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Van Nashville Rock kan je op drie verschillende manieren van Country Muziek genieten 

1. Radioprogramma op Radio Mol 
2. 24/7 internet radio 
3. Facebook 

Via 105.2 Mhz en via http://radiomol.be kan je elke zondag 
genieten van de nieuwste countrymuziek, elke week 
draaien wij de nieuwe release van de Amerikaanse groten 
maar ook van opkomend talent in Amerika. Enkele keren 

per maand blijven wij in Europa en hebben we interviews van artiesten 
van hier en onze buurlanden. 

Nashville Rock bestaat al meer dan 20 jaar en heeft al heel wat artiesten 
over de vloer gekregen van zowel hier als uit Amerika, af en toe verlaten 
we ook eens onze ultramoderne digitale studio en komen we naar jullie 
toe met liveoptredens van allerlei country artiesten. 

 

Sinds 2010 ben ik ook gestart met een internet radio waar je 24 uur per dag en 
7 dagen per week naar de nieuwste countrymuziek kan luisteren en dit via veel 
verschillende sites zoals iTunes, Shoutcast, iTuner en natuurlijk ook via onze 
eigen website. 

De uitzendingen gebeuren vanuit Amerika en worden daar ook verspreid over 
heel de wereld dit alleen omdat de grootste luisterdichtheid in Amerika ligt. 

Via Facebook kan je elke week nieuwe clips vinden van de grootste en minder grote artiesten, 
bijna alle muziek die je hoort via het radioprogramma kan je de clips bekijken op onze 
Facebookpagina https://www.facebook.com/NashvilleRock 
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Voorwoord
Onze cover heeft iets speciaals, en natuurlijk lees je er meer over in dit 
magazine. Het gaat inderdaad over het boek dat uitgebracht werd over de 
Lakota indianen die ooit in Brussel optraden. Het heeft grote indruk na-
gelaten bij ons en vooral de persoon achter deze collectie. François Chla-
diuk en ook de ontmoeting met Steve Friesen en zijn echtgenote. Daarom 
wilden we dit nog eens in de verf zetten en ik weet dat er een zeer geluk-
kig man mee leest, François bedankt voor de lovende woorden, je mag 
terecht fier zijn op wat jij bereikt hebt. Weinigen zullen het jou nadoen. 
Maar we hebben nog opmerkelijke interviews gedaan, en ervoor gezorgd 
dat we weer een mooi magazine in elkaar hebben gestoken. Ondertus-
sen krijgen we stilletjes hulp van buitenaf, Jean-Pierre, de bezieler van het 
blad die ons af en toe iets toestuurt, maar ook Bas Weymans die ondanks 
zijn lange werkdagen toch telkens een mooi artikel aanlevert. Evelien van 
de Mert, die ons alles verteld over de intelligentie van de paarden en haar 
werkervaring ermee. Henri die ervoor zorgt dat we iedere maand ook een 
interview hebben met een Amerikaans artiest. Deze mensen willen we 
ook allemaal eens bedanken voor hun belangloze inzet. Niet iedereen be-
seft welke tijd we hierin stoppen. Kijk, het is een soort van statement dat 
wij gemaakt hebben om nooit of beter gezegd een interview te doen voor 
of na een optreden. Daarom trekken wij na onze job nog de baan op om 
interviews te maken en juist dan krijgen deze gesprekken een heel andere 
dimensie. De interviews die Eric doet bij de radio, die komen soms heel 
verrassend over, maar gebeuren over het algemeen in een zeer gemoede-
lijke sfeer. En heel af en toe gaat het er hilarisch aan toe, nietwaar Eric? En 
dan jullie, lezers, adverteerders en dansclubs, bedankt om ons te blijven 
volgen! We zijn het enige magazine in België die zich bezighoudt met het 
promoten van de artiesten en hopelijk kunnen we dat nog lang doen! En 
dan heb ik nog een verzoek, zoals jullie weten is Jimmy Lawton onlangs 
van ons heengegaan. Zijn echtgenote is op zoek naar zoveel mogelijk foto- 
en beeldmateriaal. Jimmy heeft indertijd alles verloren door een brand 
en daarom doet zij deze oproep. Als er mensen zijn die wat hebben om te 
delen, geef ons een seintje en dan bezorgen wij de contactgegevens waar 
het kan afgeleverd worden. Zo, nu wens ik jullie allen een welverdiende 
vakantie toe en tot in September!
Namens het team
Eric Luc en Kaat
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STEPPIN’ OUT COUNTRY DANCERS
WAAR:Dansschool Ligahof Schoolstraat 36   2460 Lichtaart ( Kasterlee)

Lessen: Elke woensdagavond              beginners van 19.00-20.00 
gevorderden van 20.00-22.00
Contact Tel: 014/85.20.11

 E-mail: info@steppinout-cd.be                   Website: www.steppinout-cd.be
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Trend, een naam die in België niet 
echt gekend is als de naam van een country-
band. Hoewel, de lezers van BNL zullen zich 
misschien wel herinneren ooit een interview 
gelezen te hebben in één van de eerste ma-
gazines. Maar de nieuwe lezers die weten 
dat niet en omdat dit best een leuke band 
is vond ik het nog eens tijd om ze aan jullie 
voor te stellen.

-Hallo John, het is een x aantal jaren geleden dat wij 
elkaar nog eens uitvoerig hebben gesproken. Waar 
is “Trend” ondertussen mee bezig geweest of/en 
wat is er veranderd?
Ondertussen is er 1 wisseling gekomen binnen de band, 
maar voor de rest is alles hetzelfde gebleven. Die wissel, 
dat is onze leadgitarist van toen, Wim Herkemij. Hij is er 
anderhalf jaar geleden mee gestopt wegens gezondheids-
redenen. We zijn op zoek gegaan naar een nieuwe gitarist 
en dat is Cor (van der Pluym) geworden en daar zijn we 
uitermate tevreden over. 

-We hoorden dat er nog een nieuwe aanwinst is bin-
nen de band, of beter gezegd een uitbreiding, klopt 
dat?
Nee, ik heb dat al gehoord, je hebt het over Jaimy Taylor. 
Volgens mij had ze een optreden bij DCMA en hebben jul-
lie een interview gedaan met haar, denk ik.

-Neen, een misverstand, ze werd aangekondigd als 
zijnde dat zij nu deel uitmaakte van de countryband 
Trend. Dus toen spraken wij haar achteraf en zei-
den haar dat we haar wel op de fanclubavond van 
Savannah zouden zien voor het interview. Waarop 

zij vertelde er niet 
te kunnen zijn we-
gens de proefwer-
ken op school.
Wel, het is dus niet 
zo dat Jaimy bij de 
groep Trend zit, an-
ders had ze deze 
avond ook wel mee-
gedaan. Maar we 
gaan haar wel bege-
leiden, toch een paar 
optredens. Zij heeft 
ons benaderd naar 
aanleiding van een 
radio-interview dat 
ik heb gegeven, daar 
had ze naar geluis-
terd en daar werden 
een paar nummers 
gedraaid van de 
groep. Deze vielen zo 

bij haar in de smaak en daardoor heeft ze contact opgeno-
men met ons met de vraag of wij haar willen begeleiden 
tijdens een optreden voor Januari 2018. 
We hebben kennis gemaakt en dat viel langs beide kanten 
heel goed mee, ze is een heel goede zangeres en zij was on-
der de indruk van de band, dus zijn we die samenwerking 
aangegaan en druk aan het repeteren gegaan. We hebben 
een aantal nummers gerepeteerd van haar repertoire en 
binnenkort gaan we gezamenlijk repeteren, samen met 
steegitarist Stef Lippens. Die komt ook niet vast in de band 
maar komt haar begeleiden, dus dat is het verhaal!

mailto:info%40steppinout-cd.be?subject=
http://www.steppinout-cd.be


DANSCLUB SCRATCH
WAAR: Oude jongenschool  Dorpsstraat 109   2500 Koningshooikt

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

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

THE BLUE SKY DANCERS
WAAR: Cafe Prins Leopold   Brusselsesteenweg 51   1980 Zemst

Lessen: Elke dinsdagavond Van 20.00-22.00
Elke vrijdagavond Onder beginners :19.00-20.00

Beginners: 20.00-21.30   Bevorderden: 21.30 - 23.00
Contact: Gsm: 0495.71.69.56 na 17.00 uur

corinaschorneels@hotmail.com  www.theblueskydancers.be
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-Zo zie je hoe rap een misverstand ontstaat, het 
werd anders geformuleerd bij haar aankondiging.
Het is hoe het gebracht wordt en de mensen het interpre-
teren natuurlijk, dus bij deze is dat misverstand ook weer 
uit de wereld verholpen.

-Hoe zijn jullie geëvolueerd wat muziekkeuze be-
treft?
Vergeleken met ons laatste interview moet ik zeggen dat 
we niet zoveel hebben veranderd, wel nieuwe nummers 
erbij gedaan. We kijken ook wel wat er in de Linedance 
wereld gebeurt en als nummers ons bevallen en we vin-
den het country genoeg, dan willen we ze best spelen. 
Maar sinds ons laatste gesprek hebben we er ook nog 
een aantal oude nummers bijgenomen, gewoon omdat 
die dan succes hebben op Linedance avonden. We blijven 
wel ons eigen ding doen en brengen enkel nummers die 
we zelf graag horen en spelen. En sinds Cor erbij is komt 
die ook met zijn voorkeuren en smaken en brengt verschil-
lende nummers naar voor waarvan we er nu één ingestu-
deerd hebben. Dus we blijven ook alert. Net als nu bv ook 
met Jaimy. We studeren verschillende nummers in, waar-
van we vinden dat die heel goed bij de band passen, en 
die we dus ook in ons eigen repertoire kunnen gebruiken. 
Dus dat geeft ook weer een uitbreiding. Nu, wat moderne 
country betreft, dat willen we toch wel blijven doen. Niets 
ten nadele van de traditionele country en zeker niet dene-
grerend bedoeld hoor, die blijven we ook doen. Maar een 
beetje mixen er tussenin lijkt ons geschikt en meerstem-
mige zang blijft bij ons heel belangrijk. Ook Cor kan een 
aardige noot zingen dus zijn er misschien wel plannen in 
de toekomst om dat vierstemmig te gaan doen.
-Wat je daarjuist als moderne country bestempelt, 
iedereen moet mee evolueren, want deze muziek-
soort wordt twintig jaar verder misschien dan weer 
bestempeld als zijnde traditionele country.
Juist, wat nu nieuw is en modern, is over twintig of dertig 
jaar ook weer oubollig. Het evolueert steeds verder maar 
het mag niet zijn doel voorbij gaan schieten want sommige 
country vind ik nu geen country meer. Daarmee bedoel ik 
wat in Amerika gedaan wordt. Dit neigt meer naar “Pop”, 
en dat komt inderdaad grotendeels door de platenmaat-
schappijen, want het moet verkopen op de eerste plaats. 
Ook heel veel rocknummers want daar houden de jonge-
ren dan weer van. En jongens als George Strait, Alan Jack-
son of Vince Gill, die zie of hoor je helaas ook niet meer 
zo vaak terug. Bij die nieuwe namen zitten ook wel leuke 
dingen, ik weet niet of de ontwikkeling daar zo positief is, 
dat moeten we even afwachten.
-Moeten we ons eigenlijk wel richten op wat er in 

Amerika gebeurt om hier country te brengen?
Nee, je ziet nu ook een enorme verschuiving naar Ier-
land bijvoorbeeld. De Linedance clubs pakken nu ook van 
die Ierse countrynummers, die vaak ook gebaseerd zijn 
op Amerikaanse nummers. Artiesten als Derek Ryan of 
Nathan Carter, waar we ook een nummer van doen. Hele 
goede artiesten en heel populair in Ierland, ook in het 
Linedance circuit, want je komt heel veel nummers van 
hen tegen.

-Maar komt de roots van de countrymuziek ook niet 
voort uit de Ierse immigranten?
(Cor) Engeland blijft vrij traditioneel klinken, ik heb er een 
paar keer gespeeld en wanneer je dan een Buck Owens of 
een Merle Haggard brengt dan vinden zij dat super.Daar-
door blijven die roots ook gespaard want in Ierland zie je 
niet dat het naar rock of pop neigt, dat blijft vrij traditio-
neel en dat vind ik fijn om te horen. Er is daar heel veel 
akoestische muziek in Ierland, folk en country en dan ko-
men we weer terecht bij bluegrass natuurlijk.
-Jullie brachten daarnet ook een nummer van Vince 
Gill, ik vond het prachtig gebracht… ik ben nu een-
maal een grote fan van Vince Gill. Oké, dan weet jij 
waarschijnlijk ook dat Vince Gill voor een twee of 
drietal optredens met The Eagles mee gaat spelen?
Binnen de groep hebben ze dus besloten, na het overlij-
den van Glenn Frey, de bezieler van de groep, om hem 
te vervangen door zijn zoon Deacon en Vince Gill. Deze 
laatste zal deelnemen aan de Oost- West tour die gepland 
staat eind juli. Nu moet je weten dat Vince Gill een van 
’s werelds beste gitaarspelers is en zelfs iemand die niet 
houdt van countrymuziek wel houdt van Vince Gill. Maar 
voor mij mogen ze erbij blijven hoor.
-De laatste maal toen ik je interviewde zaten jul-
lie zo een beetje in een neerwaartse spiraal met de 
band, de komst van het linedancen op non-country 
nam toen de bovenhand in Nederland en ook wel in 
België, waardoor menig band besloot om te stop-
pen. Jullie zijn blijven doorgaan ondanks het uitblij-
ven van optredens. Ik heb de indruk dat jullie weer 
opwaarts aan het klimmen zijn?
Nou, er is toen zelfs een moment geweest dat we ons af-
vroegen of we niet beter zouden stoppen. Maar we heb-
ben zo’n goede band met elkaar dat we gewoon zijn blij-
ven doorgaan. Ondertussen zitten we lichtjes terug in een 
opwaartse spiraal. Vorig jaar stonden we op het festival 
in Thorn. Dat was dan ook weer positief, dat kwam mede 
door André van Overhaegen, die had ons al een paar keer 
zien optreden en door hem werden we uitgenodigd op

het festival in Thorn. Maar het is er inderdaad niet mak-
kelijker op geworden om aan optredens te geraken. Wie 
weet wat er gaat gebeuren als we één of meerdere optre-
dens met Jaimy hebben gedaan. Misschien vloeien daar 
wel andere optredens uit voort. 

-Het is die non-country die er ergens voor tussen zit. 
Want als de dansers dat willen dansen en wij spelen 
dat niet, dan word je niet geboekt. Ook eigen num-
mers worden niet naar waarde geschat wat heel 
jammer is.
Inderdaad, dat hebben wij meegemaakt in onze beginfa-
se, de nummers die wij speelden kende vrijwel niemand, 
hoewel het nummers waren rechtstreeks uit Amerika. 
Maar ze konden er gewoonweg niet op dansen. Het kon 
wel, maar ze wisten er geen dans op. Maar had je dan ie-
mand die aantoonde wat er wel op gedanst kon worden, 
dan had je de dansvloer vol. De organisatoren wilden dus 
dat risico niet nemen dat de dansers niet aan hun trek-
ken zouden komen. Kijk, ik heb in het verleden ook een 
paar nummers geschreven waarvan we er nu nog een 
paar brengen. Maar daar moet je niet te veel van brengen 
want dat hoeven de dansers niet, één nummer is weleens 
leuk maar te veel kun je beter niet doen, omdat niemand 
ze kent. De keuze van het repertoire bij veel bands is gro-
tendeels beïnvloed geweest door de linedancers, en daar 
bedoel ik niets kwaad mee, maar eigenlijk zou het an-
dersom moeten zijn. Want nu is de balans doorgeslagen 
eigenlijk. Nu kijken de bands naar wat er gedanst wordt 
om dan nummers in te studeren, en dat is een beetje de 
omgekeerde wereld.

-Op welk soort publiek is jullie repertoire nu gericht?
Niet speciaal, als het luisterpubliek is, dan komt je muziek 
tot zijn recht en vinden we dat geweldig. Als het een festi-
val is of een Linedance avond, dan is dat eveneens prima. 
Ons repertoire is groot genoeg om iedereen tevreden te 
stellen. En nu met Jaimy erbij, brengt dat zoals eerder ge-
zegd misschien nog wel extra optredens erbij. Samen met 
haar of voor de band alleen, dat is afwachten. Zij zingt 
momenteel heel veel rustige nummers, maar daar vul je 
geen avond mee, dus even afwachten welke richting ze 
op wil. Pop, Country? Ik weet het niet, maar ik gok toch 
op country, dat zal een wisselwerking worden. Ze wil wel 
voor een Linedance publiek gaan, dus, afwachten wat het 
brengt. Maar geloof maar van mij dat we haar in de coun-
tryhoek willen houden, want anders gaan wij uit onze 
comfortzone moeten stappen. Wat niet betekent dat wij 
niet zouden tegemoetkomen aan haar om dan een paar 
poppy nummers te brengen. Als het country klinkt kan dat 

zeker wel gebeuren, afwachten maar. We gaan in ieder 
geval een try-out middag organiseren met Jaimy, dat zou 
zondag 19 november moeten worden in Hoogvliet. We 
maken er een georganiseerde middag van, twee sets van 
ons als Trend en twee sets als band met Jaimy. Want dan 
staan we in Januari 2018 samen met Jaimy dus op het po-
dium van Western Experience in Den Bosch.

-Er zijn zoveel mensen die onwetend zijn over wat 
countrymuziek eigenlijk is, spreekt men van “The 
Eagles”, dan noemen ze dat prachtige muziek maar 
zeg erbij dat het country is, dan kijken ze verbaasd.
Dat is inderdaad zo, als er collega’s aan mij vragen wat wij 
zoal spelen, dan noem ik steevast “The Eagles”, en ja, dat 
kennen ze. Wanneer ik andere namen vernoem, die ken-
nen ze dan niet. 

-Als ik dan het volledig plaatje overloop dan zijn jul-
lie met vijf stemmen in de band, dat is een ongelo-
felijke luxe.
Dat is in de toekomst gekeken hoor, want we hebben nu 
afgesproken met Jaimy om het nog even driestemmig te 
houden. Dat wilde zij graag en wij ook, want gaan we naar 
vier of vijf stemmen, dat brengt ons dan naar een ander 
level. Dus laten we eerst het driestemmig ding gaan doen 
en dan verder zien. Het is natuurlijk een extra dimensie 
die we hebben met vijf stemmen, volgens mij moet dat 
kunnen maar natuurlijk niet bij alle nummers.

-Wat zijn jullie toekomstplannen?
Nou, we blijven niet bij de pakken zitten, we zijn volop be-
zig om festivals aan te schrijven om ons portfolio door te 
nemen en hopen dat er meer festivals zijn die ons boeken. 
En natuurlijk willen we ook dolgraag spelen op country-
avonden, deze aanvragen zijn eveneens zeer welkom. We 
zijn een enthousiaste band die er zeker van is dat ooit het 
tijd gat zal keren en de countrybands en artiesten weer 
vooral terug zullen keren naar de échte country, ipv de 
non-country. Of gewoon, dat er weer plaats zal zijn voor 
beiden. De mensen die ons kennen die weten dat wij een 
goede bezetting hebben. En tegen de mensen die ons niet 
kennen zou ik zeggen, kom gewoon af op 19 november en 
laat ons jullie overtuigen!

-Waar kunnen de mensen jullie bereiken?
Via onze Facebook-pagina. Typ gewoon ‘Trend country-
band’ in en je komt er vanzelf terecht.
Of via 0031(0)6-10553060. Dan krijg je mij (John Smul-
ders) aan de lijn voor verdere info.

Tekst: Kaat Vandewoude                             Foto: Luc Hillaert

mailto:contacteren%40dansclub-scratch.be?subject=
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Drukkerij Bosmans Marc 
Typo - Offset - Digitaal
Antwerpsesteenweg 449 • 2390 MALLE (WEST) 

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

Enkel op afspraak

Alle drukwerk van naamkaart tot spandoek
Specialiteit country drukwerk

De cover van ons magazine deze 
maand is heel speciaal en deze wil 
ik niemand onthouden!
In de maand Mei brachten we jullie een interview met 
François Chladiuk, de eigenaar van de Western shop te 
Brussel. We kwamen zonder het te weten op het gepaste 
moment voor een gesprek, want François vertrok begin 
Juni naar Amerika. Neen, niet voor 
inkopen te doen voor zijn zaak, maar 
om daar zijn boek voor te stellen. Dit 
konden jullie allemaal lezen in het 
magazine van Mei.
Het boek werd ook voorgesteld aan 
de pers hier in ons land op Maandag 
26 Juni, ik had de eer om erbij te zijn, 
samen met Luc natuurlijk. Het was 
voor mij een grote eer om uitgeno-
digd te worden door een man die ik 
bewonder, een man met een zeker 
charisma, een eigen visie die hij nie-
mand opdringt maar mij vooral bij 
blijft, omdat hij altijd dezelfde blijft.
Op deze persvoorstelling, die in een 
heel ontspannen sfeer doorging in 
zijn privémuseum, was ook Steve 
Friesen aanwezig, de conservator of 
beter gezegd de directeur van het 
Buffalo Bill Museum. Steve zorgde 
namelijk voor de teksten in het boek, 
waar hij samen met François tien jaar 
aan gewerkt heeft. Het is een uniek 
boek geworden want het is het enige 
boek die zoveel juiste informatie en 
fotomateriaal bevat over de Indianen 
die naar Europa zijn gekomen. 
Ook Walter Littlemoon werkte mee aan dit boek, want zijn 
familie speelde hierin ook een grote rol. Zij maakten deel 
uit van de Lakota indianen die naar Europa reisden.
Bij het openslaan van het boek vinden we trouwens al di-
rect een dankwoord van Walter. Een dankwoord gericht 
aan François en Steve voor het mooie werk dat ze geleverd 
hebben en ervoor gezorgd hebben dat er ook eens wat po-
sitiefs werd geschreven over de indianen. 
Het boek omvat 11 hoofdstukken en een epiloog, en het 
unieke aan dit boek is dat de foto’s van de kledingstukken, 

schoeisel en toebehoren zoals haartooi en dergelijke bijna 
allemaal aangevuld zijn met originele foto’s met daarop de 
indianen gekleed met een van deze stukken uit de collectie 
van François. 
Dit boek is uniek en is verkrijgbaar bij Western Shop te 
Brussel voor de mooie prijs van € 45. Voor meer informa-
tie kunt u zich wenden tot de shop uiteraard of via mail: 
westernshop@skynet.be

Na het uitbrengen van het magazine werden we enkele 
keren aangesproken over dit gesprek, vooral over de col-
lectie die in zijn bezit is. Daarom ben ik eens in mijn archief 
gaan pluizen en moest ik teruggaan naar het jaar 2007. 
Toen hadden wij een eerste gesprek met François en ve-
len onder jullie zullen het bestaan van dit interview nooit 
geweten hebben. Omdat het hier gaat om een waardevol 
gesprek willen wij deze nog gerust eens publiceren, of toch 
een deel ervan. Ik wens jullie alvast veel leesplezier!

inhoud

THE HORSE DANCERS
WAAR: Het Buurthuis St; Jozef  Landjuwelenstraat 43   8000 Brugge
Lessen: Elke maandag- en vrijdagavond     van  18.30 tot 21.30 uur

Contact: Ingrid Schoutteet
E-mail: ingrid.schoutteet@hotmail.com
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dat het om authentieke stukken gaat. Tijdens de jaren’30 
trok Het circus Sarrasani doorheen Europa. Op 31 Januari 
1931 ondernamen de indianen van dit circus een pelgrims-
tocht naar het standbeeld van Pater De Smet te Dender-
monde. Wanneer de groep terugkeerde naar Brussel op 3 
Maart 1932 schonken deze een traditioneel kostuum van 
de Vlakte-indianen aan Manneken Pis. Diezelfde groep is 
dan nog eens teruggekeerd naar de Wereldtentoonstelling 
in 1935.
Er zijn foto’s teruggevonden van de wereldtentoonstelling 
waarop men deze kledingstukken terugvindt, dus het gaat 
zonder twijfel om echte authentieke oude stukken.
Hoe komt het dat die stukken verkocht geweest zijn?
In 1910 was er een heer Hermans die samen met zijn 
zoontje naar de eerste Wereldtentoonstelling ging gaan 
kijken. Niemand had dat ooit gezien, er was nog geen tv 
en zo, dus iedereen ging daar naartoe. Ze waren afkomstig 
uit het reservaat van Pine Ridge in Zuid-Dakota. Ze hadden 
postgevat in een gereconstrueerd dorp van tipi’s. 
Hij had waarschijnlijk een goed contact met die indianen 
en zo kon hij stukken afkopen. Hij had een zoon en die was 
daar verzot op en begon dan op latere leeftijd die verza-
meling uit te breiden. Later is die zoon dan naar Amerika 
gevlogen, heeft daar contacten gehad met die indianen. 
Veel stukken zijn hier gebleven dat hij waarschijnlijk ge-
kocht, maar ook gekregen heeft en zo zijn er hier 150 stuks 
in België gebleven. Die mens verzamelde dat maar deelde 
dat met niemand. Zo zat alles mooi verpakt in koffers met 
mottenbollen ertussen, niemand mocht dat zien, zelfs zijn 
beste vrienden niet.
Die verzameling stond bij een antiquair, dat zat in kisten 
en een neef had dat geërfd en hij wilde dat huis verkopen 
en liet een antiquair komen. Die heeft dat te koop aange-
boden en ik ben daar opgevallen. Dus dat is van mij, ik ben 
alles beginnen open te leggen. Er zaten daar boeken bij en 
dan vond ik oude foto’s van deze stukken. Een bewijs dat 
het echte stukken waren, ook in de agenda’s heb ik namen 
gevonden die mij verder konden helpen. Ik ben op zoek 
gegaan naar postkaarten van de tentoonstelling, en zo kon 
ik bewijzen dat het unieke stukken waren. De conserva-
tor van het Koninklijk museum van kunst en geschiedenis 
bood mij aan om daar een tentoonstelling te doen.
Ook de tv heeft mij een tijdje gevold, zijn met mij naar 
Amerika gevlogen om die familie op te zoeken. De afstam-
melingen dan, want die mensen op de foto’s zijn al alle-
maal gestorven. Zo ben en blijf ik in contact met die indi-
anen familie.

Het ongelofelijkste van al, we spreken nu over juf Geor-
gette, 91 jaar oud, toentertijd 20 jaar. Zij ging de indianen 
gaan bekijken, en dat was een dame die universiteit volgde 
en die is op het jubelpark in het museum beginnen te wer-
ken   die is dan later is de conservator van geschiedenis ge-
worden en daarna de die nu. Zij had een klein album met 
foto’s van haar met de indianen en daar hebben nog meer 
van mijn stukken op gevonden; Ongelofelijk!!!
In het museum staan er nu foto’s levensgroot naast de 
kledingstukken van mij. Dat is een verhaal om u tegen te 
zeggen. Nu krijg ik mails en telefoontjes van overal ter we-
reld omdat deze collectie uniek is. Ondertussen heb ik heel 
goed contact blijven houden met de nabestaanden en ik 
heb ook foto’s en oude films op cd gezet om af te geven 
aan de mensen. Unieke stukken waar die mensen daar 
heel blij mee zijn, want zelf hebben ze daar niets van. Een 
mooie eer voor deze afstammelingen.
Wat geniet jouw voorkeur, cowboys of indianen?
In Amerika, de echte verzamelaars zijn rijke mensen. Ik kan 
mij geen voorkeur permitteren, want als ik bijvoorbeeld 
een echt Sioux hemd van 1830 wil aanschaffen dan kost 
dat mij tussen de 200 – 250.000 duizend dollar. Dan zit je 
in een andere wereld. Dus mijn antwoord op je vraag is, 
ik verzamel nu 1935 maar daarvoor verzamelde ik al wat 
authentiek was, wat mij aangeboden werd.
Zoals Buffalo Bill zijn foto die komt van hier, in België vindt 
je nog veel dingen hoor. Buffalo Bill heeft hier tenslotte 
twee keer in het land gekomen. De eerste keer dateert 
van 5 Juni 1891, toen verbleef hij hier met zijn show tot 
10 juni. In 1906 keerde Buffalo Bill terug met een nieuwe 
groep die zich van 14 tot 17 september aan de Pleinlaan 
installeerde Er zijn ook veel stukken achtergebleven hier 
van hem omdat, zij kwamen hier met dieren ook, en die 
moesten voeding hebben en weiden. Dus werd een soort 
van ruilhandel gedaan, zijn zadel in ruil voor eten en een 
grasweide. De zadels die hier staan zijn Buffalo Bill Wild 
West Show zadels, geen zadel van Buffalo Bill, want kan 
je niet krijgen. De zadels die hier staan zijn ondertussen 
een 30 tot 50.000 dollar waard. Ik ben ook in het bezit van 
een authentiek gesigneerd document van Buffalo Bill, en 
ooit heb ik een mooie ongeschonden affiche van de hand 
gedaan, wat ik normaal niet doe als verzamelaar. Maar je 
ziet, ik deel mijn verzameling graag met anderen.

Ik hoop dat velen blij zijn met dit oude interview en ervan 
hebben genoten!

Tekst: Kaat Vandewoude             Foto: WesternShop Brussel

Uit het leven gegrepen, een interview uit 2007
We kennen François Chladiuk toch al ettelijke jaren, van 
toen hij nog in zijn klein winkeltje als één van de eersten 
exclusieve artikelen verkocht in Brussel en omstreken. Hij 
is ervoor gekend om zijn mooie collecties en ze komen van 
heinde en ver om daar een paar boots of een hat te kopen.
We namen contact met hem voor een interview, maar 
wat we niet wisten, was dat hij nu de laatste tijd enorme 
belangstelling geniet. Ja zelfs de Amerikaanse magazines 
spendeerden 6 bladzijden aan de persoon en … zijn unieke 
collectie.
Hoe is het bij eigenlijk begonnen François, het coun-
try en western?
In de jaren vijftig, ik ben in1952 geboren, en in mijn tijd was 
dat het makkelijkst cowboy en indiaan spelen. Ik kwam dus 
uit een werknemersgezin, dus niet al te veel centen. Om 
cowboy en indiaan te spelen, je hebt uw vingers om een 
geweer te vormen en het broekslaan, daarmee beeldde 
men een paard onder ons gat uit en ik ben blijven voort 
spelen.
Van de hobby is het eigenlijk zeer intensief overge-
gaan bij jou als wij hier zo rondkijken in uw zaak?
Ik ben als kleine beginnen indiaan te spelen, dan heb ik 
een bar geopend in het centrum van Brussel. Door het feit 
dat ik een liefhebber was van country en western heb ik 
in mijn bar, enkele westernavonden georganiseerd voor 
mijn vast cliënteel, dat waren geen grote avonden hoor, 
want dat was een kleine bar. Ik had een vriend die een 
restaurant had en die maakte dan voor mij een echte chili 
concarne met Budweiser en Amerikaanse wijnen, dus we 
begonnen daar mee. In 1981 ben ik met de bar gestopt, er 
is een tijd voor alles, dan ben ik een opkoper geworden, ie-
mand die van alle loten opkoopt en verkoopt, dat heeft tot 
in de jaren ‘90 geduurd, want dan zijn al de grote firma’s 
begonnen met zaken te openen hier in Brussel, en als klei-
ne man kon men daar niet tegenop. Ik wist dan niet goed 
wat doen en besloot ik van mijn hobby een zaak te maken. 
Een zaak met alleen authentieke stukken, liever één origi-
neel dan 10 namaakstukken. Er zijn veel stukken aan mijn 
neus voorbijgegaan omdat ik er toen nog de centen niet 
voor had, maar had ik die wel, dan kocht ik een authentiek 
stuk, dat was zo.
Dus, gedurende die periode ben ik echt begonnen met 
te verzamelen en dat is begonnen met echte authentieke 
Winchesters. Ik had er zo een twintigtal, het oudste exem-
plaar op dat moment was een uit 1873, een karabijntje, 
ik had daarvoor mijn broek moeten scheuren, ik heb alle 

zakken moeten legen en geld lenen aan vrienden. Dat was 
echt en dat is zo altijd gebleven, ik koop graag authentiek.
Dus daarna ben ik verhuisd want ik had geen plaats meer 
in mijn appartement, naar een huis, en ik richtte dat dan 
in met een oud bureel met een rolluik, zoals de sheriffs zo 
en een kopij van oude eiken kast, die ik liet maken om mijn 
Winchesters in te plaatsen. Ja en dan kom je een bronzen 
beeldje tegen, dan begon ik dat te kopen, want een huis 
vul je niet met Winchesters alleen. Zo is dat begonnen.
Nu ondertussen, kwam de eerste golf oorlog en voelde ik 
de economie naar beneden gaan, zag ik de grootwarenhui-
zen uitpakken met hele containers en stond ik daar met 20 
hemden dat ik kocht, dacht ik dat dat veel was, maar dat 
was eigenlijk niets, vergeleken met hen. Ik was niet com-
petitief meer genoeg en had de juiste plaats niet. Nu, ik 
ben een vechter, ik vocht terug en ik liet mijn zaak over en 
ben dan begonnen met mijn klein winkeltje. Ik ben naar 
Amerika vertrokken met een ganse andere optiek. Dus ik 
zou van mijn hobby mijn beroep maken en als verzame-
laar bracht mij dat ertoe om echte spullen mee te brengen. 
Wat zijn echte spullen? Ik wil grote merken binnenbrengen 
zolang het kan, want Resistol die worden nu in Hong Kong 
gemaakt, er bestaat geen Made in USA.
Ik ben altijd van mening geweest, als ik cowboy wil zijn, 
heb ik liever het echte, een beetje duurder, want als je al 
de kleine prutsen dat de mensen kopen even bij mekaar 
telt, dan kan je één mooi stuk kopen.  Dat is de lijn die ik 
volg in mijn privé en mijn zaak.
Dat zorgt er ook voor dat ik allerlei mensen over de vloer 
krijg. Zo heb ik Katrien Devos die hier klant is, ook mensen 
van Frankrijk zoals zanger Renaud, al zijn botten komen 
van bij mij. Ook Michel Sardou is hier vaste klant. Ik heb 
2000 paar botten in stock en 4000 hoeden in voorraad.
Ik heb iedereen als klant, werkmensen, bedienden, kader-
mensen, zelfs de burgemeester van Brussel is hier een re-
gelmatige klant.
Doe je alle inkopen voor je winkel rechtstreeks in 
Amerika?
Ja ik vlieg een paar keer per jaar naar ginds om aankopen 
te doen. Ik zie graag wat ik koop en zoals ik al gezegd heb, 
ik wil zoveel mogelijk originele stukken in mijn winkel. Ik 
ben al 30 jaar aan het verzamelen en twee jaar geleden 
heb ik dan het geluk gehad om een grote verzameling te 
kunnen kopen van Indiaanse spullen.
Authentieke spullen, 150 stuks om juist te zeggen, die da-
teren uit de periode van 1910 -1932 – 1935. Het is de enige 
unieke collectie waarvan er zoveel bewijsmateriaal is

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

Lessen: Elke woensdagavond Van 19.00 - 20.00 Beginners
Van 20.00 - 21.00 Gevordererden     Van 21.00 - 22.00 partnerdansen

Contact: Paula: 0478.49.29.24     of     Ria: 0474.45.09.76 
 paula.van.schijndel@pandora.be                       ria.wouters1@pandora.be

THE BUBBLING DANCERS
Waar:Visput St Petrus, Zandstraat 40, Domein De Locht Liersesteenweg 44, Duffel

Lessen: maandagavond in de visput Van 19.00 - 22.00
woensdagavond in Domein De Locht Van 19.00 - 22.00 

Contact: Annie Verlinden  Wouwendonkstraat 178  2570 Duffel 
gsm: 0485.64.75.76
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Hand bewerkte logs
Dit is de oudste bouwmethode op het gebied van houtbouw. De logs worden 
allemaal geschild met behulp van een schilmes of motorzaag. Dit geeft een 
rustieke uitstraling aan het geheel. De verbindingen worden handmatig afge-
schreven. Met behulp van een motorzaag wordt deze verbinding met precisie 
uitgezaagd.
Elke stam heeft een andere diameter. Deze diameters kunnen oplopen tot 40 
cm doorsnede. Ook bij deze bouwwijze zijn weer tal van verschillende bouw-
methodes mogelijk. Graag bekijken wij met u wat de beste bouwmethode 
voor uw project is.
De 2 meest voorkomende systemen van handbewerkte logs zijn :
1.Ronde stammen , met een gemiddelde diameter van 20 a 25 cm.
2. rechte stammen met een breedte van 20 cm

www.houtkompas.nl

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

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

Whish it, dream it, do it   bij Bas Weymans
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Dubbelwandig bouwen en isoleren
Vaak geeft het bouwbesluit van de gemeente aan dat u dubbelwandig moet bouwen, zodat de juiste RC waarde wordt 
behaald.
Hout heeft een uitstekende isolerende werking. Maar volgens het Nederlandse bouwbesluit is deze RC waarde niet 
voldoende voor een woning. Dit is en blijft een discussiepunt bij uw bouwaanvraag.
Wat wij dan aanraden is om de RC waarde van de vloer, dak en ramen zo hoog mogelijk te nemen en 
een optimaal verwarmingssysteem voor uw woning te nemen zodat de gemiddelde RC waarde van u woning hoog 
genoeg is om een bouwvergunning te krijgen. Stemt de gemeente hier niet in toe dan moeten we gaan voor de optie 
dubbelwandig bouwen of voor een houtskeletbouw met eventueel het revolutionaire logsiding systeem.
Het is ook mogelijk een houtstapelbouw woning dubbelwandig te bouwen. Dan krijg je een extra wand van gestapelde 
logs rondom de woning.

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

Groeten,
Bas Weijmans

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


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

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

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

Website: thebluehillcountrydancers.be

RIO GRANDE LINEDANCERS
Waar: Zaal Torenhof    Putweg 2    Buggenhout - Opstal
Lessen: dinsdagavond Van 19.30 - 21.30 (beginners)
donderdagavond Van 20.00 - 22.00 (gevorderden) 

Contact: Hilde: 0473.83.38.56                Patrick: 0472.99.24.62
E-mail: info@rio-grande.be                       Website: www.rio-grande.be
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Country versus Country meet Nashville Rock
Eindelijk is het zover, we kunnen jullie uitgebreid vertellen over ons 
aankomend evenement. Het evenement gaat door op Zondag 13 
Augustus op het domein ’t Zilvermeer te Mol. Het wordt een open-
lucht spektakel met live artiesten en randanimatie voor iedereen.
De benaming…
Sedert September 2016 zijn wij tweewekelijks te gast bij radio Mol, 
meer bepaald in het programma Nashville Rock met Eric van de 
Mert. Iedereen die houdt van countrymuziek kan beamen dat er in 
België en Nederland heel weinig plaats is op radio en tv of media 
voor onze artiesten. Daarom hadden Eric en wij, Luc en Kaat, een 
pact gesloten om tweewekelijks een artiest mee te brengen naar de 
radio om hem voor te stellen en kenbaar te maken bij de luisteraars. 
Daar kwamen zeer goede reacties op en terecht, Eric stond meer 
dan eens verbaasd van de kwaliteiten van de artiesten. Maar is dat 
genoeg om de artiesten te promoten? Dus daarom brainstormden 
we begin dit jaar over een nieuw concept, een avond zoals Jean-
Pierre jaren heeft gedaan, dat vinden we te riskant. Tot we op het 
idee kwamen om dit openlucht te gaan doen op een mooie locatie, 
waar een mooi overdekt podium ter beschikking is en waar radio 
Mol thuis is. Daarom besloten we ook om er een geheel van te ma-
ken, live artiesten en live uitzending op de radio, in het programma 

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

http://the bluehillcountrydancers.be
mailto:info%40rio-grande.be?subject=
http://www.rio-grande.be


THE BLACK HORSE LINE DANCERS
Waar: Euro Bowling   Ter Heydelaan 17    2100 Deurne
Lessen: woensdag & vrijdagavond Van 19.00 tot 22.00

Contact: Freddy Aerts   +32.493.59.29.64
E-mail: theblackhorselinedancers@hotmail.com

Website: http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers
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THE WHITE BUFFALO COUNTRYDANCERS
Waar: Taverne In de Melkkit  Antwerpsesteenweg 218   2390 Westmalle
Lessen: woensdag 19.00 - 20.00 beginners  20.15 - 22.15 tweede groep

Waar: Café De Nieuwe Zwaan    Hof Van Belsele 3   9111 Belsele
Lessen: Vrijdag 20.00 - 22.00 

info: lesgeefster Karin tel: 03.311.59.69 of gsm: 0474.97.05.29 beiden na 18u

The Banks of The Roses  

Choreograaf : Tina Argyle
Type dans     : 2 wall line dance
Niveau           : Novice
Tellen             : 34
Muziek     : The Banks of The Roses by Nathan Carter

Intro: 16 tellen. Start op het woord “Banks”
WALK WALK, SIDE ROCK STEP,
WALK WALK, SIDE ROCK CROSS
1  RV  stap voor
2  LV  stap voor
&  RV rock opzij
3  LV  gewicht terug
4  RV  stap voor
5  LV  stap voor
6  RV  stap voor
&  LV  rock opzij
7  RV  gewicht terug
8  LV  stap kruis over RV

SIDE BEHIND & HEEL & CROSS, 
SIDE BEHIND & HEEL 1/4 TURN & STEP
1  RV  stap opzij
2  LV  stap kruis achter RV
&  RV  stap opzij
3  LV  tik hak diagonaal L voor
&  LV  sluit naast RV
4  RV  stap kruis over LV
5  LV  stap opzij
6  RV  stap kruis achter LV
&  ¼ draai rechtsom, LV  stap achter 
7  RV  tik hak voor (3:00)
&  RV  sluit naast LV
8  LV  stap voor

SLIDE TOGETHER WITH CLAP. CHASSE
ROCK FORWARD, COASTER STEP
1  RV  grote stap opzij
2  LV  sluit naast RV en klap
3  RV  stap opzij
&  LV  sluit naast RV
4  RV  stap opzij
5  LV  rock voor
6  RV  gewicht terug
7  LV  stap achter

&  RV  sluit naast LV
8  LV  stap voor
 
1/4 TURN WALK WALK, SHUFFLE
1/2 TURN WALK WALK SHUFFLE
1  1/8 draai linksom, RV  stap voor
2  1/8 draai linksom, LV  stap voor (12:00)
3  RV  stap voor
&  LV  sluit
4  RV  stap voor
5  ¼ draai linksom, LV  stap voor 
6  ¼ draai linksom, RV  stap voor (6:00)
7  LV stap voor 
&  RV  sluit
8  LV  stap voor
***Bridge in muur 1
***Restart in muur 2, 4 & 7

STEP 1/2 PIVOT TURN
1  RV  stap voor
2  ½ draai linksom

Begin opnieuw;

Bridge 8 tellen: 
In muur 1 dans t/m tel 32, doe dan: 
1  RV  rock kruis over LV
2  LV  gewicht terug
3  RV  stap opzij
&  LV  sluit naast RV
4  RV  stap opzij
5  LV  rock kruis over RV
6  RV  gewicht terug
7  LV  stap opzij
&  RV  sluit naast LV
8  LV  stap opzij
Ga dan verder met tel 33-34 (½ pivot turn)

Na muur 3 doe de Bridge, herhaal dan tel 33-34 en begin 
opnieuw

Einde:
Wijzig in muur 10 tel 7 & 8 van het 3e blokje
In een Coaster Step 1/4 draai linksom
om te eindigen op 12:00 

Throwback Love 
Choreografen : Pim van Grootel, José Miguel,
                             Belloque Vane, Raymond Sarlemijn, 
                             Jean-Pierre Madge 
Type dans : 2 wall line dance
Niveau  : Phrased Intermediate
Tellen  : 56 
Muziek            : “Throwback Love” by Meghan Trainor

Sequence: A-B-B-A (Restart) A-B-B-A-B-B-B
PART A: 32 tellen.
A1: RUMBA BOX, R/L, MAMBO FWD 1/2 TURN R, SHUF-
FLE 1/2 TURN R 
1&2  RV stap opzij, LV sluit naast RV, RV stap voor 
3&4  LV stap opzij, RV sluit naast LV, LV stap voor 
5&6  RV rock voor, gewicht terug op LV, ½ draai rechts-
om, RV stap voor (6:00) 
7&8  ¼ draai R-om, LV stap opzij, RV sluit, ¼ draai R-om, 
LV stap achter (12:00) 

A2: MAMBO BACK, HEEL, HEEL, TOGETHER, CROSS STEP, 
SNAP, TOUCH SIDE 2X, SAILOR STEP R 
1&2  RV rock achter, gewicht terug op LV, RV zet hak 
voor 
&3&4  LV zet hak voor, RV sluit naast LV, LV stap kruis over 
RV & knip vingers 
5&6  RV tik opzij, RV tik naast LV, RV tik opzij 
7&8  RV stap kruis achter LV, LV stap opzij, RV stap opzij 
***Restart in de 2e maal Part A 

A3: BALL CHANGE, SNAP, 1/4 TURN L, SNAP, 1/4 TURN L, 
SNAP, SIDE STEP, SNAP, JAZZBOX R, SHORTY GEORGE 
&1&  LV sluit naast RV, RV stap opzij, knip vingers 
2&  ¼ draai L-om, LV stap voor, knip vingers (9:00)
3&  ¼ draai L-om, RV stap opzij, knip vingers (6:00)
4&5  LV stap opzij, knip vingers, RV stap kruis over LV 
&6& LV stap achter, RV stap opzij, LV stap voor 
7&  RV stap voor & duw knieen R opzij  LV stap voor & 
duw knieen L opzij 
8&  RV stap voor & duw knieen R opzij, LV stap voor & 
duw knieen L opzij 

A4: HEEL STEP, 1/4 TURN R, ROCK STEP - 2X, KICK, BE-
HIND, SIDE, CROSS - 2X 
1&  RV zet hak voor en maak ¼ draai R-om, gewicht 
terug op LV (9:00)
2&  RV rock achter, gewicht terug op LV 

3&  RV zet hak voor en maak ¼ draai R-om, gewicht 
terug op LV (12:00)
4&  RV rock achter, gewicht terug op LV 
5&6&  RV kick schuin R voor, RV stap kruis achter LV, LV 
stap opzij, RV stap kruis over LV 
7&8&  LV kick schuin L voor, LV stap kruis achter RV, RV 
stap opzij, LV stap kruis over RV 

Part B: 24 counts 
B1: TOE, HEEL ,CROSS - 2X, JUMP OUT, WEIGHT CHANGE 
L/R, BOUNCE 4X 
1&2  RV tik naast LV, RV tik hak opzij, RV stap kruis over 
LV 
&3&  LV tik naast RV, LV tik hak opzij, LV stap kruis over V 
4,5,6  Jump  opzij (uit), gewicht terug op LV, gewicht te-
rug op RV 
7  ¼ draai L-om, RV jump ter plaatse met LV opzij 
(9:00) 
&  ¼ draai L-om, RV jump ter plaatse met LV  opzij 
(6:00) 
8  ¼ draai L-om, RV jump ter plaatse met LV  opzij  
(3:00) 
&  ¼ draai L-om, RV jump ter plaatse met LV  opzij 
(12:00) 

B2: ROCK BACK, 1/2 TURN R, HITCH, STEP BACK, HITCH, 
STEP FORWARD, 
1/2 TURN L, HITCH, STEP BACK, 1/2 TURN L, HITCH, STEP 
FWD, 1/2 TURN L, STOMP -2X 
1&  LV rock achter, gewicht terug op RV 
2&  ½ draai R-om, LV stap achter, hitch R-Knie (6:00)
3&  RV stap achter, hitch L-Knie 
4&  LV stap voor, ½ draai L-om en hitch R-Knie (12:00) 
5&  RV stap achter, ½ draai L-om en hitch L-Knie (6:00) 
6&  LV stap voor, hitch R-Knie 
7&8&  RV stap voor, ½ draai L-om, LV stap voor, stamp RV 
voor, stamp LV voor (12:00)

B3: STEP FWD, KICK, STEP BACK, TOUCH, JAZZBOX 1/2 
TURN R 
1-4  RV stap voor, LV kick voor, LV stap achter, RV tik 
achter 
5-6  RV stap kruis over LV, ¼ draai R-om,  LV stap achter 
(3:00) 
7-8  ¼ draai R-om, RV stap opzij, LV stap voor (6:00)

Einde: de laatste keer in Part B maak v/d Jazzbox ½ een 
gewone Jazzbox (12:00)

mailto:theblackhorselinedancers%40hotmail.com?subject=
http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers
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OLD AMERICAN COUPLE DANCE BELGIËN VZW

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

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

Website: www.oacd.be

Bob’s Country Band Bij Eric
Op een bloedhete zondagnamiddag in de 
studio van Radio Mol mochten we Bob en 
Juliano ontvangen. Twee leden die deel uit-
maken van Bob’s Countryband. Vanwaar de 
naam komt moet ik niet vragen…
-Welkom Bob en Juliano, meestal is er dan een heel 
verhaal rond de keuze van de groepsnaam, maar 
bij jullie lijkt het mij voor de hand liggend, nietwaar 
Bob?
Wel eigenlijk zit het zo, ik maakte 3 jaar deel uit van de 
Sutter Creek country Band, toen is de band gesplit. Maar 
ik wilde verder doen en toen heb ik een advertentie ge-
plaatst, ervaren muzikant zoekt… en daar zijn Juliano en 
Jacky de drummer op afgekomen. Ook Pino een oude gab-
ber waarmee ik vroeger bij Arizona speelde, hij is iemand 
uit Flemalle, reageerde en is er bijgekomen.

-Met hoeveel zijn jullie nu in de band?
We zijn met vijf en een geluidsman en ondertussen zijn we 
11 jaar bezig. Dat is iets waar ik trots op ben, en ondertus-
sen zijn we zeer goede vrienden geworden. Het gebeurd 
ook weleens dat we een discussie hebben, maar dat houdt 
alles levendig.

-Dat is wel normaal want je zit toch met vijf, zes ka-
rakters…
Ja dat en dan ook nog met 4 talen, wat soms tot komische 
toestanden leidt. Jacky onze drummer die spreekt geen 
Frans en Pino en Alain die spreken geen Nederlands en 
toch communiceren zij samen. En Juliano die heeft Itali-
aanse roots en Pino spreekt kan ook Italiaans spreken, dus 
die kunnen ook nog eens onderling in het Italiaans begin-
nen, het is een warboel aan talen bij ons, maar we komen 
er altijd uit.

-Dan mogen we zeggen dat gezien de verschillende 
culturen binnen de groep, dat je dat kan terugvinden 
in jullie muziek, toch?
Ja, dat moet wel, iedereen brengt iets wel iets mee van zijn 
eigen cultuur en dat komt ons ten goede. We hebben alle-
maal ons eigen verleden binnen de muziek. En alles samen 
zorgt dan voor een mooie sound en daar gaat het om en is 
ook de bedoeling. Wat wij, als ouwe mannen om het zo te 
zeggen doen, dat doen wij toch wel heel goed!

En wat ik daar nog wil over zeggen, sedert Alain onze pia-
nist erbij gekomen is, nu drie jaar geleden, dat is een echte 
verrijking voor de groep. En dat bedoel ik dan niet enkel 
muzikaal maar ook amicaal.

-Meestal is dat zo, wanneer je dingen graag doet, en 
je hebt er plezier in, dan vliegt de tijd voorbij. En ook 
tijdens de optredens, dan voel je elkaar aan en pro-
beer je elkaar aan te vullenen, op elkaar in te spelen.
Dat klopt en wij hebben ook onze ups en downs, zoals in 
andere bands dat ook weleens gebeurd. Maar gezien de 
rijke ervaringen die wij in het verleden opgedaan hebben, 
loopt dat bij ons altijd goed af. Delegeren is een mooie 
kunst!

-De eerste regel van management is communicatie, 
en dat geldt binnen de muziek want dat is de toon 
voor communicatie. Ik weet niet of jullie veel repe-
teren maar dan hoor je wel in de muziek dat ieder-
een zijn inbreng heeft en dat is al een goede vorm 
van communiceren. Als ik jullie muziek beluister dan 
denk ik dat jullie het graag bij het traditionele hou-
den, is dat zo of zijn jullie er per ongeluk ingerold?
Neen, ik hou van de traditionele country en niet enkel van 
de muziek maar ook van de sterren zoals Merle Haggard, 
Mark Knopfler, Emmy Lou Harris en zelfs Johnny Cash. Ei-
genlijk ben ik niet zo op de hoogte van de moderne coun-
try, er zullen er daar waarschijnlijk ook wel goede bij zijn. 
Maar ik hou het liever bij het oude, ook voor de instrumen-
ten die erbij horen.

http://www.oacd.be


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

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

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

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

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

Contact: Nelly gsm: 0494.82.19.52
E-mail: info@blackboots.be                     Website: www.blackboots.be
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-Maar je hebt ook nieuwere artiesten die ook nog 
altijd houden aan het traditionele, dus met de tradi-
tionele instrumenten, is dat niet iets voor jullie?
Voor ons is het belangrijk, het moet country blijven, als wij 
soms kijken naar het repertoire van de linedancers, dan zit 
er daar niet zoveel country meer tussen. Ik heb niets tegen 
linedancers en iedereen moet doen wat hij graag doet.

-Het is ook wel zo dat countrymuziek is heel breed 
tegenwoordig, een vijftal jaar geleden hebben de 
platenmaatschappijen moeten buigen, want vroe-
ger had je contemporary countrymuziek en traditio-
nal countrymuziek.
Maar nu moeten ze buigen omdat er zoveel onder-
verdelingen zijn, dat je er geen rechte lijn meer kan 
in trekken.
Wij hebben in feite het geluk dat we een goede groep zijn 
en goede muzikanten zijn, want sommige solo’s zijn niet 
makkelijk maar onze mannen kunnen dat aan. Kijk in Ame-
rika heb je op veel plaatsen twee podia waar de mensen 
kunnen dansen en de ene is bedoeld voor de linedancers 
en op het andere dansen de mensen wat ze zelf graag wil-
len doen. En dat vind ik wel tof, het moet kunnen dat de 
mensen vrij zijn in wat ze willen doen.

-Veel van de organisatoren moeten het hebben van 
de linedancers, de keerzijde van de medaille is dan 
dat mensen zoals jullie en ikzelf, die het bekijken 
langs het muzikale aspect is het dan spijtig. We ver-
liezen zo’n beetje de greep op de echte countrymu-
ziek.
Akkoord, maar we mogen nu ook niet negatief overkomen 
want zonder de linedancers zijn we ook niets. Maar bin-
nen ons repertoire zijn wij heel gevarieerd, de linedancers 
krijgen zeker hun zin als wij optreden, maar wij hebben 
ook enkele ballades die wij graag brengen tussendoor. Zo-
wel de dansers als de luisteraars komen aan het trekken 
tijdens een optreden.

-als jullie optreden, hoe gaan jullie te werk. Is dat 
een vaste playlist dat jullie volgen?
Dat hangt ervan af waar we optreden, soms gebeurt het 
dat de clubs waar we optreden enkele nummers vragen 
om zeker te brengen en die steken we dan in onze set. 
Maar over het algemeen zijn dat dan zo’n beetje dezelfde 
dansen die reeds in onze setlist staan. 1 keer per week re-
peteren we en bekijken we welke nummers we gaan bren-

gen en dan maken we daar een lijst van. Maar we zeggen 
dan ook wel tegen de mensen dat er wel aanpassingen 
kunnen gebeuren. Ik hou er ook altijd rekening mee, ge-
zien we met vier zijn die kunnen zingen, dat iedereen ook 
aan bod komt. Dus Alain, Jacky en Juliano zingen ook een 
paar keer. Dat is niet makkelijk om dat te doen.

-Juliano, jij hebt een Italiaanse roots, heeft dat een 
invloed op jouw muzikaal kunnen, ben je daar gebo-
ren?
Neen, ik ben hier in België geboren, in Zolder eigenlijk, ik 
ben muzikaal opgegroeid en wat ik doe is hetgeen ik graag 
doe. En ik hoop dat nog lang te kunnen doen!

-Maar ik hoorde daarnet Bob zeggen nog vier jaar 
en dan stop ik? Daar weet ik een oplossing op hoor, 
dan ga je naar het bejaardentehuis en blijven jullie 
daar verder spelen tot de laatste zucht…
Neen hoor, we zijn nog lang niet van plan om te stoppen, 
maar om op je voorstel in te gaan, het laatste levensjaar 
bracht mijn moeder door in een rusthuis. En ze wisten dat 
ik muziek speel en ze vroegen mij om een paar nummer-
tjes te komen zingen. Met het gevolg dat ik nog altijd ge-
vraagd ben om daar te gaan optreden. Dat doet mij een 
enorm plezier om die mensen te zien glimlachen en ge-
lukkig te zien. En begrijp me nu niet verkeerd, maar voor 
mij is dat soms belangrijker dan een optreden met Bob’s 
countryband! Het gaat over een ander soort publiek.

-Jullie hebben vorig jaar een cd opgenomen, hoe is 
die tot stand gekomen?
We zijn daar heel democratisch in tewerk gegaan, ieder 
van ons heeft drie nummers opgeschreven wat hijzelf 
graag op de cd wou zetten, en zo hebben we dan een keu-
ze gemaakt. Zelfs de volgorde op de cd is gebeurd in over-
leg met elkaar. Zulke dingen maken de samenhang binnen 
de band nog steviger en we zijn nu ook aan het plannen 
om een nieuwe cd uit te brengen.

-Ach een primeur, daar houden wij van, vertel verder 
Juliano…
Ik zit regelmatig in de studio met een paar kameraden, ik 
schrijf ook eigen nummers, buiten onze band maar dat is 
bijzaak. Nu zijn we bezig om een nieuwe cd op te nemen 
en hopen deze te kunnen uitbrengen in het najaar. Een cd 
met een verrassing, maar dat moet Bob maar vertellen…
Ja, het wordt dus een cd met covers uiteraard maar ook 
met een eigen nummer. Een nummer dat juliano heeft

geschreven en ik kan nu al zeggen…het is mooi, ik kijk er 
echt naar uit. Juliano heeft al een eigen cd gemaakt met 
eigen nummer, maar nu had hij een nummer waar hij de 
band wou bij betrekken. Meer kunnen we daar niet over 
zeggen, dus hopen we nog eens gevraagd te worden om 
deze cd te kunnen promoten.

-Op de cd die hier voor mij ligt staat ook het liedje” 
Hey baby que paso”, dat is helemaal jou roots Juli-
ano, maar er hangt daar nog een verhaal aan…
Ja, toen we die cd aan het opnemen waren, was het dus 
mijn beurt om een lied in te zingen, dat liedje dus. Ik vond 
dat eenzaam voor mij en heb iedereen erbij geroepen, en 
het resultaat is dus te horen op de cd. Het is een prach-
tige samenzang geworden met al die stemmen, het geeft 
een extra dimensie aan dit liedje. Het brengt volume in het 
liedje en de plezante sfeer.
Maar we willen ook onze dank betuigen aan de producers 
want zonder hen zou deze cd maar voor de helft zo mooi 
klinken. De muziek, de begeleiding is in een keer opgeno-
men geweest, dus enkel de zang is achteraf gebeurd. En je 
voelt ook dat ons eigen inbreng hoorbaar is in de muziek 
en dat het vanuit ons hart komt. Wij doen het zoals wij het 
willen, we zijn tenslotte een liveband! 

-Iedereen heeft zijn eigen inbreng in de liedjes, ik 
hoorde jullie vertellen dat de toetsenist een grote 
aanwinst is voor jullie en inderdaad dat hoor je dan 
ook op de cd.
Ja we waren al een heel tijdje op zoek naar een toetsenist 
en opeens kwam hij uit de lucht gevallen. Hij heeft een 
meerwaarde toegevoegd aan onze band en dat maakt het 
plaatje compleet. 
Het nummer “Ride the River”, waarom die keuze?
Het is een nummer dat de linedancers heel graag horen, 
en wij spelen het graag omdat het tweestemmig gezongen 
wordt, Jacky zingt de lead en ikzelf(Bob) de tweede stem 
en het koor wordt door iedereen samengebracht. Het is 
een zeer aanstekelijk nummer. 
Wat de linedancers betreft, die kennen onze lijst soms be-
ter dan wij, zij weten ook exact welke dans op welk num-
mer gebracht wordt. Maar dan hebben we ook nummers 
die wij mooi vinden, voorbeeld we hebben eentje van 
Mark Knopfler, “Beryl”. Maar daar wordt dan niet op ge-
danst en dat spelen we dan meestal op een festival zoals 
in Aywaille en Hannut of op de oogstfeesten. Daar vinden 
we meer een luisterpubliek en dat is dan ook weer eens 

leuk om te doen. 
De mensen komen daar meer om naar de muziek te luis-
teren. 

-ik kan mij voorstellen wanneer jullie op het podium 
staan dat het een plaatje compleet is, jullie vriend-
schap, de harmonie en samenhorigheid. Het knet-
tert op het podium als jullie bezig zijn.
Ja we zijn vlijtige beestjes zou ik zeggen en dat begint al 
in de repetitie, want als onze drummer iets wil vertellen 
gebeurt dat in het Frans. Dan moet Juliano dat al verta-
len naar het Nederlands en soms wordt dat zo’n kakafonie 
maar we komen er altijd uit. Het schept een speciale band 
tussen de leden.

-Nog even over de nieuwe cd, je gaat er iets speci-
aals van maken?
We gaan opnieuw democratisch te werk gaan, er gaan zo’n 
10 of 12 goede covers op staan. En als bonustrack komt 
dan het liedje van Juliano erbij, het wordt een speciaal iets 
en meer zeg ik niet! En wanneer het uitkomt zoals we den-
ken dat het zal zijn, dan is dit prefect!

-Weet je wat ik ervaar, wanneer er een nummer zelf 
geschreven is voor de groep, dan zit de sfeer er so-
wieso al in.
Dat nummer heb ik (Juliano) geschreven en dat betekent 
nog niets, het feit dat de groep hierin meedoet, Bob gaat 
zijn muziek spelen en zijn slag zal heel anders zijn dan dat-
gene dat ik ervan gemaakt heb. Ook de solo zal er anders 
in klinken en dat zal het nummer mooi en speciaal ma-
ken.  Ik heb de rode draad erin gemaakt en nu wordt het 
verfijnd door de muzikanten in de groep. Het enige wat 
ik er nog kan over zeggen, het is een liedje die in de oren 
blijven klinken! De cd wordt op opgenomen in Oktober en 
we kijken ernaar uit!

-Zou ik jullie dan mogen vragen om opnieuw naar de 
studio te komen om jullie cd voor te stellen, want ik 
ben er echt nieuwsgierig naar?
Dat beloven wij, we komen dan zeker terug en wel met 
zijn vijven!

Webside: www.bobs-countryband.be

Interview: Eric Van de Mert
Tekst: Kaat Vandewoude                              Foto: Luc Hillaert

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


DE MAGNEET DANSERS
Waar: Zaal Magneet   Kapelstraat 50   2223 Schriek

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

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

Lessen: donderdagavond Van 20.00 - 22.30
Contact:

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

Ik werd geïnformeerd door facebook vrien-
den dat M. Callaghan geprogrammeerd staat 
op 29 Juli op het grootste Europese Country-
festival te Craponne sur Arzon in Frankrijk. 
En dus beloofde ik deze vrienden om een in-
terview te doen met hem.
-Hoe hebt U zich kunnen promoten om daar uitge-
nodigd te worden, op een van de mooiste festivals 
in Europa?
Simpel, ik heb een vriend van mij, een musicus/ singer 
songwriter, Manuel Julvez (The Roving Seats uit frankrijk) 
die vriendelijk genoeg was om mijn materiaal te bezorgen 
aan de organisatoren.

-Zult U daar op het podium staan met uw eigen band 
of wordt U begeleidt door een Europese band?
Ik speel er met mijn eigen band die afkomstig is uit Nash-
ville, ze zijn zeer enthousiast om daar te mogen spelen.

-als ik uw liedjes beluister dan lijkt het mij dat U juist 
tot aan de grens gaat om geen countrypop te bren-
gen. U overschrijdt de grens juist niet. Ik ben zelf een 
ouderwetse country freak en hou ervan om toch nog 
altijd wat meer country te horen dan wat er dezer 
dagen gedraaid wordt op de radio. Voor U een car-
rière startte luisterde U ook veel naar countrymuziek 
van de grootmeesters? Of pikte U mee van de coun-
tryscene uit de laatste 10 jaar?
Mijn vader was een groot countryfan en doorheen mijn 
kindertijd was datgene wat ik thuis altijd hoorde en naar 
luisterde. Ik groeide op met muziek van Kenny Rogers, 
Merle Haggard, Waylon Jennings, Randy Travers, George 
Jones, George Strait, Johnny Cash, Alan Jackson, Conway 
Twitty, Keith Whitley en vele anderen. Deze jongens waren 
de grondleggers voor wat ik doe.

-U bent een jong artiest, die moeten vechten om zijn 
plaatsje te veroveren onder de zon. Werk je aan een 
carrière om deze zo lang mogelijk aan te houden, 
daarmee bedoel ik, gaat U meegaan in het volgen 
van de country die momenteel actueel en renda-
bel is? want volgend jaar of vijf jaar verder zou de 
muziek helemaal anders kunnen klinken. Of zult U 

ook een soort van 
countryfreak worden 
zoals ik mezelf be-
noem?
Gelijk welke invloeden 
er nu zijn, ik ga mijn ei-
gen gang. Je kan geen 
trends volgen, ik schrijf 
en zing wat ik het beste 
kan brengen en hope-
lijk maakt dat een ver-
binding met genoeg mensen om mij een lange muzikale 
carrière te geven.

-Nu bestaat er ook zoiets als “RED DIRT COUNTRY”, 
het is wat het is maar ik ben er geen voorstander 
van, wat houdt dat eigenlijk in?
Ik hou van deze “Red Dirt Country”, het zijn invloeden uit 
Oklahoma en Texas die samengesmolten zijn tot een ge-
heel. Ik luister meestal naar deze muziek in plaats van de 
country op mainstream radio. Ik voel er meer authentici-
teit in dan wat er soms op de radio’s wordt uitgezonden.

-Wat was de reden en de inspiratie om U ertoe te 
besluiten om te gaan opnemen wat je schreef?
Een groot deel komt uit mijn familiale en vooral de mense-
lijke waardigheid die ik daar voelde. Ook heb ik inspiratie 
gehaald uit verloren liefdes en dan heb je nog de liedjes 
die ik zomaar kon neerpennen. Ik vind soms een melodie 
en een tekst en die breng ik dan samen tot één geheel.

-Ik kon geen informatie vinden betreffende uw vol-
gende release. Bent u verbonden aan een label of 
financiert U zelf uw opnames?
Ik financier zelf mijn opnames onafhankelijk. Gelukkig heb 
ik twee grote medeschrijvers en producers waar ik mee sa-
menwerk, Michael Ochs en Matt Rollings. Onlangs hadden 
we afspraak met enkele nashville labels voor de release 
van “Working Man”.

-Om uw opname van de “working Man” te ver-
wezenlijken, bent U slechts twee dagen de studio 
ingetrokken, werkt U dan met studiomuzikanten of 
maak je ook gebruik van digitaal audiomateriaal 
zoals pro tools. Want om in twee dagen een afge-
werkt product

Het is niet de eerste de beste…

mailto:caroline.van.den.acker%40telenet.be?subject=
http://www.magneetdansers.be
mailto:secretariaat%40southern-marshalls.com?subject=
http://www.southern-marshalls.com


HEART OF THE WEST
Waar: Saloon   Dorpsstraat 60   8460 Ettelgem

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

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

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

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

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

Tony Van Neste     Chrisantenstraat 28    9930 Zomergem
gsm: 0475.39.54.38
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af te leveren moet je echt wel doorwerken. Meng je 
de twee mogelijkheden dan samen, met studiomuzi-
kanten en digitale audiomaterialen?
We hebben gebruik gemaakt van beide mogelijkheden, we 
brachten tijd door met live muzikanten en dan verzorgden 
we de background vocalen en al de rest die nodig was, 
mixen en masteren.

-Wat denkt u over honkytonk muziek?
Ik hou van honkytonk, van fiddles en steel en twangy tele 
licks. De country honkytonk en bakerfields stijl van Dwight 
Yoakum, Hank Williams, Merle Haggard en Buck Owens 
blijven mij bekoren.

-het lijkt mij dat de meeste countryliedjes heden-
daags allemaal hetzelfde klinken. De meeste coun-
tryartiesten van de nieuwere lichting blijven steken 
bij de hedendaagse trend. Iedereen doet zo’n beetje 
wat iedereen doet. Voor mij is het belangrijk dat een 
artiest zijn gevoel en hart volgt en blijft werken aan 
een lange carrière zoals Garth Brooks, Alan Jackson 
en George strait, om er enkele te noemen. Wat is uw 
mening hierover?
Ik denk dat het beste is om authentiek en origineel te blij-
ven en er uw eigen ik in te steken en vooral jezelf te blij-
ven! Het zijn enkel de luisteraars en fans die kunnen zeg-
gen datgeen wat je doet authentiek is. Enkel authenticiteit 
zal de tand des tijds doorstaan! Als iedereen hetzelfde 
doet wat een ander doet…

-Moest blijken in de toekomst dat uw inspiratie om 
te schrijven een leeg vat is, zou u zich dan wenden 
tot muziekuitgevers om te zien of deze u kunnen hel-

pen? Het zou misschien hard kunnen zijn moest dat u 
overkomen want u hebt uw eigen muziekstijl.
Ik zou mij zeker tot een muziekuitgever of schrijvers wen-
den, als het mooie songs blijken te zijn dan zijn het mooie 
songs…

-George Jones had een carrière die meer dan 50 jaar 
duurde, ook Merle Haggard en Willie Nelson hebben 
reeds een zulke lange carrière. Denk je dat er van de 
actuele countryzangers of toch een deel daarvan die 
kans zullen maken om zolang succesvol op de plan-
ken te staan?
Ja ik denk dat er enkelen zijn die hun carrière gaan voort-
zetten, ze gaan misschien niet voldoen aan de keuze van 
de mens of wat country nu echt is, maar het is een evo-
lutie.

-Ik meen te kunnen zeggen dat de hedendaagse 
countrymuziek geen blijver zal worden, ben je daar-
mee akkoord?
Sommige songs en artiesten zullen volgens mij wel de 
tand des tijds doorstaan, daarmee bedoel ik niet een 
grote groep maar toch wel enkele individuele artiesten.

-wat weet jij over België?
Ik reisde reeds van Brussel naar Nederland enkele jaren 
geleden toen ik toerde met Aaron Tippin en The Lowry 
Sisters. Van wat ik gezien heb lijkt het mij een mooi land 
en zou er graag eens teruggaan en eens proeven van de 
Belgische bieren!
Ik bedank U voor het interview en wens u veel succes op 
het festival te Craponne!
www.mcallahanmusic.com
http//:mcallahan.ink.to/music             Tekst: Henri Piccini
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31ste Country Weekend Oirschot
Op zaterdag vijf en zondag zes augustus wordt de Markt in 
Oirschot weer omgetoverd tot een groots western evene-
ment voor jong en oud. Na 31 jaar heeft de organisatie ge-
kozen voor een geheel nieuwe opzet en aankleding van dit 
gratis toegankelijke evenement. Zowel het podium als het 
festivalterrein zullen een heel ander aanblik krijgen dan 
voorgaande jaren, waarbij de dansvloer van 10 x 20 even 
groot zal blijven. De aankleding van de podiumwagens zal 
geheel anders worden dan de voorgaande jaren. De aan-
kleding krijgt een eigentijds western aanzicht. 

Voor de Cowboy Kids
Een gedeelte van het festival terrein wordt speciaal inge-
richt voor de allerkleinsten

onder ons met heuse cowboy spelletjes als, Spijkerslaan, 
Hoefijzergooien, Koemelken, Kippenvangspel, Bierpul-
schuiven. Menig stoere cowboy papa zal zeker de verlei-
ding niet kunnen weerstaan om hier aan deel te nemen. 
De ruimte vanaf het podium naar het kindvriendelijke spel-
letjes terrein zal worden aangekleed als een ware Western 
Town winkelstraat, met verschillende decors.

Grote namen op Country Weekend Oirschot
Zaterdag 5 augustus [20.00-0.30 uur]
Laura van Den Elzen & Jambalaya Band (DK)
Laura van Den Elzen (19 jaar) uit Gemert is publiekstrekker 
nummer één in binnen- en buitenland. In 2016 heeft ze 
de tweede plaats behaald in de grootste castingshow van 
Europa: “Deutschland sucht den Superstar”. Laura komt 
naar Oirschot met de Jambalaya Band uit Denemarken. Ze 
brengt met haar band een mix van Country, Rock en een 
vleugje Popmuziek. Ook in Oirschot zal iedereen versteld 
staan van dit jonge talent.

Mark Hoffmann komt ook naar Country 
Weekend Oirschot.
Mark Hoffmann werd vierde in  “Deutschland sucht den 
Superstar”. In de eindronde werd hij uitgeschakeld door 
de Gemertse zangeres Laura van den Elzen. Mark is 20 jaar 
en geboren in Hamburg. Zijn vader is Duits en zijn moeder 
is Chinees. Mark speelt prachtig piano en zijn specialitei-
ten zijn de ballade en natuurlijk zijn entertainment. 
Wellicht zingt hij ook een aantal duetten met Laura van 
den Elzen.
www.lauravandenelzen.com 

Indian Summer Country Band
20 jaar geleden ontstond de Indian Summer Country Band 
met als doelstelling om dansbare country muziek te ma-
ken. Met uiterst zuivere en krachtige stem van leadvocalis-
te Trudy Kits heeft deze band al vele grote en kleine podia 
betreden in binnen- en buitenland.
www.indiansummercountryband.com 

Zondag 6 augustus [14.00-19.00 uur]
Pam MacBeth (vs) & Cash On Delivery
Cash On Delivery is een band die in heel Europa een uit-
stekende naam heeft opgebouwd. Als zelfstandige band, 
maar ook als vakkundige begeleiders van internationale 
country-artiesten als Heather Myles, Pam Mac Beth, Jodi 
Harms en vele anderen. Een leuke groep van zeer ervaren 
muzikanten met een prachtig repertoire, prachtige zang 
en virtuose instrumentale beheersing.
www.cashondelivery.org 

Route 55+
Route 55+, een formatie rondom frontman Will Claase 
met een voorliefde voor Country-rock en Rock ‘n Roll.
www.willclaase.nl/route-55-.html 

www.country-oirschot.nl 
www.evenementenoirschot.nl 
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DCMA in Nederland organiseerde onlangs 
een “Young Talent Night”. Daar kwamen 
5 opkomende artiesten zich voorstellen en 
brachten zes liedjes. We zijn aan het onder-
handelen om ook zoiets in België tot stand te 
brengen, want één ding is zeker, we hebben 
nog onbekend talent.
Onze volgende gaste zou perfect passen in het rijtje 
van opkomend talent. Gans onbekend is ze niet want 
ze maakte deel uit van de formatie Mister P en Lies. 
Na een rustpauze heeft ze weer zin om terug op de 
bühne te staan en te doen wat ze graag doet, zingen 
dus.
Ze is momenteel niet te vinden via een website want 
daar moet ze zich ten volle op werpen om een tot 
stand te brengen, maar gelukkig kregen we haar ge-
gevens door via Peggy en Dirk.

-Lies, wij kennen jou uit de tijd toen je een duo vorm-
de met Pascal en dan werd het even stil rond jou…
Ja, het was even stil om tijd te nemen om te bezinnen, 
eventjes rust nemen. Hoewel ik in de periode met Mister 
P ook al nummers begon te schrijven samen met een gi-
tarist, daar heb ik nog verder aan gewerkt, een nummer-
tje uitgebracht wat geen hoge toppen scoorde maar dat 
maakt niet uit. Het staat nog altijd op ITunes waar je het 
kan beluisteren. Dan heb ik ook een jaar in een pop rock 
coverband gezongen, maar we zijn daarmee gestopt om-
dat het alsmaar moeilijker werd om samen te komen. 
Maar toen kwam ik ook tot het besef dat ik het contact 
met de country en de Linedancers miste en ik wilde dat 
eens alleen gaan proberen. Het is niet meer zoals vroeger 
want toen stonden we een paar keer per weekend op het 
podium, maar nu vind ik dat fijn omdat het ongedwongen 
is allemaal.

-Ben je in de periode weleens naar countryavonden 
geweest om er toch bij te blijven horen of was het 
echt een stop?
In het begin zeker niet want het was geen leuke breuk dat 
ik achter de rug had met Pascal, ik had ook geen zin in de 
confrontatie en de vragen rond het stoppen als duo. Maar 
zo af en toe, mijn vriendin Ellen is ook een Linedancer, ging 
ik al eens mee naar een optreden van All Shook up. En zo 

stilletjes kwam de zin in country terug.

-Je vertelde daarnet dat je eigen nummers schrijf, 
ben je van plan om met eigen werk te komen?
Ik vind dat zo moeilijk, moest er natuurlijk op gedanst wor-
den zou ik dat geweldig vinden, maar in de countrywereld 
draaien de rollen anders. Er worden dansen geschreven 
en dan wordt er zo’n beetje verlangd dat je die nummers 
daarvan in je repertoire opneemt. Ik denk ook niet dat ik al 
populair genoeg ben om mijn eigen nummers naar voor te 
drukken, maar moest de kans zich ooit voordoen dan sta ik 
daar zeker voor open.
Ik heb er weleens over nagedacht om tussen mijn reper-
toire zo af en toe een eigen nummer te steken, maar het 
is nog altijd het belangrijkste om de mensen om de dans-
vloer te houden. Voorlopig laat ik het even knallen er zorg 
ervoor dat de mensen kunnen dansen en zich amuseren.

-Breng je dan de traditionele country of waag je je 
aan de modernere country?
Ik doe zowat alles, het belangrijkste is dat ik het graag zing 
en dat mag gerust een mengelmoes zijn. Ik zing oude num-
mers maar ook evengoed een moderner nummer waarop 
ze graag dansen, een non-country doe ik als ik het zelf 
graag hoor en kan zingen. Ik ben ook van plan om verder 
solo te gaan, het is iets meer werk en het geeft wat meer 
druk met zich mee, maar dan is het ook mijn ding en dat is 
dan ook weer leuk. Het is niet dat ik niet graag met

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

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

Julien & Ghilaine Tel: 053.79.06.08  gsm: 0498.69.65.33
Website; http://users.telenet.be/BleuCountryEagles
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-wat zou je nog willen bereiken?
Misschien toch nog eens in de studio duiken om eigen 
nummers te brengen, puur voor mezelf dan. En blijven zin-
gen zoals nu, dat zou ik al fantastisch vinden. Ik heb ooit al 
eens gezegd moest ik eens een rockband vinden om mee 
op te treden, maar ik sta voor zoveel open. Wat er op mijn 
weg komt, zien we dan wel weer en loop ik dan al eens 
tegen een muur op, dan heb ik dan ook weer die ervaring 
achter de rug.

-Je vooruitzichten?
Ja toch eerst en vooral eens werk maken van een website, 
maar ik heb wel een facebook waar de mensen mij kunnen 
op vinden. Door een website zal ik waarschijnlijk wel nog 
meer bekendheid krijgen, maar de mensen kunnen mij nu 
het best bereiken via FB en email, wat ik de gemakkelijkste 
manier vind.
Een cd, de nummers zijn er maar een cd financieren is ook 
heel duur, ik had het geluk dat een vriend van mij het voor 
singel cd heeft opgenomen voor mij. Misschien moet ik 
dat eens op spotify plaatsen. Het nieuwere publiek die het 
niet weet kan dit nummer vinden op iTunes.

voor info:

E-mail: liesvangoethem@hotmail.com
gsm:     0032 479 47 15
facebook: www.facebook/lies.vangoethem/

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

THE FIRE GUNS
Waar: Clublokaal   Ekersedijk   2000 Antwerpen

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

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

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

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

Website: www.thegrizzlylinedancers.be
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mensen samen werk maar dan moet je ook met veel meer 
rekening houden. Ik heb Ellen mee voor mijn geluid te be-
dienen en dan ook Shari die zorgt voor inladen en uitladen 
en zorgen dat alles in orde is. We zijn drie dames samen en 
het is altijd een leuke boel.

-wie zijn jouw grote favorieten?
Zonder twijfel The Dixie Chicks en Miranda Lambert. Ik ben 
naar de Dixie chicks gaan zien in Nederland en dan nog 
eens in België. Deze zijn ook geëvolueerd want vroeger 
was dat echte country en Miranda Lambert dat is meer 
countryrock.

-Onlangs stond je op het podium bij Peggy en dirk, 
op de affiche samen met Connie Lee en Miss Lana, 
hoe heb je dat ervaren?
Ik vond het heel tof, wel intimiderend, Connie Lee en Miss 
Lana zijn heel goede zangeressen en dan schiet de vraag 
door mijn hoofd of ik daar wel aan tippen, maar aan de an-
dere kant is het dan heel fijn om te zien wat die dames in 
hun mars hebben. In het begin was dat intimiderend maar 
uiteindelijk heb ik er enorm van genoten. En ook leuk dat 
er geen kattigheid was, het was direct hallo en hoe is het, 
nadien kwam Nicky ook nog binnen en ja het was erg leuk. 
Kijk, het is voor iedereen een hobby en we doen allemaal 
hetzelfde en het vrouwelijk repertoire is ook beperkt. 
Maar enkele mailtjes onder elkaar hebben ervoor gezorgd 

dat we alle drie een ander repertoire brachten.

-hoe wil je verder evolueren?
Moeilijke vraag, zoals het nu loopt vind ik het echt goed, 
een tiental optredens per jaar ben ik al blij mee. Het mag 
gerust naar twintig optredens gaan, maar ik word binnen-
kort 32 jaar en ik wil aan kindjes beginnen en realistisch 
gezien zou ik het tempo van vroeger zeker niet meer kun-
nen. Twee tot drie optredens per maand is voor mij ideaal, 
maar elk weekend drie vier keer, neen die tijd wil ik niet 
meer. Het moet leuk blijven, werken, een vriend, een baby 
en dan nog zingen, het moet mooi verdeeld blijven. 
Ik sta nu in Augustus ook op het festival in Thorn en ik kijk 
daar keihard naar uit. Ik ben er nog nooit geweest, maar ik 
heb gehoord dat het echt een groot en mooi evenement 
is. Ik heb contact genomen met Gitta om te vragen welke 
dansen daar meer gedanst worden, ik ga mij daar zeker op 
afstemmen. Ik ga zeker zenuwachtig zijn die dag, maar dat 
is standaard hoor, ik ben nu eenmaal een zenuwpees.
Maar ik ben vooral blij dat ik daar de kans krijg om op te 
treden, ik sta er de zaterdag en mijn vriend, die is een pun-
ker die moet meekomen van mij. Dat moment wil ik hem 
dichtbij. Het is echt de eerste maal dat ik in Nederland ga 
optreden. En misschien is dit een springplank om verder 
te geraken, maar gelijk waar ik kan optreden, ik vind het 
altijd leuk. Ik heb sinds kort mijn rijbewijs, dus ik kan nu 
overal naartoe.
Verder zou ik ook graag nog iets akoestisch willen doen, 
maar voor een kinedans publiek is dat niet zo evident na-
tuurlijk, maar een luisterpubliek, ja dat is een uitdaging, 
maar misschien moet ik mij daar eens verder in verdiepen.
Ik neem ook altijd mijn gitaar mee op het podium, ik speel 
niet elk nummer mee, maar het is wel leuk.

-Hoe ben jij eigenlijk in de country terechtgekomen?
Ik heb muziekschool gedaan en gitaarlessen gevolgd en 
speelde ik op mijn kamer. Toen schreef ik ook al enkele 
liedjes, en toen had ik online een dj leren kennen en die 
zocht iemand om enkele liedjes in te zingen. Ik heb daarop 
gereageerd en daar zijn ook enkele nummers in kleinscha-
lige oplage in de winkels beland. Het was zo dat Mister P 
mij heeft gehoord en mij gevraagd om met hem eens mee 
te gaan. Dat was eigenlijk het begin van mijn carrière in de 
country. Het si een mooie ervaring geweest, een podium 
had ik nog niet gezien maar een studio.
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Dit interview dateert van Zondag 9 Juli, heel 
kortbij dus. Dit interview getuigt dat wij 
soms in het ondiepe springen en zelf de band 
niet goed kennen maar dat maakt het ook 
weer spannend. Ook het feit dat we iedereen 
wel de kans geven om eens naar de radio te 
komen.
Toen de heren van deze band binnenkwamen 
was de verrassing groter dan we dachten, 
voor mij althans.
De Tony kwam mij bekend voor, uit de tijd dat 
ik nog bezig was met CAWAB, en dan nog twee 
mannen om U tegen te zeggen. Stewart Barnes 
en Charley.
Wie luisterde naar de radio zal geweten hebben 
dat er heel wat werd afgelachen tijdens dit in-
terview en de vertalingen ervan komen niet al-
tijd goed over, dus de redenen van de lachsalvo’s 
moeten wij jullie jammer genoeg onthouden.
-Kaat, wie heb jij vandaag meegebracht naar de stu-
dio?
Ik heb de Tony Vee Band uitgenodigd en ik moet eerlijk be-
kennen dat ik echt niets weet over deze band. Maar toen 
ik daarnet hoorde dat jij drie van deze mannen kende, was 
voor mij de verrassing compleet. Ik weet dat er hier twee 
muzikanten bij horen die eigenlijk bij wijlen Jimmy Law-
ton speelden. Voor mij is dat een bewijs dat Tony ook een 
goede zanger moet zijn, want hij is zo’n beetje in Jimmy 
zijn plaats getreden, bangelijk!
-Ja en ons Kaat kwam daarnet al een paar keer de 
studio binnen, onder de indruk van wat de heren al-
lemaal aan het vertellen waren.
Stel jullie maar eens voor aan de luisteraars en le-
zers van ons programma en magazine.
Ik ben dus Tony Vee, ik ben de zanger van de Band, ik 
speelde vroegere jaren bij de “Double Dynamic band” ge-
had, waarmee we een award hebben binnengehaald bij 
CAWAB. Dit was als beste spelende Electrische groep, ook 
tweemaal twee geweest en dan nog een keer eerste ge-
weest met een andere groep als beste nieuwkomer. En ik 
heb een paar keer mogen optreden bij Jimmy Lawton ook.
-Ja, dat begint al te tellen he, dat is een heel mooi CV 

dat je aan het opbouwen ben. Hoe ben jij eigenlijk 
terechtgekomen bij Jimmy Lawton?
Ik heb hem leren kennen de dag dat hij eigenlijk naar Bel-
gië gekomen is, in de grote zaal van Bobbejaanland en 
toen hij verhuisde naar de Countryhall en daar leerde ik 
Stewart kennen en Charley kende ik eigenlijk al van de 
Western Club waar hij speelde met de groep “Rawhide”.
-Er valt iemand zijn euro, Kaat valt van de ene verba-
zing in de andere…
Ja, ik weet toen ik je daarjuist zag zitten, dat gezicht 
vergeet je niet echt, maar na de “Double Dynamic 
Band”, heb je toen een hele tijd bij Jimmy Lawton 
gespeeld?
Neen ik heb een paar keer met hem opgetreden, want 
ik ben blijven spelen met de” Double Dynamic Band” tot 
twee jaar geleden ongeveer. Dan heeft de gitarist besloten 
om uit het leven te stappen en dan is de groep uiteenge-
vallen. Maar ondertussen speelde ik al samen met deze 

mannen, want Jimmy was ziek gevallen er moesten nog 
een paar contracten nagekomen worden. En zo ben ik bij 
die mannen gebleven.
-Wie heb je dan nog meegebracht naar de studio 
Tony?
 Ik ben Charley, de bassist van de band, zoals daarjuist al 
vernoemd werd, ben ik begonnen als de bassist bij de Blu-
egrass groep “Rawhide”. Ik heb daar met mijn “Schoon-
moeder” gespeeld, zo noemde ik mijn contrabas. Ik ben 
bij “Rawhide” weggegaan omdat Jimmy mij vroeg om bij 
hem bas te komen spelen, dat was in het begin in Bob-
bejaanland. Dan hebben wij de “Hot Bever Band” gesticht, 
Stewart was daarbij en daar speel ik nog altijd mee. Ik ge-
raak niet van die man af. Dat betekent dat we bijna dertig
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jaar samen zijn en nog niet met elkaar getrouwd. Enkele 
jaren geleden heeft Stewart zijn vrouw mij eens gevraagd 
hoe ik tegenover Stewart stond. Mijn broer was dan juist 
een paar weken ervoor gestorven, en ik gaf als antwoord: 
”God nam mijn broer weg van mij, maar hij gaf mij een 
ander in de plaats”.

- Wat is er erger Stewart, 30 jaar samen spelen met 
Charley of getrouwd zijn?
Ik hou ervan getrouwd te zijn en te spelen met Charley, 
wij spelen al een hele tijd samen. Eigenlijk speel ik samen 
met hem tot ik mijn geld terugkrijg… neen, dat is niet waar 
hoor, grapje. Kijk, Tony doet zijn best om Jimmy te vervan-
gen, Charley s hier nog altijd en we hebben een nieuwe 
drummer, dus het kan niet misgaan.

-Dus Steve, stel jezelf eens voor…
Dus zoals ze zeggen, ik ben Steve, sinds kort de drummer 
van de band. Ik ken die mannen al jaren. Ik heb zelfs nog 
de “Double Dynamic Band” no2 geweest, we volgden die 
mannen zoveel we konden; We maakten ons instrument-
jes en zaten dan naast het podium juist hetzelfde te doen 
als die mannen. Ik ben dan in de country gerold en heb 
zowat van alles gedaan en dan opeens kreeg ik de kans 
van mijn leven om bij die mannen te komen spelen. Dat 
was Charley die mij opbelde met die vraag. Ik ging naar de 
eerste repetitie met een groot ei in mijn broek, want met 
die mannen samenspelen…

-Charley, jij hebt hem opgebeld?
Ja, dat is een van de beste beslissingen die ik genomen heb 
in mijn leven. Ik heb hem op een Maandag gebeld om te 
vragen bij de band te komen, want we moesten de Zater-
dag een optreden doen. Hij heeft twee uur gerepeteerd 
met ons, en wat hij presteerde die zaterdag, daar neem ik 
mijn pet voor af.

-Zie wat dat voortbrengt he, om te oefenen op die 
zelfgemaakte instrumentjes… en het moet gezegd, 
het is geen doorsnee repertoire dat jullie brengen. 
Daar bedoel ik mee, niet specifiek linedans gerichte 
nummers.
Ze kunnen erop dansen maar we zijn niet linedans gericht, 
we hebben ook eigen nummers ertussen. Het is wel zo, 
de nummers die we brengen zijn meestal bestaande num-
mers maar we brengen die op onze manier. Wij maken 

daar onze eigen bewerking op, elk heeft zijn inbreng.
Stewart, wat draagt jouw voorkeur om te spelen?
Gitaar… maar dat is niet wat je bedoelt zeker, mijn voor-
keur gaat uit naar countrymuziek. Maar mijn interesse 
gaat ook uit naar Blues en alle vertakkingen van de coun-
trymuziek. Country overkoepelt zo’n beetje alles, oldtime 
muziek, jazz en ik hou enorm van bluegrass. Maar ik hou 
vooral van country, daar kan ik wat speed, snelheid inste-
ken en daar hou ik van.

-Stewart, wat ik mij nog herinner van toen ik jong 
was, hoe jij je gitaar bespeelde, niemand doet jou 
dat na… je gaf een “Rockytouch” aan het country 
spelen.
Ik speel allang gitaar, sedert mijn elfde jaar en ik hield van 
Rock’n Roll, ik luisterde veel naar Bill Haley. Ik hield niet 
van Bill Haley maar van de gitaristen, en dan vooral de solo 
in het lied “Rock around the clock”. Ik moest en wilde dat 
snelle gitaarspel ook kunnen en zo ben ik blijven oefenen 
en zie wat ik nu kan. Met een gitaar kan je zoveel dingen 
doen, je kan alle kanten uit met dit instrument.

-Kunnen jullie hem nog volgen in het spelen?
Ja hoor, dat lukt ons aardig!

-Jullie hebben een heel uitgebreid palet aan country-
muziek dat jullie brengen…
Wij brengen country maar ook countryrock, rockabilly en 
zo, maar de countrynummers die wij brengen zijn niet de 
populaire nummers. Ons repertoire is niet specifiek gericht 
naar linedancers, we kunnen ons wel aanpassen maar dan 
spelen we terug wat een ander speelt. En we willen ons 
toch zo’n beetje onderscheiden van andere groepen.

-Hoe kan je het best een show omschrijven van jullie, 
wat mogen de mensen verwachten?
Een heel gevarieerd programma en meestal tijdens de eer-
ste set laten ze ons doen, vanaf de tweede set komen ze 
allerhande liedjes vragen. Wij proberen zoveel mogelijk 
die verzoekjes te doen natuurlijk en ook nieuwe nummers.
We maken wel een playlist op maar volgen die eigenlijk 
niet. Wij spelen eigenlijk zoals we het geleerd hebben van 
Jimmy, op het gevoel.

-Jimmy Lawton is jullie grote leermeester geweest? 
Wat was er zo speciaal aan Jimmy?
Ja van ons allemaal eigenlijk, en we hebben er allemaal 
veel van geleerd en ook van Stewart leren we nog elke dag 
bij.
Stewart: hij was een zeer goede zanger, ik toerde met 
hem in Engeland voor hij naar België kwam, dat was in het 
Wembley stadium. Hij was ook een fijn mens en een echte 
perfectionist en dat sierde hem.

-Ik herinner mij nog toen ik bij de radio begonnen 
ben en heel veel artiesten heb ontdekt, hoe moeilijk 
het was om de mensen te entertainen en goed werk 
te leveren. Bij Jimmy zag en voelde je dat niet, hij 
was een entertainer op het podium en trok het volk 
mee. Het leek allemaal eenvoudig maar dat was het 
niet.

Hij heeft vroeger ook een show gedaan in Las Vegas, dus 
daar moest je kunnen entertainen en dat is een goede 
leerschool geweest voor hem. 

-Stewart, ben jij met Jimmy samen naar België ge-
komen?
Neen, ik speelde in een band die Amerikaanse artiesten 
begeleidde en hij was er een van. Toen we elkaar beter 
leerde kennen heeft hij mij gevraagd om mee te gaan naar 
België. Ik ben meegekomen en kijk, ik ben er nog steeds. Ik 
wacht tot ze die tunnel hebben gebouwd…?

-Toen Jimmy jou vroeg om mee te komen naar Bel-
gië, vroeg je niet waar die stad lag?
Ach nee, ik kende België al, van toen ik in 1958, ze hadden 
dan juist het Atonium gebouwd voor de wereldtentoon-
stelling, ik passeerde toen met de voetbalploeg van de 

school om te gaan spelen in Duitsland. In die tijd dachten 
wij dat België een weg was naar Duitsland! Maar België is 
een zeer mooi land met vele mooie plaatsen om te ont-
dekken. Mijn fans uit Engeland die overkwamen vonden 
het allemaal een zeer mooi land met mooi plekjes. Zelfs 
Bobbejaanland vonden ze mooier dan Disneyland, het was 
een echt Belgisch product. Het eten en de hele opzet, Dis-
neyland is fake daarentegen. Bobbejaanland was op zich 
een stad waar je thuiskwam. Jullie hebben een mooi land.

-Stewart, kan je mij enkele namen noemen waarmee 
je indertijd in het Wembley stadium hebt gestaan?
God, dat zijn er te veel om op te noemen. Je moet weten 
dat wij zo’n 13 to 15 keer per jaar optraden, zo’n 6 of 7 jaar.
Ik vond ze ook allemaal zo vriendelijk en simpel.
Om daar eens op in te pikken, ik ben eens met onze vorige 
drummer naar Verviers geweest. Er is daar een café, Route 
66 denk ik dat het heet, waar ze ook optredens organi-
seren; Wij hebben een gemeenschappelijke held, Albert 
Lee. Wij gingen dus daar naartoe en Ivo had verschillende 
foto’s en documentatie verzameld van Albert Lee, ook een 
grote meneer op de gitaar. Hij speelde met de Everly bro-
thers en ook met Emmylou Harris en noem maar op. Wij 
begonnen daarmee te praten en dat was precies of hij je 
al jaren kende.

Hoe kunnen de mensen jullie bereiken, want ik ben 
zeker dat jullie een groep zijn die bij verschillende 
organisatoren de gaten kunnen opvullen als het op 
countrymuziek aankomt…
We hebben zopas een nieuwe site: www.tonyveeband.be
Via deze site kan je ons ook op FB terugvinden.

-Wij vonden het heel tof om jullie in de studio te heb-
ben en hopelijk zien we elkaar binnenkort op een of 
ander optreden, bedankt om langs te komen!

Interview: Eric Van deMert
Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert
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TAHTANKA COUNTRY DANCERS
Waar: Den Meulenbempt    Bergensesteenweg 3   1600 Sint-Pieters-Leeuw

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

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

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

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

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

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


Van veulen tot paard:
Enkele weken geleden is Katousj gearriveerd op onze ranch. Katousj is een merrie die bij particulieren is geboren en 
opgegroeid. Ondertussen is ze 5 jaar en klaar om zadelmak te maken.
Het parcours was echter geen gemakkelijk parcours aangezien zij geen degelijke veulentraining had ondergaan. Een 
fenomeen dat we vaak tegenkomen bij particulieren die zelf een veulen fokken maar de taal van het paard niet goed be-
grijpen. Een veulentje is extreem schattig en lief waardoor de drang om het te betuttelen en tegen je aan te laten lopen 
snel groot is. Toch leuk als dat kleine wezentje speels tegen je aanspringt en komt knuffelen, niet? Dit is ook hoe katousj 
is opgevoed. Nu is Katousj een grote merrie van 1m70 en 500-600 kilo die geen respect heeft voor de persoonlijke zone 
van mens en dier. De eerste keer toen ik met Katousj van de weide naar de piste liep schrok ze van alles en vergat ze vol-
ledig dat ik naast haar liep. Dat maakte dat het een zeer gevaarlijke situatie werd. Ondanks dat Katousj en haar mama 
sinds haar 2de levensjaar in onze kudde leven was het toch een lang traject om haar de basis principes van paard zijn 
terug aan te leren. Als je niet weet hoe je een veulen moet trainen laat je het beter gerust maar uiteraard is het altijd 
beter om van de eerste dag met je veulen te werken. Een beetje zoals peuter en kleuter onderwijs. Daarom wil ik jullie 
hier enkele tips geven hoe je je veulen kan trainen. Van bij de geboorte ondergaat het veulen verschillende externe en 

interne prikkels die zijn/haar gedrag en leer-
proces verder zullen bepalen in de toekomst.
Om later een evenwichtig paard te hebben dat 
zich goed aanpast aan onze humane wereld 
dus als gedomesticeerd paard is het belangrijk 
om vanaf de eerste uren “ de inprenting fase” 
met je veulen bezig te zijn. 
Inprenting is een leerproces dat plaatsvindt ge-
durende een periode tijdens de eerste levens-
fase van een dier. Dit is een periode waarin het 
veulen extra gevoelig is om bepaalde proces-
sen te leren. Het veulen zal de rest van zijn le-
ven deze processen als natuurlijk ervaren. De 
inprenting fase van een veulen is het meest 
actief binnen de eerste 24 uur maar blijft aan-

zienlijk aanwezig tussen 0 en 3 maanden. In deze periode is het gemakkelijk om positief gedrag dat we later wensen van 
het volwassen paard nu al te leren zodat het onbewust gedrag wordt bij het veulen.
De valkuil is dat je ook ongewenst gedrag gemakkelijk kan aanleren en dit zal na de inprenting fase moeilijk af te leren 
zijn. Naast het aangeboren gedrag (reflexen, instincten zoals het vluchten bij gevaar), zal je veulen in de eerst komende 
3 ontwikkelingsjaren verschillende soorten gedrag aanleren van zijn soortgenoten.

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

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

Contact: +32.473.43.25.64 
 E-mail: info@infinitydancers.be                                                        Website: www.infinitydancers.be
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Evelien’s Column
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Hoe meer leiderschap en zelfzekerheid 
je uitstraalt hoe sneller je veulen zal 
volgen . Dus ook een leuke oefening 
voor jezelf. Ik laat ook altijd de hoef-
smid even naar de hoefjes van het veu-
len kijken wanneer hij voor de merrie 
komt. Zo leren ze al snel dat dit geen 
bedreiging of onaangename ervaring 
is. En dan kan je zelf regelmatig eens 
de hoefjes opnemen. Van een moeilijk 
paard bij het bekappen of beslagen is 
een nachtmerrie voor elke hoefsmid en 
eigenaar. Het creëert ook zeer gevaar-
lijke situaties. Andere  praktische oe-
feningen zijn gewenning aan vreemde 
voorwerpen zoals een halster een de-
ken. Hoe sneller je ze hieraan went hoe 
gemakkelijker dit gaat in hun verdere 
ontwikkeling . Ik doe dit al de eerste 

dag als ze geboren zijn. Kort een halstertje en je jas er even over leggen. vergeet niet om altijd de mama te betrekken. 
Wanneer Je veulen gewend is aan het halster kan je al eens proberen om te stappen met mama    en veulen aan een 
korte touw zodat je kan loslaten als het veulen panikeert.
Meestal zijn ze de druk van het 
touw snel gewoon. Wanneer dit het 
geval is kan je leuke grondoefenin-
getjes beginnen doen en het veulen 
leren om te keren rond de achter-
hand of een paar stapjes achter-
waarts te gaan. 
Zo met deze tips kan je starten om 
op een speelse manier je veulen 
voor te bereiden op het leven als 
volwassen paard in onze gedomes-
ticeerde wereld.

Go out and have fun. En maak van 
je veulen een gebalanceerde vier-
voeter

       Evelien van de mert
       HR consultant & ontwikkelingscoach
       IN-D coaching & consulting
       Website: www.in-d.be
       E-mail: info@in-d.be
                                             Tekst & Foto’s: Evelien Van de Mert       

*Het Agnostisch gedrag (vechten of vluchten), territorium gedrag ( het tegen soortgenoten verdedigend gebied), sociaal 
gedrag (communicatie door het uitwisselen van prikkels en signalen) en conflictgedrag ( wanneer er gelijktijdig verschil-
lende gedragssystemen worden ontwikkeld zoals gedragsremming, ambivalent gedrag, oversprong gedrag en opgericht 
gedrag). Het is voor ons als mens onmogelijk om onze veulens deze wijze levenslessen mee te geven. Om ons veulen 
dus paard te laten zijn is het noodzakelijk dat het opgroeit in een kudde. In de eerste plaats een kudde met volwassen 
dieren ( vooral merries). Zij zullen dus een groot deel van de gedragstraining op zich nemen. Het is wel belangrijk dat wij 
de lessen die het veulen door zijn soortgenoten zal leren ook doortrekken in onze dagelijkse omgang met het veulen. 
De ontwikkeling van deze gedragingen zal voldoende zijn om het veulen te helpen overleven in de natuur. Aangezien 
onze veulens niet in hun natuurlijke habitat leven zullen er extra gedragingen moeten worden aangeleerd om hen aan 
te passen aan onze humane omgeving.
Hiervoor zal je volgende soorten gedragingen aan jouw veulen leren namelijk gewenning ( het niet meer reageren op 
een prikkel)en klassieke conditionering ( het opvoeden door natuurlijk gedrag, reeds aanwezig gedrag te versterken af 
te zwakken), Operant/Modern conditioneren ( het opvoeden door nieuw gedrag aan te leren).

In de eerste plaats is het belangrijk 
dat het veulen vanaf de eerste da-
gen buiten kan lopen. Dit is zal een 
grote invloed hebben op de verdere 
ontwikkeling van het veulen. Ook is 
het heel belangrijk dat je binnen de 
24 uur contact maakt met het veulen 
zonder de moeder onnodig te stres-
sen. Dit kan je best doen door eerst 
de moeder te benaderen en even-
tueel te borstelen. Tijdens deze bor-
stelbeurt kan je in de eerste plaats 
checken of je merrie geen verwon-
dingen heeft opgelopen van de bevalling en zo ook contact zoeken met het veulen. Door het zachtjes aan te raken en te 
aaien zal het veulen al snel begrijpen dat je geen bedreiging bent. 
Zie de eerste dagen echt als een opbouw van de relatie tussen jou en het veulen. Trek het veulen zeker nooit weg bij de 
merrie. Dit zorgt enkel voor stress bij het veulen en de moeder wat ervoor kan zorgen dat het veulen een onaangenaam 
gevoel koppelt aan werken met mensen. De eerste weken leer je voornamelijk basis regel zoals je ruimte bepalen. Tot 
hier kan je komen en niet verder. Als je een wat dominanter veulen heb zal het proberen om van punt a naar punt b te 
gaan door je proberen weg te duwen. We hebben dan de neiging om opzij te stappen en het veulen door te laten, zo stel 
je je op in een onderdanige positie wat uiteraard niet goed is als mentor.  Zorg dat je stevig op je voeten staat en leidt het 
veulen zachtjes om je heen. Dat doen de paarden in de kudde ook. Je kan al heel vroeg je veulen leren volgen. 
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THE COUNTRY HORSE DANCERS VILVOORDE
Waar: Stedelijke School Kinderkoppen  Vlierkensstraat 49   1800 Vilvoorde

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

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

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

THE DILIGENCE COUNTRY DANCERS
Waar: Gemeenschapscentrum Ijzermael   Monseigneur Raeymaekersstraat 11   

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

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

* Nikolaas Tinbergen/ The study of instincts & Animal behavior.

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


Federaties en festivals die verdwijnen, het 
is schering en inslag de laatste jaren binnen 
de countryscene, maar gelukkig zijn er nog 
mensen die erin geloven en volharden. Bij 
deze mensen horen zeker ons volgend kop-
pel, en Jean Pierre, de bezieler van dit ma-
gazine heeft mij dat jaar na jaar beaamt. Dit 
koppel behoort zeker tot de grote voorbeel-
den van hoe een festival er komt en een blij-
ver wordt. Ik stel jullie voor aan Jean en zijn 
charmante vrouw Sonia.
-Jean, 25 jaar Country Festival of Moresnet City, is 
dat een organisatie van het feestcomité van More-
snet?
Het feestcomité bestaat uit een carnavalsvereniging 
groene dragoner, dan heb je de harmonie, het Coral St. 
Remy,en een schietersgilde Saint Jean-Baptiste. Dan heb je 
het neutrale feestcomité, de bedoeling is dat er in samen-
spraak met hen ervoor gezorgd wordt, dat we tezamen 
grote activiteiten realiseren. Zo is er tweemaal per jaar 
kermis, een keer met Pinksteren en dan het eerste week-
end van September. De September kermis is er eentje van 
het dorp, en die valt samen met ons festival. Maar daar 
schiet niet veel van over, zonder het festival zou er allang 
geen kermis meer bestaan.
-Hoe ben je er ooit op gekomen om zo’n evenement 
te organiseren?
We hebben eerst verschillende activiteiten geprobeerd, 
en in overleg met het bestuur hebben we ervoor gekozen 
om iets met country te doen. Dat kwam ook omdat goe-
de vrienden van ons, Gilbert en Johanna die zaten in de 
countryscene hier in de regio, waar ze gingen dansen en 
festivals gingen bezoeken. Zij waren ook bijna ieder week-
end op stap en zo zijn we enkele keren met hen mee ge-
weest, om te kijken en te luisteren. Ook hadden we Freddy 
Sips, een bekend iemand binnen de country, hij was ook 
lid van een de vroegere band “Phil and the band”. Daar 
hadden we contact mee, en die heeft ons geholpen met 
de programmatie en contacten leggen. Dus besloten we 
om een festival te organiseren, onze bedoeling was niet 
om groeien naar iets groots, wel naar kwaliteit met een fi-
nancieel draagvlak. We hebben een tijd geprobeerd om er 
een tweedaagse van te maken, maar dan stelden we vast 
dat het publiek zich verdeelde over de twee dagen. Dus de 

inkomsten lagen niet 
hoger maar de kosten 
waren wel zwaarder 
om te dragen. We 
hebben dat enkele ja-
ren geprobeerd maar 
dat kwam niet van de 
grond. Daarom heb-
ben we dan op zater-
dag een andere pro-
grammatie voorzien.
De bedoeling is altijd 
geweest: het moet 
niet groot zijn, maar 
de sfeer en gezellig-
heid moet er voel-
baar zijn. Wij investe-
ren heel veel tijd en 
mankracht hierin, om 
decoratie te maken, 
en het geheel te versieren. Wanneer je toekomt zie je een 
welkomstbord hangen, een windmolen enzovoort. Na zo-
veel jaren hebben we een mooie verzameling aan versie-
ringen bijeen, nu moeten we eigenlijk enkel wanneer er 
iets kapot of versleten is dat vervangen. 
-Als we eens het rijtje aflopen van het eerste jaar 
tot nu, dan komen we tot de vaststelling dat jullie 
telkens weer een mooie programmatie op de affiche 
staan hebben. Hoe maken jullie een keuze wie er op 
de affiche komt te staan?
Wij gaan vooral gaan luisteren naar de bands en dan gaan 
we voort op ons “Buikgevoel”. Het gebeurd soms dat we 
naar een band gaan luisteren en dat we voelen dat zee nog 
beter zullen worden, en dus wachten we nog een tijdje af. 
Dat is een persoonlijke schatting hoor, daarmee bedoelen 
we zeker niet dat we het altijd bij het rechte eind hebben. 
-Jullie liggen hier op het drielandenpunt, dus jullie 
bezoekers op het festival zijn een mengeling van na-
tionaliteiten veronderstel ik. Hoe country minded 
zijn de mensen hier in de streek?
Ja we hebben bezoekers uit België, Nederland, Duitsland 
en zelfs uit Luxembourg. Hier in de regio zijn er nog heel 
veel clubs, grote groepen en zeker ook uit Duitsland. Maar 
we hebben er ook altijd voor gezorgd dat we bands op de 
affiche staan hebben. Een soloartiest kan, maar dan boe-
ken we die samen met een band.

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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geplaatst worden. Waar de noodverlichting moet hangen 
enzovoort. Ook hebben we naast de grote tent een kleine 
ruimte voorzien waar mensen die roken kunne zitten, dan 
zetten we bij mooi weer dus een deel van de zijwand van 
de grote tent hiervoor open. Want binnen in de tent wordt 
niet gerookt. We voorzien ook altijd twee dansvloeren, een 
voor de linedancers en een voor de koppeldansen, en ook 
aan het luisterpubliek schenken we voldoende aandacht. 
Wij werken met een heel grote tent die natuurlijk onder-
steund wordt door palen in het midden, dus plaatsen we 
het publiek in de ene helft van de tent en de dansers krij-
gen de andere helft. Wat wij ook doen is, we leggen brief-
jes op de tafels, waar de mensen kunnen opschrijven wat 
ze goed vinden of wat er nog kan verbeterd worden. Dan 
zien we dikwijls een papiertje passeren waar opstaat dat 
ze liever een dansvloer in het midden zouden willen. Maar 
met die palen in het midden zou dat zeker geen voordeel 
zijn en ben ik er zeker van dat we dan de reactie zouden 
krijgen van:” Die palen staan in de weg om te dansen”. De 
dansers willen altijd vooraan bij het podium dansen, wij 
zeggen, neen we hebben ook mensen die graag luisteren 
en daarom…
-Jullie werken dit echt tot in de puntjes uit, hoe krijg 
je het voor elkaar?
We maken natuurlijk deel uit van een bestuur, waar ook 
jonge mensen bijgekomen zijn en dat maakt dat wij ervoor 
zorgen dat het draaiboek mooi uitgewerkt is en dat we 
zo’n beetje delegeren wat er moet gebeuren. Ooit gaan 
we de fakkel moeten doorgeven, maar daarvoor moet je in 
de eerste plaats zorgen dat er opvolging is. We willen voor-
komen dat het een automatisme wordt, want dan wordt 
het gevaarlijk en kan je fouten maken.
-Op de affiche staat vermeldt, ingang 8,00 €, hoe 
krijg je dat voor elkaar met zo’n affiche?
Reeds 25 jaar vragen we 7,50€, in Belgische franken was 
dat toen 300 frank en we hebben altijd geprobeerd dat zo 
te houden. Het festival moet voor iedereen toegankelijk 
blijven en natuur lijk kan je daar discussies hebben dat de 
mensen redeneren als zijnde dat het niet veel zaaks kan 
zijn voor die prijs. Maar wanneer je het duurder maakt is 
daar ook geen positieve reactie op. En wanneer we kijken 
naar Nederland, dan zie je dat daar ook die prijzen worden 
gehanteerd. Het is hier een hele organisatie en we heb-
ben altijd geopteerd voor live-bands, en we moeten eerlijk 
zijn vele verplichte onkosten zoals sabam, elektriciteit zijn 
allemaal duurder geworden. Ik heb met onze penning-
meester al een paar keer hierover een discussie gehad, 

met uitzondering voor deze speciale editie dan, maar we 
moeten realistisch blijven en het wordt inderdaad alsmaar 
moeilijker om het te realiseren voor de prijs van acht euro.
Dit jaar mochten we rekenen op een ondersteuning van 
de Nationale Loterij, dit komt doordat wij intensief mee-
gewerkt hebben aan het project over de viaduct die hier 
over Moresnet loopt. Dus twee weken na ons festival vo-
rig jaar hebben we dit kunnen realiseren om het bestaan 
van deze brug te vieren, alles geheel gratis, en daardoor 
zijn we in aanmerking gekomen voor een subsidie voor 
ons festival dit jaar. Deze bestond vorig jaar honderd jaar, 
die is gebouwd geweest tijdens de eerste wereldoorlog. 
Deze werd deels vernietigd in de tweede wereldoorlog 
en terug opgebouwd geweest. Tot 1996 was dit de lang-
ste Europese spoorbrug. Het werd gevierd met lezing over 
het ontstaan en verwezenlijken van die brug, er werd mo-
gelijkheid gegeven om op de brug te lopen. Sonya heeft 
intensief gewerkt aan het verhaal, de hele historie van de 
brug in tekst verwerkt. Door die tekst op te stellen heeft zij 
dan een theatershow in elkaar gestoken. Dan hebben we 
de teksten ingesproken, de muziek uitgekozen, foto’s uit-
gezocht en met zo’n vijftig mensen hebben we dan op een 
grote scene een show gebracht van een uur waarin de ge-
schiedenis van de brug werd uitgebeeld. Sonya is een heel 
creatieve persoonlijkheid en ik probeer dan logistiek crea-
tief te zijn voor haar. In het museum was een tentoonstel-
ling met alles wat te maken had met deze spoorweg. Hier 
op de begraafplaats werden ook de graven van 9 Russische 
soldaten die hier gewerkt hebben volledig vernieuwd en in 
ere hersteld, op vrijdag was de ambassadeur van Rusland 
hier aanwezig om dat officieel te openen.
-Het countryfestival is op zondag maar er is ook pro-
grammatie de zaterdag?
Ja op zaterdagavond geven we de kans aan plaatselijke 
bands om op te treden. En dat varieert van muziek uit 
de jaren 70-80 met de coverband “Déjà Vu” en “Back in 
Time”, of moderne muziek zoals dit jaar “The Pinky Pigs 
Killers”. Het zou jammer zijn om een tent op te bouwen en 
die maar 1 dag te gebruiken. We hebben hier ook een zaal 
in het dorp maar daar zouden we niet dezelfde sfeer kun-
nen creëren als op het terrein.
-Vertel onze lezers, waarom ze dit festival niet mo-
gen missen…
Heel eenvoudig, we hebben een zeer gevarieerde pro-
grammatie met live bands, in een gezellige sfeer en zeer 
mooie omgeving.

COUNTRY CLUB MOONSHINE
Waar: Country Club Moonshine   Molendreef 5   4721SE Schijf (NL)

Lessen: woensdagavond Van 20.00 - 22.00
Contact:

Melis Boonzaijer
Tel: (0031) 0625.41.16.79

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

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

Contact: Toon Tel: +31(0)13.455.43.44 of John Tel: +31(0)13.536.47.28 
E-mail: mj.bernards@ziggo.nl                           Website: www.thewhitestallion.nl
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Zo hadden we vroeger Ninon (ook gekend als Amy Lee 
Bennett, Dick van Altena, die kwamen hier ook op het po-
dium maar met band. Dat zorgt ervoor dat wij een grote 
aantrekkingskracht hebben en dat clubs naar hier komen. 
We hebben toch altijd een 800-tal bezoekers de zondag, 
daarmee zijn we zeker niet een van de grootste festivals 
maar we hebben een zekere stabiliteit gecreëerd in de 
loop der jaren. Wat wij ook heel belangrijk vinden is dat 
onze artiesten een ruimte hebben backstage waar ze even 
kunnen verpozen, tot rust komen. We hebben twee kleed-
ruimtes, ze hebben de ruimte om hun gerief te plaatsen, 
iets om te eten en te drinken in alle rust. Willen ze naar 
het publiek toe, dat kan, maar er komt geen publiek back-
stage, dat vinden wij ook heel belangrijk. Want wanneer 
een artiest zich kan concentreren en tot rust kan komen, 
dan stralen ze dat ook uit op het podium. 
-ik moet bekennen, wanneer ik jullie affiche over-
loop, dat deze altijd gevarieerd is. Ik zie telkens 
bands opstaan met elk een eigen genre van country-
muziek. Mensen uit Duitsland die houden zich vast 
aan traditionele country bijvoorbeeld. 
Nederlanders houden dan weer van countrypop en dat 
vinden we toch terug in jullie programmatie. Dit jaar is de 
programmatie wat meer traditioneel, maar wij hebben 
er altijd voor gezorgd dat we alle genres op het podium 
plaatsten, en sinds het tiende festival hebben we ook 
de programmatie wat veranderd. Toen zaten we met zes 
bands, iedere band speelde twee sets. Maar om alles vlot-
ter te laten verlopen hebben we dan ons podium in twee 
verdeeld.  Deze is 18 meter lang en 5 meter breed, dus ter-
wijl ze aan de ene kant opbouwen, begint een andere band 
te spelen op de andere helft. Iedere band speelt twee sets 
maar niet na elkaar. Dus dat maakt het ook aantrekkelijker 
voor het publiek, want wie hier niet kan zijn bij de start van 
het festival om 13.00 en een band gemist heeft, die weet 
dat deze nog eens optreedt. Dat is een groot voordeel 
voor het publiek, voor de bands was het dan weer anders. 
Zij worden geconfronteerd met wachttijden tussen set 1 
en de tweede set. In het verleden was dat ook weleens 
een discussiepunt maar door de goede sfeer backstage en 
goed ontvangen worden wordt dat aanvaard. Wij weten 
ook festivals waar de artiesten zich vlug moeten omkleden 
in een trailer of een vrachtwagen, geen plaats hebben om 
hun gerief veilig achter te laten. Dus om terug te komen 
over de variëteit aan muziek, door de afwisseling van de 
bands lopen de mensen niet weg wanneer het een band 
is die hun minder goed ligt. Want ze weten dat het maar 1 

set is en daarna weer een andere band is die speelt. Wat 
betreft voor onze vijfentwintigste editie, we hadden een 
andere programmatie in gedachten. We hadden graag Co-
lonel Hammonds Four erbij, maar die zijn gestopt eind Juni 
en wilden geen uitzondering maken. Dick van Altena heeft 
een heel druk jaar door de viering van zijn 40 jaar carrière 
en Savannah was ook bezet. Colonel hammonds Four, heb-
ben hier ettelijke keren op de affiche gestaan en die kwa-
men altijd van de vrijdag en bleven tot de maandag. Voor 
hen was dat een leuk weekend hier in deze mooie streek. 
Dus hebben we moeten nadenken, om toch iets speciaals 
te kunnen doen omdat we aan de 25ste editie toe zijn, en 
daaruit is ons programmatie voortgevloeid.
-Dusty Boots, Route 66, The Cockroachkillers, TR-
countryband en White Falcon, we hebben het hier 
toch over gevestigde waarden, een affiche om U te-
gen te zeggen.
Dit jaar spelen de bands allemaal 1 set, met uitzondering 
van White Falcon die er twee speelt. Omdat het een fees-
teditie is en we hebben vijf bands en een “Special Guest”. 
Deze kan ik niet verklappen maar het is door een interview 
in uw magazine dat we deze opgebeld en geboekt hebben.
We hadden ook de intentie om leden van de Wacky Wheels
 band te vragen, de drummer, de violist en de gitarist Jacky 
te laten meespelen met White Falcon. Maar Jacky komt 
jammer genoeg pas de zondag terug uit vakantie. 
-Wie naar jullie festival komt, wat mogen ze hier 
verwachten buiten de programmatie van de bands?
Er zijn Westernshops aanwezig, niet te overvloedig maar 
wel een mooie verscheidenheid aan artikelen. Voor men-
sen die komen met kinderen is er een mooie plaats voor-
zien met allemaal houten spelletjes. Eten en drinken, we 
hebben ook een grote barbecue waar men een goede cote 
a l’os kan eten. Mensen die wensen te overnachten, dat 
is ook mogelijk maar het is geen kampeerterrein en dat 
betekent, dat ze wel elektriciteit kunnen krijgen en water 
komen halen aan de grote tent. Maar indien gewenst om 
te overnachten geven ze ons best een seintje vooraf.
-Zo’n festival vraagt een goede organisatie, wat ook 
veel tijd vraagt, hoeveel tijd steek je daarin?
Laat ons zeggen, van het ene festival naar het ander wer-
ken we hieraan, natuurlijk niet elke dag maar toch wel 
enkele uren per week. De contracten met de bands, deze 
zorgen we dat ze klaar zijn tegen Januari. Het begint alle-
maal met een draaiboek, waar stap voor stap instaat waar 
de tent komt te staan, de indeling, de elektriciteit moet
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THE AMERICAN DREAM
Waar: Salle Pierrot Maquinay   Reu de Manaihant 18   4650 Herve

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

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

 E-mail: amdreamcountry.be of madgeurts@live.be                                         Website:www.adcd.be
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Interview Beethovens Boogie Country Trio
We hebben de intentie om iedere artiest 
en band een het woord te laten in ons ma-
gazine. Zoeken we daarvoor altijd degenen 
op die kortbij wonen? Neen, we kiezen heel 
lukraak uit maar houden ook rekening met 
de aankomende festivals wie waar staat. 
Het liefst doen we de interviews los van een 
optreden, minder stress dan voor iedereen, 
maar als dat niet lukt, ja…
Deze maal reden we zelfs helemaal naar de Ardennen 
om volgende groep te interviewen, de oorzaak hier-
van is omdat ze momenteel een zeer drukke agenda 

hebben. Het werd voor ons ook een blij weerzien met 
een paar Waalse dansclubs waarmee we hebben sa-
mengewerkt aan een project vorig jaar. 
Beethovens Boogie Country Band, kortweg BBC, ver-
welkomden ons in het plaatsje Cornesse.

-Ik val maar meteen met de deur in huis, het laat-
ste liedje dat jullie brachten, een heel gevoelig num-
mer…
“Strong enough to cry” is een liedje van Joey en Rory, die 
ze uitgebracht hebben juist voor haar overlijden, inder-
daad een zeer gevoelig nummer. Ook het liedje “All you 
need is me” is eentje van hen. We breiden onze playlist 
continue uit en daar is Patrick verantwoordelijk voor. Hij 
zoekt nummers uit en dan bekijken we samen wat we kun-
nen brengen en hoe we het gaan brengen. Zo evolueert 
ons repertoire.

-ook het voorlaatste nummer dat ik hoorde viel bij 
mij in de smaak: cajun en zydeco getint?
“We’re here to stay”,origineel van Jim Devine, dat klopt 

dat is cajun getint maar ook een bewijs dat er op gedanst 
wordt, er is een dans opgeschreven “like coca cola”.

-Patrick, jij zoekt dus de nummers uit voor de band, 
waar hou jij vooral rekening mee?
Het moet vooral, toch negentig procent, country klinken, . 
We hebben namelijk clubs die al eens een liedje 

JUMPERKE LINEDANCERS
Waar: Lerrekensstraat 36   2220 Heist op den berg

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

 Contact: Godelieva De Rijck                 E-mail: godelieva.dr@gmail.com
website: www.jumperke-linedancers.be

mailto:amdreamcountry.be?subject=
mailto:amdreamcountry.be?subject=
http://www.adcd.be
mailto:godelieva.dr%40gmail.com?subject=
http://www.jumperke-linedancers.be


OKLAHOMA LINEDANCERS
Waar: Kapiteinstraat 42   9000 Gent

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

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

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

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

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

Website: www.thefredevildancers.jimdo.com
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doorzenden waar op 
gedanst wordt, en dat 
bekijken we dan wel, 
of het onze smaak is, 
of het haalbaar is qua 
muziek en zang maar 
vooral of het country 
is.
Maar we brengen 
evengoed een num-
mer met een bood-
schap in de tekst 
ertussen, dat moet 
kunnen voor de luiste-
raars.
We hebben eigenlijk 
weinig liedjes waar 
nooit op gedanst 

wordt, momenteel hebben we 337 liedjes in ons repertoi-
re en dit wordt nog uitgebreid, daar zitten liedjes tussen 
waar meer op gedanst wordt in West-Vlaanderen, dan een 
reeks waar meer op gedanst wordt in de Limburg, de Ar-
dennen of Duitsland. We houden rekening bij het opstel-
len van ons playlist met de plaats waar we gaan optreden, 
daardoor hebben we altijd dansers op de vloer staan. Voor 
de organisator is er ook de mogelijkheid om de playlist 
voor een groot deel zelf samen te stellen aan de hand van 
de liedjes in ons repertoire. Momenteel is er een opmars 
van “Catalan dansstyle”, dat gebeurt ook op countrymu-
ziek, maar die richting zijn we momenteel niet van plan 
op te gaan.

-houden jullie zich aan de traditionele country of 
durven jullie zich ook wagen aan countrypop, coun-
tryrock?
Als je Shania Twain brengt, dan zit je al in de “Pop” eigen-
lijk, dat is ook een countryartieste. Het vertrek is altijd 
country

-Hoelang bestaan jullie al?
Nu in Oktober is dat zes jaar en dat vieren we altijd in een 
zaal te Kortessem, elk jaar komt er ook een andere artiest 
bij, er is ook een workshop en een dixie

-waren jullie voorheen in de countryscene bezig of 
komen jullie uit het allround milieu?
Patrick komt uit de countrywereld, hij was vroeger pia-

nist en steelgitaar bij Bob’s countryband, en Patricia zong 
vroeger wel countryliedjes maar niet gericht naar de line-
dancers. Toen heeft zij 10 jaar disco en soul gedaan met 
een liveband. En toen Patrick een zangeres zocht om BBC 
op te richten is Patricia er bijgekomen.

-De derde persoon in de band horen we niet veel tij-
dens het gesprek, maar wees gerust dat is de leu-
kerd van de bende, de verhalen die hij tussendoor 
doet noteren we best niet…
Ja de eerste dag is Bart altijd iets stiller maar de tweede 
dag leeft hij zich uit. Toen wij BBC opgestart hebben, had-
den we een gedurende zes maanden een andere zanger-
gitarist. Maar toen werd het te druk en is hij weggegaan, 
tijdens een optreden in de Double D Ranch kwam Bart 
daar eens luisteren en dat klikte meteen en is er nu nog 
altijd bij dus.

-Hebben jullie een favoriet op gebied van country-
muziek?
Neen niet echt, geen van ons drie eigenlijk.  We vinden wel 
dat het countrymilieu ook enorm verandert is de laatste 
jaren, er verschijnt ook veel non-country.
Kijk alles evolueert, neem nu bijvoorbeeld Brad Paisley, die 
speelt country maar ook andere genres, het is een goede 
gitarist, zingt ook heel goed, brengt gevarieerde albums 
uit.

-Patricia, breng jij enkele nummers van dames, of is 
het ook een gemengd repertoire bij jou?
Ik zing zowel dames liedjes als herensongs, maakt niet uit. 
Ik heb twee favoriete nummers, die steevast op mijn lijstje 
staan en dat is “Strong enough to cry”

waar we het bij het begin van het interview over had-
den en “Remember when” van Alan Jackson. Het eerst-
genoemde liedje, dat brengt iets teweeg wanneer je naar 
de tekst luistert en “Remember When”, dat is een liedje 
heeft een speciale betekenis voor mij, het herinnert mij 
aan iets uit mijn persoonlijk leven en dat was dan ook een 
persoonlijke bijdrage van mij in het repertoire.

-wordt alle muziek door jullie zelf gespeeld of staat 
er een deel gemonteerd?
Neen, we spelen alles zelf, vooral omdat we sommige lied-
jes moeten aanpassen. Er gaat daar heel wat tijd in, vroe-
ger kwamen we ook elke week samen om te repeteren. 
Nu het veel drukker geworden is studeren we elk voor zich 
het liedje thuis in en dan brengen we het gewoon voor 
het eerst op het podium. Dat is mogelijk omdat we zo 
goed op elkaar afgespeeld zijn, we staan zeer regelmatig 
wel ergens op het podium en dan is het moeilijk om daar 
nog een repetitie tussen te steken tijdens de week. Wat 
we ook hebben, er staat niets van backing opgenomen, we 
brengen echt alles live wanneer we optreden.  Dat is waar 
wij enorm belang aan hechten. 

-Jullie spelen overal in België, Nederland en Duits-
land, zijn er verschillen tussen deze landen. Waar 
moet je rekening mee houden dan?
In België heb je ook een verschil, wanneer je in het Waalse 
gedeelte komt spelen, is dat een heel andere liedjeskeuze 
dan wanneer we in Vlaanderen komen. In Duitsland is dat 
daar valt het op dat zich enorm aan de traditionele coun-
try houden, die zijn in hun nummerkeuze vrij traditioneel . 
In Nederland valt dan weer op dat er tijdens de pauze veel 
non-country gedraaid wordt .

-wat zouden jullie nog willen bereiken?
Daar hebben we eigenlijk nog niet over nagedacht, blijven 
spelen zoals we nu bezig zijn. Zolang we er plezier in heb-
ben en de mensen kunnen tevredenstellen, meer moet 
dat niet zijn. 
Eigen nummers brengen, daar hebben we de ambitie niet 
voor, we hebben veel vraag naar cd’s, maar ja…
Moest er meer aandacht besteed worden door de pers, 
radio en tv, zouden we dat kunnen overwegen, maar de 
aandacht is er niet. Iemand die niet vertoeft in de coun-
try kent deze wereld ook niet, maar iemand die interesse 
heeft daarvoor die vindt zijn weg wel ook zonder de me-

dia-aandacht.

-Wat nu nieu-
we country ge-
noemd zal men 
misschien over 
twintig jaar 
ook traditioneel 
noemen…
Ja dat kan wel zijn, 
maar dan zijn wij 
er waarschijn-
lijk niet meer, of 
kunnen we in het 
rusthuis samen-
zitten en spelen. 
Het is ook zo dat 
Patrick ervoor 
zorgt dat hij bij de 
keuze van liedjes 
ook bekijkt wat blijvers worden en wat maar een tijdelijke 
hype is. Wij zoeken eerst en vooral nummers uit die ons 
passen en een paar jaar blijven. Kijk, momenteel zitten wij 
heel uitgebreid om te gaan spelen en op elke plaats is een 
ander nummerkeuze. Dus spelen wij bij elk optreden ei-
genlijk een ander repertoire, we spelen nooit tweemaal 
dezelfde playlist. Vandaar ook ons groot aantal liedjes die 
we kunnen brengen en dat is heel plezant.

-Hoe country minded zijn jullie in het dagelijks leven?
Patricia luistert wel elke dag naar country maar Patrick, die 
heeft paarden en zelfs een loghome in zijn tuin staan. Het 
zit in zijn levenstijl want hij heeft ook zes paardjes.

-Bart zijn antwoord hierop is kort: hij houdt niet van 
paardrijden want dan wordt hij zeeziek en thuis speelt 
hij tuba. Ja, dat is de vrolijke noot bij Beethovens Boogie 
Countryband! Moet kunnen!

website: http://www.beethovens-boogie-country-trio.be
E-mail: simons.p@telenet.be
Tel: Patrick: 0478 46 62 37
Tel: Patricia : 0485 69 96 58
facebook Beethovens Country Trio

Tekst: Kaat Vandewoude                                     Foto’s: Luc Hillaert
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Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-
vang

Juli
15/jul/17 Bob's Country Band vzw Diner Dansant Zaal De Horst Gelderhorst 148 Lommel B 20u
15/jul/17 Route 66 Western Saloon Pony 

Express
Aardstraat 2 3990 Grote Brogel B 20u30

16/jul/17 Tin Wheel De Kaasboerin Eerselseweg 99 2400 Postel (Mol) B 14u

16/jul/17 The Cockroach Killers Band, Silver Westhoek Texas Rangers info & res chris.van.hauwer-
meiren@skynet.be  0496.90.66.21

Sint Denijsplein Veurne B 10u tot 19u

16/jul/17 Berry Grimm Lessines Expo Grand Marais 7866 Ollignies B 15u
21/jul/17 Miss Lana, The Cockroach Killers Band, 

Tim Nash, Regy, Silver
Western Festival 'at' The Frontier City www.bttrc.be Kapelstraat 76 8450 Bredene B 11u

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

Hoek Pekelingseweg/Aagte-
kerkseweg

4363 AL Aagtekerke NL

22/jul/17 Johnny Trash Rico's Cafe Hamme B 20u

22/jul/17 Beethovens Bogie country Trio Countryclub VK Ettelgem Feesttent Vijfwegstraat Ettelgem B 20u30
22/jul/17 Tony Vee Band Cafe The New Jeffrey's Morkhovenseweg 121 Noorderwijk/Heren-

tals
B 19u

22/jul/17 Route 66 Fubby Dancer Geilenkirchener str 1 52457 Dürboslar D 16u
22/jul/17 Regy Texas Country Dancers Het Centrum Dorpstraat 73 2960 Sint Lenaarts B 20u
22/jul/17 Ted & helen MFC de Wijert/Help-

man
PC Hooftlaan 1a 9721 JM Groningen NL 20u

23/jul/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30 tot 
16u30

23/jul/17 Berry Grimm Den Ariest Koningin Astridlaan 8210 Veldegem B
24/jul/17 Berry Grimm Kaasboerin Eerselseweg 99 2400 Postel (Mol) B 14u
25/jul/17 Berry Grimm Brasserie Marcel Zeedijk Blankenberge B 20u
28-30/
jul/17

Zie Flyer Valley City 4920 Aywaille B

29/jul/17 Beethovens Bogie country Trio Wilhelm Tell Recreatieoord Wilhelm Tell Hoeverweg 87 3660 Opglabbeek B 19u/20u
29/jul/17 Ted & helen Camping 't Haasje Formonderweg 14 Olst NL 20u
30/jul/17 Beethovens Bogie country Trio Oldtimermeeting Doelaagstraat 4 3384 Attenrode B 14u
30/jul/17 Tin Wheel www.dijkfeesten.be Gemeentepark 9120 Kallo B 15u
30/jul/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
Augustus
5/aug/17 Bob's Country band & Bandana 16de Blue Hill Country 

Festival
Gevaertlaan 1 2260 Zoerle-Parwijs B 19u

5/aug/17 The Cockroach killers The Nacogdoches (Little Joe 0478.31.21.82 of Brocky Norton 
0476.26.37.17

Zaal Terduinen Westendelaan 6 8430 Middelkerke B 20u

5/aug/17 Miss Lana, Silver, Regy, Micky Bronson Misty moon Line dancers Beekakkerstraat 9200 Dendermonde B 15u
6/aug/17 Kris Robyan Zonder Schot CD Basis school De Zonne Zonderschotsesteenweg 65 2220 Zonderschot B
6/aug/17 Bob's Country band Alkense Oogstfeesten Eikenbosweg 1 3570 Alken B 16u

Agenda
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YELLOW CITY COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Miloheem   Milostraat 13   Mol (Millegem)
Lessen: maandagavond Van 19.00 - 20.00 beginners

Van 20.15 - 22.00 gevorderden 
Contact: Julia: gsm: 0494.10.96.54
Website: www.theyellowcity-cd.be

inhoud inhoud52 53

In de loop der jaren is er op het gebied van 
Countrymuziek en line dansen een enorme 
beweging gebeurd. Sommige artiesten kre-
gen hierdoor minder opdrachten en zochten 
hun weg naar het allround publiek, waar 
niets verkeerd mee is natuurlijk. Ook zijn er 
artiesten die afhaakten en dan heb je nog 
een soort… deze noem ik de “Echte doorbij-
ters”, deze proberen mee te gaan in de evo-
lutie ervan en zien het als een positieve voor-
uitgang. Mijn grootste respect gaat dan ook 
uit naar Kris Robyan die alles relativeert en 
er probeert het goede ervan in te zien.

-Hallo Kris, het lijkt mij 
een eeuwigheid geleden 
dat wij elkaar nog gespro-
ken hebben, voor een in-
terview bedoel ik. Jij bent 
al ettelijke jaren bezig 
binnen de countryscene, 
en we zien ook dat jij mee 
evolueert. Is er veel ver-
andert sedert jouw start?
Ik ben ondertussen 17 jaar 
bezig en er is inderdaad heel 
veel verandert, er is een evo-
lutie gaande binnen het dan-
sen. Zo heb je nu een onder-
deel van het line dansen, dat 
is het Catalaans dansen. Er 
zijn mensen die daar heel erg 
in op aan, maar niet geschikt 
voor iedereen omdat het te 
rap gaat. Daardoor krijg je 
een bepaalde verdeling on-
der de dansers, er zijn er die 
het wel willen horen en anderen dan weer niet. Het enige 
voordeel aan deze dansen is dat ze op puur countrymuziek 
gedanst worden en dat vind ik heel belangrijk.
Ondertussen hebben we ook artiesten die non-country 
brengen, daar zijn ook dansers voor.
En vroeger trad iedere artiest op met een hoed en country 

gekleed, ik denk dat er nog heel weinig zijn zoals ik die 
country gekleed met hoed op het podium sta.
Het blijft evolueren niet altijd positief en niet altijd nega-
tief.

- Je zegt het zelf, je hebt altijd je hoed aan en je hem-
den zijn jouw kenmerk, maar vroeger kwamen de 
dansers ook in een clubhemd met hoed en boots.
Daar zit ook weer het verschil met vroeger, toen hadden 
we grote clubs, nu zijn dat bijna allemaal kleintjes gewor-
den. En we moeten ook realistisch blijven, mensen rijden 
geen honderd kilometers meer om een artiest te zien, 
nu gaan ze eerder kijken wie er het dichtste bij optreedt.  
Wanneer ik vroeger moest optreden in West-Vlaanderen, 
aan de kust, dan had ik vier of vijf wagens die meegingen. 
Die tijd is voorbij, niet alleen bij mij maar ook bij andere 

artiesten.
-Het was vroeger ook algemeen bekend dat de or-
ganisatoren een artiest vroegen, liefst een met een 
grote aanhang, nu gaat het nog enkel om het soort 
muziek dat je brengt.

http://www.theyellowcity-cd.be


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

Lessen: maandagavond Van 19.45 - 21.45
beginners & gevorderden

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

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

Ivo: 0476.92.16.0   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: railroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd
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Dat klopt en dat is weeral zoiets, sinds dat iedereen inter-
net heeft gaat men op zoek op het internet naar dansen. 
Iedereen begint plots dansen te schrijven, het voordeel 
daarvan is … ik weet niet of het echt een voordeel is. Vroe-
ger zaten Mister P en ikzelf redelijk dicht bij elkaar met ons 
repertoire, nu is dat allemaal uitgelopen. Nu kan ik liedjes 
zingen die voor mij passen en er wordt daar ook op ge-
danst, op elk nummer is er nu wel een dans. Het is enorm 
uitgebreid tegenwoordig. Het nadeel dat ik eraan vind 
is dat dansers veeleisend geworden zijn. Die komen niet 
meer om naar de artiest te luisteren en te respecteren, die 
willen hun nummers horen. En als je deze dan om een of 
andere redenen niet kan brengen zijn ze op hun tenen ge-
trapt. Het komt zelfs zover dat bepaalde organisatoren ei-
sen dat we de nummers brengen die zij bepalen. Zo werkt 
het niet, niet ieder nummer past bij je stem en persoonlijk-
heid, daar moet er rekening mee gehouden worden.

-Vroeger zei je ooit, als ik nog een cd uitbreng zal het 
eentje zijn niet speciaal voor de linedancers, maar 
eentje met mijn keuze van liedjes op.
Dat is inderdaad iets wat ik tien jaar geleden zei, want toen 
heb ik mijn laatste cd uitgebracht. Ik kan ieder jaar wel een 

uitbrengen en die gaat wel verkopen. Maar ik zou graag 
eens een cd uitbrengen met hetgeen ik graag doe, ik speel 
heel graag akoestische nummers. In de line dans wordt dat 
minder geapprecieerd, omdat ze daar niet kunnen op dan-
sen. Ik doe dat wel liever, dus zou ik veeleer zoiets uitbren-
gen nu. Dat is iets waar ik dan muzikaal trots op kan zijn, 
als dat dan minder goed verkoopt, ja dan is dat zo. 

-Maar daarmee kan je ook een ander publiek berei-
ken, denk je dan ook aan eigen nummers?
Neen, ik heb ooit één keer het geluk gehad van een num-
mer te schrijven en daar is het ook bij gebleven. Ik ben 
er ook niet mee bezig. Hetgeen ik akoestisch breng zijn 
populaire nummers, die ik heel graag hoor, om deze dan 
simplistisch te brengen. Dat wil zeggen enkel met stem en 
gitaar en af en toe heb ik het geluk dat ik dat bij iemand 
thuis kan gaan spelen. dan kun je dat ergens gaan spelen 
en dan heb je een publiek die daarvoor komt. Dat zijn mis-
schien maar twintig mensen dan, maar dat is publiek die 
dat appreciëren voor de muzikaliteit en niet omdat het 
dansbaar is.
Pas op, ik heb niets tegen linedancers, absoluut niet want 
uiteindelijk gaat het hier over mijn job, maar af en toe is 
het eens leuk om een zijweg in te slaan. Al was het maar 
voor mezelf.

-Jouw vader is eigenaar van het cowboydorp de “El 
Paso”, oldtimers en cowboys, wanneer je daar op 
het podium staat breng je dan een akoestisch reper-
toire?
Er zijn avonden die zich ertoe lenen en dat de mensen 
meezingen wanneer je iets akoestisch brengt, maar ook 
het omgekeerde is waar. Het is afwisselend, afhankelijk 
van het publiek.

-Onlangs stond je daar op het podium met Laura van 
den Elzen, jouw idee?
Nee, dat was een organisatie die daar een countryhuwe-
lijk volbracht en dat koppel kende Laura en hadden haar 
geboekt. Het was de eerste keer dat ik haar zag en hoorde, 
ik vond dat een heel professioneel iemand, een toppertje.

-In Nederland vullende artiesten hun optredens aan 
met singer-songwriters sessies, is er daar een markt 
voor in België denk je?

Ik denk dat niet, zou kunnen maar volgens mij toch niet in 
het countrywereldje dat wij hebben. Ik bedoel daarmee 
dat Country hier in België hoofdzakelijk een kine danswe-
reld is. Dat akoestisch wat ik breng daar kom ik zo een vijf-
tal keer per jaar mee naar buiten, er is daar geen markt 
voor. Ik zou ook niet willen dat dat openbaar wordt. Ik wil 
dat de mensen die erop afkomen degenen zijn die zo’n 
muziek appreciëren.
Ik ben zelf ook liever een toeschouwer van zo’n avond, 
want neem nu Robert Lottmann of Robbie Masters, die 
zijn fantastisch om zo akoestisch bezig te zien.
Je kan pas horen of iemand kan zingen met stem en 1 in-
strument en ik moet eerlijk toegeven, in het wereldje waar 
ik in beweeg zijn er heel weinig artiesten die hun eigen 
kunnen begeleiden, al was het simplistisch met een paar 
akkoorden en daarop zingen. 

-De Highwayman, alom bekend, moest jij nu vier per-
sonen bij elkaar zetten, wie zou je bij jou plaatsen?
De personen waarvoor ik respect heb zijn er verschillende, 
dat is Robert Lottmann, Nick McAlley, een ongelofelijke 
supermuzikant, Robbie masters die is vocaal heel sterk en 
Lucky Jordan. Lucky vind ik een toonbeeld in onze coun-
tryscene, want hij is de enige artiest die altijd zijn eigen 
ding brengt en hij heeft veel werk. Want uiteindelijk als je 
wilt, kan je op alles dansen! Maar dat is dan natuurlijk ook 
weer een ander punt, er zijn veel dansers die enkel de dan-
sen willen brengen op de originele muziek zoals ze geleerd 
hebben in de les.

-Moesten wij de klok kunnen terugdraaien naar 
jouw beginperiode, wat zou je willen veranderen?
Ik heb zoiets van, evolutie is evolutie, het enige waar ik 
spijt van heb is dat er in het begin van mijn carrière fede-
raties waren. BCWU, BCWA en die gaven workshops waar 
elke dansleraar naartoe ging en daar werden een tiental 
dansen aangeleerd. Nu is het allemaal geëvolueerd door 
dat internetgedoe, iedereen kan kijken naar dansen uit 
Frankrijk, Engeland en Amerika. Het wordt allemaal veel 
breder wat voor ons niet altijd negatief is. Als er nu arties-
ten zijn die een bepaald genre van de country volgen, die 
kunnen dat doen, want er zijn toch altijd wel dansen op. 
Maar echt iets veranderen, mmm, ik weet het niet…Ik ben 
zeventien jaar bezig en heb goed mijn job, zoals het nu is 
mag ik echt niet klagen en heb ik het druk genoeg. Dus ik 
kan daar ook niets negatief daarover zeggen.

-Ondertussen hebben we ook een paar nieuwe talen-

ten bij binnen de countryscene, vind je dat er meer 
moet gedaan worden om de countryscene aantrek-
kelijker te maken?
Ja, Patje Stew is er een van, Miss Lana en Tim Nash zijn 
mensen die uit een ander circuit komen en nu vaak te zien 
zijn binnen de country, die doen ook ieder hun eigen ding. 
Ik zou zeggen hoe meer zielen hoe meer vreugd. 

-Nooit gedacht om met een band te starten?
Neen, ik werk tijdens de week en ik speel in het weekend, 
als ik dan in de week nog moet beginnen repeteren met 
een band, neen ik doe graag wat ik nu doe.
 

-Heb je nog iets dat je wilt verwezenlijken?
Dat is heel simpel, als ik nog enkele jaren mag voortdoen 
zoals ik nu bezig ben, dan zou ik een heel gelukkig mens 
zijn.

website: www.kris-robyan.com

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

mailto:info%40chrissyslinedancers.be?subject=
http://www.chrisssyslinedancers.be
mailto:railroad.c.d%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/the.railroad.cd
http://www.kris-robyan.com


Website: www.willclaase.nl
E-mail: info@willclaase.nl

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

Lessen: woensdag & zondagavond Van 19.30 - 22.00
Contact:

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

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

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

Contact:  Martine Leys 0496.5040.92
 E-mail:loose-boots@hotmail.com                                                            Website:www.looseboots.be

KANSEN VOOR NIEUW COUNTRY ZANGTALENT
Kansen voor nieuw country zangtalent, was het maar zo. Waar kunnen ze naartoe met hun talent? Iedereen is nieuwsgierig 
naar het nieuw talent in de countrywereld in onze lage landen, maar wordt er wel iets aan gedaan om dit talent een lange 
zangcarrière te kunnen geven. Eerst en vooral zou hen moeten gevraagd worden hoe ver ze willen gaan en hoe ze dit pro-
fessioneel wel zouden kunnen klaar spelen. Hebben ze de juist ingesteldheid om begeleidt te willen worden door pro’s van 
de muziekindustrie enzovoort. Velen zijn geroepen maar weinig zien het zitten om er de nodige energie en tijd aan te beste-
den. Onze countrywereld is een amateurwereld en dat is al jaren zo. Die mentaliteit is er niet meer uit te krijgen. De meeste 
onder hen hebben geen professionele begeleiding, ze weten niet hoe de muziekindustrie werkt, en denken dan ook dat ze 
geen raad nodig hebben. Het is wat het is en als er niets veranderd in die country amateurwereld, dan lopen we kans om de 
fouten uit het verleden weer eens over te doen. Geef de juiste begeleiding aan dat jonge zangtalent en laat hen er mee op-
houden om amateuristisch door het country landschap tegen wind te varen. Ja, de muziekindustrie is de grootste loterij op 
aarde. Een paar jaar geleden vroeg ik aan verschillende Belgische countryartiesten of ze interesse zouden hebben om een 
plaat op te nemen met originele songs die ik dan ook zou gaan financieren, dus de artiest zou niets betalen. 75% had geen 
interesse omdat ze liever albums zouden opnemen met covers, in die 75% zouden er zijn die de inspanning niet aankunnen 
of hun vriend of echtgenoot zag het niet zitten. 10 percent zag het wel zitten maar gingen niet akkoord met de werklast die 
dit zou meebrengen, of weerom door familiale omstandigheden. De rest moest er nog eens diep over nadenken omdat zij 
in eerste instantie aan de verkoop van de platen geen cent zouden verdienen. Even uitleggen, een royalty wordt betaald aan 
de artiest als de kosten van een productie volledig terug betaald wordt door de verkoop van de platen, de royaltie was niet 
minder dan 10 percent van de groothandelsprijs per verkochte plaat. Toen ik met een contract aankwam was er geen muis 
meer te bespeuren. Ik kreeg toen ook een paar artiesten aan de lijn die het zagen zitten maar toen ik hen zei dat ze eerst 
zangles zouden moeten volgen en een betere dictie moesten hebben haakten ze meteen af. Niemandis perfect en ik ook niet. 
De kansen zijn er maar hoe die te benutten. Geld is het uitroepteken in deze wereld, zonder kan er niets aangevat worden. 
Ik raad nieuw countrytalent aan om eens goed na te denken hoe ze op lange termijn zouden willen werken voor ze eraan 
beginnen en hoe ze dat allemaal financieel gaan klaar spelen. Hebben ze een jaarlijks budget? Hoe ver willen ze gaan? Wat 
hebben ze ervoor over om misschien een beetje van dat succes te kunnen proeven. Ten eerste moet er hulp gezocht wor-
den bij mensen die weten hoe de muziekwereld werkt, opgepast want er lopen in die wereld veel” Wanna bee” rond die 
denken te weten hoe het moet. Jong zangtalent, zou voor hij of zij eraan begint zich moeten omringen met een team die 
in hun talent gelooft. Niet toegeven aan de linedans lobby, en originele songs opnemen. Met originele songs op te nemen 
maakt het talent meer kans om op internationale country radio’s gedraaid te worden. Ik ken zo een artiest die bij een groot 
platen label onder contract was en die wel een paar gouden en platina platen in ontvangst mogen nemen heeft. Op die pla-
ten stond er niets anders dan coverwerk, goed dit heeft centen binnen gebracht bij h,et label maar op internationaal vlak 
heeft hij niets te beteken al hoewel het label in de meeste wereldlanden een voet in de deur heeft Daar zagen ze het nut er 
niet van in om die artiest internationaal te gaan promoten. Misschien was hij er ook niet klaar voor. Zoals ik het noem, inter-
nationaal bekend binnen de grenzen van Vlaanderen, in Wallonïe was er voor hem ook niets te rapen. Jong talent zou eerst 
eens goed moeten nadenken voor ze eraan beginnen. Al die federaties die promotie willen doen of maken voor jong talent 
zouden dan ook financieel kunnen bijdragen om het jong zangtalent een kans te geven om een plaat te laten opnemen. Het 
moet daarvoor geen album zijn met 15 songs,laat ze al beginnen met een song en zien hoe het succes aan de deur klopt. 
Die song dan ook goed promoten op internationaal vlak en zien hoe deze ontvangen wordt. Misschien een tweede song in-
ternationaal uitbrengen en als het dan nog niet werkt, dan zou ik dan ook aanraden om iets anders te gaan doen. Als er dan 
ergens een talentenjacht (hou niet van het woord wedstrijd) is dan kunnen ze die originele song ook promoten. Met een 
originele song te zingen op dit soort optredens bewijst dit ook dat ze uit die amateurwereld willen geraken waar de “Geco-
verde song” de baas is. Met origineel te zijn geraak je internationaal verder en als je dit niet wilt blijf dan maar eten van de-
zelfde soep dat iedereen graag eet. SAM PHILLIPS PRODUCER VAN ELVIS ZEI: “ IF YOU’RE NOT DOING SOMETHING DIF-
FERENT, YOU’RE NOT DOING ANYTHING”, dat zei hij ook aan Johnny Cash toen die in de SUN studio aankwam met oude 
folksongs etc. Cash had het begrepen en de rest is historie. En ik zeg dan ook “IF YOU WANNA MAKE SOME HISTORY, 
DO SOMETHING DIFFERENT. IF NOT, KEEP ON WALKING WITH THE CHICKENS INSTEAD OF FLYING WITH THE EAGLES”. 

Tekst: Henri Piccini

http://www.willclaase.nl
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THE TAKODA DANCERS
Waar: DE Djoelen    Steenweg op Mol3    2360Oud Turnhout

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

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

-Liedjesteksten kopiëren
We spreken hier over liedjesteksten en muziek gebruiken. 
Dat kan allemaal onder bepaalde voorwaarden. Indien 
men een tekst wilt kopiëren moet men eerst nagaan of er 
een copyright voor bestaat. In de meeste gevallen bestaat 
er een copyright voor, en het gebruik ervan moet aange-
vraagd worden aan de originele uitgever of aan de persoon 
die de tekst geschreven heeft. Dit kan gratis gebeuren of 
er wordt voor betaald. Als tekstschrijver geef ik al mijn 
teksten door aan SABAM die deze dan in een catalogus 
opneemt en zo gaat het ook met buitenlandse uitgevers. 
Normaal gezien zijn al de teksten die geschreven worden 
beschermd door de International Copyright Law, eens ze 
gepubliceerd worden. Voorbeeld, ik schrijf een tekst en 
ik publiceer die op het net, dit is mijn intellectueel bezit 
en kan zo maar niet door derden gebruikt worden zonder 
mijn toestemming...

-Muziek gebruiken
Dat kan, maar onder bepaalde voorwaarden. Muziek ko-
piëren of gebruiken mag, maar dan voor eigen gebruik en 
mag niet verdeeld worden en doorverkocht worden aan 
derden. Dit wilt zeggen, dat U muziek mag kopiëren voor 
eigen gebruik t.t.z. privé gebruik en U mag de geluidsdra-
ger niet aan derden lenen of doorverkopen. Het is sche-
ring en inslag bij linedans clubs dat er UBS-sleutels of Cd’s 
doorgegeven worden of verkocht worden waar er gekopi-
eerde muziek op staat zonder er de rechten voor betaald te 
hebben om dit te doen. De rechten worden hier bij SABAM 
aangevraagd en worden dan betaald aan SABAM. Deze zal 
U wegwijs maken hoe het moet. Een ander voorbeeld is 
optredende artiesten hebben een lijst met songs die ze 
tijdens een concert spelen. Normaal gezien moet die lijst 
aan SABAM doorgegeven worden, want SABAM vraagt aan 
de organisator van een dansavond om muziekrechten te 
betalen. Op die lijst moeten natuurlijk de titels staan van 
iedere song en de namen van de auteurs en componist, 
staan die er niet bij dan kan SABAM die namen vinden in 
hun database. 

-Wat wordt er met de geïnde gelden gedaan?
Die worden doorbetaald aan de auteurs, componisten en 
muziekuitgevers. Vele organisatoren vloeken erbij dat ze 
die rechten moeten betalen. Wel beste organisatoren als 
U iets organiseert, verdienen jullie er geld aan. De muziek 

die tijdens jullie avonden gespeeld wordt laat het U toe 
om een avond te organiseren, zonder die muziek natuur-
lijk geen optredens. De band of de artiest die die muziek 
speelt en zingt krijgt voor zijn prestatie een overeenge-
komen som. Mensen die naar die avond komen betalen 
een ingangsrecht, de brouwer verdient er ook aan, de DJ 
ook als die er is, de drukker en iedereen die aan die avond 
meegewerkt heeft. WAAROM ZOUDEN DE AUTEURS COM-
POSITEURS ER NIETS AAN MOGEN VERDIENEN, JULLIE 
GEBRUIKEN TOCH HUN INTELECTUEEL BEZIT OM ER GELD 
MEE TE VERDIENEN. Eens er muziek in het openbaar ge-
speeld wordt moeten er rechten voor betaald worden aan 
SABAM. Dat geldt voor muziek in bars, cafés, brasseries, 
tavernes, radio, film, restaurants, tv, trouwfeesten, ver-
jaardagen, dansavonden, festivals enz. 

-Muziek gebruiken voor opnames.
Dat kan natuurlijk ook, vraag dan een licentie aan, om die 
muziek te mogen gebruiken voor een opname aan de mu-
ziekuitgever en indien die er niet is aan de originele au-
teurs componisten. SABAM kan U daar ook wegwijs in ma-
ken, lees het eerste gedeelte van dit interview in de Juni 
editie. 
Indien U een opname wilt maken, dan vraagt U dat aan bij 
SABAM, U vult een formulier in met de songs die U wilt op-
nemen plus de namen van de auteur, componist en even-
tueel de naam van de maatschappij van de muziekuitge-
ver. SABAM zal U hiervoor het recht geven om die songs op 
te nemen nadat ze er de betaling voor gekregen heeft, dit 
geldt voor een geluidsopname op cd of andere geluidsdra-
gers. Normaal gezien vraagt SABAM 8% van de groothan-
delsprijs zonder btw voor de mechanische rechten naarge-
lang de hoeveelheid songs die op die geluidsdrager zullen 
staan. Zelfs indien U geen geluidsdrager wilt uitbrengen 
en Uw opnamen op de webshops wilt gaan verkopen, dan 
moet U toch SABAM inlichten van het feit. Opgelet, als U 
een geluidsdrager wilt uitbrengen (cd of andere) moeten 
de mechanische rechten eerst betaald worden, de fabri-
kant zal nooit een partij geluidsdragers vrij geven als de 
mechanische rechten niet betaald werden. Het bewijs van 
betaling moet dan ook aangevraagd worden aan SABAM; 
En wie er niet aan uit komt, kan nog altijd bij SABAM te-
recht of bij mij...

Tekst: Henri Piccini

LIEDJESTEKSTEN COPIEREN OF MUZIEK GEBRUIKEN

Programma Middelkerke 2017
Vrijdag 18 Augustus

14u. Begin Country markt op Eper-
nayplein

Begin Countrybraderie Kerkstraat ....
DJ Jonathan & his Country Music in de 

feesttent Epernayplein

19u. Countryparade door de straten 
van Middelkerke

Met de Linedancers, speciale atrrac-
ties, paarden en cowboys

20u. Officiele opening van het Coun-
try Weekend door de voorzitter van 
de Countrynewgeneration Middel-

church vzw

20u15. Begin muziek avond met de 
Doug Adkins Band

www.dougadkins.com
In de kleine tenten tot 21u

doorlopend optreden

01u. Einde van de eerste Country 
festival feestavond

Zaterdag 19 Augustus

10u. Doorlopend optredens en inter-
views

grote feesttent Epernayplein
DJ Jonathan & his country music 

alsook doorlopend braderie
10u30. Workshop Country Line dan-
sen door Laura tot 12u
14u-20u30. country line dansen van 
vershillende dansgroepen in de stra-
ten
5 podiums in de straten met Stef nel-
son band, Lucky Jordan, Kris Robyan, 
Guy Finel, Silver, Regy, Billy Mack en 
Miss Lana
Vanaf 20u. groots Countryfeest in de 
feesttent met optreden van de Music 

Road Pilots & Sarah Jory
www.musicroadpilots.com

inkomkaarten alleen in voorverkoop 
via onze website www.countrynewge-
neration.be zonder geldig dag ticket is 
toegang tot de grote tent niet mogelijk  
LET OP dat geldt voor heel het week-
end !!!

01u Einde van dag twee

Zondag 20 Augustus
10u. Doorlopend optredens en inter-

views
grote feesttent Epernayplein

DJ Jonathan & his country music als-
ook doorlopend braderie

Workshop Country Line dansen door 
Laura

12u.County dankmis met Lucky 
Jordan in de grote tent voorgedragen 
door pastoor Alexande strooband & 

Roge Terwe
13u. DJ Jonathan & his country music

15u. optreden van de Music Road 
Pilots & sarah Jory

17u. DJ Jonathan & his country music
20u30. Sluitingsceremonie en dank-

woord van de voorzitter countrynew-
generation vzw

21u. Dixie in de grote tent en DJ Jo-
nathan tot sluiting

Einde Country Festival 2017
VU: H CARPIJ Kerkstraat 4B
8430 Middelkerke
0477/26 14 54 - www.countrynewge-
neration.be  E-mail: countrynewgene-
rationwestern@gmail.com

In samenwerking V.V.V Middelkerke en de Gemeente Middelkerke

http://www.chrisssyslinedancers.be
http://www.countrynewgeneration.be
http://www.countrynewgeneration.be
mailto:countrynewgenerationwestern%40gmail.com?subject=
mailto:countrynewgenerationwestern%40gmail.com?subject=
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Country versus Country meet Nashville Rock
Eindelijk is het zover, we kunnen jullie uitgebreid vertellen over ons aankomend evenement. Het evenement gaat door op 
Zondag 13 Augustus op het domein ’t Zilvermeer te Mol. Het wordt een openlucht spektakel met live artiesten en randani-
matie voor iedereen.
De benaming…
Sedert September 2016 zijn wij tweewekelijks te gast bij radio Mol, meer bepaald in het programma Nashville Rock met Eric 
van de Mert. Iedereen die houdt van countrymuziek kan beamen dat er in België en Nederland heel weinig plaats is op radio 
en tv of media voor onze artiesten. Daarom hadden Eric en wij, Luc en Kaat, een pact gesloten om tweewekelijks een artiest 
mee te brengen naar de radio om hem voor te stellen en kenbaar te maken bij de luisteraars. Daar kwamen zeer goede reac-
ties op en terecht, Eric stond meer dan eens verbaasd van de kwaliteiten van de artiesten. Maar is dat genoeg om de artiesten 
te promoten? Dus daarom brainstormden we begin dit jaar over een nieuw concept, een avond zoals Jean-Pierre jaren heeft 
gedaan, dat vinden we te riskant. Tot we op het idee kwamen om dit openlucht te gaan doen op een mooie locatie, waar 
een mooi overdekt podium ter beschikking is en waar radio Mol thuis is. Daarom besloten we ook om er een geheel van te 
maken, live artiesten en live uitzending op de radio, in het programma van Eric. Zo ontstond de naam Country vs. Country 
meet Nashville Rock.
Dus na een overtuigende briefwisseling en een goedkeuring van het Zilvermeer en de provincie Antwerpen kunnen we onze 
tenten opslaan op het recreatiedomein ’t Zilvermeer.
Programma… We voorzien randanimatie, shops, workshops linedansen. Plaats om te dansen is er ook voorzien naast het 
podium en andere leuke kindvriendelijke dingen. De artiesten gaan van start om 14.00 uur met de liveoptredens tot 22.00 uur.
Om 18.00 gaan we live in de ether tot 21.00 en laten dus elke artiest aan het woord met aansluitend nog wat muziek.
Om 21.00 starten we de slotshow tot 22.00 uur.
Artiesten…
De countryband Tin Wheel, Berry Grimm en Carin Care, Tim Nash en Miss Lana, Johnny Trash, Robbie Masters en Conny Lee, 
Simon Devon Burridge en Amy Lee Bennett. Deze volgorde is lukraak genoteerd, dus niet de line up. En we hebben ook niet 
vergeten om er artiesten uit Nedeland bij te betrekken, want daar stond BNL steeds garant voor en die trend gaan we zeker 
voortzetten.
8.5Nog vragen… Deze mag je geruststellen, wij staan jullie zeker te woord. En in de volgende edities, op de website en FB 
zullen jullie de komende weken nog aanvullende informatie vinden.
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