur is om naar de echte band te gaan zien en 
we genoegen nemen met een coverband.
Een Tribute band is zeker niet slecht hoor, de mensen komen precies weer naar buiten om naar een optreden te gaan 
zien. De mensen zijn het een beetje beu geworden om alles te gaan beluisteren via Facebook, ze willen het liever weer 
live meemaken.
We hebben al optredens meegemaakt en dan vooral in Nederland, dat de zaal op zijn kop staat. de mensen willen de 
muziek weer live beleven en niet via een cd of een stoffige lp. in Nederland zijn ze meer open tijdens een optreden dan 
hier in België.
Wat wil je nog verwezenlijken Frans?
Gewoon blijven spelen zolang we gezond zijn, ik word 73 jaar en zolang we er plezier aan kunnen beleven. We willen zeker 
een EP opnemen, zo een vier of vijf nummers, in de bezetting zoals die nu is. Ons vorig album was juist tot stand gekomen 
toen de wissels gebeurden, dus willen we graag een EP opnemen met Mariona en Luc erbij. Dus je ziet we hebben nog 
plannen en zijn van plan om nog door te gaan.
Website: www.notcash.be
E-mail: mail@notcash.be
Facebook: Not Johnny Cash
Tel: +32(0)495 70 50 57
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INTERVIEW MET CHANGE OF KEY
Marijke en Joop, ooit is het begonnen met jullie, de start ligt al een tijdje achter ons. Hoe lang 
is het precies geleden en hoe zijn jullie gestart? 

We leerden elkaar kennen begin jaren 80. Marijke zocht een drummer voor haar band
Tension en Joop reageerde. Naast de muzikale klik was er ook vrij snel een persoonlijke klik en besloten
we behalve het muzikale pad ook een gezamenlijk pad te bewandelen. Vanaf zomer 1982 vormen wij
een stel. Er werd besloten om een sprong in het diepe te wagen en te gaan proberen van hun hobby ook hun werk te 
maken. De commerciële kant van muziek voor bruiloften, feesten en partijen was de eerste prioriteit, maar in 1985 kroop 
het bloed waar het niet gaan kan en werd The Mary Kee Country Company opgericht. Countrymuziek was en blijft onze 
eerste gezamenlijk muzikale liefde en naast de actieve uitvoering van covers, werd ook Marijke’s passie, schrijven van 
songs, nieuw leven in geblazen. 

Vanwaar deze passie voor muziek, genoten 
jullie enige opleiding?
Marijke heeft van kinds af aan al voorliefde voor singer/
songwriter en countrymuziek. Tammy Whynette was in 
1969 met de hit ‘Stand by your Man’, één van haar voor-
beelden. Na enige omzwervingen, als gitarist in bands met 
andere muzikale richtingen, (want country muziek was niet 
echt ‘hot’ bij de vrienden), is vanaf de ‘Tension tijd’haar de 
liefde voor deze muzieksoort alleen maar gegroeid. 
Joop kwam meer uit de blueswereld. In de 70tiger jaren 
toerde hij als bassist met de band Blues Again zelfs door 
Europa. BB King, mister slowhand Eric Clapton, de Neder-
landse band Barrelhouse, om er maar een paar te noemen 

waren zijn voorbeelden. Daarnaast legde hij zich ook toe op finger picking guitar en daar ligt de klik qua muziek tussen 
deze twee.  
 
Joop, welke instrumenten kan jij allemaal bespelen of hou je het bij gitaar en jij Marijke, de 
piano of nog meer?

Ik ben de muzikale duizendpoot, naast gitaar bespeelt ik mando-
line, lapsteel, banjo, bas en mondharmonica. Zoals ik zeg, niet vir-
tuoos maar functioneel, maar één ding is zeker, deze instrumenten 
geven kleur aan de sound van Change of Key! Marijke is zoals zo 
velen in vroeger jaren begonnen met accordeon, maar ook werd, 
toen ze klein was, de ukelele ter hand genomen. Vrij snel kwam 
daar gitaar bij en werd menig kampvuur opgeluisterd met muziek 
uit de jaren 70. Er kwam een orgel in huis dus ook daarop maakte 
ze zichzelf wegwijs. Toen we samen muziek gingen maken, werd 
vrij snel de keuze gemaakt dat Marijke (toen gitarist) terug zou 
gaan naar de toetsen en ikzelf de snaarinstrumenten voor zijn re-
kening zou nemen. 

Jaren later kwam er Daniëlle bij, een mooie ver-
schijning maar ook een nachtegaal, waar hebben 
jullie haar voor het eerst gezien en gehoord?
Op 22 december 2001 was er een benefietconcert voor de slachtoffers van 9/11 in Reeuwijk, waar verschillende bands en 
artiesten uit de regio Gouda aan deel zouden nemen. Ook trio Mary Kee met Peter Vermeer, waren uitgenodigd om hier 
aan deel te nemen. In de week voorafgaand aan dat concert werd er door de organisatie gevraagd of het trio genegen was 
om een zangeres te begeleiden omdat de formatie die haar zou begeleiden op het laatste moment had afgezegd.
Het was een hele drukke periode zo vlak voor Kerst, dus er was niet te veel tijd om te repeteren. Er werd afgesproken dat 
die zangeres songs uit het bestaande repertoire van MKCC zou kiezen en dat er op de zaterdagmiddag, voorafgaand aan 
het concert gerepeteerd zou worden. En dat werd direct een muzikale
klik. Daniëlle’s prachtige stem combineerde met de harmony zang van de andere drie en de voorliefde voor dezelfde 
muziek deed de rest.
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er een aantal contacten tot stand gekomen. Joop is de contactenlegger bij uitstek, hij stapt gewoon af op, bijvoorbeeld 
Rhonda Vincent tijdens een concert in Arkansas met de vraag of ze misschien een duet met Daniëlle en Marijke wil zingen. 
Tot zijn en de dames hun stomme verbazing zei ze direct ja!

Jullie hebben jullie vaste plaatsen waar jullie concerten organiseren, vertel eens wat er nog 
op het programma staat voor 2019? 
Ja dat klopt, vanaf najaar 2012 is er in samenwerking met Grand Café Concordia onze vaste 
afspraak op de laatste zondag van de maanden met een R. (september t/m april) Onder de naam 
Country Café Concordia is daar een mooi podium ontstaan voor luisterpubliek. Change of Key verzorgt de muziek en ze 
begeleiden daar met grote regelmaat gastmusici. Het uitgangspunt is livemuziek, geen tape of computer. Om een aantal 
voorbeelden te noemen, Wim Pols, Bas Riedé, Harm van Sleen, 
Hans Venneman, Rob Livius, Rien Coenraads, Tom Ensink en ook de zanger/liedjes schrijver waar de volgende vraag over 
gaat. 

Ook een samenwerking met Dick van Altena gaan jullie niet uit de weg, hij is ook een pracht 
iemand. Hoe ervaar je die samenwerking met deze grote meneer?

Volgens ons, de drie leden van het trio, vallen de grenzen en ego’s weg 
als je met elkaar op de bühne muziek maakt. Dick was en is voor Marijke 
een groot voorbeeld qua schrijven! Maar ook de eenvoud, de teksten en 
zijn donkere stem completeren natuurlijk deze grote artiest. Change of Key 
voelde zich dan ook zeer vereerd toen Dick hen in 2017 uitnodigde voor zijn 
Dick’s Picknick in Oosterhout. En de volgende samenwerking was in april 
2018 , toen hebben zij Dick gevraagd het lustrum (5e) seizoen van Country 
Café Concordia met hen af te sluiten. De eenvoud, de droge humor en zijn 
persoonlijkheid op de bühne maken het tot een feest om samen te spelen. 
Voor de Kerst CD-presentatie, afgelopen 21 december had Joop bedacht 
om Dick te vragen de CD en USB stick te overhandigen. Zijn onnavolgbare 
manier om dit aan elkaar te praten zorgde weer voor een schaterlach uit 
de zaal. 

Wat staat er nog op jullie verlanglijstje?
‘Gezondheid… dat klinkt als een cliché, maar dat is echt het allerbelangrijk-
ste. Zonder verder in details te treden weten we hoe kwetsbaar je bent, als 
de gezondheid het af laat weten’.  Daarnaast hopen ze nog lang met elkaar 

door te mogen gaan. ze inspireren elkaar nog steeds, er zijn nog steeds nieuwe ideeën, er liggen nieuwe songs op de plank 
die er om vragen opgenomen te worden, maar alles op z’n tijd. Het trio heeft begin 2019 eerst even een rustige periode 
ingebouwd om de rollercoaster van de afgelopen 4 maanden te laten bezinken. Een hectische tijd, natuurlijk onwijs mooi, 
maar wel vermoeiend. En daarnaast gingen de ‘normale’ optredens voor het Muzikaal Theater gewoon door en heeft 
Daniëlle ook nog een parttime baan. Even een stapje terug… om dan daarna weer opgeladen en vol goede moed vanaf 
eind januari de draad weer op te pakken. 

Even terugkomen op jullie Kerstconcert, een verrassend optreden van Daniëlle haar broer, 
nog meer samenwerking in de toekomst? 
Eigenlijk heeft Arie aan alle Kerstconcerten in de afgelopen jaren meegewerkt. Hij maakt zelf deel uit van het a-capella 
dubbel mannenkwartet ‘Manenkoorts’, dus de stem wordt altijd getraind. De stemmen van Daniëlle, Arie en Marijke 
blenden uitermate goed en zo nu en dan zal hij zeker weer zijn steentje bijdragen want het is erg leuk! Als je terugkijkt 
op de afgelopen jaren dan valt op dat de ‘friends’ van Change of Key vaak vertegenwoordigd in hun concerten en shows. 
Met elkaar muziek maken verbindt!
Change of Key wil graag van de gelegenheid gebruik maken om jullie en jullie lezers allemaal een heel mooi, muzikaal, 
liefdevol en gezellig 2019 toe te wensen en hopen dat ze ook in België eens hun muzikale klanken mogen uitstrooien over 
publiek dat houdt van countrymuziek in een semi-akoestische samenstelling.
Kaat & Luc bedankt voor jullie interesse in Change of Key en graag tot ziens!

Website: www.changeofkey.nl
E-mail: info@marykee.com
Tel: +31 654 91 81 47

Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                                                                Foto’s: Luc Hillaert

Hoelang zijn jullie ondertussen samen bezig?
in de beginperiode draaiden Daniëlle en MKCC wat om elkaar heen. Daniëlle had nog 
een kwartet waar ze mee werkte en de agenda’s botsten regelmatig, maar vrij snel 
werd de knoop doorgehakt en verliet zij het kwartet om een vaste plaats in te nemen 
in MKCC. Eerst nog met z’n vieren, maar in de loop van 2003 werd het weer een trio 
Mary Kee en werd er hard gerepeteerd om een avondvullend repertoire op poten te 
zetten. Daniëlle had de gitaar van de muur geplukt om zich daarop te bekwamen om 
behalve zangeres ook instrumentaal een onderdeel uit te maken van het trio. Dani-
ëlle werd naast zangeres in de country formatie ook een onderdeel van de andere 
tak van muziek van Joop & Marijke, het Muzikaal Theater aan Huis, gespecialiseerd in 
muziek voor ‘de Jeugd van Toen’

Daniëlle, genoot jij enige opleiding, want je bespeelt toch ook en-
kele instrumenten…
Ook ik ben net zoals J&M, autodidact, ik heb mezelf aangeleerd hoe te zingen, want 
ook een stem is een instrument. Ik leerde mijn  stem te kleuren en op een onnavolgbare wijze het gevoel van een tekst te 
vertolken. In de loop van de tijd kwam er, naast de gitaar, de ukelele bij voor de Hawaiian show van het Muzikaal Theater 
en vanaf 2006 kwam de mandoline in beeld. Op hun eerste CD ‘Home is Where My Heart is’ uit 2007, stond veel mando-
line werk en heb ik werkelijk de blaren op vingers geoefend om zich de muzikale invulling van de songs eigen te maken.  
Jullie schrijven ook zelf nummers, hoe gaat dat in zijn werk?

Marijke’s eerste liefde voor muziek was als kind al, het maken van eigen liedjes. Begin jaren 90 hebben J&M een CD uit-
gebracht met eigen werk. ‘Worth Waiting For’. Met het eigen nummer, The Same Old Story of Temptation’ heeft ze zelfs 
de Amerikaans TV show, ‘Be a Star’ gehaald. De reacties op de songs waren veel belovend, maar het luisteren naar haar 
eigen stem was een opstakel. Daarnaast slokten de vele optredens dusdanig veel tijd op dat het schrijven naar de ach-
tergrond verdween. Met de komst van Daniëlle werd het oude vuur weer aangewakkerd en werd er weer geschreven en 
gecomponeerd. Ook Daniëlle werd hierdoor aangestoken om te schrijven en dit had tot gevold dat in 2007 de eerste CD 
‘Home is Where My Hearts is’ werd uitgebracht. Voorafgaand aan deze CD werd een naamsverandering doorgevoerd. Trio 
Mary Kee werd veranderd in Change of Key, doelend op de veranderingen van toonsoorten omdat Daniëlle hoger zingt 
dan Marijke, de sleutelpositie van leadzangeres werd verlegd van Marijke naar Daniëlle en de verandering van koers qua 
muzikale aspiraties. 

Met eigen nummers in het repertoire, dat werd niet echt onthaald door de linedans wereld. 
Maar jullie besloten een andere richting in te slaan, die naar het luisterpubliek. Was dit een 
bewuste keuze.
Er is altijd gezocht naar de combinatie van eigen werk en covers. Alle drie de harten zijn verknocht aan muziek maken. 
De gulden middenweg om te spelen voor countr- linedansers bestaat nog steeds uit nummers te spelen die het trio zelf 
leuk vindt met de hoop dat ze daarmee ook de dansers kunnen dansers ook vermaken. In de loop der tijd verloren veel 
country-linedans groepen de connectie met countrymuziek, invloeden van Rock, Street Dance, Latin, Pop en zelfs hiphop 
deden hun intrede en werd de country uit het line dansen gehaald en daar kon het trio zich muzikaal niet in vinden. Voor 
de duidelijkheid, we veroordelen niemand die deze vorm van dansen beoefend, want dat is niet aan hun vinden ze, maar 
de muzieksoort die er hiervoor nodig is, is niet meer ons cup of tea. We zijn, zoals we zelf zeggen, we houden niet van 
gillende gitaren en pompende bassen, eigenlijk nooit geweest! Heel langzaam maar zeker komt er dan een vaste stroom 
publiek die de vorm van muziek maken van Change of Key weet te waarderen en waarvan velen ook vroeger op country 
Line dansen hebben gezeten trouwens, maar afgehaakt zijn door de verandering binnen de muziek. De liefhebbers van de 
countrymuziek die er al naar luisterden en daarna pas kennis maakte met het country Line dansen. Toen werd gevraagd 
om de artiest en zijn liedje en daar kende men een dans op, nu is het de dans waarom gevraagd wordt en in vele gevallen 
weet men echt niet wie de artiest of componist is. Maar nogmaals wij als trio heeft niets tegen country line dansen want 
voor de beide CD’s hebben ze zelfs een aantal dansen laten maken door bijvoorbeeld Diana Dawson en Yvonne Verhagen, 
want volgens hen blijft het een mooi gezicht een dansvloer vol met dansers die als eenheid de vloer vullen. 

Jullie werken ook samen met Amerikaanse singer songwriters, die komen toch niet zomaar 
aan de deur kloppen, hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
Er wordt niet echt samengewerkt met singer/songwriters, maar wel met Amerikaanse musici. Van de zelf geschreven en 
gecomponeerde songs worden in de homestudio demo’s gemaakt. Voor de opname van de eerste CD in 2006 kwamen 
ze in contact met de Amerikaanse multi-instrumentalist Tim Crouch en hij helpt hen sindsdien met het maken van de ar-
rangementen. Zelf zijn ze ook vaak in Amerika geweest en hebben contacten gelegd met diverse musici en ook via Tim zijn

mailto:info%40marykee.com?subject=
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Ok, ik ben het volledig met jullie eens, de Kerstperiode is 
voorbij. Toch willen wij een optreden vermelden in dit ma-
gazine en hopelijk houden jullie de agenda voor Kerst 2019 
in de gaten.
Dit trio hebben wij ooit indertijd geïnterviewd voor B&NL-
country online, en wij werden thuis bij hen uitgenodigd om 
dat interview te doen. Het was een van mijn eerste inter-
views, denk ik, wat zenuwachtig omdat Change of Key toch 
wel sterren waren voor mij, ook omdat zij veel samenwer-
ken met Amerikaanse artiesten, vooral singer songwriters. 
Nu in ieder geval was het een leerrijk interview, en om 
maar eens aan te tonen hoe gastvrij zij waren, wij kregen 
voor onderweg nog een zakje galetjes met stroop mee. Dat 
vond ik zo… en heb dat nog nooit vergeten.  
Op uitnodiging van dit trio gingen we Vrijdag 21 Decem-
ber 2018 naar het Kerstconcert van hun dat doorging in 
Haastrecht. Het was niet de eerste keer dat we in zaal Con-
cordia een afspraak hadden met Marijke, Joop en Daniëlle.
De warmte dat dit trio uitstraalt is enorm en je voelt je 
meer dan welkom op het evenementen, van aan de deur 

wordt je aanwezigheid geapprecieerd, twee lieve dames 
maken je wegwijs en ontvangen je met oprechte welkomst-
woorden. Dat wij van ver kwamen wisten ze alleen maar de 
bewonderen, en ja, dat doet inderdaad deugd.
Het publiek was helemaal in Kerststemming en iedereen 
had er zich op gekleed, voor een concert dus. Na de pauze 
om het tweede deel hadden ze zich ook omgekleed in een 

passend groen en op het laatst, gezellig een kersttrui aan-
getrokken passend bij een van hun liedjes.
De start van het geheel was geen stijve bedoeling, nee 
hoor, Danielle liep nog eventjes vlug het trapje af om en-
kele vrienden te verwelkomen. Ze waren alle drie feestelijk 

uitgedost, wat natuurlijk past bij het concept. er was een 
extra muzikant, Harm van Sleen, ook geen onbekende voor 
ons want die zagen we onlangs als lid van de Danny Hen-
driks band spelen. Wat wel nieuw was voor ons was dat hij 
de pedal steel voor zijn rekening nam, en daar miste ik dan 
Jef Marinus weer, onze Belgische pedal steel player. Wat wij 
als Belgen niet gewoon geraken is dat Nederlandse arties-
ten veel praten tussen twee liedjes, maar het paste in het 
kader van de voorstelling van hun kerst cd.
Ze brachten enkele covers maar ook eigen nummers, met 
een verhaal van hoe ze telkens ontstaan zijn. Het geheel 
werd opgefleurd met kerstbeelden in de achtergrond, kort-
om, aan ieder detail was gewerkt geweest.
Maar het plaatje werd nog voller toen Danielle haar broer 
Ari Poot erbij kwam en enkele liedjes, al dan niet in duet, 
voor zijn rekening nam. Met zijn bariton stem wist hij menig 
harten te veroveren, ja er zit talent in de familie bij Danielle 
en prachtig van Marijke en Joop om hem als gelegenheids-
artiest erbij te nemen. 
Zoals Marijke zei, de cd was al een tijdje in omloop maar 
van een echte cd-presentatie was er nog geen sprake ge-
weest en dit wilden ze alsnog doen. Duw waarom niet 
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tijdens het kerstconcert, met een speciale gast voor de of-
ficiële overhandiging. 

Dick van Altena, in alle opzichten een man met klasse en 
stijl, iemand die zijn collega’s weet te waarderen, iemand 
om U tegen te zeggen. En hier gaan we weer, ja hoor, een 
kleine anekdote om maar eens aan te tonen welk prachtig 
mens dit is. Wij hadden ooit een afspraak met hem in Oos-
terhout voor zijn optreden, dat was ook eentje voor B&NL-
country online.

Toen wij juist vertrokken voerde ik Oosterhout in de GPS 
en wat bleek, dat stond er meerdere malen in.  wij dachten 
natuurlijk dat het dichtste punt de bestemming was, maar 
niets van dat, na opzoekingswerk bleek het naar het verste 
punt te zijn. In paniek belde ik een vriend van Dick om te 
laten weten dat wij niet op tijd zouden arriveren, maar wel 

juist op tijd om het optreden mee te maken.  Natuurlijk wat 
file onder baan, maar we kwamen maar een tiental minuut-
je te laat en wat bleek? Hij had gewoon op ons gewacht om 
te starten! Tijdens de pauze nam hij uitgebreid de tijd om 
een interview te geven, mijn God, dat was zo wijs…
Maar terug naar de cd-voorstelling, Dick deed de overhan-
diging met de nodige humor en zong ook enkele liedjes met 
hen mee. in het tweede deel kwam hij nog enkele songs 

brengen die Marijke als haar grote favoriete benoemde.
Het is een speciaal iemand, Dick van Altena, of hij nu in het 
Betuws dialect zingt, of in het Nederlands of Engels, zijn 
teksten zijn zo vattend en dan moet ik vooral denken aan 
het lied over zijn moeder, “De arm om mijn schouder’, ze 
brachten dit samen, Change of Key en Dick van Altena. Dat 
was echt er Bovenop, topmensen samen op het podium.
Tijdens en na het concert was er ook de gelegenheid om 
een praatje te slaan met hen, daarvoor komen de mensen, 
om dat persoonlijk contact met hun favorieten.
Ook Harm bracht een solonummer, een compilatie van 
Kerstliederen, mijn bewondering voor dit instrument is 
enorm. Kortom deze mensen hierboven vernoemd zijn in 
mijn ogen rasartiesten, ze hebben zich in al de jaren dat ze 
bestaan nooit laten beïnvloeden om hun repertoire aan te 
passen voor de line danswereld. En ok, ze hebben daardoor 
wel optredens mislopen maar ze zijn gegroeid en hebben 
een luisterpubliek achter zich staan, mensen die hen ap-
preciëren om de muziek die ze maken. 
Wij keerden met een goed “Christmas feeling” terug naar 
België, wat zijn deze feestdagen toch fijn.
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Patje, je bent twee jaar bezig, maar hoe is het 
allemaal begonnen voor jou?
dat is begonnen op het bal van “Boots & Belts”, in Ronse, 
waar Silver en Rene Guylline op de affiche stonden. Mijn 
toenmalige verloofde die vertelde aan Silver dat ik mooi 
kon zingen, dus opeens kreeg ik een micro onder mijn neus 
geduwd en heb ik enkele nummers meegezongen.
de week nadien waren wij op bezoek bij Countryclub “Old 
Texas”, daar stond Regy op de affiche en die had al gehoord 
over mij, dus vroeg hij me om enkele nummers mee te zin-
gen. 
Ondertussen was dat zowat bekend geraakt dat ik toch 
goed zong en toen we naar de Redbarn gingen in Zaffelare, 
werd ik uitgenodigd om ook daar een paar nummers te 
zingen met Silver. Dat werd enthousiast onthaald door het 
publiek en ook door Fredero, die er bekend om staat om 
nieuw talent een kans te geven, die mij direct voor enkele 
optredens heeft geboekt. Ervaring in de muziek heb ik ei-
genlijk opgedaan door 28 jaar achter de draaitafel te staan 
als DJ, dus mijn kennis over de nodige songs was meer dan 
voldoende. Mijn eerste echte boeking bestond eruit om op 
Oudejaarsavond 5 nummers te zingen, en vanaf dan is de 
bal aan het rollen.

28 jaar ervaring als DJ, niet specifiek country 
maar jouw stem leent zich perfect voor dat 
genre…
Ik heb van kleinsaf altijd een zware stem gehad, een diepe 
ietwat rauwe stem en met het ouder worden is dat nog 
beter geworden. Vroeger zeiden mijn vrienden altijd, die 
noemden mij ”Dezen met zijn kelderstem”, ik was de klein-
ste van de bende maar had wel de zwaarste stem. Maar het 
feit dat ik voor country gegaan ben, ligt ook in mijn verle-
den, als kind heb ik met mijn ouder re-eanacting gedaan, 
en die voorliefde voor de country en western is altijd blij-
ven hangen. Wanneer ik met mij pa op baan was dat altijd 
country en gospel, George Jones, die speelde in de auto. 
Die muziek was ontspanning voor ons, ik ben er als een 
klein manneke echt in ondergedompeld thuis.
ik heb geen opleiding genoten, autodidact dus. Maar 
vooral, bij mij moet er in het lied een verhaal achter zitten, 
spreekt dat mij niet aan, dan breng ik dat niet ten gehore. 
Een nummer dat je niet graag zingt, kan je jezelf niet voor 
inspannen, ik moet het lied voelen en kunnen brengen van-
uit het hart. Er mag al eens een kwinkslag gegeven worden 
zoals met die song “Tennessee Wals”, niet echt country, 

maar dat nummer heeft een speciaal tempo en timbre van 
Sam Coock. Ik boots dat niet na, trouwens dat zou niet luk-
ken ook, maar ik breng dat helemaal naar mijn gevoel.

Wat ons opvalt tijdens jouw optredens is 
dat je echt kiest voor liedjes die passen bij je 
stemkleur en je houdt rekening met de hoog-
te, je stelt aan jezelf veel eisen door niet alles 
wat in de linedans scene wordt gedraaid te 
zingen…
ik ga zo te werk, ik speel een liedje af, ik probeer het te 
zingen en dan probeer ik stelselmatig de lat te verleggen, 
ik weet dat ik alles tussen C en E eigenlijk zonder probleem 
zou kunnen zingen.  Wanneer ik muziekbestanden aan-
koop, kan dat geen probleem zijn, natuurlijk heb je soms 
ook die tussentonen en dan moet ik dat even testen, van-
daar de lat hoger leggen. hiermee durf ik soms wel uit mijn 
comfort zone te treden. Maar het gebeurt natuurlijk ook 
wel eens dat ik een bestand aankoop en achteraf blijkt dat 
deze niet past bij mijn stem, daarom zoek ik eerst de liedjes 
uit en zing mee met het bestaande nummer om verkeerde 

Een openhartig gesprek met Patje Stew… 
Niet enkel de dansers zullen met lede ogen toezien dat de “Redbarn” zijn deuren sluit eind 
2019, ook artiesten zullen met pijn in het hart afscheid moeten nemen van Fredero en Fa-
rida. Want menig artiest heeft daar zijn eerste kans gekregen om op het podium te staan, 
ook onze volgende gast. Die mocht zowaar direct op Oudejaar zich tussen gerenommeerde 
artiesten gaan plaatsen, alleszins een eerste ervaring om nooit meer te vergeten. We leer-
den hem kennen als iemand die weet wat hij wil en dat blijkt ook uit ons gesprek, veel lees-
plezier!
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aankopen te ontwijken. ik heb het geluk van een heel een-
zame job te hebben, ik werk altijd ’s nachts, alleen in het 
donker in mijn machine, en dan speel ik mijn muziek af en 
in de meeste gevallen zijn dat nieuwe nummers die ik wil 
instuderen. Ook nummers die nieuw in mijn repertoire zit-
ten, zit ik daar dan te zingen, altijd maar herhalen, soms 
acht uur aan een stuk. Mijn collega’s weten dat en hebben 
er plezier aan, maar ik heb die drive om alsmaar beter te 
worden, repeteren kan nooit genoeg. 
Ik heb veel goede raad gekregen van Kris Robyan, soms het 
gebeurt het dat wij samen op de planken staan, wij plagen 
elkaar eens graag, en dat geeft tot resultaat dat hij mij wel 
tot hogere prestatie drijft. Ik ben ook altijd fan geweest van 
Kris en dat is nog zo! Maar ook met Robbie Masters heb 
ik een goede band, ik kan hem opbellen en die helpt mij 
waar hij kan, het is ook dankzij deze twee heren dat ik zeer 
snel mijn nodige materiaal bijeen hebt gekregen, ondanks 
mijn beperkt budget. Andersom is dat respect er ook, want 
anders werkt dat niet. Wanneer ik met Kris of Robbie op de 
planken sta dan is dat een totaal andere beleving dan wan-
neer ik met Regy of Silver en Mickey Bronson op de planken 
sta. Wij drie hebben nog altijd het gevoel om puur country 
te brengen, wij pushen elkaar ook steeds naar een ander 
level, hoewel wij ook eens zot doen hoor. Met Silver, Regy 
en Mickey Bronson vullen we een optreden anders is, daar 
spat het plezier ervan af en dat is ook heel leuk.

Je organiseert ook zoiets als Stew & Friends, 
wat is de bedoeling daarvan?
Bij Stew en Friends zullen ook steeds de namen van Rob-
bie en Kris te vinden zijn, maar ook Silver en Regy horen 
in dat rijtje. De artiesten vragen soms zelf om op een van 
deze evenementen te staan, dus het gaat hierover STEW 
& FRIENDS, dat betekent dat ik een zekere verbondenheid 
moet hebben met degene die het podium met mij zal de-
len.  Je moet met iedereen op een zeer respectvolle ma-
nier kunnen omgaan, dat draag ik hoog in het vaandel en 
iemand die geen respect kan tonen voor mij, sorry, het kan 

niet van een kant komen. 
Op 15 Juni aanstaande, geef ik een gratis festival, in navol-
ging van mijn huwelijk met mijn lieftallige, ik was toen niet 
in de mogelijkheid om iedereen uit te nodigen, dus vandaar 
een gratis evenement. 
Op die datum staan niet alle artiesten die op mijn huwe-
lijk hebben gezongen, wegens andere afspraken. Kijk ik heb 
ook rekening gehouden met anderen, Regy, Silver en ikzelf 
staan de week erna samen op een evenement van de East 
River linedansers. Deze groep komt meehelpen op mijn fes-
tival, dus vandaar dat Regy en Silver niet gaan zingen bij mij, 
uit respect voor die groep. Simon Burridge kan niet wegens 
een andere opdracht, maar dit jaar heb ik geopteerd voor 
Conny Lee, Robbie Masters, Kris Robyan en Brett Tailor. 
Deze laatste is geen alledaagse artiest, maar juist door het 
feit dat wij in de eerste plaats heel goede vrienden zijn en 
we elkaars muziek smaken. Brett Tailor kan veel meer dan 
de mensen denken en ik apprecieer hem enorm, want hij 
is ook eerlijk met mij en staat mij ook bij met raad en daad.

Wat doe je met nummers die jou aangegeven 
worden door linedansers?
Ik word inderdaad dikwijls gevraagd waarom ik dat of dat 
nummer niet breng, als ik al deze nummers moet brengen 
dan zit ik in de lijsten van mijn collega artiesten, dan moe-
ten ze maar een cassette opzetten. Op dat punt heb ik een 
statement gemaakt van het concept van mijn eerste op-
treden te blijven behouden, mijn playlist bevat zoveel ver-
scheidenheid, toch country en toch zijn het meestal num-
mers die andere artiesten niet brengen. Er zitten natuurlijk 
wel nummers tussen die andere ook zingen, maar wanneer 
we samen op het podium staan spreek ik op voorhand af 
wie ze gaat brengen en desnoods schrap ik die voor andere 
nummers. Ik heb voldoende nummers, alles bijeen zo’n 
tweehonderdvijftien nummers, om dat te doen. Op mijn 
playlist staan verschillende stijlen, want ik treed ook regel-
matig op in oldtime clubs waar ze dan die specifieke oude 
country willen horen. In Nederland zitten we met een luis-
terpubliek, die hebben dan ook liever die oude nummers.
Mensen mogen mij nummers toesturen maar ik beloof 
nooit dat ik het zal brengen, ik probeer het wel en kijk even-
tueel of het bij mijn bestandenleverancier voorhanden is. In 
die twee jaar dat ik bezig ben heb ik zo’n vijftien nummers 
liggen die ik aanleerde, waarop dan uiteindelijk een maand 
op gedanst werd en niet meer populair is nu, geen blijvers 
maar wel een heuse investering. Dus als ze mij nummers 
toesturen en overweeg ik, zelfs wanneer ik het aankan om 
te zingen, dan bekijk ik ook van hoe speciaal het is en we-
gen we af of het langer populair zal zijn dan zes weken.

Het evolueert ook zodanig snel binnen de 
linedans wereld, vroeger stelden de artiesten 
twee keer in een jaar een playlist op, maar 
door het feit dat binnen de clubs soms drie 
vier dansen aangeleerd worden is een artiest 
bijna genoodzaakt om wekelijks met een an-
dere playlist te komen…

Dat is zo, de feeling en de essentie van countrymuziek valt 
zowat in het niet daardoor, maar het countrypubliek wordt 
er ook niet jonger op. Het gaat snel, zeker wat songs be-
treft, men kan mij ook dat verwijt geven, maar wat moet ik 
doen om te blijven staan waar ik nu sta? Uiteindelijk wan-
neer ik alles zo bekijk, dan zit ik met nummers die verdeeld 
zijn over de verschillende contreien, sommige nummers 
slaan aan in West -Vlaanderen maar dan weer niet in de 
Antwerpse streken. Dus heb ik voor mezelf uitgemaakt dat 
ik een playlist samenstel wat ik overal kan zingen. Op veel 
plaatsen kan je als artiest zelf niet meer beslissen wat je 
zingt, dus leg ik mijn volledige playlist op de tafel met ver-
zoekbriefjes erbij. Dus kiezen ze uit mijn playlist die gewoon 
dient voor alle regio’s. In Nederland en Duitsland moeten 
ze daar niet van weten, daar is een artiest nog vrij om zelf 
te kiezen wat hij zingt en dat kan ik enkel maar toejuichen, 
daar dansen ze op alles wat je zingt. 
Velen vinden het tof dat er ook oude nummers op mijn 
playlist staan, vooral mensen die al jaren linedansen zijn 
daar positief over. 

Vertel eens wat meer over je cd-plannen…
De release van mijn cd is gepland voor 15 Juni 2019, daar-
mee heb ik geopteerd voor een full album met 21 num-
mers, waarvan het eenentwintigste nummer, en daar zal 
mijn producer een hersenbreker meehebben, want dat 
moet een medley worden van alle twintig nummers samen. 
Dat zal een heus werk worden voor hem, zeker weten!
Voor mijn cd heb ik heel bewust gekozen voor een menge-
ling van oude en nieuwere nummers. Sommigen denken nu 
natuurlijk dat een cd niet meer verkoopt, maar ik heb maar 
een kleine oplage van 300 besteld maar reeds een klein 
honderdtal in pre-order staan, dus dat komt goed! Rijk zal 
ik daar niet van worden, ben al blij als ik uit de kosten ge-
raak en is er overschot dan dient dat voor een volgend al-
bum. Die komt er ook, maar dan ga ik opteren voor een cd 
met nummers die het meest gekozen worden uit mijn play-
list of het wordt een album met duetten. Zo heb ik er een 
paar met Kris maar ook met Robbie en nog andere vrien-
den, zo heeft Kris een nummer dat hij akoestisch brengt en 
ik gewoon met track, dat hebben we eens samengebracht, 
de diepe stukken heb ik gezongen en Kris de hogere cou-
pletten, en dat klonk zo fantastisch… we hebben daar zo’n 
goede reacties op gekregen.

Zou je u durven wagen aan eigen nummers of 
nummers dat een ander schrijft voor U?
Ik zou dat wel durven, maar ik wil niet te groot worden, 
en wanneer je daarmee begint, dan weet je niet waar het 
eindigt. Wanneer men onder contract valt van een bureau 
zijn daar condities aan verbonden en wees gerust de lat ligt 
soms heel hoog, dus liever verder doen waarmee we bezig 
zijn.

Naast jouw cd uitbrengen, heb je nog plan-
nen voor de toekomst?
Dit jaar doe ik dus een gratis festival, ik bekostig dit alle-
maal zelf en zal doorgaan in Hulst. Wanneer alles daar goed 
verloopt zal ik dan samen met mijn groep bekijken of het 
haalbaar is om volgend jaar een tweedaags evenement te 
organiseren.  Ik trek naar Hulst omdat er weinig opties zijn 
in België, vooral nu De Redbarn en de Buffalo Saloon hun 

deuren definitie sluiten eind 2019. Een gratis zaal zal nog 
moeilijk te vinden zijn, en dat is reeds een hap in je budget 
wanneer je iets wil organiseren, want naast zaal en sabam 
heb je ook verzekering, artiesten betalen. De prijzen voor 
een grote zaal swingen echt de pan uit, het is allemaal niet 
evident.

Patje, waar en hoe kunnen de mensen jou be-
reiken?
Iedereen kan zich aanmelden via mijn dans pagina op fb of 
via gewoon patje stew op fb 
Verder via mijn E-mail: patjestew@outlook.com of via 
gsm nr: +32(0)495.30.35.72 na 15uur daar ik altijd snachts 
werk .

Tekst: Kaat Vandewoude                Foto’s: Luc Hillaert & Patje Stew             
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Vroeger had men in de Verenigde Staten verschillende 
benamingen voor pannenkoeken. Zo maakte men onder-
scheid tussen “Flapjacks”, “Griddle Cakes” en “Sweatpads”. 
Tegenwoordig spreekt iedereen van “Pancakes”, een bena-
ming die aan het eind van de 19de eeuw algemeen werd. 
Bijna alle Amerikanen houden van pannenkoeken en eten 
ze vooral als ontbijt. Het aantal variaties is ontelbaar ge-
worden in de loop der jaren en zo komen er nog elke dag 
bij.
Voor wie uitgekeken is op het gewone beslag van bloem, 
melk en eieren kan boekweitmeel, karnemelk of zuurdeeg 
een goede variatie zijn. Er kan natuurlijk van alles op de 
pannenkoek, appel, banaan, bessen, chocola, noten en-
zovoort en dan hebben we het nog niet gehad over ijs en 
slagroom! Ook in afmetingen is er een ruime keuze, zo heb 
je “Wagenwielen, Silver Dollars”, tot de verfijnde soorten 
behoren dan de Puff en de” Blini’s”, gemaakt van gist en 
stijfgeklopt eiwit, en de crêpes, de dunne Franse pannen-
koekjes, die lang geleden hun intrede deden in Amerika. In 
Virginia deed men witte wijn door het beslagen noemde 
men ze pappieren pannenkoekjes.
De stevige “Johnnycake” van maismeel, zout en melk of wa-
ter, is een van de eerste nationale Amerikaanse gerechten. 
De indianen bakten deze koek al en noemden hem volgens 
sommige geleerden ”Joniken”. De bewoners van Rhode Is-
land, van oudsher de beste maïsmolenaar, hechten aan tra-
ditie en kwaliteit. Een vijftig jaar oude wet van deze staat 
stelt dat in een mengsel met het etiket “Rhode Island Joh-
nnycakes” uitsluitend paardentandmaïs; een oude Indiase 
variëteit, verwerkt mag zijn.

Amerikaans recept: Apple Puff Pancakes
In de oven wordt deze appelpannenkoek luchtiger dan in de 
koekenpan. Als u het beslag in een mooie ovenschaal doet, 
kunt u de prachtig gerezen pannenkoek meteen op tafel 
zetten. Bestrooi de pannenkoek met bloemsuiker en snijd 
hem in grote punten. serveer er krokant gebakken reepjes 
bacon of vleeskoekjes en kersenjam bij.

Bereiding:
Verwarm de oven voor op 230° Celsius. Vet een aarden-
werken of gietijzeren vorm met een doorsnee van 30 cm in 
met boter of olie. Doe 2 eetlepels gesmolten boter in een 
koekenpan en verwarm deze op een matig vuur, voeg er 3 
appels bij, geschild, zonder klokhuis, in stukken van 2cm bij. 
Bestrooi ze met 1 eetlepel gele of bruine basterdsuiker en 
1 theelepel kaneel en bak ze al roerend 10 minuten, tot ze 
zacht zijn.
Klop 4 grote eieren los met 1,25 dl melk, 2eetlepels ge-
smolten boter, vanille-essence en snufje zout, voeg er 60 
gram bloem bij en roer alles goed door elkaar. Leg in de 
ingevette vorm een laagje appelen en giet het eimengsel 
erop. Zet de vorm in de oven en bak de pannenkoek in 20 
minuten goudbruin. Bestrooi ze met poedersuiker en snijd 
de pannenkoek in grote punten.

De ene pannenkoek is de andere niet!

Griddle Cakes

Rhode Island johnnycakes

Pannenkoek uit de oven
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Wij hebben op dit moment een repertoire van 75 nummers 
en breiden nog steeds uit. Iedereen heeft 40+ jaren 
ervaring heeft een eigen muziekbibliotheek in het hoofd, 
waaruit we bijna eindeloos kunnen putten. Op repetities 
is het al vaker voorgekomen dat iemand zegt: ”kennen 
jullie dit nummer”, inzet en dat de rest van de club dan 
meedoet. Vaak ook niet onverdienstelijk en die hebben we 
dan maar in het repertoire opgenomen. We hebben al eens 
gekscherend tegen elkaar gezegd: “We moeten de RUM-
band heten, van Roept U Maar”. Als gevolg hiervan zitten 
er allerlei sub genres in ons repertoire. We kiezen dus niet 
voor één genre, maar spelen wat we leuk vinden en wat 
binnen onze mogelijkheden past.
Wat zal het verschil maken tussen jullie en 
andere bands?

Juist het hiervoor genoemde maakt het verschil. We zijn 
niet de zoveelste Tribute band of coveren een nummer uit 
de Nashville stal. Dat laten we aan anderen over, die over 
meer instrumentalisten beschikken. Wij proberen juist om 
de “Ziel” van een liedje bloot te leggen en daar wat moois 
van te maken. We hopen dan dat dit een breed publiek zal 
aanspreken, omdat het iets anders is dan wat andere bands 
doen.
Gaan jullie zich richten op het linedans circuit, 
wat kunnen we verwachten van jullie?
We vinden het erg leuk dat mensen kunnen dansen op 
onze muziek. Het maakt ons dan niet uit welk dansje erop 
gedaan wordt. Als iedereen maar plezier heeft in hetgeen 
ze doen. Op het North Caitheness Country Music Festival 
in Thurso, Schotland had men de dansvloer in tweeën 
gedeeld, een helft voor de linedansers en de andere helft 
voor de stijldansers. Iedereen tevreden. De clubs zijn kleiner 
geworden en hebben een heel ander publiek, is een band 
nog leefbaar? Niet voor één club. Maar met samenwerking 
kom je een heel eind. Steek de koppen bij elkaar en maak 
er een groot evenement van.
Wat zijn jullie ambities?
Wij willen heel graag op de festivals spelen, maar ook bij 
een dansclub of in een café vinden we prima op 17 februari 
2019 spelen we bij Café Eeterij Stroop in Bosschenhoofd 
en op 2 juni spelen we op het Amarant Festival in Tilburg.)
Jullie speelden vroeger in bands, zijn jullie 
de countryscene blijven volgen, of zijn jullie 
nooit weggeweest en achter de schermen 
blijven spelen?

De countrymuziek zat al ons hele leven in het bloed. In 
de 60er, 70er en 80er jaren van de vorige eeuw was het 
nog een belangrijk deel van de gedraaide muziek op de 
radiozenders. We zijn er dus mee grootgebracht en die 
interesse gaat nooit meer weg. We hebben allemaal actieve 
en minder actieve muzikale perioden in ons leven gekend 
door allerlei omstandigheden. We hebben allemaal deel 
uitgemaakt van een of meerdere coverbands. We hebben 
allemaal onze eigen “Tour de Chant” gemaakt, de een in 
eigen land, de ander ook in het buitenland.
Is het de bedoeling om ook eigen nummers te 
maken en zo ja wie heeft hiervoor de pen in 
de hand?
De gedachte is al enkele keren geopperd, maar we hebben 
hier nog geen antwoord op.
Wat is jullie doelstelling naast het plezier 
hebben aan muziek brengen?
Wij willen vooral plezier hebben aan het musiceren zelf en 
willen dat plezier overbrengen op de luisteraar
Waar kunnen de mensen jullie contacteren?
Via onze website: www.bare-essentials.nl Je kunt hier 
ook vragen om enkele muziekfragmenten te kunnen 
downloaden.
of via Facebook: www.facebook.com/BareEssentialsCountry

Tekst: Kaat Vandewoude  Foto’s: Henk Ravenhorst & Loek Pfoster

Wilma, vertel eens wie er allemaal tot de band behoort, 
wat ze doen?

Bare Essentials bestaat uit mezelf, Wilma en Marco Mas-
sar, Wil Franken, Kees Westdijk en Wichard Dekkers. Ik en 
Marco hebben het leeuwendeel van de zangpartijen, de 
overige bandleden doen voornamelijk de backing vocals 
en enkele “Eigen” liedjes. Marco speelt daarnaast de solo-
partijen op gitaar, Kees de slaggitaar, Wil speelt de bas en 
Wichard is onze drummer. Ik vul het geheel aan met extra 
percussie, mondharp en toetsen.
Het is jaren stil geweest rondom jullie, van-
waar de beslissing om opnieuw een band te 
vormen?
Zwagers Kees en Wil maakten deel uit van een coverband, 
‘Carolines Crew’, die in het najaar van 2016 is gestopt om 
uiteenlopende redenen. Tijdens een zoektocht naar een 
nieuwe zangeres is Wilma benaderd door Wil. Zij kennen 
elkaar al jaren via het bedrijf waar Wilma werkt. Tijdens 

eerdere ontmoetingen praatten zij altijd over hun muzikale 
avonturen bij de Frank Jansen Band en Ashville (Wil) en Re-
negade (Wilma). In eerste instantie zei Wilma nee, omdat 
haar hart bij de countrymuziek lag.  Toen de zoektocht naar 
een nieuwe zangeres op niets uitliep besloten de zwagers 
dat ze beiden verder wilden gaan met een nieuw te vormen 
band met hoofdzakelijk countrymuziek, eventueel aange-
vuld met andere leuke deuntjes. Zo zijn Wilma en echtge-
noot Marco toegevoegd en kwam de naam Wichard naar 
boven omdat die op dezelfde school werkt als Wil en ook al 
eerder met Marco heeft samengespeeld. Toen was de club 
compleet.
Bare Essential, dat ken ik als dans, vanwaar 
de keuze voor die naam?
Op een van onze eerste bijeenkomsten zaten we wat te filo-
soferen over de naam van onze net geboren band. We con-
cludeerden dat we proberen elk nummer terug te brengen 

tot z’n essentie om het dan op onze manier uit te voeren: 
meerstemmig met eenvoudige muzikale ondersteuning. De 
naam Bare Essentials kwam toen bovendrijven. Later ont-
dekten we dat het de naam van een liedje van Lee Kernag-
han was. Over toeval gesproken.
Er is een verschuiving geweest binnen de 
countryscene, we hebben nu country ballads, 
country klassiek, countryrock, countrypop, 
kunnen jullie nog volgen en welke richting 
gaan jullie uit?

2019 BRENGT NIEUWE BAND AAN DE STARTLIJN: BARE ESSENTIAL
We horen het dikwijls, country is niet meer wat het geweest is, de laatste jaren zijn er een 
aantal goede bands die besloten hebben om ermee te stoppen. De clubs worden kleiner en 
daarmee ook de portefeuille, en dan zijn er mindere boekingen. Ook wat festivals betreft, fi-
nancieel is het nog zeer moeilijk om een degelijk festival op te starten. Maar alles komt terug, 
de festivals die ondanks de mindere jaren gebleven zijn, kunnen nu stilaan weer de vruchten 
rapen van hun geduld en dat geldt ook voor de bands. Want door het groter aantal festivals 
zitten de bands ook weer in de lift. Zo waren wij verheugd dat we weer een nieuwe band 
mochten welkom heten voor een interview, Bare Essential uit Nederland
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Laat ons beginnen bij jou naam, waar heb je die gevonden?
Dat is mij ingegeven geweest door Fredero Van de Redbarn, waar alles ei-
genlijk begonnen is voor mij.
Een viertal jaar geleden was ik manager van een beroepsbokser en we wil-
den een evenement organiseren. Fredero bood aan om dat in zijn saloon 
door te laten gaan, op een voorwaarde, dat de bokser en ik met nog een 
paar mannen een dansje zouden instuderen. Dar was mijn eerste kennis-
making met de Redbarn.

Ik vermoed dat ook je zangcarrière daar gestart is?
ja, een vriend van mij, maar tevens familie van Fredero had geopperd tegen 
hem dat ik goed kon zingen en zond een opname door naar de Redbarn. ik 
werd gevraagd om eens te komen zingen maar ik heb dat links laten liggen, 
ik had nog nooit voor een publiek gestaan. Uiteindelijk met het oudejaar 
van 2017 heb ik dan toch de poging gedaan, deze beslissing kwam nadat ik 
al een paar keer had opgetreden in Gentse met liedjes in het Gents dialect. 
Dus ik stond wat vaster in mijn schoenen, en had ook enkele countrynum-
mers ingestudeerd. Dat kwam dan weer omdat mijn vrouw ondertussen 
was gestart met linedansen, zij was altijd met verschillende muziek bezig 
en zo ben ik aan het luisteren geweest. Ik kende op het gebied van country 
slechts de meest populaire en daar stopte dat eigenlijk mee, want mijn in-
teresse gaat meer uit naar folkmuziek. Dus zo ben ik eigenlijk gestart en heb 
ik in 2018 toch een vijftiental optredens heb afgewerkt binnen de country-
scene. Voor 2019 zijn er nu reeds 26 boekingen en meer mag het ook niet 
worden, het moet een hobby blijven voor mij en mijn vrouw.

Folkmuziek en countrymuziek zijn verwanten van elkaar…
Een van mijn favorieten is Doc Watson, dat is dus folk, bluegrass en hij heeft 
ook countrynummers. Nu zie ik ook dat er een grote verscheidenheid aan 
muziek is binnen het linedans milieu, het klinkt niet altijd country.
Ik heb in 2017 ook een tijdje in een rockband gezeten, maar dat ben ik 
gestopt na het bekijken van de opgenomen optredens, ik voelde mezelf 
niet geloofwaardig overkomen. Hoe raar het ook klinkt maar ik bekijk soms 
beelden van mijn optredens, daar kan je veel uit leren.

Genoot jij enige muzikale opleiding?
Mijn vader was een heel goede muzikant, hij speelde klaroen ook toen hij 
het leger diende. Hij speelde ook mee met de gidsen in Gent als er iets te 
doen was en mijn mama zong graag.
Op veertienjarige leeftijd ben ik begonnen met trompet te spelen, gewoon 
uit mezelf, want ik heb geen muzikale opleidingen genoten. Rond mijn der-
tigste verjaardag heb ik een akoestische gitaar ter hand genomen en ben 
ik daar beginnen op spelen, voornamelijk fingerpicking. Daarvoor heb ik 
enkele lessen gevolgd bij een Zeeuwse Bluesgitarist en dat zijn dan eigenlijk 
de enige lessen die ik gevolgd heb. Het zingen heb ik zeker van mijn mama 
meegekregen, want ik zing al mijn ganse leven, maar zonder dat iemand 
het wist.

Welk genre genoot jouw voorkeur?
Echt alles zong ik mee, en dan vooral op het dak of op een stelling, waar ik 
beroepsmatig meestal op vertoef, ik ben beroepshalve zelfstandig aanne-
mer. Soms konden de mannen die meereden in mijn camionette het niet 
meer aanhoren en smeekten een ander lied te zingen. Dat waren ook de 
enige plaatsen waar ik zong, meer was dat niet. Toen ik besloot gitaar te 
spelen gebeurde het weleens tijdens een kampvuur dat ik een liedje zong.

Vanwaar opeens toch het besluit 
om te zingen voor publiek?
Het was eigenlijk op de leeftijd van 51 
jaar dat ik besloot om er toch iets mee te 
doen, mijn papa is niet ouder geworden en 
ter nagedachtenis van hem heb ik dus het 
besluit genomen om met mijn zangtalent 
naar buiten te komen. Elk jaar komen wij 
samen met de buren voor een Nieuwjaars-
feest, zo’n dertigtal mensen, en daarvoor 
heb ik enkele nummers zelfgeschreven in 
het Gents en zo is de bal aan het rollen ge-
gaan. Een paar vrienden van mij doen ook 
aan cabaret in Gent, het stroppentheater, 
en ze vroegen mij om enkele liedjes in 
het Gentse dialect te schrijven, dus deed 
ik dat ook. En dat alles is eigenlijk de start 
geweest van mijn zangcarrière, en daar bo-
venop het feit dat mijn vrouw aan linedan-
sen begon en de vraag van Fredero.
In November 2017 werd ik dan gevraagd 
om eens in Waregem te gaan zingen, all-
round weliswaar maar toch ook een paar 
countryliedjes. Er zaten daar op linedan-
sers en die benadrukten dat ik zeker hierin 
moest verder gaan.  Dat heeft mij gestimu-
leerd en ik heb mij verder verdiept in deze

Interview West Jones
Main Stage - Langstraathal
10.00 Beehive
10.45 Modeshow (on dance floor)
11.00 Danny Hendriks Band
12.00 Ramblin’ Boots
13.00 Beehive
14.00 Danny Hendriks Band
15.00 Ramblin’ Boots
16.00 Modeshow (on dancefloor)
16.15 Demo catalaans (on dancefloor)
17.00 Rik Vinke & Band
18.00 The Garth Brooks Experience (coverband)
19.00 Rik Vinke & Band
20.00 The Garth Brooks Experience (coverband)
21.00 Einde

Cars & Music - G.J. Swinkelshal
10.00 DJ Ronald de Hoog
10.45 Workshop Esmeralda vd Pol
11.15 DJ Ronald de Hoog
12.00 Ted en Helen
12.45 Gerard Bierman
13.30 Claes van der Ster
14.00 DJ Ronald de Hoog
15.00 Ted en Helen
15.45 Jill Fisher (GER)
16.15 Gerard Bierman
17.30 Claes van der Ster
18.30 Jill Fisher (GER)
19.00 DJ Ronald de Hoog
20.30 Einde met uitloop naar 21 uur.

Dance! Dance! Dance! - Kempenhal
10.00 DJ Aad
11.00 Workshop Laura Jones (catalaans)
11.30 DJ Jonathan Jones (catalaans)
12.15 Workshop Yvonne Smeets 
12.45 DJ Wil Bos
13.45 Workshop Daan Geelen (world champion UCWDC 2019)
14.15 DJ Jonathan Jones (catalaans)
15.00 Demo / workshop Laura Jones (catalaans)
15.45 DJ Aad
16.30 Workshop Ivonne Verhagen
17.00 DJ Wil Bos
18.00 Workshop Laura Jones
18.30 DJ Jonathan Jones (catalaans)
19.15 Demo Ivonne en Remco
19.30 DJ Aad
20.30 Einde met uitloop naar 21 uur

Modern Line Dance Cafe - Hertoghzaal
10.00 DJ’s Wim & Daniel
11.00 Workshop Ivonne Verhagen
11.30 DJ’s Wim & Daniel
12.45 Workshop Esmeralda van de Pol 
13.15 DJ’s Wim & Daniel
14.15 Workshop Esmeralda van de Pol
14.45 DJ’s Wim & Daniel
16.00 Workshop Yvonne Smeets
16.30 DJ’s Wim & Daniel
17.30 Workshop Daan Geelen (world champion UCWDC 2019)
18.00 DJ’s Wim & Daniel
20.00 Einde (evt. met uitloop)

Natives & Culture - Oude Entree
Demonstraties
10.30-11.00 American Indian Dogs Europe Expo
11.00-11.30 Benjamin Morganwaschbär, Native American Flute-
player
11.30-12.30 The Western Experience Native Dancers
12.45-13.15 American Indian Dogs Europe Expo
13.15-13.45 Benjamin Morganwaschbär, Native American Flute-
player
14.00-15.00 The Western Experience Native Dancers
15.15-15.45 American Indian Dogs Europe Expo
15.45-16.15 Benjamin Morganwaschbär, Native American Flute-
player
16.30-17.30 The Western Experience Native Dancers
17.30-19.00 Pauze demonstraties
19.00-20.00 The Western Experience Native Dancers
 

Workshops
11.00-12.00 Ed Bryant (carving workshop)
13.00-14.00 Michelle Reed (leather workshop)
14.00-15.00 Kendall Old Elk (diverse workshops)
15.00-16.00 Kendall Old Elk
16.00-17.00 Kendall Old Elk

Kinderworkshops
11.30-12.30 Kinderworkshop
13.30-14.30 Kinderworkshop
15.30-16.30 Kinderworkshop
17.30-18.30 Kinderworkshop (indien animo)

Wild West Horses - Peelhal
10:00 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Opening Act
10:30 Barrel Race Jackpot Run 1 – Group 1
10:50 Pole Bending Jackpot Run 1 – Group 1
11:00 Brabants Span – Vliegen achter 2 ton trekpaardenkracht (fun 
for the kids!)
11:30 Western Pleasure Jackpot Run 1 – Group 2
11:40 KoddeKudde Demo Schaapdrijven
12:05 Barrel Race Jackpot Run 1 – Group 2
12:05 Pole Bending Jackpot Run 1 – Group 2
12:35 Josh Clemens Show Team: Trick Riding
13:00 Western Pleasure Jackpot 2e voorronde
13:10 Brabants Span – Touwtrekken (fun for the kids!)
13:30 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Main Act
14:10 Barrel Race Jackpot Run 1 – Group 3
14:20 KoddeKudde Demo Schaapdrijven
14:45 Western Pleasure Jackpot Finale
15:00 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Short Act
15:25 Barrel Race Jackpot Run 2 – Group 1
15:45 Pole Bending Jackpot Run 2 – Group 1
15:55 Josh Clemens Show Team: Trick Riding
16:10 Brabants Span – Vliegen achter 2 ton trekpaardenkracht 
(fun for the kids!)
16:30 KoddeKudde Demo Schaapdrijven
16:45 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Short Act
17:10 Barrel Race Jackpot Run 2 – Group 2
17:30 Pole Bending Jackpot Run 2 – Group 2
17:40 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Main Act
18:10 Ranch Riding Jackpot Show
19:00 Barrel Race Jackpot Run 2 – Group 3
19:10 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – Short Act
19:25 Einde zaterdag 

Programma zaterdag  Western Experience 2019
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muziek, dan heb ik ook gebeld naar Fredero dat ik kwam op oudejaar.

Ben je van plan om eigen countrynummers te schrijven?
Ik schreef al 
mijn Gentse 
liedjes maar 
heb inder-
daad ook al 
countrynum-
mertjes in de 
maak, die hou 
ik nog voor 
mij.
het eerste 
jaar heb ik 
enorm veel 
werk gehad 

om een repertoire samen te stellen, ook op het podium staan moet je le-
ren, leren poseren wanneer de mensen een foto willen nemen. Allemaal 
dingen die naast het zingen erbij komen, dingen die men niet gewend is. 
Ik heb nu een repertoire opgebouwd van een honderdtal liedjes die ik heb 
ingestudeerd, en er zullen er daar gemakkelijk nog een vijftigtal bijkomen, 
vanaf dan ga ik het op dat gebied wat kalmer aan doen. Daarmee hoop ik 
wat ruimte te hebben om eigen liedjes te schrijven en verder uit te werken.

Zijn dat teksten die je dan gaat brengen op bestaande muziek?
Ik schrijf zowel de tekst als de muziek zelf, of tenminste ik kan het probe-
ren, het lukt met mijn Gents repertoire dus waarom zou me dat niet luk-
ken? Mijn Gentse liedjes zijn ludiek, ik zorg ervoor dat de mensen eens 
kunnen lachen. Country is natuurlijk iets anders, wanneer men luistert naar 
bestaande teksten, dan gaat het wellicht over de liefde, verdriet, drinken, 
dus datgene zal ook te vinden zijn in mijn eigen songs. Maar ik zou graag 
eens een wijs liedje maken over dansen, over hoe de mensen zich kunnen 
uitleven op de dansvloer, herkenbaar voor de linedanser en een genot voor 
de luisteraar in de zaal.

Hoever ga je mee in de muziekscene, blijf je jezelf?
ik wil geen kopie zijn van een ander, in het begin deed ik boots aan en een 
hoed, die hoed was geen probleem maar wel die boots. Die zaten niet com-
fortabel genoeg voor mij dus heb ik deze achterwege gelaten. Nu heeft mijn 
vrouw een paar korte, een soort moccasinboots gevonden en deze zitten 
mijn super.

Het heeft een grote invloed gehad op jouw leven, vooral het 
laatste jaar…
vooral 2018 heeft mijn jaar verandert en in 2019 zal dat niet anders zijn. Ik 
hoop in de toekomst het zo te houden met een maximum van 26 optredens 
per jaar binnen de country. Voor Juli en Augustus neem ik geen opdrachten 
aan, we zijn fervente kampeerders, dan trekken we er op uit met de cara-
van. Ik heb wel mijn gerief mee en het gebeurt al eens dat ik op de camping 
een paar liedjes zing. dat durf ik wel, zo met de gitaar es wat liedjes brengen 
tussen pot en pint. Dat durf ik wel, dat is iets heel anders dan op een po-
dium staan, daar staan op het podium…
ik vergeet mijn eerste keer nooit, dat was echt nijpen want je staat daar en 
al die mensen kijken naar je, ze verwachten iets van je… De eerste tien op-
tredens was echt met de billen dichtgeknepen, maar langzamerhand ben ik 
zekerder geworden en door de gunstige kritieken voelt men zich na een tijd 
zelfzeker en is het enkele gezonde stress nu.

Hoe stel jij je repertoire samen?

Main Stage - Langstraathal
10.00 Windfall
11.00 Simon Burridge & Band
12.00 Windfall
12.45 Modeshow (on dance floor)
13.00 Simon Burridge & Band
14.00 Jordyn Mallory & Nashville Nights
15.00 Sunday’s Child
16.00 Jordyn Mallory & Nashville Nights
17.00 Sunday’s Child
18.00 Einde

Cars & Music - G.J. Swinkelshal
10.00 DJ Ronald de Hoog
11.00 Marco Hemelrijk
11.30 Jorieke Sterken (House of Talent)
12.00 Patrick Koers
12.30 Liona Post
13.00 DJ Ronald de Hoog
14.30 Marco Hemelrijk
15.00 Patrick Koers
15.30 Jorieke Sterken (House of Talent)
16.00 Liona Post
16.45 Liona Post & Surprise Act
17.30 Einde met uitloop naar 18 uur

Dance! Dance! Dance! - Kempenhal
10.00 DJ Dan
11.00 Workshop Laura Jones (catalaans)
11.30 DJ Jonathan Jones (catalaans)
12.15 Workshop Yvonne Smeets
12.45 DJ Wil Bos
13.45 Workshop Ivonne Verhagen
14.15 DJ Jonathan Jones (catalaans)
15.00 Workshop Laura Jones (catalaans)
15.30 DJ Dan
16.30 Workshop Daan Geelen (world champion UC-
WDC 2019)
17.00 DJ Wil Bos
17.30 Einde met uitloop naar 18 uur

Modern Line Dance Cafe - Hertoghzaal
10.00 DJ’s Wim & Daniel
11.00 Workshop Esmeralda van de Pol
11.30 DJ’s Wim & Daniel
12.30 Workshop Ivonne Verhagen
13.00 DJ’s Wim & Daniel
14.00 Workshop Daan Geelen (world champion UC-
WDC 2019)
14.30 DJ’s Wim & Daniel
15.30 Workshop Yvonne Smeets
16.00 DJ’s Wim & Daniel

17.00 Workshop Esmeralda van de Pol
17.30 Einde programma met uitloop naar 18 uur

Natives & Culture - Oude Entree
Demonstraties
10.30-11.30 The Western Experience Native Dancers
12.00-12.30 American Indian Dogs Europe Expo
12.30-13.00 Benjamin Morganwaschbär, Native Ame-
rican Fluteplayer
13.30-14.30 The Western Experience Native Dancers
15.00-15.30 American Indian Dogs Europe Expo
15.30-16.00 Benjamin Morganwaschbär, Native Ame-
rican Fluteplayer
16.30-17.30 The Western Experience Native Dancers
17.30 Einde
 

Workshops
11.00-12.00 Ed Bryant (carving workshop)
12.00-13.00 Michelle Reed (leather workshop)
13.00-14.00 Kendall Old Elk  (diverse workshops)
14.00-15.00 Kendall Old Elk
15.00-16.00 Kendall Old Elk

Kinderworkshops
11.30-12.30 Kinderworkshop
13.30-14.30 Kinderworkshop
15.30-16.30 Kinderworkshop (indien animo)

Wild West Horses - Peelhal
10:00 Western Trail Jackpot
11:00 Brabants Span – Vliegen achter 2 ton trekpaar-
denkracht (fun for the kids!)
11:20 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – 
Short Act
11:45 Barrel Race Jackpot Run 3 – Group 1
12:05 Pole Bending Jackpot Run 3 – Group 1
12:15 KoddeKudde Demo Schaapdrijven
12:30 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – 
Main Act
13:30 Pole Bending Jackpot Run 3 – Group 2
13:40 Brabants Span – Touwtrekken (fun for the kids!)
14:10 Barrel Race Jackpot Run 3 – Group 3
14:30 Pole Bending Jackpot Run 3 – Group 3
14:40 Josh Clemens Show Team: Trick Riding
14:55 KoddeKudde Demo Schaapdrijven
15:20 Western Horsemanship Jackpot
15:45 Brabants Span – Vliegen achter 2 ton trekpaar-
denkracht (fun for the kids!)
16:15 Barrel Race Jackpot Finals
16:40 Pole Bending Jackpot Finals
16:55 Josh Clemens Show Team: Wild West Show – 
Main Act
17:25 Einde zondag

Het is voornamelijk mijn vrouw die ze sa-
menstelt, van die honderd liedjes op mijn 
playlist zijn er zeker tachtig haar keuze. De 
rest heb ikzelf uitgezocht, soms vind ik van 
die prachtige nummers die ik dan besluit in 
mijn repertoire op te nemen. Ik sta soms 
verrast welke parels ertussen zitten en dan 
te beseffen dat ik dat vroeger allemaal niet 
kende, gelukkig dat mijn vrouw is begin-
nen linedansen. Als ik iets mooi vind dan 
ga ik direct op zoek naar de backingtracks, 
en verdiep ik mij verder in de tekst en de 
melodie.

Ben je ondertussen fan geworden 
van een countryartiest?
De stem van Alan Jackson, Travis Tritt, John 
Pardy vind ik ook zeer goed, er zijn er nog 
velen die ik graag hoor, te veel om op te 
noemen dus.

Zangtalent, ook danstalent?
Dat dansje dat we toen in de Redbarn ge-
daan hebben had ik evenwel vlug onder de 
knie. En toeval of niet maar enkele dagen 
geleden heb ik tegen mijn vrouw gezegd 
dat het misschien eens tijd wordt dat ik 
meega naar de dansles in Ruiselede. dat 
dansen ligt me wel en het zou inderdaad 
leuk zijn om zo eens een nummer mee te 
dansen. Vooral de koppeldansen spreken 
mij enorm aan, dus het zal er zeker van ko-
men.

Mogen wij in de toekomst een cd 
met eigen nummers verwachten?
Voor dit jaar heb ik een eigen nummer ge-
schreven op de muziek van het liedje Old & 
Grey, een countrynummer waar trouwens 
ook op gedanst wordt, het is een Neder-
landstalig nummer geworden.  wie weet in 
de toekomst…

Contact gegevens:
Tel: +32(0)475 53 55 17
Facebook: West Jones

Tekst: Kaat Vandewoude
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http://www.facebook.com/pages/category/Artist/West-Jones-598842137113891/
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Wanneer men iets organiseert heeft men de steun van vrienden of kennissen 
nodig om alles in goede banen te leiden. Maar dan moet je ook zo’n beetje 

op de hoogte zijn van wat kan en wat niet en daar is niet iedereen geschikt voor. 
Gelukkig hebben we daar binnen de countryscene ook mensen voor, die zorgen 
voor ondersteuning van eenieders evenement. Het is een hobby, voor sommigen 
onder hen een uit de hand gelopen hobby, omdat ze zich voor 150 procent ten 
dienste stellen van de countrygemeenschap. Ze zijn gestart in 2015, dus is het wel 
eens tijd voor een interview.

Wat betekent FCWF?
fcwf is de afkorting van Free Country Western federatie. Free omdat wij geen 
beslissing nemen zonder onze mensen, daarmee bedoel ik Marshalls, Rangers, 
Rangers in opleiding, ook de meewerkende leden bedoel ik hiermee.
Betreffende opkomende evenementen, countrydopen, countryhuwelijken en 
ondersteuning van evenementen zoals Thorn, Gipsy Ranch. Wij staan garant om 
ervoor te zorgen dat alles vlot verloopt op elk evenement waarvoor we gevraagd 
zijn. Dat kan gaan van dansvloeretiquette tot het deftig parkeren van het de auto’s. Maar ook de veiligheid van de mens 
staat voorop. Wij doen dat als hobby, op enkele na van ons is dat ons tweede leven. Wij besteden iedere zo’n twee uur 
aan de federatie, dat gaat van mails lezen, zenden, beantwoorden, overleg plegen, enzovoort. Nu met de feestdagen gun-
nen we onszelf een week verlof maar vanaf Januari start die mallemolen weer en draaien we 365 dagen voort. Wij stop-
pen ons hart en ziel in de country, we zijn er maar niet om gezien te worden, wij ondersteunen de events in opdracht van.
We proberen ook de Old time hierin te steunen, niet dat wij oldtimers zijn hoor, we blijven countrymensen, line dansers 
daarentegen is nog een andere groep die wij eveneens ondersteunen. In iedere groep die ik noemde heb je moeilijke 
mensen vooral wanneer het gaat om samen te werken en daar proberen wij het juiste evenwicht in te brengen. Wij ade-
men country en western maar hebben respect voor al de rest er rond.
Was het nodig dat er nog een federatie bijkwam?
Het ging ons vooral om de veiligheid, omdat we de laatste jaren toch hebben ondervonden dat er bepaalde mensen het 
daar niet zo nauw mee nemen met bepaalde normen en waarden. Daar bedoel ik mee een oldtimer dat is een oldtimer, 
heb ik respect voor, maar daar wil niet zeggen dat zij geen respect moeten hebben voor country- of line dansers. Voor hen 
telt dezelfde regel, op de dansvloer draagt men nooit wapens, een trapper moet geen mes aan op de dansvloer. Dat zijn 
de dingen waar wij iedereen willen op attent maken en die we graag willen veranderen.
Jullie steken het niet onder stoelen of banken dat de line dans niet jullie ding is, er ook moei-
lijke mensen onder vertoeven, toch zijn jullie op line dansavonden ook aanwezig, erger je dan 
niet over voorbeeld een vloeretiquette die niet in acht wordt genomen?
Neen, toch niet als wij daar zijn als gast, indien wij gevraagd zijn om hulp te bieden op dat evenement, dan wel, naarge-
lang de afspraken die gemaakt zijn met de organisator. Wij kunnen dan overleggen als zich iets voordoet, met de betref-
fende persoon waarvoor wij als hulpfederatie werden gevraagd, maar hij/zij heeft hier nog altijd het laatste woord over. 
Zijn bepaalde situatie ons op voorhand vermeld geweest dan hoeven we niet meer te overleggen en kunnen we direct 
ingrijpen.
Met moeilijke mensen bedoel ik, het is niet meer zoals vroeger, een zestal jaar geleden kwamen de artiesten op het po-
dium en deden hun ding waar ze zin in hadden. Tegenwoordig verlangt men van de artiesten dat ze een playlist bijhebben 
waarop de nummers staan die ze kunnen dansen. Waar blijft hiermee de vrijheid van de artiest?
Er is een Choreograaf, Jeffke Camps en deze deed ooit de volgende uitspraak gedaan op Facebook: “Elke line danser kan 
op elke muziek dansen, wanneer je de basisstappen kent”. Het is niet altijd evident maar zijn redenering klopt wel.
Wat wij ook spijtig vinden is dat de boots plaats moeten maken voor slippers of sloffen, dan denk ik alleen al aan de kwet-
suren die men kan oplopen door het verkeerd schoeisel!
Ook de vergrijzing, geen aandacht meer door de jongeren, wel binnen het Catalaans dansen, maar toch beperkt.
Ook het spijtige is dat op een dansvloer tegelijkertijd drie en soms vier groepen iets verschillend dansen, in plaats van al-
lemaal hetzelfde. Misschien moet daar eens aan gewerkt worden en ervoor gezorgd worden dat we hetzelfde aangeleerd 
worden en weer een mooi geheel kunnen vormen, zoals bij het Catalaans.
Waar wil je nog verandering in brengen?
Binnen de federaties, die er nu nog zijn, beter communicatie en beter samenwerken, in plaats van elkaar proberen de loef 
af te steken en elkaar tegen te werken.
Er zijn er die dat aanzien als een machtsspelletje, omdat ze misschien al langer bestaan dan ons, maar daar laten wij ons
niet in meesleuren. Dat interesseert ons niet, wij willen enkel de country hooghouden en dat kan enkel wanneer iedereen
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elkaar respecteert. Momenteel zijn wij met 18 mensen, ik denk dat er federatie zijn die een pak groter zijn en langer 
bestaan dan wij. De federaties zitten ook voldoende verspreid en een samenwerking is dan ook perfect mogelijk zonder 
elkaar de loef te moeten afsteken.
Hoe zijn jullie daarin verzeild geraakt en tot de beslissing gekomen om een nieuwe federatie 
te starten?
Wij hebben eerst BMF helpen opstarten, die mens wist het toen helemaal niet meer en hebben wij voorgesteld om een 
VZW te worden, daardoor is iedereen beschermd. Wij hebben die persoon geholpen met zijn documenten en alles wat 
erbij hoorde. Daar hebben wij nog altijd goede contacten mee, ook met de andere federaties is dat zo.
Alles is eigenlijk gestart in de Redbarn, door te praten met de plaatselijke sheriff en Fredero. Wij zijn afgescheurd van 
een andere federatie door een samenloop van omstandigheden. Toen waren er mensen die mij voorstelden om zelf een 
federatie op te starten want we wisten hoe we dat moesten doen, die ervaring hadden we al mee.
Dan heb ik samen mijn vrouwtje Nancy overlegt, wanneer we iets opstarten moest het wel een vzw zijn, ik wilde be-
schermd zijn en ook de mensen die erbij horen.
Hoe gaan jullie te werk, kan iedereen zich aanmelden?
We hebben al een paar mensen gehad die erbij 
kwamen en er terug uitgestapt zijn, mensen die 
niet wilden verbonden zijn. Bij de start hebben we 
eerst geprobeerd met enkele familieleden maar 
door omstandigheden geraakten we daar niet mee 
vooruit. Sommigen hebben onderschat wat het al-
lemaal inhield en dan is het beter om de mensen te 
laten gaan. We zijn hier gestart met een twaalftal 
mensen. Het recruteringsproces ziet er als volgt uit, 
alle mensen die erbij komen lopen 1 jaar mee met 
ons. Dat wil zeggen dat ze moeten aanwezig zijn op 
ons evenementen, twee per jaar, tenzij door famili-
ale omstandigheden, ziekte of niet onbelangrijk, het 
werk ze niet kunnen. Na het eerste jaar volgt een evaluatie en dan kunnen ze doorgroeien als Ranger, houdt in weerom 
hetzelfde maar dan vragen we om nog meer inzet, bv ook mee te gaan naar andere evenementen. Pas na dit tweede jaar 
kunnen ze overstappen naar Marshall worden met 150 procent inzet. Dat is onze procedure, je hebt twee jaar de tijd om 
erin te groeien.
De meisjes zijn er ook in van bij het begin, hun procedure loopt iets anders, we zijn een vzw en kunnen niemand benoe-
men onder de 16 jaar. Dus blijven zij Ranger in opleiding tot hun 16de, dan pas kunnen ze gaan voor Ranger, krijgen ze een 
ster die ze behouden tot hun achttiende en dan pas kunnen ze benoemd worden.
Ze krijgen wel een benoemingscertificaat als Ranger in opleiding, maar krijgen geen officiële benoeming.
Wat was jullie eerste grote opdracht?
Ons eigen evenement in de Redbarn met Jonathan Jones en Kris Robyan in 2016.  Ondertussen hebben we opdrachten 
zoals he festival Thorn waarmee we een zeer goede samenwerking hebben. Maar ook kleinere evenementen rekenen op 
ons, zowel om voor de veiligheid op parkings te zorgen of een handje te helpen aan de toog. En we werden ook gevraagd 
om hulp te bieden bij de evenementen op de Gipsy Ranch te Westerlo, dat is helemaal in het kader van country, bullri-
ding en barrelraces, prachtig om dit te ondersteunen. Dat is een heel leuke opdracht die helemaal ons ding is, helemaal 
countrygericht!
Wat wil je nog realiseren in de toekomst?
Moesten we de lotto winnen, een eigen saloon zou leuk zijn. Maar we zijn nu tevreden met onze twee eigen evenemen-
ten, maar mettertijd een eigen weekendfestival organiseren, maar we zijn heel realistisch en beseffen dat zo’n dingen niet 
direct kunnen, we gaan stapsgewijs vooruit en ooit komt dat wel!
Nog iets aan toe te voegen…
Wel, we beseffen maar al te goed wat alle leden van FCWF ervoor moeten over hebben, maar het is ook dankzij dat we dit 
allemaal kunnen realiseren en daarom vergeten wij niet elk Nieuw Jaar om ze met een geschenk te bedanken

Organisatoren die willen samenwerken met jullie, hoe kunnen ze jullie bereiken?
Website:www.fcwf.be
E-mail: fcwf.federatie@gmail.com 
Per brief: fcwf koestraat 1 2322 Minderhout
Gsm: +32(0)497 89 77 90

Tekst: Kaat Vandewoude                                                                                                                                                                  Foto’s: FCWF vzw

Artiesten op Zaterdag 26 januari
The Garth Brooks Experience, Rick Vinke & Band, Beehive, 

Jill Fisher, Ramlin Boots, Gerard Bierman, Claes van der Ster
Artiesten op Zondag 27 januari
Simon Burridge & band, Windfall,

Sunday’s Child, Jordyn Mallory & Nashville band,
Jorieke Sterken, Liona Post, Marco Hemelrijk, Patrick Koers

Bestel nu u kaarten via www.westernexperience.com/tickets.html

http://www.fcwf.be 
mailto:fcwf.federatie%40gmail.com?subject=
http://www.westernexperience.com/tickets.html
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De grote stap of het verhaal hoe country een deel van je leven blijft.
Iedereen in Oost-Vlaanderen kent de countryclub Woodside Country Dancers, dit jaar blazen 
ze twintig kaarsjes uit. Dus een reden te meer om eens een praatje te maken met vader en 
dochter, Deavy en Ellen Opalfvens. Daarvoor hadden we het geluk dat Deavy samen met zijn 
echtgenote eventjes terug in België was.

Deavy, hoe is het allemaal begonnen?
De Woodside country dansers zijn gestart in oktober 1999 door frank Vermeiren. 
Samen met een vriend, Willy, bracht Franck een bezoek aan het wat countryfestival 
te Bomal. Ze vonden dat leuk en vooral de sfeer sprak hen aan, jammerlijk waren ze 
gedoemd om aan de zijlijn te staan want dansen konden ze niet.  Zo is Franck bij de 
K-frog linedansers in Gent terecht gekomen waar hij zijn eerste danspassen onder de 
knie kreeg.
Nadien is hij gestart, met een aantal vrienden en familie, in het zaaltje van Café “De 
ton”, aan het station van Buggenhout om het linedansen door te geven. Zo zijn “The 
Woodside Countrydancers ontstaan.

Maar jij was er nog niet bij?
Neen, het is pas in februari 2000 dat ik deze groep heb ontmoet en heb mij er direct 
bij aangesloten. Na enkel maanden vroeg Franck of ik geen zin had om samen met 
hem les te geven, wat allemaal vrij vlot gegaan is. Een jaar nadien besloot franck om 
ermee te stoppen en liet hij de leiding van de club aan mij over.

Het was een club die ongekend succes had?
Ja het ledenaantal werd zelfs zo groot dat we genoodzaakt waren om uit te wijken naar een 
grotere zaal. We verhuisden naar zaal “Madelon” in Opdorp, daar hebben we ongeveer twaalf 
jaar les hebben gegeven, ook onze countryavonden gingen daardoor met veel succes. Nadien 
verhuisden we voor een viertal jaar naar de feestzalen “Nicolaas” te Buggenhout, maar we zijn 
teruggekeerd naar Opdorp, waar we nu nog steeds lesgeven.

20-jarig bestaan dit jaar, waarvan jij reeds hoeveel jaar lesgeeft?
Ik heb er 18 jaar lesgegeven, want ondertussen heb ik de club overgedragen aan mijn dochter Ellen. Niet omdat ik het 
moe was of zo maar omdat mijn leven anders geworden is.

Hoe bedoel je Deavy?
Het speelde al enkele jaren in ons hoofd om een B&B op te 
starten in het buitenland. We hebben die stap gewaagd en 
zijn verhuisd naar Hongarije, daarmee kwam ook een eind 
aan het lesgeven en vond ik het niet meer dan normaal om 
de club in de goede handen van dochterlief achter te laten.

Dus geen country meer voor jou?
Dat is niet zo, heel ons leven ademt country uit, het begint 
al bij de naam van onze B&B, deze noemt B&B WOODSIDE 
PANZIO. Het interieur is ook in countrystijl, vooral mijn voor-
liefde voor alles wat naar Jack Daniels verwijst naar mijn 
countryverleden. Er zijn ook plannen om daar in de stad Eger 

te starten met een linedance club. 

Dit was een grote stap voor jou en je echtgenote?
Wij hebben daar toch enkele jaren over gedaan om die beslissing te nemen. Vooral ook de keuze van het land en welk 
gedeelte hebben tijd gevergd. We wilden een plaats die het ganse jaar floreerde, dus niet seizoensgebonden. In de zomer 
hebben we de meren waar allerhande activiteiten te doen zijn, de vele Thermaal baden, maar in de winter genieten we 
ook van het skitoerisme door de bergflanken dichtbij.
Vertel wat meer over jullie B&B, hoeveel kamers en waar is het gesitueerd?
Onze B&B bevindt zich in Hongarije in het plaatsje Recsk, zo een 115 km ten noord -oosten van Budapest, mooi tussen 
het Matra geberchte en het Buck geberchte midden in een mooi uitgestrekt natuurgebiedvan meer dan 40000km2, dus
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Vertel wat meer over jullie B&B, hoeveel 
kamers en waar is het gesitueerd?
Onze B&B bevindt zich in Hongarije in het plaatsje 
Recsk, zo een 115 km ten noord -oosten van Budapest, 
mooi tussen het Matra geberchte en het Buck geberchte 
midden in een mooi uitgestrekt natuurgebiedvan meer 
dan 40000km2, dus ideaal voor mensen die graag wan-
delen. In de omgeving van Recsk bevinden zich tal van 
bezienswaardigheden zoals het Sirok Castle, het Natio-
nal Memorial Park en het Chariot museum. Vismeren, 
adrenaline park, skigebieden, mogelijkheid om paard te 
reiden en naast ons bevindt zich een jeugdherberg die 
open is van Mei tot eind September en aan de andere 
kant een vakantiehuis van lieve mensen, dus we zitten 
in een rustige buurt. Achter onze tuin stroomt de Tarna 
rivier waarmee het leuk vertoeven is in de aangrenzen-
de tuin.

We hebben zeven kamers ter beschikking elk met hun ei-
gen badkamer, tv, internet, al dan niet met een zithoek, een 
loungehoek en een uitgebreide bar waar iedereen gezellig 
kan vertoeven en we serveren iedere morgen een uitge-
breid ontbijtbuffet.
Hoe kunnen de mensen boeken?
De mensen kunnen boeken via booking.com of airbnb.
Maar alle Belgische vrienden kunnen reserveren via privé 
bericht op Messenger of telefonisch op volgende nummers 
+32474740678 of +36204333352 of via mail op Daevy.o@
hotmail.com 

ons ades
B&B WOODSIDE PANZIÓ 
Kenyeres utca 13, 
3245 Recsk, (Heves) Hongarije.

Nog even de gegevens van de club:

De Woodside Country Dancers 
Lokaal: zaal Madelon
Adres: Dries 36, 9255 Opdorp (Buggenhout)
Lessen: Dinsdag en Donderdag van 19u00 tot 22u00 
Lesgeefster: Opalfvens Ellen, of Merckx Gerda (occasioneel)
Info via ellenopalfvens1994@gmail.com 
Tel Ellen: +32474271256.
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Agenda Agenda
Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Uur
Januari 2019
19/jan/19 Kris Robyan, Beethovens Boogie Black Roses Country Dancers Zaal Ijzermael Mgr. Reaymaekerstraat 10 2235 Westmeerbeek B 19u
19/jan/19 Leo and the Longhorns Pony Express Pony Express Aardstraat 2 3990 Peer B 20u
19/jan/19 Tin Wheel Den Turfsteker Nieuwmoer-dorp51 2920 Kalmthout B 20u
19/jan/19 Silver, Regy The Double D&M salle de La Maison de 

Tous
Rue de Marchienne 1 6040 Jumet B 19u

19/jan/19 West Jones saloon redbarn saloon Redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
20/jan/19 The Cockroah Killers Country Versus Country (Reservatie enkel via country 

versus country)
Saloon redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 13u30

20/jan/19 Carin Care, Anna McRose Buffalo saloon Buffalo saloon Kerkstraat 12 8650 Houthulst B 11u
20/jan/19 JP, Sundie Western City Western City Rue Bois de la Grue 2 4050 Chaudfontaine B 14u
26/jan/19 JS Country Band Rebels Country Dancers B 20u
26/jan/19 Tim Nash, Texas Twixy saloon redbarn saloon Redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
26/jan/19 Beehive, The Garth Brooks experience, Rik 

Vinke & band, Jordyn Mallory & band
Western Experience BrabantHallen Diezekade 2     5222 

AK
S Hertogenbosch 10u tot 21u

27/jan/19 Windfall, Sunday's child, simon burridge & 
band, doug atkins & band

Western Experience BrabantHallen Diezekade 2     5222 
AK

S Hertogenbosch 10u tot 18u

Februari 2019
1/feb/19 The Country Eagles Buffalo saloon Kerkstraat 12 8650 Houthulst B 19u
1/feb/19 Carin Care Cafe De Rotonde Cafe De Rotonde Dorp 12 2310 Rijkevorsel B 21u
2/feb/19 Jack & The Jillaroos, Beethovens Boogie The Marshall's off B & nl Zaal Zoerla Gevaerlaan 1 Zoerle-Parwijs (Westerlo) B 17u30
2/feb/19 Jypy& Sundie Red Red Quercus Dancers La Bavaroi Rue de Gozée 6110 Montigies - le - Tilleul B
2/feb/19 Tim Nash, Miss Lana Redbarn Saloon Redbarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 73 Zaffelare B 19u
2/feb/19 White Falcon Modern Line Dance Rue des Chasseurs Ardennes 5377 Noiseux B 17u
2/feb/19 Kris Robyan Country Winter BBQ inschrijven via doubled.ranch@

telenet.be
Double D Ranch Haagstraat 19D 2220 Heist op den Berg B 18u

2/feb/19 Conny Lee, Silver Reijnaardtland Kreekzoom 4561 GX Hulst NL 19u
2/feb/19 Enerj' Ane Soiree Country Salle Paroissiale Rue Paul Janson 2A Souvret B 20u
3/feb/19 Miss Lana, Carine Care Young at heart Dienstencentrum Klein 

Heide
Alfred Nobbellaan 7 2260 Hoboken B 13u30

3/feb/19 Lucky Jordan Western City Western City Rue Bois de la Grue 2 4050 Chaudfontaine B 14u
8/feb/19 Nicky Texas country dancers Zaal Jan Vandernoot Mudaeustraat 9 2960 Brecht B 20u
8/feb/19 Matt Carson, Gavin Baxter Saloon Redbarn Saloon Redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 18u
9/feb/19 Miss Lana, Carin Care, Conny Dean FCWF t' Markenhof Koestraat 6 2322 Minderhout B 19u
9/feb/19 Beethovens boogie Les Crazy Foot Dancers Salle de la Siléne Rue Nou Pré 1 5630 Silenrieux B 18u
9/feb/19 Matt Carson, Gavin Baxter Pony Express Pony Ewpress Aardstraat 2 3990 Peer B 20u
9/feb/19 Patje Stew, Silver Saloon Redbarn Saloon Redbarn Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
9/feb/09 Conny Lee Little Village Dancers Middenweg 125 8538 RB Batega B 20u
10/feb/19 Patje Stewe, Anna McRose Jumperkes Pastoor Mellaertsstraat 26 2220 Heist op den Berg B 13u30
15/feb/19 Carin Care Dance Center Hertogin-

nedal
Brugstraat 67 2300 Turnhout B 20u

16/feb/19 Miss Lana, Kris Robyan The Railroad Country Dancers (railroad.c.d@gmail.com 
of 0478.47.35.37 of 0446.93.39.80

zaal t' Centrum Strijdersstraat 35 2650 Edegem B 19u
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De bekendste outlaws zijn wel Willie Nelson, Johnny Cash, 
Waylon Jennings en Merle Haggard. Vooral de eerste twee zijn 
bekend in Nederland. Nelson staat bekend als de eerste die 
outlawmuziek speelde, maar werd pas echt beroemd met hits 
als “Blue Eyes Cryin’ in the Rain” uit 1975 en “Good Hearted 
Woman”, een duet met Merle Haggard uit 1976. 
Johnny Cash werd geboren in 1932 en vierde zijn hoogtij tij-
dens de jaren ‘70. Hij was echter al bekend sinds 1954 met hits 
als “I Walk the Line” en “There You Go”. Tijdens de jaren ‘60 
toerde hij teveel en gebruikte overdadig drugs om zijn energie-
peil omhoog te krijgen. Hij kwam er echter weer bovenop en 
zingt tot vandaag de dag countrymuziek. 
Begin jaren ‘80 kreeg countrymuziek weer een nieuwe draai 
met de Urban Cowboys, waar de countrymuziek weer popken-
merken kreeg. Dit bracht echter geen grote helden voort - dat werden eerder degenen die wegbleven van dit soort mu-
ziek, zoals Alabama, Dolly Parton en Reba McEntire. 
Alabama is een echte band zonder leadzanger, maar met een verbazingwekkend aantal nummer 1 hits. Ze bestaan sinds 

1976 en hebben vele enorme hits met liederen als 
“Song of the South”, “If You’re Gonna Play In Texas”, 
“Mountain Music”, en “Dixieland Delight”. 
Het bijzondere aan hun liederen is dat ze fantastische 
songs konden en kunnen schrijven waarbij liefde nu 
eens niet de hoofdrol speelt; een unieke gewaarwor-
ding in de door liefdesliedjes gedomineerde pop en 
country van vandaag. Hun beste liederen zijn inmid-
dels samengebracht op een verzamel-cd, “For The Re-
cord”, die eigenlijk in de collectie van elke liefhebber 
thuishoort. 
Tegenwoordig zijn er twee soorten country die allebei 

grote populariteit bezitten: de moderne vorm, weer met kenmerken van popmuziek maar dan op een manier die wel 
hits oplevert, en de traditionele soort. Deze beide stijlen hebben countrymuziek populairder dan ooit gemaakt: zo’n 40% 
van de Amerikanen luistert er regelmatig naar, en de verkopen 
van country singles zijn sinds 1989 ruim verdubbeld naar 1.789 
miljard dollar per jaar. 
De voormannen en -vrouwen van de moderne countrymuziek 
zijn vooral Garth Brooks, Faith Hill, Shania Twain, George Strait 
en Tim McGraw. Enkelen van hen zijn zelfs tot de Nederlandse 
hitlijsten doorgedrongen. Garth Brooks is in Amerika de mees-
te populaire zanger: hij heeft sinds 1989 ruim 100 miljoen al-
bums verkocht, een absoluut record. 
Tot de nieuwe traditionalisten behoren onder andere Alan 
Jackson, Brad Paisley en Lee Ann Womack, die allen in de laat-
ste jaren grote hits hebben afgeleverd. Alan Jackson doet al 

sinds 1990 
mee en heeft 
grote hits gehad met geweldige songs als “Midnight In Montgomery”, 
“Don’t Rock The Jukebox”, “Chattahoochee” en “Right On The Money”. 
Lee Ann Womack’s en Brad Paisley’s grote hits zijn vooral uitgebracht in 
de jaren ‘90 en het begin van de 21e eeuw: Womack had een hit met 
“A Little Past Little Rock” en “I Hope You Dance”, Brad Paisley met “Me 
Neither”. 
Welke verandering de countrymuziek in de komende jaren zal ondergaan 
is onduidelijk. Er zijn veel Amerikanen die de moderne country maar 
niets vinden en zich terugtrekken in de oude hits, maar tegelijkertijd is 
countrymuziek populairder dan ooit in de VS. Country is mainstream ge-
worden, een normaal onderdeel van het leven van veel Amerikanen. 
Het valt in ieder geval te hopen dat countrymuziek nog lang zal blijven 
bestaan, in welke vorm dan ook. Zonder countrymuziek is Amerika niet 
echt Amerika meer.  

De geschiedenis van de countrymuziek in een notedop
Nu zie ik jullie al denken, weeral de geschiedenis van…
Maar er valt zoveel over te schrijven en zoveel mensen weten nog altijd niet waar countrymuziek vandaan 
komt. Dus vandaar nog eens een zeer verkorte versie van de geschiedenis en kijk vooral naar de namen, zoek 
deze op het internet!

De geschiedenis 
Hoewel in de Appalachen al langer een vorm van deze muzieksoort werd ge-
speeld, begint de geschiedenis ervan officieel pas op 1 augustus 1927. Op die 
dag tekenden twee groepen, Jimmy Rodgers en de Carter Family, hun eerste 
contract. Sindsdien staat Jimmy Rodgers bekend als de vader van de country-
muziek, de Carters namen ruim 250 liedjes op gedurende hun loopbaan tot 
1943. 
Aangezien beide groepen in Tennessee hun contract tekenden, ligt in die staat 
ook de bakermat van de countrymuziek. Dit is echter niet Nashville, deze stad 
werd pas de hoofdstad van de countrymuziek in de jaren ‘40, toen een zanger 
genaamd Roy Acuff ervoor zorgde dat de grote artiesten van die stroming naar 
Nashville kwamen. 
Hij maakte de Grand Ole Opry, tegenwoordig een beroemd gebouw onlosma-
kelijk verbonden met de countrymuziek, tot meer dan een concertzaal voor het 
Middenwesten en het Zuiden van de VS. Hij trad met zijn band de Tennessee 
Crackerjacks, later de Smokey Mountain Boys, vaak in de Opry op en maakte het gebouw door zijn populariteit de hotspot 
van de countrymuziek. 
Countrymuziek werd country- en westernmuziek gedurende de jaren ‘30 en ‘40, toen sterren als Roy Rogers en Gene 

Autry in de eerste westernfilms optraden en in die films ook vaak hun 
zangtalent tentoonspreiden. Autry is in Nederland misschien wel het 
meest bekend als zanger van enkele beroemde kerstliedjes zoals “Here 
Comes Santa Claus” (1947) en “Rudolph the Red Nosed Reindeer” 
(1948). In hun tijd waren Rogers en Autry echter vooral bekend door 
hun countrymuziek. 
Een andere belangrijke stijl die in de jaren ‘40 populair werd was de 
Bluegrass. Bluegrass is vernoemd naar de bijnaam van staat waar de 
muziekstijl geboren is: Kentucky. De grondlegger van Bluegrass country 
is Bill Monroe, die in de jaren ‘40 en ‘50 de mandoline en de banjo naar 
de voorgrond van de countrymuziek bracht. 
Drie groten van weer een andere muziekstijl zijn Lefty Frizzell, Ernest 
Tubb en Hank Williams, maar het is Williams wiens roem het verst reikt. 
Hij werd geboren in 1927, speelde en zong al vroeg countrymuziek, 
maar werd pas 
echt beroemd 
door de Honky 

Tonk countrymuziek. 
Honky Tonk staat gelijk aan dansen en drinken, rokerige bars en ver-
loren liefdes. Williams leefde zijn liederen en scoorde vanaf 1949 
de ene hit na de andere. Zijn laatste hit, “I’ll Never Get Out of This 
World Alive”, werd eind 1952 uitgebracht, ironisch genoeg slechts 
kort voor zijn dood op Nieuwjaarsdag 1953.
In de jaren ‘50 verscheen ook voor het eerst de Nashville Sound ten 
tonele, een vorm van countrymuziek waar ook wat popmuziek in 
verwerkt zat. Twee van de grootsten van deze stijl, Patsy Cline en 
Jim Reeves, kwamen om in vliegtuigcrashes in 1963 en 1964, maar 
niet voordat hun muziek het grote publiek bereikt had en immens 
populair was geworden. 
Die stijl van de countrymuziek, de Nashville Sound, werd pas eind 
jaren ‘60 ingehaald door traditionalisten, outlaws, en Southern Rock. Charley Pride en Conway Twitty staan bekend als 
traditionalisten, terwijl de Southern Rock populair werd door The Marshall Tucker Band, David Allan Coe en The Charlie 
Daniels Band. Het waren echter de outlaws die de muziek van die tijd echt domineerden. 
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Artiesten op Zaterdag 26 januari
The Garth Brooks Experience, Rick Vinke & Band, Beehive, 

Jill Fisher, Ramlin Boots, Gerard Bierman, Claes van der Ster
Artiesten op Zondag 27 januari
Simon Burridge & band, Windfall,

Sunday’s Child, Jordyn Mallory & Nashville band,
Jorieke Sterken, Liona Post, Marco Hemelrijk, Patrick Koers

Bestel nu u kaarten via www.westernexperience.com/tickets.html

http://www.westernexperience.com/tickets.html
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