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Jimmy Lawton 1936 - 2017



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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Vorige week kwam het droevige bericht dat Jimmy Lawton overleden is op 
29 April 2017 te Amersfoort. De familie besloot om in alle rust en kleine 
kring afscheid te nemen van deze bijzonder geliefd man.
Namens het team van BNL Country versus Country bieden wij onze diep-
ste medeleven aan en wensen we de familie heel veel sterkte toe. 
JIMMY LAWTON, EEN ICOON IN DE COUNTRY MUSIC IS ONS ONTNOMEN, 
MAAR WE ZULEN HEM NOOIT VERGETEN.

Voorwoord

Eerst en vooral wil ik onze lezers bedanken voor de leuke commentaren 
die we iedere maand mogen ontvangen, dus DANK U WEL! We beloofden 
in December jullie een informatief blad te bieden met afwisselende arti-
kels en interviews en aan jullie reacties te zien, zijn we erin geslaagd om 
dit te verwezenlijken.

Mei, de maand dat alles groeit en bloeit en hopelijk zullen de zonnige da-
gen niet lang meer op zich laten wachten.
Zon, deze zou ons goed van pas komen tijdens ons eerste evenement die 
zal doorgaan op Zondag 13 Augustus 2017. Het wordt een openluchteve-
nement met 9 soloartiesten en 1 countryband. Er worden workshops ge-
geven, gezongen en voor de dansers is zeker plaats voorzien. In het maga-
zine vinden jullie alle nodige informatie over dit spektakel.

Aan artikels en interviews geen gebrek weer deze maand, van Country en 
Bluegrass, Rockabilly en kledij uit die periode.
Het interview met François, de eigenaar van de Westernshop in Brussel of 
het gesprek met Wilma en Marcel van de countryband Savannah, allemaal 
leuke verhalen die wij hebben uitgekozen voor jullie.

Tot binnenkort!
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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
inhoud4 inhoud 5

JIMMY  LAWTON
EEN ICOON IN DE COUNTRY MUSIC IS ONS ONTNOMEN,

 MAAR WE ZULLEN HEM NOOIT VERGETEN.
De Amerikaanse countryzanger Jimmy Lawton is op zaterdag 29 april 2017 overleden. Dit droevige nieuws 
werd op vrijdag 5 mei 2017, na de uitvaartplechtigheid door zijn echtgenote bekend gemaakt. De familie 
had ruimte nodig om het eerste rouwproces samen door te maken. 
Het begrip Bobbejaan kwam al meerdere malen voor tijdens interviews voor ons magazine. 
Ook de naam Jimmy Lawton was met Bobbejaan verbonden en kwam in menig gesprek 
naar boven. Ik denk terecht te mogen zeggen dat hij één van de grondleggers was van de 
countrymuziek in België…
Zelf ben ik een groot luisteraar van de muziek die Jimmy Lawton bracht, en daar hoort natuurlijk een verzameling lp’s bij.

Jimmy Dwaine DeGraw werd geboren in Taloga Oklahoma,USA op 
10 juni 1936. Hij was de zoon van een Franse vader en een echte 
Indiaanse (Cherokee)mama.
Hij bracht het grootste gedeelte van zijn jeugd door in West Texas. 
In 1962 formeerde hij zijn eerste groep “The Texans” en de eer-
ste grammofoonplaat “Green Grass” was direct een gouden plaat 
waard.
Dan besluit hij verder te gaan onder de naam Jimmy Lawton en 
vertrekt naar Santa Monica, California, waar hij 8 jaar verbleef.
Jimmy Lawton deed vele tours in de USA, en had zijn eigen shows 
(o.a. het “Jimmy Lawton Trio” en “The Jimmy Lawton Show”). Ar-
tiesten zoals Johnny Cash werkten occasioneel samen met Jimmy.
Jimmy werd bekend in het Amerikaanse amusementscentrum ‘Las 
Vegas’ en daar ontmoette hij Bobbejaan Schoepen. Zo startte de 
samenwerking tussen Bobbejaan en Jimmy. Jimmy kwam naar Eu-
ropa en zijn eerst plaat hier werd al gauw een feit. De nummers 
van de single zijn co-composities van Jimmy en Bobbejaan getiteld 
“L’amour Toujours” en “Fire en Blisters”.
Jimmy was een ‘professional’ niet enkel als singer/songwriter, hij 
speelde ook gitaar, banjo, piano en mondharmonica (bluesharp).

Nashota’s herinneringen aan Jimmy Lawton:
Er is mij gevraagd om een artikel over Jimmy te schrijven, daar hij 
mijn grootste mentor en vriend was, doe ik dat met plezier, doch 
met tranen in de ogen ...
In het begin van de jaren ‘70 kwam Jimmy in België terecht, na een 

ontmoeting met Bobbejaan Schoepen. Jimmy begon op te treden in de grote show van Bobbejaan, en al gauw had hij 
zijn eigen showhall, “The Country Hall” (niet ver van het cowboydorp in Bobbejaanland).

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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Zijn eerste album “I’m Country” verscheen in 1974.
Velen zullen zich nog wel herinneren hoe Jimmy in de Country Hall duetten bracht 
met Jeannie Denver, en furore maakte met de White Rose Band waarvan ook de 
supergitarist Stewart Barnes deel uitmaakte (hij was de oprichter). Later passeerden 
ook nog veel andere muzikanten daar de revue, zoals onder andere Benny Bollen 
(drums), “Jan Guns” (drums), Ivo Opdebeeck (drums), Charly (bassplayer en beroemd 
om zijn fameuze trein-imitaties), Jef Marinus (Europa’s beste pedal steel gitarist), en 
vele anderen. Jimmy werkte ook samen met de Belgische Bobby Setter Band, met 
wie hij de single uitbracht, “Six days on the road”. 
Jimmy was een ‘professional’
Hij besloot al snel om zich in België te vestigen. Maar diep in zijn hart bleef hij altijd 
verbonden met zijn thuishaven, Oklahoma. Hij schreef hierover een autobiografische 
song: “Oklahoma Square” (op het gelijknamige album terug te vinden).  
Hij stelde na een tijdje zijn eigen band samen: de “Hot Beaver Band”, samen met 
Stewart Barnes (die hij overhaalde om in België te komen wonen). Hij toerde doorheen de Benelux, maar ook in Zwit-
serland, Engeland, en andere landen. Hij was een graag geziene gast, en wist niet alleen het publiek te bekoren met 
countrymuziek, muzikale hoogstandjes en een flinke dosis humor op het podium. Vele mensen waren gecharmeerd 
door zijn bijzondere stemklank, zijn eigen stijl en eigen gezongen versies een flinke dosis humor op het podium. Vele 
mensen waren gecharmeerd door zijn bijzondere stemklank, zijn eigen stijl en eigen gezongen versies.
Hij was te zien in diverse televisieshows, en bracht vele mooie singles en albums uit.
Na een gebroken relatie leerde Jimmy na verloop van tijd zijn huidige vrouw kennen: de uit Nederland afkomstige 
Caroline en besloot om met haar in Nederland te wonen. Voortvloeiend uit de liefde voor elkaar werd een zoon 
geboren, Jason.
Vanuit Nederland werkte hij steeds verder aan muziek, optredens, en ja: nieuwe albums, waarvan ook een gospelal-
bum. Hij trad op met bekende artiesten uit Europa zoals Ben Steneker en de Tumbleweeds (met Ine Masseurs), en 
met Donna Lynton (een Amerikaanse zangeres die ook naar Nederland is verhuisd destijds.
Hij was een veelzijdig artiest, 
Jimmy was altijd vriendelijk 
tegen iedereen, en had een 
zeer warm hart. Hij werd 
ook het voorbeeld voor vele 
beginnende country artiesten. 
Zijn uitstraling, zijn talent, en 
omgang met iedereen was iets 
waar je niet naast kon kijken. 
Hij veroverde vele vrouwen-
harten met zijn charisma, 
maar bleef altijd trouw aan zijn 
vrouw. Hij was een man die 
sterk geloofde in God, en in de 
waarden en respect die daar 
deel van uitmaken. Eerlijk en 
oprecht, met een gouden hart.
Ik leerde Jimmy kennen toen 
ik een tiener was, in de grote 
zaal in Bobbejaanland. Ik was 
meteen verkocht aan die grote 
cowboy met het rhinestone 
pak en de witte cowboyhoed,

en aan de muziek die hij zo mooi bracht. Op enkele jaren tijd wist ik mijn ouders te overhalen om elke week in het 
weekend naar Bobbejaanland te rijden, om dan telkens van opening tot sluitingstijd elke show te kunnen horen 
en zien in de Country Hall. We werden goede vrienden. Dan kwam de dag dat mijn mama hem vertelde dat ik ook 
begonnen was met zingen. Ik was ongeveer 15 toen Jimmy mij de eerste keer op het podium vroeg. Hij erkende mijn 
talent, en gaf me raad. Hij leerde me mijn eerste akkoorden op zijn gitaar. Wat was ik vereerd!
De klap was enorm toen ik hoorde dat Jimmy was overleden.
Hij was een icoon in de countrymuziek, en geliefd door allen.

“Jimmy, mijn beste en lieve vriend, we gaan je ontzettend missen,
maar je leeft verder in je muziek, in mijn hart, en in de vele harten van je familie, vrienden, en fans.”
Nashota De Witte (ook voorheen gekend als Ricky Travers) 

Wie een laatste eerbetoon wil schrijven aan Jimmy, kan hier terecht:
http://www.memori.nl/gedenkplaats/jimmy-lawton/ 

Voor wie Jimmy niet heeft gekend, hier een link naar YouTube:
https://www.youtube.com/results?search_query=jimmy+lawton

Tekst en foto: Nashota de Witte
Foto Cover: Caroline, echtgenote wijlen Jimmy Lawton

mailto:contacteren%40dansclub-scratch.be?subject=
http://www.dansclub-scratch.be
mailto:corinaschorneels%40hotmail.com?subject=
http://www.theblueskydancers.be
http://www.memori.nl/gedenkplaats/jimmy-lawton/
https://www.youtube.com/results?search_query=jimmy+lawton


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

Hallo Tim, stel je eens want ik denk dat sommige 
luisteraars jou nog niet kennen…
Ik ben dus Tim Nash, woonachtig in Wachtebeke, Oost-
Vlaanderen en voor optredens kan je mij dus vooral in 
West- en Oost-Vlaanderen zien optreden op Country- en 
Linedans avonden.
Je zegt… country en linedans, is jouw repertoire daar 
specifiek opgericht dan?
Ik speel dat graag, ik ben opgegroeid met muziek gezien 
mijn vader muzikant was en ik nauw betrokken was bij 
het podium gebeuren. Ik was dan ook nog maar veertien 
jaar toen ik samen met mijn vader op het podium stond. 
Die brachten allerlei muziekgenres, maar ook veel country 
want ze waren enorm veel gevraagd in Nederland. Daar 
was de Foxtrot en de Quikstep enorm populair en dat is 
gebaseerd op countrymuziek. Dus ben ik ook gewoon om 
samenzang te doen.
Blijft dat hangen die genre of evolueer je mee met de 
nieuwere generatie?
Ik blijf bezig met alle genres, ik speel solo vooral in het line-
dans gebeuren, maar ik speel nog altijd met bands samen 
en dan brengen we rock, pop, disco en zelfs dancemuziek. 
Ik blijf mee met de top veertig, en dat vind ik nodig om 
mezelf muzikaal verder te ontplooien. Dat is belangrijk om 
jezelf te verrijken vind ik.
Tegenwoordig is de overgang tussen popmuziek en 
rock of country niet zo groot meer, je kan het mak-
kelijk overbruggen denk ik
Dat klopt, ik ben pas zes jaar geleden begonnen in de coun-
try- en linedans wereld, ik merk zelf de enorme evolutie in 
die jaren, de country primeert niet meer. Er wordt overge-
gaan naar linedans avonden, afhankelijk van de regio waar 
je speelt. Momenteel heb je ook een grote opkomst van de 
Catalaanse dansen, deze worden over het algemeen wel 
gedanst op countrymuziek, maar dat zijn dan meer moder-
nere uptempo nummers.
Maar ook de meer commerciële muziek zoals je heden-
daags op de radio hoort, daar worden nu linedans opge-
schreven, dat is regio gebonden en ook in sommige landen 
populair.
Ik vind dat eigenaardig want linedans is oorspronke-

lijk geschreven voor country en tegenwoordig doen 
ze linedans op alles en nog wat.
Dat klopt, ze linedans kan bijna op bijna alles en was voor 
mij wel een aanpassing. Wanneer ik alleen speel dan heb 
ik de vrijheid en hoef ik een lied niet letterlijk na te spelen. 
Maar wanneer ik ga spelen in de linedans wereld dan moet 
ik ervoor zorgen dat ik hetzelfde speel als het origineel. 
Want de dans is geschreven op de muziek van het beging 
tot het einde, dus wanneer ik daar een extra solo in breng 
bijvoorbeeld dan zijn er velen de kluts kwijt.  Dat heb ik dus 
moeten leren.
Mijn idee daarover is, waarom op elk nummer een 
dans, maar nummers met eenzelfde ritme kunnen 
toch perfect de dans hebben?
Dat klopt en is perfect mogelijk, maar de choreografen de 
dans schrijven die dansen op één nummer, dus in sommi-
ge dansen zitten restarts in of een brug, specifiek voor dat 
liedje en als ze dat op iets anders dansen, dan lukt dat niet. 
Maar gelukkig zijn er veel dansen die wel op andere liedjes 
passen en dan durf ik dan wel een ander liedje brengen. 
Dan toont mijn vriendin aan welke dans, die ze over het 
algemeen kennen, ze daarop kunnen doen. 
Dat klopt dat heb ik al gemerkt, wanneer er iemand 
het voortouw neemt, dan zie je dansers er voorzich-
tig bij komen op de dansvloer. Is dan ook handig als 
je iemand bij je hebt die de dansen onder de knie 
heeft, zoals bij jou.
Als dat niet zo is dan help ik, en roep ik zes, zeven, acht.

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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Radio Mol op zondagavond, 
Nashville Rock gepresenteerd door Eric van de Mert 

met als gast… TIM NASH

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


Ik moet geen partituren opzoeken, als ik een nummer 
hoor kan ik dat direct naspelen, dat is een heel grote troef.
En ook het feit dat je zingt en kan muziek spelen, 
dat is ook niet iedereen gegund. Dat is iets waar ik 
persoonlijk naar opkijk, iemand die zelf zijn muziek 
kan maken, zijn eigen stijl daarin kan brengen. Dat 
vind ik dan zeker de moeite om eens naartoe te gaan 
luisteren.
Ik hou van afwisseling en zou niet willen dat ik elk weekend 
hetzelfde zou moeten spelen, dat vind ik belangrijk voor 
mezelf. En dan gebeurd het weleens dat ik iets uitprobeer 
en van een rocknummer een ballad maak, ik heb wel die 
vrijheid. Dat is op dat moment verstand op nul en laat je 
inspireren door wat er op dat moment door je heen gaat. 
Tim, je hebt mij echt nieuwsgierig gemaakt, ik zal 
zeker eens moeten langskomen om jou te zien en te 
horen. Je bent geen stereotype…jij past perfect in 
mijn programma omdat je een breed repertoire heb 
en je eigen ik erin brengt.
Dat is tof om te horen en zeker altijd welkom, maar ik denk 
dat het in mijn voordeel is dat ik niet uitblink in een be-

paald genre, ik heb ook geen typische countrystem, maar 
dat betekent niet dat ik geen countryliedjes kan brengen 
die mij liggen. Het een nummer ligt je beter dan een ander, 
het is zoeken natuurlijk…
Ook het live spelen, daar steek je veel meer gevoelens in, 
ik heb thuis ook al een cd liggen van mezelf. Dat klinkt niet 
zoals het moet vind ik, maar een live opname, dan steek je 
daar je gevoelens in en dat hoor je, het klinkt heel anders 
dan een cd.Laat mij ook nooit optreden zonder keyboard, 
dat ben ik niet, ik weet geen weg met mijn handen en ar-
men
Tim, ik kende jouw niet en ben zeer blij jou ontmoet 
te hebben, ik ben echt onder de indruk van jou kun-
nen. Hiermee wil ik ons gesprek afsluiten maar niet 
zonder dat jij de lezers verteld hebt hoe ze jou kun-
nen contacteren.
Ik heb een website, www.tim-nash.be , daar vind je alle 
formules hoe ik te boeken ben. En op Facebook vind je mij 
ook gewoon onder de naam tim nash.

Interview:Eric van de Mert
Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

De muziek, de country die je brengt wat is dat, de 
tradionele of de nieuwe countrymuziek?
Beiden eigenlijk, ik ben opgegroeid met de oude country-
muziek, maar ik hou ook van het nieuwere en dan vooral 
van de Zac Brown band, brad Paisley, omdat dat keigoede 
muzikanten zijn en uptempo muziek brengen. Ik heb deze 
ook al live bezig gezien in Londen. Ik speel zelf mijn muziek 
live en dat zijn voor mij uitdagingen omdat ze vol zitten 
van speciale solo’s en je kan uitleven muzikaal. En de oude 
countrymuziek, en dat bedoel ik zeker niet oneerbiedig is 
simpeler om na te spelen maar daarom niet minder mooi.
Ik probeer echt wel van alles te spelen, zolang dat het mij 
aanspreekt muzikaal en vocaal, dan doe ik dat. Dat is ook 
zo’n beetje de uitdaging om mij niet te fixeren op een be-
paald genre. Ik denk dat het komt doordat we vroeger in 
de band bij mijn vader ook een gemengd repertoire had-
den. 
In de countryscene, speel 
je daar als groep of al-
leen?
Alleen, en dat was ook de 
opzet waarom ik zes jaar ge-
leden de keuze heb gemaakt 
om dat erbij te nemen. Ik 
speelde altijd in groepsver-
band, in een band of met een 
gitarist en een zangeres maar 
niets alleen. Ik wou iets doen 
alleen. En toen ben ik naar 
een optreden gegaan van Regy in Koewacht, ik kende Regy 
van in het allround gebeuren. En die muziek en die sfeer is 
mij zo goed bevallen dat ik de keuze maakte om country 
te brengen. Het ironische hiervan is, dat ik wou de muziek 
countrymuziek brengen van vroeger bij mijn vader, maar 
nu zoveel jaren later komt er daar weer zoveel muziek uit 
de top veertig bij, wat ik eigenlijk al jaren speel. Maar het 
zou dom zijn om dat nu niet te brengen!
Ik heb het al gezegd veel verschil is er daar niet in 
tussen die genres, maar het is de manier waarop je 
het brengt. En jij maakt zelf je muziek aan, dus kan 
je het laten klinken zoals je het wilt.
Dat klopt, veel mensen hebben dat eigenlijk niet echt door 
dat ik daar per plekke live mijn muziek brengt. Met een 
keyboard heb je zoveel mogelijkheden, daar heb je bij-
voorbeeld Viva Las Vegas, dat nummer is al in zoveel ver-
schillende versies gebracht, als disco nummer maar ook in 

bluegrass. Ik heb de luxe om tijdens het optreden zelf te 
beslissen hoe ik het zal brengen. Als het tempo maar goed 
zit gaan de dansers er wel in mee gaan. Met een goede 
zware Bass beat of typisch bluegrass zonder drums, dat 
maakt de mensen niet uit. Dat is de vrijheid die ik heb en 
dat maakt het leuk, wanneer ik enkele keren per maand 
optreed hoef ik niet altijd hetzelfde te spelen.
Dus hoe moet ik dat voorstellen, jij en een keyboard 
dan op het podium? Jij behoort niet tot de grote 
massa, jij kan iets anders brengen en daardoor ben 
je ook flexibeler.
Ik mag eerlijk zeggen dat ik een van de weinigen ben die 
livemuziek breng, en ik had dat ook rap door in dat circuit, 
dat ik een van de weinigen ben die dat doen en me daar 
moest op focussen. Ergens moet je toch proberen om uniek 
te zijn. En het is een luxe dat ik heb, vele collega’s werken 

met een karaoke band, en 
als een nieuw nummer uit 
is en heel populair is bij de 
dansers, moeten de zangers 
soms wachten tot de versie 
gemaakt wordt in Amerika 
en ze het kunnen kopen de 
sites. Terwijl dat ik het thuis 
direct kan inspelen en leren 
en het volgend weekend al 
kan brengen, bij manier van 
spreken. Ik kan ook zowel 
mannen als vrouwen reper-
toire brengen omdat ik de 

toonaarden kan aanpassen aan mijn stem.
Hoe lang doe je daar dan over, of speel je dat dan 
klakkeloos na, hoe zit dat?
Neen, sommige dingen ga ik wel voorprogrammeren, om-
dat de fabrieksstijlen uit een keyboard niet altijd aanslui-
ten, zeker omdat je concurrentie hebt van de karaokefiles. 
De lat ligt hoog bij de mensen, ze verwachten dat het op 
zijn minst evengoed klinkt als het origineel, vroeger kon je 
nog totaal iets anders doen en de mensen lagen daar niet 
wakker van. Nu zouden ze zeggen dat het bij die andere 
zanger beter klinkt, dat is omdat hij speelt met het origi-
neel. Dus probeer ik er altijd voor te zorgen dat het zo dicht 
mogelijk aansluit bij het origineel en daar steek ik dan wel 
tijd in om de klanken te programmeren of de drums en zo 
voor te programmeren, dus daar steek ik wel tijd in. Maar 
ik heb wel het geluk, dankzij mijn vader, ik speel op het 
gehoor.

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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Revolutionair Logsiding systeem 
met massieve hoeken.
U woont in een stenen woning en wilt toch de uitstraling 
en warmte van een houten woning.
Dat kan nu met het revolutionaire logsiding systeem.
Dus een stenen huis aan de buitenkant of aan de binnen-
kant bekleden met deze halfronde planken.
Of een nieuwe woning, schuur of garage bouwen met deze 
prachtige uitstraling.

Met trots mogen wij ons nieuwste revolutionaire logsiding 
systeem presenteren. Na jaren van onderzoek en ontwik-
keling is het zover. Dit systeem is een doorbraak in de wo-
ningbouw van Europa.
Logsiding met massieve hoeken: 
• De uitstraling van een loghome en de stevigheid, voor-
delen en goedkope bouwwijze van een houtskeletbouw 
woning. 
• Een combinatie van houtskeletbouw en houtstapelbouw; 
• De wanden worden geheel voorgefabriceerd in de fabriek 
• In enkele dagen opgebouwd op locatie 
• De buitenwanden worden afgewerkt met logsiding 
• Op de hoeken worden massieve logs geplaatst, die over-
lopen in de logsiding.
De binnenkant kan afgewerkt worden met dezelfde logsi-
ding die aan de buitenkant gebruikt wordt. Hierdoor cre-
eert u de natuurlijke uitstraling van een houtstapelbouw 
woning en heeft u de positieve eigenschappen van een 
houtskelet woning. Het is ook mogelijk om de binnenwan-
den met rechte beplanking of met gips af te werken. Mocht 
er in de toekomst iets gebeuren, zoals beschadiging met 
een of meerdere logs aan de buitenkant, is het heel makke-
lijk om deze te vervangen. Ook is het mogelijk dat u na 25 
jaren bijvoorbeeld de gehele woning een andere uitstraling 
geeft. Zo kunt u dus op een goedkope manier de logsiding 
aan de buitenkant vervangen met een ander model of an-
dere materiaalkeuze. Dit is een extra optie aan de woning 
als u deze in de verre toekomst wilt aanpassen met een 
aanbouw of een nieuwe uitstraling wilt geven.De grootste 

voordelen van dit bouwsysteem: 
• Zeer korte bouwtijd
• Hoogst mogelijke isolatie die wenselijk is. 
• Veel minder kans op scheuren.
• Meer mogelijkheden voor aanpassingen in de toekomst.

Om een rustieke uitstraling te creëren kunnen we als extra 
optie de logsiding bewerken met een schilmes. 
Ook voor de hoeken hebben we verschillende hoekoplos-
singen: massieve hoeken aan de buitenkant zodat je denkt 
dat de hele woning met boomstammen is opgestapeld.
Of we zetten een prachtige ronde stam rechtop in de hoek 
Zodat je een nette en toch rustieke afwerking hebt.

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

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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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 Zil-
vermeer te Mol. Het wordt een openlucht 
spektakel met live artiesten en randanima-
tie 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 countrymu-
ziek kan beamen dat er in België en Nederland heel weinig 
plaats is op radio en tv of media voor onze artiesten. Daar-
om 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 luis-
teraars. 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 beslo-
ten 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 goedkeu-
ring van het Zilvermeer en de provincie Antwerpen kun-
nen 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 liveoptre-
dens 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 mu-

ziek.
Om 21.00 starten we de slot-
show tot 22.00 uur.
Artiesten…
De countryband Tin Wheel, 
Berry Grimm en Carin Care, 
Tim Nash en Miss Lana, Johnny 
Trash, Robbie Masters en Con-
ny 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 voort-
zetten.
Eten en drinken…
Wijzelf voorzien geen eet- en dranktenten, aanslui-
tend aan het podium bevindt zich het restaurant – frituur 
Zilverbos, waar men aan zeer democratische prijzen iets 
kan eten of drinken. Ook een ideale locatie om te genieten 
van het spektakel.
Prijzen…
Wie als een bezoek bracht aan het recreatiedomein weet 
dat hij aan de ingang vier euro betaald. De dag van ons 
evenement is dat ook zo, dat betekent dus dat het festival 
eigenlijk GRATIS is. Wij vragen geen aparte toegangsgel-
den, leuk toch? Dus mensen, jullie kunnen gerust al in de 
morgen ernaartoe gaan, er is dan momenteel een kinder-
rommelmarkt of kom gewoon genieten van de mooie na-
tuur en het meer.
Eenmalig…
Daar weten we geen antwoord op, we wachten het eerste 
evenement rustig af en dan zien we wel weer.
Bij slecht weer…
Geen nood, we zijn voorzien om dan alles binnenshuis te 
kunnen doen… maar laten we hopen dat de weergoden 
ons gunstig gezind zijn.
Nog vragen…
Deze mag je geruststellen, wij staan jullie zeker te woord. 
En in de volgende edi-
ties, op de website 
en FB zullen jullie de 
komende weken nog 
aanvullende informa-
tie vinden.

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

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

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

Website: the bluehillcountrydancers.be

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

Contact: Hilde: 0473.83.38.56                Patrick: 0472.99.24.62
E-mail: info@rio-grande.be                       Website: www.rio-grande.be
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Country versus Country meet Nashville Rock

http://the bluehillcountrydancers.be
mailto:info%40rio-grande.be?subject=
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THE BLACK HORSE LINE DANCERS
Waar: Euro Bowling   Ter Heydelaan 17    2100 Deurne
Lessen: woensdag & vrijdagavond Van 19.00 tot 22.00

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

Website: http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers
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komende festivals
25 - 27 mei 2017

20e EWOB bluegrass festival
Voorthuizen (NL)

www.ewob.nl

3 - 4 juni 2017
Grevengrass (bluegrass)

Greven (D)
www.grevengrass.de

3 - 4 juni 2017
13e Hamawe roots festival

Virton (B)
www.hamawe.be

10- 11 juni 2017
17e Amarant country festival

Tilburg (NL)
www.thewhitestallion.nl

17 - 18 juni 2017
5e country festival Schijf

Schijf (NL)
www.country-club-moonshine.webnode.nl

30 juni - 02 juli 2017
Braderij Westmalle
Promotion weekend
country & line dance

28 - 30 juli 2017
Rome City

Durbuy

28 - 30 juli 2017
Craponne (Fr)

www.festivaldecraponne.com

13 aug 2017
Country vs Country met Nashville rock

Zilvermeer Mol
Mol (B)

www.countryversuscountry.be

18 - 20 aug 2017
Middelkerke

25 -27 aug 2017
CWF Thorn
Thorn (NL)

www.countrywesternfestival.nl

mailto:theblackhorselinedancers%40hotmail.com?subject=
http://users.skynet.be/theblackhorselinedancers


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

inhoud 21inhoud20

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

Dat Peter en zijn kompanen niet klein te krijgen zijn be-
wijzen ze nog maar eens tijdens dit interview. Na tegen-
slagen met het weer tijdens hun negende en tiende editie 
verloren ze wat toeschouwers, maar de bezoekers van het 
eerste uur lieten zich niet kennen. Ook de brandstichting 
waarbij ze al hun decoratiemateriaal verloren, een mooie 
verzameling die gedurende 10 jaar werd verzameld en 
opgebouwd, gaf geen reden tot stoppen.
Waar ze de kracht vandaan halen om verder te doen, dat 
probeerden we te weten te komen in dit interview. We 
hadden afspraak met een groot deel van de groep, een 
groep die momenteel 14 leden telt.
Hallo Peter, jullie staan in de startblokken om er weer 
een mooi Country & western weekend van te maken 
in Augustus. Is het nog steeds zo, dat de opbrengst 
naar de stichting Ronald Mc Donald gaat?
Ja absoluut, we doen dit nog altijd voor dit goede initiatief. 
Als alle onkosten vereffend zijn schenken wij de rest van 
de winst aan deze stichting. Het is geen zo’n grote cheque 
meer zoals vroeger, maar voor iedere euro zijn ze dankbaar. 
De laatste vijf jaar is er veel veran-
derd voor ons. We hebben heel wat 
materiaal kwijtgeraakt twee jaar ge-
leden door brandstichting, we spre-
ken hier over een schade van een 
15.000 euro. Dat zijn materiaal die 
we tien jaar lang bij elkaar hebben 
gesprokkeld en dat was in één keer 
weg door brand. Dus dat jaar heb-
ben we ook geen schenking kunnen 
doen aan de stichting. Maar we blij-
ven dat wel aanhouden, alleen weten ze wanneer het een 
slecht jaar is dat er niets komt, dat is een overeenkomst die 
we gemaakt hebben met hen. Na de brand zijn er verschil-
lende initiatiefnemers geweest toen in de countrywereld, 
zoals Rudi en Anne-Marie en Indian Summer, die een be-
nefiet avond hebben gehouden.
Iedereen die iets organiseert weet ons te vertellen 
dat het allemaal niet meer zo evident is om het aan-
tal bezoekers hoog te houden, voelen jullie dat ook?
Ja en nee, wij zijn afhankelijk van het weer, te warm of te 
nat is niet gunstig voor ons. We hebben een drietal jaar 
slecht weer had, zo erg dat we de mensen met caravan 
en trailers moesten van het terrein trekken. En dat laat 
zijn sporen na, velen zoeken elders een plaats om te gaan 

staan of te overnachten of komen niet meer voor het gan-
se weekend. Na drie regenjaren voelden we het verschil, 
want ook de camping zorgt voor een mooie opbrengst.
Slecht weer en een brand in de jaren die elkaar op-
volgden, hoe bouw je dat weer op?
Van niets naar iets, in eerste instantie zegt men wel van 
shit we kunnen er beter mee stoppen. Maar dan steken 
we de koppen bij elkaar en dan komen we tot besluit dat 
we door zo’n akkefietje niet laten kennen. Want degene 
die de brand gesticht heeft zal misschien gedacht hebben 
dat wij daardoor zouden stoppen. Het terug opbouwen, 
het zelf aanmaken van nieuw materiaal, dat doen we dus 
niet meer. Dan moeten we terug een plaats hebben om te 
stockeren en dat risico nemen we niet meer. We zorgen 
wel voor kleine dingen dat we zelf thuis kunnen stockeren. 
Zoals dat doen dat we gekregen hebben van Marc Bosman, 
dat rol je op en kan je makkelijk wegstoppen. Dus hebben 
we houten huisjes die we huren waardoor het toch wat 
aangekleed is. het heeft nu ook het voordeel dat we in 
twee dagen opgebouwd raken en vroeger waren we een 

hele week bezig op het terrein. Het 
maakt het ons iets makkelijker, we 
worden er trouwens ook niet jon-
ger op.
Over het festival, houden jul-
lie nog steeds dezelfde formule 
aan?
Jazeker, wij zijn een gans jaar te 
zien op allerlei evenementen waar 
we komen luisteren naar de arties-
ten, en we kijken ook als er op het 

repertoire gedanst wordt. We nemen een optie op ons 
weekend en als ik een stuk of twaalf artiesten heb gecon-
tacteerd, dan begin ik aan de indeling van het programma. 
Dan bekijken we wanneer ze kunnen optreden, want we 
houden er ook rekening mee of ze ver moeten reizen om 
hier te geraken of huiswaarts te keren en zo puzzelen we 
tot het programma zijn vorm krijgt. Zo maken we de keuze 
voor ons festival. Het programma in elkaar steken neemt 
een paar weken in beslag. We werken vroeger en nu sa-
men met Jean – Pierre van BNL Country online om een 
keuze te maken uit de Belgische artiesten, ook met Dirk en 
Peggy van P&D overleggen we soms over wat nieuw is in 
de Belgische countryscene.

Country en western festival Thorn maakt zich op voor een 12de editie.

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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Peter, je zegt het is belang-
rijk dat er op de artiesten 
hun repertoire gedanst 
wordt, nooit gedacht aan 
een tent apart voor een luis-
terpubliek?
Ik werd daar al meerdere ma-
len over aangesproken, maar 
neen, we doen dat niet! Wij 
zien dat niet zitten, je moet 
weten dat de muziek vanuit de 

tent toch een heel eind op het terrein te horen is en wan-
neer we nog een tent plaatsen met muziek zal dat door 
elkaar slaan en dat geeft geen mooi resultaat. Ze hebben 
dat op een festival in Leurenberg ook geprobeerd, maar 
dat trok op niets de muziek sloeg volledig door elkaar.
Vertel mij wat meer over het festival…
Het festival start zoals elk jaar op vrijdag, de tent gaat 
open om 18.00 en de artiesten beginnen om 19.00 uur tot 
01.30 uur. Op zaterdag starten we om 11.00 tot 01.30 en 
op zondag van 11.00 uur en sluiten we af om 21.00 uur.
We geven weerom artiesten de kans om zich te promoten, 
wie dat zijn geef ik niet mee in dit interview. We gaan over-
al naar toe, ook apart en dan geven we feedback door aan 
elkaar en zo beslissen we nog altijd wie de kans krijgt om 
zichtzelf voor te stellen aan ons publiek. We zorgen er nog 
altijd voor dat het wel degelijk countrymuziek is dat de ar-
tiesten brengen. Een jaar of vier geleden hadden we een 
cd – moment en toen kwam iemand aan met een cd en het 
was moderne line dansmuziek. Dat kwam bij mij niet goed 
aan! Twee jaar geleden hebben we dan ook een workshop 
gedaan op countrymuziek. Dat was niet zo geslaagd, de 
bezoekers willen dansen maar niet leen dansen, dat doen 
ze al een gans jaar. Maar dat is voor ons tijdopvulling, een 
dans aanleren of een cd-momentje. 
Als we dan eens naar de entreeprijzen kijken Peter, 
de mensen krijgen heel wat artiesten te horen voor 
hun geld…
We hebben daarom ook telkens de fans van de groepen 
en soloartiesten die komen, en wij zorgen dat ze blijven 
voor de andere artiesten door hun favoriet geen drie sets 
na elkaar te laten spelen. We hebben een cd-moment, een 
soloartiest, een nieuwkomer en dan een band, zo zit onze 
line up in elkaar.
Peter, voor de mensen die nieuw zijn binnen de coun-
trywereld, kan je nog eens jouw verhaal doen hoe 

het festival is ontstaan?
We zijn er eigenlijk ingerold door White Thornville, dat 
heeft twee jaar succes gehad en het derde jaar was niets 
meer. Toen hebben we besloten om zelf iets te organise-
ren en zo is het begonnen.
Buiten op het terrein is er weer een mooi gamma 
aan kraampjes voorzien, gezien de crisis, wordt het 
niet moeilijker om handelaars te vinden om te ko-
men ook rekening houdend met het feit dat het weer 
niet altijd gunstig is.
We hebben buiten ongeveer 200 meters in een blok voor 
een 25-tal kraampjes. Neen, hier voelen we geen crisis 
want we moeten zelfs handelaars weigeren. Nu zijn we 
wel voorzien van een vloerbedekking langs de kraampjes 
zodanig dat het geen slijkerige boel meer wordt waar de 
mensen moeten doorlopen. Ook voor de handelaars is dat 
makkelijker werken en blijven hun artikelen proper. Kijk, 
wij pakken dat ook menselijker aan dan op andere grote 
festivals. Daar moet je als handelaar inschrijven en direct 
betalen, anders kom je niet binnen. Bij ons kan je inschrij-
ven, je spreekt af en je komt. Onvoorziene omstandighe-
den kunnen voorvallen door autopech, sterfgeval of ziek-
te, maar deze mensen komen het jaar nadien wel terug.
Peter, ben jij een moeilijk mens om mee te onder-
handelen?
Neen, ik ben een gemakkelijk iemand, maar het moet 
menselijk blijven. Ik probeer bij discussies alles op te los-
sen maar dat lukt niet altijd hoor. En dan ben ik blij dat ik 
deze jongens rond mij heb en die me zeggen dat ik ver-
keerd bezig ben.
Hoe ziet de toekomst eruit in verband met het festi-
val?
Kijk, je hoort het, hier spreek ik mij niet alleen over, wij 
gaan door zolang we kunnen. Na die paar tegenslagen be-
kijken we het van jaar tot jaar. Dat hebben we geleerd na 
de brand, dan moesten we extra kosten maken en dat was 
niet ingecalculeerd. 
Dan bekijk je waar je 
op kan besparen om 
dat weer betaald te 
krijgen. De sponsoring 
wordt ook minder, de 
gemeente snoeit in 
hun budgetten. 

De bezoekers op de camping worden minder door het feit 
dat we een kleiner terrein hebben en dat is een hap in het 
budget hoor. We hopen dat het festival stand blijf houden, 
niet groter of kleiner. Als je groter wordt heb je ook meer 
kosten. We hebben een jaar op 4 ha gestaan, toen werd 
door het slechte weder het veld helemaal kapotgereden. 
Dan wilden we die weide een jaar rust geven en zijn we 
verhuisd waar we vorig jaar zaten. Zaten we met alles 
knusser bijeen en de mensen vonden het veel gezelliger 
om een paar meter te moeten lopen naar de tent.
Het is en blijft een risico om een festival te houden 
op een terrein, waarom niet op een plein of in een 
zaal?
Dan heb je een heel ander probleem, doe dat op een plein 
in de kern van het dorp en dan komen de bewoners daar 
tegenop. Krijg je al direct geen vergunning voor. Kijk, de 
mensen van Thorn zelf, daar zitten er weinig tussen die in-
teresse hebben in het festival. Dat 
hebben we vorig jaar ondervonden 
toen we twee straten bij het festi-
val een gratis entree bezorgden. 
Degenen die kwamen dronken iets 
en waren direct weer weg, het in-
teresseert hun niet.
Ook wat betreft de subsidie, daar 
zijn heel wat regeltjes aan verbon-
den en pas wanneer we die alle-
maal inwilligen komen we soms in 
aanmerking voor een subsidie. De 
gemeente werkt wel mee, maar 
trekt overal hun handen vanaf hoor.
Jullie hebben ook op het kampement verandering 
aangebracht de laatste jaren en dat was nodig he?
Ja dat klopt, vroeger moesten de bezoekers het ganse 
terrein doorlopen en nu niet meer. Toen we ons groot-
ste kampement hadden, dat was met een 80-tal tenten, 
moesten de bezoekers in zigzag het kamp doorlopen. Dat 
was een heel mooi kampement, maar we hebben een stap 
terug moeten zetten. De liefhebbers van kampementen 
hadden er geen problemen mee om zo het terrein te moe-
ten doorlopen, maar de meeste bezoekers die kwamen, 
kwamen om te dansen en die hadden het er niet voor om 
door heel het terrein te moeten. Ook voor de mensen die 
op het kampement stonden, die konden niet eer gaan 
slapen voor iedereen uit de grote tent weg was, want de 
bezoekers moesten ook weer terug langs het kampement 
het terrein verlaten. Dat was een storend element voor de 

beide partijen. Nu staan ze opgesteld in een vierkant en 
gaat ’s avonds de poort dicht om 11.00 uur aan het kampe-
ment en lopen ze langs de zijkant weg de bezoekers. Ook 
voor de mensen van het kampement zelf is dat beter, nu 
kunnen ze ook eens naar de tent komen wanneer de poort 
toegaat. Dan hoeven ze niet te blijven om ervoor te zorgen 
dat er iets gebroken of meegenomen wordt wat niet mag. 
We zijn bewust verkleind in het kampement want het was 
niet meer haalbaar omdat met twee man te runnen. Nu 
hebben we 40 tenten en groter mag het niet meer wor-
den. We hebben nu een mooi binnenplein waar ze iets 
op kunnen doen.Tot besluit, overtuig onze lezers die 
jullie festival nog niet kennen waarom ze naar het 
festival moeten komen…
-het is het mooiste festival van Limburg…
-veel bands en muziek…
-altijd leuk, supergezellig…

-nog nooit geweest…gewoon es afkomen om te zien hoe 
gezellig het wel is!
-het is niet enkel voor de dansers, luisteraars kunnen even-
veel genieten…
-het feit dat je ook kan beleven hoe de mensen leefden 
anno 1860, het oldtime kamp, wat bijna nergens te zien is.
-de volledige aankleding, het oldtimer kamp, de American 
Trucks, de standhouders, de tent met muziek en een droge 
en een natje

Degene die al die jaren al geweest zijn, die zeggen gewoon: 
THORN MOET BLIJVEN! Dat zegt genoeg...
info: www.countrywesternfestival.nl

Tekst: Kaat vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

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


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

inhoud inhoud 2524

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

17e AMARANT

COUNTRYFESTIVAL

17e AMARANT

COUNTRYFESTIVAL

 10 - 11 JUNI

Lokatie: Manege Amarant, Bredaseweg 570 Tilburg
Zaterdag van 14.00 tot 24.00 uur

Zondag van 11.00 tot 18.00 uur

Voorverkoop: Manege Amarant 
Inlichtingen: 013-4554344 / 06-20555573
06-36118517 of 06-25093020

ENTREEPRIJS € 10,00 per dag 2 dagen € 17,50
Zelf meegebracht eten en drinken is niet toegestaan

 Robbie Masters

Presentatie:
Robbie Masters

Tessa Walraven

2017

Smeulders
drukkerij

Voor al uw drukwerk !

The Country Wings

Ted en Helen

Frank Jansen Band West Virginian Railroad  

Netto opbrengst ten goede aan de stichting handicap

Savannah Dick van Altena 
Foto Henriëtte Hoffs

Undertheroof

TR-Country Band Terry White Band

sound
services

Little Montana

Jeroen Welsh

Miss LanaDCM6

Een Internationaal gesprek met Bobby Flores
Als u houdt van western swing en de pure 
countrymuziek, wel beste lezers, ik wil u lei-
den naar degene die het muzikale genre al 
meer dan 45 jaar probeert in leven te hou-
den. Hij is een allround muzikant, compo-
nist, singer songwriter, label en studiobaas, 
producent, enz... LAAT ME 
U VOORSTELLEN AAN DE 
ENE EN ENIGE... BOBBY 
FLORES.

Bobby, u en The Yellow Rose 
band proberen de Texaanse 
traditie hoog te houden, na-
melijk de western swing. Is het 
werkelijk allemaal begonnen 
met Bob Wills of waren er nog 
andere artiesten die startten 
met Western Swing?
Zijn muziek was zo’n een menge-
ling van Jazz, Blues, Dixieland en 
hij gebruikte hoornpartijen met 
violen in ensembles. Ray Benson 
en asleep at the weel hebben een 
enorme kracht voort te zetten 
ter bevordering van de Western 
Swing in de laatste decennia. 

U HEBT EEN OPLEIDING JAZZ 
EN KLASSIEKE GITAAR, WAAR-
OM  SPEEL JE DAN WESTERN 
SWING EN COUNTRY MUZIEK?
 Ik speel ook nog in de jazz scene 
en klassieke genres. Maar mijn 
band richt zich op traditionele, Country en Western 
Swing. Jazz gaat perfect samen met Western Swing, voor 
de meeste Western Swing liedjes, daar is een grote afzet-
markt voor... Bebop stijl spelen of zelfs sommige strakke 
stijlen, ze zijn zo nauw verwant.

 U HEBT GESPEELD IN DE BAND VAN RAY PRICE, WAS 
HET IETS SPECIAALS OM DEEL TE ZIJN VAN DIE BAND?

ja het was heel bijzonder. Het allereerste record die ik ooit 
in handen had, was een van Ray Price, Columbia 45 RPM, 
mijns inziens was het “Touch My Heart” uitgebracht in 
1968. Veel van mijn muzikale helden hebben liedjes opge-
nomen en toerden met Ray. Tommy Jackson op viool, Bud-
dy Emmons op steel, Grady Martin en Charlie Harris op 
gitaar, enz. Dus om daar de eerste viool spelen met hem, 

dat is een droom voor mij die uit-
gekomen is. Hij was zeer vriende-
lijk en ze ondersteunden mij en 
mijn carrière. Ik heb bij twee van 
zijn laatste optredens met hem 
mogen spelen, kort daarna is hij 
overleden. Die optredens waren 
in het Callioux Theater in Kerrville 
en de Majestic Theater in San An-
tonio. Ik mis hem nog altijd.

U HEEFT UW EIGEN PLATEN-
LABEL ‘GELE ROSE RECORDS’ 
WAAROM EEN EIGEN LABEL? 
U BENT OOK DE EIGENAAR 
VAN DE B.A.M-STUDIO IN SAN 
ANTONIO TEXAS. HET ZIET ER-
UIT ALS EEN GOED PAKKET... 
Dank u. Ik ben een half eigenaar 
van Yellow Rose Records met mijn 
goede vriend Al Michalczak. Mijn 
vader, Robert Flores, Sr. en ik zijn 
partners bij B.A.M. Recording Stu-
dio. Ik vertoef de meeste dagen in 
de producerende studio en ik ge-
niet enorm. 

HEEFT U ENIG ADVIES VOOR 
DE OPKOMENDE  ARTIESTEN? 
ALS LABEL BAAS MOET U BE-

SCHIKKEN OVER TALRIJKE JONGE TALENTEN DIE MET 
U WILLEN SAMENWERKEN, U HEBT WAARSCHIJN-
LIJK EEN ZEER DRUK ROOSTER;
Ik krijg veel kansen om te werken en te producen met een 
flink aantal jonge en talentvolle kunstenaars en ‘I-love it’. 
Ik doe alles wat ik kan om te helpen met die jonge begin-
nende kunstenaars. Ik geef ze altijd het advies om te

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

inhoud inhoud 2726

schrijven zo veel ze kunnen en daar worden ze zeer vastbe-
raden van, speciale en permanente nummers, gelijk wat. 
Zich focussen op wat ze uniek maakt en daarop voortbou-
wen. 
Studie, muziek en trainen onder de beste leerkrachten die 
worden aangeboden.

HOE VEEL DEMO’S PER JAAR ONTVANGT U VAN 
NIEUWE TALENT HOPENDE OP EEN PLATENCON-
TRACT?
Ik ontvang waarschijnlijk 3 of 4 cd’s om de paar weken van 
kunstenaars en schrijvers op zoek naar hulp. Recorddeal ’s 
zijn vandaag heel anders dan 5 jaar geleden en nog heel 
anders dan 10 jaar geleden. Nu moet je heel wat voeten in 
de aarde hebben om een platencontract te krijgen. 
WAT BETEKENT: “TEXAS A CIRCUIT”? 
Dat is wat zij noemen de beste plaatsen om te werken in 

de staat terug in de 90 ‘s. Er waren 5 of 6 clubs die alleen 
de allerbeste bands op een draaiend schema hadden, in 
de Borrowed Money in Dallas, Texas Star in Denton, Cow-
boy’s in Garland.

 BENT U SOLOSCHRIJVER OF LIEVER CO-SCHRIJVER?

 ik hou van mede-schrijven met één andere persoon. Het 
is op die manier sneller voor mij. Maar soms zit ik aan de 
piano, en schrijf ik een solo.  

VORIG JAAR ONTVING U EEN ”JOSIE AWARD” VOOR 
TRADITIONELE COUNTRYMAN. IK WEET DAT U EEN 
TON VAN AWARDS ONTVANGEN DOOR DE JAREN 
HEEN. IS DE ONDERSCHEIDING “JOSIE” IETS SPECI-
AALS VOOR U EN WAT IS DE “JOSIE AWARD” PRE-
CIES?
 

 Josie Passantino heeft een enorme aanhang in een korte 
tijd met haar “Josie Show” op radio en recent haar “Josie 
Awards”. Ik was enkele malen op haar radioshow aan-
wezig en zij is de beste. Het was een enorme eer om te 
worden erkend in Nashville door haar organisatie! Zij er-
kennen kunstenaars/muzikanten in verschillende catego-
rieën en het is een super spannend programma. 

IN 2002 ONTVING U EEN GRAMMY AWARD? VERTEL 
DAAR EENS WAT OVER…
Ik zit mede in het bestuur van enkele studio’s in San An-
tonio waar ik sommige sessies begeleid, en waarvoor 
ik ook arrangementen schrijf voor hoorn en strijkinstru-
menten. Ze hadden mij gevraag om een artiest te helpen 
met een strijkproject. ’s Avonds laat ben ik naar de studio 
gegaan om de werk-cd op te halen. Ik stak hem in mijn 
auto in de cd gleuf. Ik herkende onmiddellijk de stem als 
die van Freddy Fender! Hij zong deze oude, mooie Spaan-
se bolero’s en ik was helemaal vereerd om te schrijven 
voor zijn laatste twee albums. Ik was dan ook vereerd 
om een grammy te winnen voor deze composities. Het 
heet “La Musica De Baldemar Huerta”. Ik was uitermate 

blij dat Freddy Fender nog 
een grammy won voor zijn 
heengaan.

U BENT OOK EEN COM-
PONIST. BETEKENT HET 
DAT IK U KAN VRAGEN 
OM VOOR MIJN TEK-
STEN, INDIEN NODIG, 
COMPOSITIES VOOR TE 
SCHRIJVEN?
Absoluut, ondanks het feit 
dat ik heel weinig vrije tijd 
heb zou ik het met plezier 
doen.

HET BEGON ALLEMAAL 
VOOR JOU IN 1968 OP 
7-JARIGE LEEFTIJD. U 
WIST DAT OP DAT MO-
MENT DAT U EEN CAR-
RIÈRE WILDE IN DE MU-
ZIEKBUSINESS?
Ja. Wat mijn lot (Lol) ver-
zegelde was een optreden 
van Glen Campbell in San 

Antonio in de Freeman Coliseum in 1970. Ik was zo onder 
de indruk van hem, ik draaide me om naar mijn vader, 
en vertelde hem dat is wat ik wilde doen. Ik had al op-
tredens gedaan, maar hiervan was ik zo onder de indruk, 
het wakkerde het vuur aan in mij.  

MENSEN GAAN ERVAN UITGAAN DAT WANNEER U, BOB-
BY FLORES, EEN NIEUW ALBUM UITBRENGT, ZE ZULLEN 
HOREN WAT ZE VAN U VERWACHTEN. SOMMIGE COUN-
TRY ARTIESTEN VOLGEN DE NIEUWE TRENDS EN EEN 
PAAR JAAR LATER ZIJN ZE NERGENS MEER TE VINDEN. 
U DEED ER EEN LANGE WEG OVER EN U STAAT ER NOG 
STEEDS. WANT U MAAKTE UZELF GROOT IN DE WESTERN 
EN SWING STIJL.
 Dank u. Ik leg al mijn gevoel wat ik in mijn lijf heb in mijn 
albums en zorg ervoor dat elke muzikant past bij de ge-
kozen nummers. Het is heel belangrijk voor mij om de lat 
hoog te blijven houden!
BOBBY, DANK U ZEER HARTELIJK VOOR DIT INTERVIEW 
EN NOG VEEL SUCCES!

Interview: Henri Piccini

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
http://www.heartofthewest.be


Kijk, als journaliste heb je zo van die gesprekken die 
geen vooruitgang hebben. Gelukkig kom ik dat heel 
zelden tegen en zijn mijn gasten altijd spraakvaar-
dig. En soms heb ik dan maar een vraag te stellen en 
heb ik drie bladzijden vol zonder er erg in te hebben. 
Mijn volgende gast is zo iemand, die heeft mij maar 
de tijd om een halve vraag te stellen. In 2007 had ik 
een interview met François Chladiuk, beter gekend 
als de eigenaar van de “Western Shop” gelegen aan 
de Adolphe Max laan79, te Brussel. En Neen dit gaat 
niet om een winkel waar enkel mensen kopen met 
een goedgevulde portemonnee! Ik leerde deze man 
kennen toen hij een tentoonstelling hield in het 
Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis te 
Brussel. Het ging om een grote collectie kledij van 
indianen die in België waren voor de tentoonstelling 
van 1935. Nooit had François maar kunnen denken 
welke invloed deze collectie op zijn leven zou kun-
nen hebben! Dit wil ik jullie niet onthouden, want 
hier gaat het om werkelijke geschiedenis!
Wanneer ik hem vraag wat hij nog in zijn winkel 
doet, dan zegt hij gewoontjes:” mijn brood verdie-
nen en ervoor zorgen dat ik al mijn rekeningen kan 
betalen”!

Francois, laten we het even hebben over uw mooie 
zaak waarvan je reeds van 1990 de trotse eigenaar 
zijt…
Ik ben op de eerste plaats een verzamelaar, een verzame-
laar die het echte wil. Ik heb zo’n beetje van alles gedaan 
tot de leeftijd van 38 jaar. Toen besloot ik te stoppen met 
alle zaken waarmee ik bezig was en van mijn hobby mijn 
beroep proberen te maken. Iedereen destijds verklaarde 
mij voor gek, want wetende dat ik altijd het ECHTE wil, 
waren ze er zeker van dat dit mij niet zou lukken. Dus op 
mijn 38ste heb ik de Western Shop geopend met het idee 
van het echte te verkopen, geen namaak, geen botten 
gemaakt in China of in Spanje. Daarmee bedoel ik zeker 
niet dat deze slecht zijn, integendeel, maar dat is hetzelf-
de niet. Wat ik in mijn winkel heb en verkoop is allemaal 
authentiek, made in USA, Mexico en Canada. Wanneer je 
rondkijkt in mijn winkel zal je hemden vinden van Wrang-
ler, deze zijn niet gemaakt in USA. Waarom? Omdat de fa-

briek van Wrangler zich bevindt in het buitenland, dus een 
hemd ‘Made in USA’ door Wrangler, DAT BESTAAT NIET, 
zelfs niet in Amerika! Al de rest moet bij mij authentiek 
zijn. En het beste voorbeeld dat ik daarover kan geven, als 
je bij een biker gaat, die met een Harley bolt, die wil niets 
anders, geen ander merk al moest het zijn dat het een be-
tere motor is, als dat bestaat… Dat is zo’n beetje het idee 
van mijn winkel.
Het is nu zeventwintig jaar dat ik mijn zaak heb, en dat 
draait goed! Want de mensen die bij mij komen kopen, die 
weten dat ze iets authentiek kopen. Dat is niet duurder, 
wat velen mensen dus denken dat het bij mij duur is. Na-
tuurlijk als je binnenstapt en je kijkt naar een paar botten 
in krokodilleleer, natuurlijk zijn die duur, maar wij heb-
ben ook botten van 99 euro en 250 euro, dan zou ik dur-
ven zeggen als je botten van 250 euro koopt dan zijn die 
goedkoop in vergelijking met een paar Chinese of Spaanse 
botten waarvoor je 250 euro betaald! Maar dat moeten 
de mensen begrijpen en verstaan als men praat over au-
thenticiteit! Heden ten dage kan je de mensen niets meer 
wijsmaken, want overal staan nummers in en merken. Je 
hoeft dit maar in te tikken via internet en je weet waar het 
gemaakt wordt en vanwaar he afkomstig is. Sendra botten 
zijn niet gemaakt in Mexico maar wel in Spanje.

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

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

Julien & Ghilaine Tel: 053.79.06.08  gsm: 0498.69.65.33
Website; http://users.telenet.be/BlueCountryEagles

inhoud inhoud 2928
http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl

Een Legendarisch figuur van bij ons!

http://users.telenet.be/BleuCountryEagles
http://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl


Maar je hebt meer in je mars François, naar aan-
leiding van jouw Indiaanse collectie die je indertijd 
hebt kunnen aankopen verschijnt nu een boek?
Mijn boek is uit, een boek over mijn collectie en de india-
nen die naar Europa gekomen zijn. De titel van mijn boek 
is “Lacota performers in Europe”, het boek is geschreven 
door de conservator, Steve Friesen, van het museum van 
Buffalo Bill. Het buffalo Bill museum in Golden, Colorado, 
waar Buffalo Bill begraven is. Ik ben daar zeer fier op dat 
hij die geschreven heeft. Hij is Engelstalig, ik spreek En-
gels maar ik kan geen boek schrijven, laat staan in het 
Engels. Daar moet je iemand voor hebben, dus hij heeft 
dat geschreven en we hebben daar vijf jaar aan gewerkt. 
Dan hebben we die opgestuurd naar de Universiteit van 
Oklahoma. De University of Oklahoma is de sommiteit in 
boeken over indianen. Drie professors hebben die gelezen 
en hebben gezegd dat ze hem publiceren. Dat is dus de 
conservator van het museum en de universiteit die hem 
hebben uitgebracht.
Dus 7 Juni aanstaande vertrek ik naar Amerika, de dag na-
dien heb ik een tv-programma in Dallas, dat staat al vast. 
Op 8 Juni komt het boek uit en op 10 en 11 Juni hebben 
we een signeersessie bij Brian Lebelle’s, dus de Cody-show 
in Dallas en dat is de top van de top. Het is daar bij Brian 
Lebelle’s dat dat kleine fotootje van Billy the Kid voor 2 
miljoen 3 honderdduizend dollar hebben verkocht aan 
Bill Coch. Met deze man heb ik een glas gedronken en ge-
vraagd om mijn catalogus te signeren.
Dan op 26 Juni komt de conservator, Steve Friesen naar 
België en gaan we hier in mijn privémuseum het boek 
voorstellen. 
“Lakota performers in Europe” is dus een boek over indi-
anen, maar eentje die nog niet bestaat. Er bestaan hon-
derden boeken over indianen maar hier gaat het over de 

indianen die naar Europa gekomen zijn te acteren. Ze wa-
ren mee met Buffalo Bill, met Pawnee Bill in Antwerpen 
in 1894. Ook met circussen zoals Sarazani, in 1910, 1935 
en 1958 voor de wereldtentoonstellingen in Brussel, dus al 
die mensen kwamen naar hier. Wat proberen wij nu uit te 
leggen met dat boek? Wat een opportuniteit het was voor 
die mensen om naar hier te komen. Die arm in hun reser-
vaat zaten, er nooit uitkwamen en dan konden die opeens 
kregen die de kans om naar Europa te reizen. 
Je moet weten, ik kom uit een werkende familie voort en 
in 1958 was ik zes jaar, wij reisden niet! De langste reis die 
wij deden was 1 keer per jaar naar Blankenberge. Dus voor 
ons was dat al speciaal. Dus mensen die voor de tweede 
wereldoorlog konden van het ene continent naar het ande-
re gaan, dat was iets. Hier konden ze meegaan met circus-
sen, ze moesten hun kledij aandoen en een beetje dansen, 
hun leven vertellen… maar dat was een opportuniteit, ze 
werden zelfs betaald. We hebben dat allemaal opgezocht 
en dat staat allemaal in het boek. Het is een naslagwerk 
die zelfs in de universiteiten kan gebruikt worden.
Is dat allemaal naar aanleiding van deze bij collectie 
indianenkledij of heeft dat te maken met uw privé-
leven?

Na de tentoonstelling hier in Brussel met die collectie heb 
ik de eer gehad om deze in het Buffalo Bill museum tentoon 
te stellen. In 2009 werd ik door het magazine “True West” 
als de derde mooiste tentoonstelling. De burgemeester 
van Brussel is toen meegereisd met mij om de proclamatie 
in ontvangst te nemen dat 26 Februari als “The Brussels 
day” werd uitgeroepen in de “City and country of Denver”, 
mede door mijn tentoonstelling.

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
inhoud 31inhoud30

Ik heb met mijn winkel de weg genomen voor een cliënteel 
die we Urban Cowboy of city slickers noemen, dus mensen 
die niet speciaal op een paard zitten of aan line dansen 
doen. Maar mensen die zoals ik, ik rij niet te paard of met 
een bike en ik dans ook niet, maar ik ben het ganse jaar 
gekleed met een paar boots, een bolo tie, een buckle, een 
broek en een hemd made in USA. Dat is mijn stijl van le-
ven, en dat is dus mijn cliënteel.
Iemand die bij mij een Perfecto jacket komt kopen, dat 
heeft niets te zien met cowboys, mijn winkel is geëvolu-
eerd, vroeger was dat enkel cowboy en indiaan, nu zijn we 
meer met de ‘American Legend’ bezig. De Perfecto was 
uitgevonden door Scott, de naam van ‘Perfecto’ kwam dus 
van meneer Scott. Die meneer rookte Cubaanse sigaren, 
Perfecto’s, vandaar is de naam Perfecto gekomen. Weini-
gen weten dat, nu is dat een beetje in de mode gekomen 
en zowat iedere winkel verkoopt dat nu aan eender welke 
prijs. De mijne kosten 850 euro, maar zijn made in USA, 
daar zit het verschil!
Wij hebben ook het jacket bijvoorbeeld van Tom Cruise uit 
de film “Topgun”, de echte, daarvoor hebben wij een kader 
waar al die vedetten inhangen. Ook het vestje van Indiana 
Jones hebben wij hier, het vestje van “Rambo”, Silvester 
Stallone dus, de A2, het vestje van de vliegeniers hebben 
wij ook. Dus dat heeft allemaal te zien met de Amerikaan-
se legende. Daarmee zijn wij niet verandert maar blijven 
we een beetje in Hollywood, dat is een parcour die erbij 
gekomen is. En dat loopt goed, het is authenticiteit.

Jouw winkel trekt wel beroemde mensen aan als cli-
enteel waaronder Michel Sardou?
Ik heb inderdaad veel Franse zangers die hier klant zijn, 
Hugues Aufray, Francois Damien, en nog veel anderen. Ju-

lie Taton, Bruce Springsteen, Dick Rivers, Emma Bale en 
dan vergeet ik er nog vele. Ook Robert Plant van Red Zep-
plin, als die mensen in Brussel zijn, stappen ze hier zeker 
binnen. De zanger Renaud is zelfs een van onze beste klan-
ten. Waarom deze mensen naar hier komen, ze weten wat 
ze kopen, die kijken niet naar de prijs en niet omdat ze het 
kunnen permitteren! Die weten dat ze bepaalde merken 
hier vinden en dat geldt voor alles wat hierbinnen staat in 
mijn winkel. Kijk, wij hebben geen hoeden van 5 euro zoals 
op de markt, made in China, ik zeg het nog eens, ik heb 
daar niets tegen. Voor iemand die niet Amerikaans of Wes-
tern gezind zijn en die zijn uitgenodigd om naar een fuif te 
gaan is dat een perfecte prijs. Die hoeven geen hoed aan 
te schaffen van 250 euro! Waar ik het wel een beetje moei-
lijk mee heb dat is die personen die zich doorgeven voor 
een echte cowboy of westerner zo’n hoed zouden dragen! 
Onze goedkoopste hoed is 25 euro en gemaakt in Mexico. 
Vanaf vijvenzeventig euro heb je al een zeer mooie hoed 
bij mij, alle merken kan je terugvinden op mijn website.
Maandelijks hoor ik wel iemand zeggen, als ze een hoed 
zien van tweehonderdvijftig euro, wanneer ze de lotto win-
nen zullen ze een komen halen. Kijk, ieder hobby kost geld, 
als iemand besluit om te gaan tennissen ga je ook niet de 
raket van Kim Clijsters kopen, maar ga je ook niet afkomen 
met een raket van een strandshop uit Blankenberge!
Je moet toch met iets fatsoenlijks afkomen, dus daarom 
zeg ik altijd iemand die het echte wil aandoen van kop tot 
teen, kan dat hier bij mij kopen. En dat aan degelijke prij-
zen voor authenticiteit, hou uw ogen open en kijk goed 
rond! Dat is zo’n beetje de historie van wat ik hier doe in 
mijn winkel, ik hou van het echte en biedt dat ook aan mijn 
klanten, vandaar mijn reputatie.
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Lisa Sorell, is de beste bottenmaker ter wereld, bij haar kan 
je botten kopen vanaf 5000 €. Bij het bestellen betaal je 
reeds 2500 € en dan kom je op een lijst te staan en moet je 
twee jaar wachten voor die klaar zijn. Het is allemaal hand-
werk. Zij heeft een paar laarzen gemaakt waarmee ze de 
eerste prijs gewonnen heeft in the cowboy convention in 
Jackson hole. Ze is naar Duitsland, naar Japan geweest en 
overal behaalde ze de eerst prijs met die botten. Die bot-
ten zijn geïnspireerd door…mijn collectie! Dat staat zelfs 
op internet: www.customboots.net.
Dus je ziet die collectie heeft inderdaad invloed op mijn 
leven. Die collectie is de meest belangrijkste geworden in 
de hele wereld, ook omdat ze de meest gedocumenteerde 
collectie is. Het is een collectie die compleet is en dat wil 
ik zo houden.
En toch blijf je nog altijd met je voeten op de grond 
staan…
Dat is het beste dat men kan doen, anders bezien de men-
sen u niet meer en dat is niet de bedoeling…
François, bedankt voor uw mooi levensverhaal!

Extra informatie over het boek dat wordt uitge-
bracht…
Het wordt uitgebracht op 8 Juni 2017, het boek bevat 276 
pagina’s en harde kaft en in de Engelse taal.
De auteurs zijn: 
Steve Friesen, de conservator van het Buffalo Museum in 
Golden, Colorado, hij is ook de auteur van het boek: Buf-
falo Bill: scout, showman, visionary 
François Chladiuk is dus de eigenaar van de collectie 
en van de Western Shop in Brussel 
Walter Littlemoon (Lakota) is de zoon van een van de deel-
nemende Lakota indianen die deelnam aan de Wereldten-
toonstelling te Brussel in 1935, en waarmee François zeer 

goed mee bevriend is. 
Het wordt dus uitgebracht door University of Oklahoma 
Press.
ISBN-10: 0806156961
ISBN-13: 978-0806156965

Contact info Western shop
Adollphe Max straat 79
1000 Brussel
E-mail: info@westernshop.be
Website: www.westernshop.be

Tekst: Kaat Vandewoude                          Foto’s: Luc Hillaert
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THE BUFFALO COUNTRY DANCERS
Waar: Kerkstraat 12    8650 Houthulst

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

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

http:// www.customboots.net.
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We staan er niet altijd bij stil, maar wan-
neer we een nieuwe linedans aanleren, dan 
is er iemand geweest die daar ettelijke uren 
heeft ingestopt om dit op papier te plaatsen. 
Wanneer we de danssheet lezen bekijken we 
steevast de naam van de dans, de naam van 
het liedje, hoeveel stappen en de snelheid… 
de choreograaf?
Daarom nemen wij onze micro ter hand en 
proberen jullie de choreografen eens voor te 
stellen, de eerste was Jef Camps en nu komen 
we terecht bij een zeer goede collega, DAISY 
SIMONS…
Hoe ben jij ertoe gekomen om te linedansen?
Dat was met de radio 2 dag hier in de sporthal, er was 
van alles te doen zoals hiphop en nog andere dingen. 
Mijn dochter wou toen leren hiphoppen, dus wij daar 
naartoe. En terwijl zij aan het podium stond ben ik naar 
de activiteiten buiten gaan zien, en daar was een coun-
trygroep van Kassel een demo linedans te doen. Gezien 
ikzelf graag dans en mijn man niet vond ik dat de ideale 
oplossing en vijf jaar later ben ikzelf beginnen lesgeven.

Daisy, hoelang geef je al les in linedans en sinds 
wanneer schrijf je zelf dansen uit?
-ik geef al 15 jaar dansles en mijn eerste dans “Don’t you 
wish” in 2007 geschreven. Dat kwam toevallig, ik had bij 
ons thuis radio twee opstaan en er werd een liedje ge-
draaid, “Don’t you wis hit was true” van John Fogerty. 
De volgende dag hoorde ik dat opnieuw en ik moest daar 
iets mee doen. En dat is een grote hit geworden.

Was dat de reden dat je besloot om les te gaan vol-
gen bij ACWDB?
-We waren toen juist gesart met een klein clubje, 15 men-
sen ongeveer en dan sta je daar dan. Van You Tube was 
nog geen sprake, dus dat was naar de Ravels Ranch in het 
weekend. En zagen we een mooie dans dan gingen we de 
naam van de dans en de muziek en vragen en probeer-
den we aan de danssheets te geraken. op een dag was er 
een open cursusdag van ACWDB, ik ben daar naartoe ge-

gaan, de non-country deed ik niet mee. En daar kon je in-
schrijven voor het nieuwe seizoen en heb ik dat gedaan. 
Op den duur vroeg Peter aan mij om workshops te geven, 
maar dat wilde ik niet want ik wilde eerst mijn diploma 
behalen. Ik behaalde 97%, dus dat was niet slecht!

Jij hebt lessen gevolgd, een diploma behaald bij AC-
WDB, een dans schrijven is ook een onderdeel van 
het examen?
-Ja dat zat erin, ook de stijl, het ritme herkennen, de dans 
aftellen en uittellen, dat behoorde allemaal toe aan dat 
lessenpakket. Ik had dat allemaal geleerd en ik wilde dat 
dan ook goed doen. Achteraf kreeg ik veel commentaar 
op de restart die ik erin gestopt had, ik had dat zonder 
kunnen doen maar ik heb hem geschreven zoals ik het 
geleerd had.

De countrywereld is in die vijftien jaar enorm geëvo-
lueerd, vroeger was country dus country. Nu heb je 
de indelingen Country, countryrock, countrypop en-
zovoort, hoe ver ga je daar in mee?
-Mij maakt het niets, maar non-country deed ik vroe-
ger na de les voor degene die dat wensten. Ondertussen 
geven Jef en Chantal deze les na mijn lessen, ikzelf niet 
meer.

De linedancers nemen zo’n beetje de touwtjes in 
handen, vooral wanneer er een countryavond is wil-
len ze het liefst de playlist hebben om te zien waar 
ze kunnen op dansen. Daisy jij organiseert ook avon-
den, werk jij ook met playlisten die je zelf samenstelt 
en doorgeeft aan de artiest?
-Neen dat doen we niet, we hebben over het algemeen 
All Shook Up die bij ons komt spelen en die brengen een 

zelf samengestelde playlist mee. Het is enkel in de pau-
zes dat ik dan muziek draai op verzoek, want persoonlijk 
moet ik het niet zo hebben van playlisten. Zelfs als wij op 
verplaatsing gaan en ze spelen andere muziek dan geef 
ik aan welke danse ze daar kunnen op doen. Ik vind dat 
positief wanneer je als lesgeefster met je groep op stap 
gaat dat je de moeite doet om aan te geven welke dans 
ze kunnen doen. Dat is een beetje de taak van de lesgeef-
ster vind ik.

Hoeveel tijd spendeer jij aan het dansen?
-Veel, dat begint met dansen uitzoeken voor de les, op 
dinsdag geef ik een uur les, de woensdag drie uur en de 
donderdag twee uur. Tweewekelijks doen we dan op zon-
dagavond les voor de demogroep. Op woensdagnamid-
dag oefen ik dan alle nieuwe dansen in want ik geef geen 
les met een papier in de hand. 

Wanneer je een dans schrijft, wat primeert er bij 
jou? De tekst of de muziek?
-De muziek vooral, maar het gebeurt dan ook dat Jef met 
iets afkomt en als het goed klinkt en country is, dan wer-
ken we dat verder uit. Wij werken goed samen, ondanks 
het leeftijdsverschil voelt het samenwerken goed aan. Hij 
komt dan bij ons thuis, de kinderen zijn het huis uit en ik 
heb dus van een kamer een danskamer gemaakt. Dan zet 
hij zijn muziek op en dan begint hij en vul ik aan, kiezen 
we wat het beste is en zo creëren we een nieuwe dans. De 
eerste keer was dat raar hoor, want je weet niet wat het 
is met iemand samen werken.

Wat ik persoonlijk jammer vind is het feit dat wan-
neer er een liedje aanslaat er dan meerdere dansen 
op worden geschreven…
-Daar zit het probleem, niemand spreekt met elkaar af, 
ieder voor zich. Samenwerken daarin gaat moeilijk want 
het is zo’n beetje elk voor zich. Iedere choreograaf doet 
zijn ding, jef is een ander verhaal. Die is als een raket om-
hooggegaan en wordt momenteel wil iedereen met Jef 
schrijven. Daarom ben ik ook blij dat ik Jef al kende voor 
hij zo bekend werd.

Er is een nieuwe trend, de Catalaanse stijl, hoe sta je 
daartegenover?
-Neen, ik doe daar niet aan mee. Ik vind het trouwens 
jammer dat er zelfs op muziek waar heel mooie dansen 
op staan, nu Catalaanse dansen worden op geschreven. 
Ik hou me bij de eerste dansen, en ik denk ook niet dat 
het een trend is die zal blijven.

Maar mijns inziens hebben we in onze streek niet echt 
volgers daarvan, het ligt meer in Oost- en West-Vlaande-
ren dat ze ermee bezig zijn. Hier zijn ze er niet echt mee 
bezig, dat zeggen de artiesten ook als ze deze kanten op-
treden en een liedje brengen waar een Catalaanse dans 
op geschreven is, dan staat er geen kat op de dansvloer!

Velen doen het omdat ze het zo mooi vinden dat ie-
dereen in hetzelfde hemd loopt met zelfde hoed en 
riem, was dat twintig jaar geleden ook niet zo bin-
nen de country vraag ik me dan af…
-ja vroeger was dat zo, vind ik dat jammer? Neen, want 
wij hebben bij ons in de club mensen die in twee drie 
clubs gaan dansen. Als die dan telkens een shirt of hemd 
moeten hebben van die club wordt dat een duren bedoe-
ning. Wij hebben mensen die bij ons komen en een shirt 
aandoen van de ene club en van ons dan een jacket, dat is 
hun eigen keuze. Voor de demo-optredens vind ik dat wel 
moet, allemaal eenzelfde hemd of shirt vind ik nog altijd 
een zekere meerwaarde.
Kijk, bij ons binnen de club bestaan geen regels, zo een-
voudig is dat. Toen wij ons wilden inschrijven bij de ge-
meente om herkend te worden als club, was het eerste 
wat ze moesten hebben…het reglement. Toen hebben wij 
samen iets opgesteld maar daar stopt het ook. Verzekerd 
zijn we wel!

Gaan jullie ieder weekend op stap, samen? Want uw 
man danst niet heb ik begrepen.
-Ja ieder weekend kan je ons tegenkomen. Neen mijn 
man danst niet, hij doet de woensdag de bar en wij zijn 
samen het bestuur. Ik ben beginnen line dansen juist om-
dat hij niet danst.

Daisy, jij hebt al zoveel ervaring in het line dansen, 
als er nu iemand een club wil oprichten en lesgeven, 
welke raad zou je dan meegeven?
-Ik heb al verschillende mensen uit mijn club die lesgeven 
en die komen soms dingen vragen. Ik steun ze allemaal 
en dan hoor ik van anderen dat ze zo’n beetje mijn stijl 
van lesgeven aanhouden. Dat is toch leuk om te horen, ik 
ben iemand die een ander het daglicht gunt! 
Mijn laatste vraag komt eraan, moest je iets kunnen 
veranderen binnen de countrywereld wat zou dat 
zijn? Zwaai eens met de toverstok Daisy…
-misschien wat minder jaloezie en nijd onder elkaar, maar 
dat is altijd zo geweest.
Tekst: Kaat Vandewoude                            Foto: Luc Hillaert
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TAHTANKA COUNTRY DANCERS
Waar: Den Meulenbempt    Bergensesteenweg 3   1600 Sint-Pieters-Leeuw

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

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

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

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

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

Choreograaf Daisy Simons

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


Charlie’s Clothing
Wie houdt van country moet country dragen 
of wie houdt van salondansen moet dagelijks 
zo gekleed gaan? Niets van aan. Iemand die 
ballet danst, stapt toch ook niet in tutu naar 
zijn werk? Het gaat er voornamelijk om dat 
men draagt wat men graag ziet en comfortta-
bel zit. Maar het is altijd leuk meegenomen 
wanneer je ook van de muziekstijl houdt, het 
geeft een extra stimulans. Omdat ik momen-
teel geprikkeld ben door 
de rockabilly stijl gin-
gen we op bezoek in de 
showroom van Charlie’s 
Clothing…
Vertel eens Linda, je hebt 
een kledingzaak, maar geen 
gewone spullen, vertel daar 
eens wat over.
Het is eigenlijk allemaal begon-
nen met een kever(Volkswagen) 
te kopen voor onze trouwdag. 
Daarmee zijn we begonnen 
naar evenementen te gaan 
en hadden allerhande T-shirts 
mee met opdruk van kevers, 
Volkswagens en zo, maar dat 
marcheerde niet. Dus zochten we iets anders en kwamen 
terecht op rockabilly-evenementen. Daarvoor zijn we mer-
ken beginnen aankopen, gebaseerd de jaren 1940, 1950. 
Toen kregen we de vraag van klanten of we een winkel 
hadden aar ze konden langskomen en konden komen pas-
sen. Twee jaar geleden zijn we verhuisd en zijn we dan dus 
hier een winkeltje begonnen.

Waar komt jouw interesse vandaan om te kiezen 
voor deze kledij gebaseerd op de jaren ’40 ’50?
Mijn man en ikzelf zijn altijd al gefascineerd geweest door 
deze kledingstijl, de muziek en alles wat er rondhangt. Ei-
genlijk door de liefde voor deze muziek en de levensstijl, zo 

zijn we daar ingerold.

Wat is er zo specifiek aan deze kledij?
Vooral voor de dames, de hoge taillebroeken, die waren 
meestal wat smaller in de taille en breder op de heupen. 
Dus eigenlijk is deze kledij gericht op dames met een smal-
le taille en wat bredere heupen. Dan heb je ook de base-
ballvestjes, en de aansluitende shirts. Het is niet seizoens-
gebonden, er vallen artikelen weg en er komen nieuwe bij. 
Bijvoorbeeld bij het merk Dickie’s hebben ze een zomer-
collectie en een voor de winter maar ge kunt deze eigenlijk 
gewoon in de beide seizoenen dragen. Het is helemaal niet 
tijdsgebonden. De merken voor dames die wij verkopen 
zijn voornamelijk Rumble 59, Von’50; Vecona Vintage. Die 

collecties veranderen wel regel-
matig maar het blijft wel tijdloos 
en niet echt uitgesproken sei-
zoensgebonden.

Vanwaar de naam Rockabil-
lykleding?
Rockabilly is een muziekstijl uit 
de jaren ’50 en is een menge-
ling van Rock’n Roll en Hillbilly 
muziek. De kledij die wij dus 
verkopen is geïnspireerd op de 
jaren ’50.  De kledij bestaat uit 
meer dan alleen dwingdresses, 
pettycoats en pencildresses 
maar ook uit highwaistbroeken 
en jeans, baseballvestjes, hem-
den, enzovoort. We willen meer 
de nadruk leggen op draagbare 
dagdagelijkse kledij met een 

knipoog naar de jaren ’50 en ook voor mensen die niets 
met Rockabilly te maken hebben. Want er zijn klanten die 
zulke collectie heel mooi vinden en niets te maken heb-
ben met die evenementen. Ze dragen het omdat ze het 
mooi vinden en vooral omdat ze zich er goed in voelen! 
Die mensen dragen dat om buiten te komen, zelfs om te 
gaan werken. We zijn begonnen met kledij voor mannen 
en vrouwen, nu hebben we een beetje een switch gedaan 
en hebben we meer voor de mannen, omdat er vooral re-
acties kwamen dat men makkelijker aan kleding geraakt 
voor de vrouwen en weinig te vinden is voor de mannen. 
Dus hebben wij een heus mannelijk cliënteel.
Hoe ziet een mannelijk collectie eruit?

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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Hoe moeilijk is het om aan uw col-
lecties te geraken, zijn er genoeg 
leveranciers?
 Moeilijk is dat niet als je doorsnee col-
lecties wil verkopen, wanneer je iets 
uniekers wil brengen, dan wordt dat 
echt moeilijk. En dan heb je nog geen 
garantie dat je lang de enige zult zijn 
die deze collectie in huis heeft. Soms 
pikken er anderen dat op en dan gaan 
we weer opzoek naar iets anders. 
Soms hebben wij klanten die zelf mer-
ken aanbrengen waar wij nog niet van 
gehoord hebben. Zo zijn we op een 
aantal merken uitgekomen uit Frank-
rijk en Spanje.

Gezien het feit dat jullie deze kledij verkopen mag ik 
dan aannemen dat jullie houden van rockabillymu-
ziek?
Wij horen dat heel graag, maar ik ben nog meer een fan 
van de oude muziek, Elvis dat is eigenlijk nog jongere mu-
ziek, maar Ella Fitzgerald en Nat King Cole, dat zijn dingen 
die ik heel graag hoor. Ik dans ook jazz swing, dat is zo’n 
meer mijn stijl. Ons interieur is ook gebaseerd op die jaren, 
we draaien ook enkel platen, onze platendraaier is een 
radiomeubel van het merk Phillips, eentje uit 1956. Dat 
is een lampradio waarvan een kleine reeks van gemaakt 
geweest is. Wij kennen een aantal mensen die meubelen 
en bijhorigheden verkopen, waarvan we zeker zijn dat ze 
eerlijk zijn met prijzen en dat het altijd mooi materiaal is.

De mensen die nieuwsgierig zijn naar jullie shop en 
collectie, geef ze eens een goede reden om zeker 
naar hier te komen?
In de eerste plaats zeker omdat wij onze klanten altijd goed 
ontvangen, we proberen altijd een betere sfeer te creëren 
dan in een gewone winkel. De mensen verwelkomen wij 
met een drankje, we proberen ze gerust te stellen en drin-
gen ons niet op want we willen niet dat ze hier buitengaan 
met iets dat ze eigenlijk niet willen.
Wij zijn heem sociaal en ik vind dat gewoon leuk om de 
mensen gerust te stellen. Uiteindelijk komt iedereen naar 
de shop of naar een evenement voor hetzelfde, de liefde 
voor muziek. Wij hebben soms mensen die al verschillende 
keren bij ons zijn geweest, die niets kochten, die dan niet 

meer durven langskomen. Dat hoeft niet, wij houden er-
van mensen te ontvangen zelfs al hebben ze niets gekocht. 
Een goedendag komen zeggen is voor ons al heel leuk.
Jullie organiseren ook iets, vertel daar eens wat 
meer over…
We organiseren dit jaar voor de derde keer Rockin’ Sin-
pals op 21 oktober in de Parochiezaal in Sint-Pauwels met 
optredens van The Hoodoo Tones, the haystack Hi-tones, 
John Mary go round, Rocket 88 en dj Cyriel Vinyl. 

Je kan alle info terugvinden op facebook en binnenkort op 
onze website rocking-sinpals.be

Charlie’s Clothing                                                               
Kleibeekstraat 89
9100 Sint-Niklaas
België
Tel: 0499/71.46.52

E-mail: info@charlies-clothing.be
Website: www.charlies-clothing.be
facebook: https://www.facebook.com/CharliesClothing
instagram: https://www.instagram.com/charliesclothing/

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

Hoe ziet een mannelijk collectie eruit?
Meestal waren dat broeken in die harde jeansstof, dat 
komt er nu terug in, een baseballhemdje, dat is een recht 
klassiek hemd, chic en tegelijkertijd sportief. De jeansbroe-
ken met de omslagen en de bijpassende boots niet te ver-
geten. Het haar mooi restylet, je mocht een baard en snor 
hebben.de merken voor de mannen zijn Dickies, Pike Bro-
thers, Rumble 59, Kytone en anderen. Mijn cliënteel kent 
geen leeftijd, dat gaat van 17 jaar tot 70 jaar.

Loop jij in het dagelijkse leven altijd zo gekleed?
Nee hoor, ik kleed mij hoe ik mij voel en waar ik mij goed 
in voel, ik heb dagen dat ik ook in een gewone trui en een 
jeans rondloop hoor. Het is zeker niet zo dat ik mij dagelijks 
kleed in die stijl. Wij hebben vrienden die altijd zo lopen, 
en dat is hun volste recht. Er zijn ook mensen die denken 
dat ze zicht daar niet goed in zouden voelen, maar die de 
perfecte lichaamsbouw hebben.

Jouw shop is open van Dinsdag tot Vrijdag, want in 
de weekends vinden we jullie terug op evenemen-
ten?
Inderdaad de shop hier is open van Dinsdag tot Vrijdag 
van 14.00 uur tot 20.00 uur.maandagmiddag en in het 
weekend op afspraak. Wij ontvangen de mensen hier altijd 
graag met een koffie of frisdrank. Het gaat er zeer gemoe-
delijk aan toe. In de weekends staan wij op vele evene-
menten en dan gebeurt het ook 
dat de mensen kijken en besluiten 
om tot bij ons te komen om rus-
tig te kunnen kiezen en passen. 
Wij staan praktisch elk weekend 
ergens te vinden, in België maar 
ook in Frankrijk en Nederland. Er 
zijn nog veel evenementen maar 
toch minder dan vroeger, alle data 
waar wij te vinden zijn kunnen de 
lezers gerust nakijken op onze site 
www?charlies-clothing.be of op 
ons facebook.

Als iemand hier voor de eerste 
keer komt naar de shop en zich 
iets wil aanschaffen, hoe ga je 
dan te werk?
Als iemand hier binnenkomt ga ik 
eerst vragen wat hun wensen zijn, waarvoor het moet die-

nen. Bijvoorbeeld voor een man die een jeans wil, kijken 
of hij een harde broek of liever een zacht model wil. Ook 
moet dat een geklede zijn of een sportieve. Dan kan hij nog 
kiezen uit brede broekspijpen of een aansluitend model.  
Dat zit allemaal in de collectie. Het is geen eenzijdige col-
lectie hoor dat wij verkopen. Ook voor de vrouwen, willen 
ze een kleedje, een rok of hebben ze liever een broek of 
een broekpak. Dan bekijken we ook welk merk er het best 
past want daar zit ook verschil in. Ik verkoop nooit dingen 
waar mensen zich niet goed invoelen, tenslotte zijn dit een 
spullen, een broek kost algauw een 100 €, en ik stuur de 
mensen dan liever naar huis waarmee ze echt wel staan 
en gaan dragen. Want iets die in de kast blijf liggen is geen 
reclame!

Schoenen, wat past dan bij deze kledij?
Het is heel moeilijk om nog een collectie schoen erbij te 
nemen. Eerst en vooral hebben wij geen zo’n grote show-
room, bij aanschaf van schoenen moet je verschillende 
maten hebben, nog niet gesproken over de modellen en 
kleuren. Kortom dat is een grote investering en daar begin-
nen we niet mee, zeker niet voor de vrouwen. We hebben 
enkele schoenen voor heren maar echt wel beperkt. De 
dames kunnen dat eigenlijk in elke schoenwinkel wel vin-
den. Er worden dar snickers onder gedragen of een schoen 
met een hak, een sandaal, eigenlijk is daar niet een speci-
fieke stijl bij te plaatsen.
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THE COUNTRY HORSE DANCERS VILVOORDE
Waar: Stedelijke School Kinderkoppen  Vlierkensstraat 49   1800 Vilvoorde

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

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

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

THE DILIGENCE COUNTRY DANCERS
Waar: Gemeenschapscentrum Ijzermael   Monseigneur Raeymaekersstraat 11   

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

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

mailto:info%40charlies-clothing.be?subject=
http://www.charlies-clothing.be
https://www.facebook.com/CharliesClothing
https://www.instagram.com/charliesclothing/
http://www?charlies-clothing.be
mailto:sonja.van.damme%40telenet.be?subject=
http://www.countryhorsedancers.be


Het is algemeen geweten dat Eric van de 
Mert, die het radioprogramma Nashville 
Rock presenteert op Radio Mol, houdt van 
rockende nummers. Er moet pit inzitten, wat 
niet betekent dat hij de rest niet graag hoort. 
Ook een ballad kan ervoor zorgen dat hij de 
krop in de keel krijgt.
Zoals jullie allemaal ondertussen weten kom 
ik tweewekelijks op bezoek in de studio met 
een gast of gasten. En ik maak daarin zelf een 
keuze.
Gezien ons magazine zich versmelt met dat 
programma probeerde ik Eric te overtuigen 
om eens wat anders te brengen.
ROCKABILLY, SURF en ROCK ’n ROLL mis-
schien, en zo gemakkelijk maar kieskeurig 
hij, toch antwoordde hij positief.
Met de band was dit al afgesproken dat ik ze 
zou op de radio brengen, ze hadden 1 voor-
waarde. Ze wilden hun nummers live bren-
gen, dus weer verbouwingen in de studio.

Met rockabilly zitten we nog altijd in de goede lijn 
van mijn programma. Goedenavond allemaal en 

Shotgun Sally dan moet jij Sally zijn en zij Shotgun…
Normaal is mijn naam Katrien maar Sally is ook goed...

Ik zal Katrien zeggen, jij bent de enige dame in het 
gezelschap, dus veronderstel ik dat jij instaat voor 
de zang… Hoe ben je ertoe gekomen om rockabilly te 
doen, dat lijkt mij niet zo’n evidente keuze
Ik luisterde eigenlijk van jongs af aan naar die muziek, toen 
ik 17- 18 jaar was ging ik altijd naar bands en Miss Rocket-
tes gaan kijken. En dan ging ik mijn eerste verzamel-cd’s 
gaan kopen, dat was toen in de Free record Shop. Een drie-
dubbele cd van rock’n roll hits kostte daar toen 100 frank, 
wat voor een tiener met weinig geld positief was. Ik heb 
dat altijd heel plezant gevonden om naar te luisteren en 
om naar de optredens te gaan.
Dat heb je met rockabilly, je kan moeilijk stil blijven 
zitten daarbij… wie zijn de vier andere leden van de 
band?
Dat zijn peter de gitarist samen met Bart, eveneens een 
gitarist, Jimmy de drummer en Michel op de contrabas.

Ik zie een contrabas staan en dat is zo’n instrument 
die je nog bij weinig muziekgenres vindt
Ja een contrabas, dat heeft een heel mooi geluid. In an-
dere muziek moet je het hebben van een drumstel. 

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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Eric interviewt Shotgun Sally

mailto:info%40sidebysidecountry.be?subject=
http://www.sidebysidecountry.be
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Elk weekend is er wel een festival te vinden in deze tijd 
van het jaar. 
Je kan ons makkelijk vinden op facebook en zien waar we 
optreden.

Hoelang zijn jullie al bezig in deze formatie? 
Waarom ik dat vraag omdat jullie al enorm goed 
ingespeeld zijn op elkaar om wie wanneer gaat ant-
woorden. Wat moet dat zijn op het podium!

In 2015 zijn we gestart, maar hebben tweemaal een 
wissel had voor de drummer. Dan hebben we een tijdje 
stilgelegen, dus vanaf Augustus in deze formatie.

Jullie hebben een cd uitgebracht, wat kunnen de 
mensen daarop vinden?
Het geeft een beetje de sfeer mee van een liveoptreden, 
het was eigenlijk niet de bedoeling om een full cd uit te 
brengen. Het was bedoeld om een cd te maken ter promo-

tie om aan organisatoren uit te delen en hier en daar. Maar 
de opnames waren dermate goed en we hebben genoeg 
liedjes, dus hadden we ineens 16 liedjes erop staan. We 
hebben het zelfs geen naam gegeven! We willen probe-
ren onze live-sound te behouden en daarom is het niet tot 
inde puntjes afgewerkt, dat heeft zijn charme. De mensen 
kunnen die verkrijgen tijdens onze optredens.

De mensen die het programma niet beluisterd heb-
ben kunnen een paar momentopnamen terugvin-
den op de facebook pagina van BNL country versus 
Country en ook bij Nashville Rock.

facebook shotgun sally
www.facebook.com/shotgunsallyrockabilly

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

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

Lessen: woensdagavond Van 20.00 - 22.00
Contact:

Melis Boonzaijer
Tel: (0031) 0625.41.16.79

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

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

Contact: Toon Tel: +31(0)13.455.43.44 of John Tel: +31(0)13.536.47.28 
E-mail: mj.bernards@ziggo.nl                           Website: www.thewhitestallion.nl
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Dan nog het liefst een drumstel zo groot mogelijk dat je 
de drummer eigenlijk niet meer ziet zitten. Maar bij Jimmy 
is dat anders, voor hem moet het zo weinig mogelijk zijn. 
Het is bij ons een beetje weerwerk tussen de drummer en 
de bassist.
De muziek en de zang primeert bij ons, om het nu letterlijk 
Rockabilly te noemen, wij nemen het eerder rock ’n roll.
Daar hoort ook wat surf bij, kortom als het maar stevige 
rock ’n roll is, en als het live klinkt!
Het showelement is ook belangrijk en daar zorgt Bart dan 
voor, hij is de entertainer van de groep.
Peter is nogal een surf-fan en dat bepaald ook de invloe-
den bij Shotgun Sally, Bart komt dan meer uit de blues we-
reld en geeft dan ook weer een andere klankkleur met zich 
mee. Het is een samensmelting van verschillende stijlen 
en dat brengt het eigen karakter naar voor.

Je ziet er wel uit als iemand die leven in de brouwerij 
kan brengen, rockabilly daar heb je net als bij coun-
try ook nieuwe stijlen en oude genres. Hoe zit dat bij 
jullie?
We spelen liedjes uit de jaren ’50, maar brengen ze op ons 
eigen manier, in een sausje van onszelf. Dat spreekt aan 
bij de mensen en die denken dat het eigen nummers zijn 

maar daar is niets van aan. Als je tegenwoordig wat goog-
elt dan kan je al de originele nummers terugvinden.

Ik denk dat daar het verschil zit met de country-
scene, jullie brengen nummers in een eigen jasje 
en de mensen kennen die nummers niet zoals in de 
country.is de rockabilly scene groot, zijn er veel din-
gen daarrond te doen?
Het is toch een breed publiek, ook variabel van leeftijd, 
jonge en ouderen. Je ziet vooral veel jongeren die zich in 
die muziek willen smijten, het zijn dingen van vroeger die 
terugkomen maar herontdekt worden door de jongeren. 
Dat is net als met zo’n oude auto rijden, dat is cool en hip.

Mijn achterbuur is ook zo iemand die zulke oude wa-
gens restaureert en dan weer verkoopt, als ik denk 
aan rockabilly dan associeer ik dat met die wagens
Je hebt inderdaad heel veel van die oldtimerstreffen waar 
dan een rockabilly bandje speelt en dat creëert inderdaad 
een sfeer. Maar we treden niet enkel op tijdens zulke eve-
nementen hoor. We hebben op de” New Talent Stage” ge-
speeld tijdens het Rockin’ Around Turnhout, je moet eerst 
op dat podium staan voor je op het grote podium terecht 
komt. In September zijn we ook te horen op de Rockabilly 
day te Gent, een 
zeer groot evene-
ment ook.

Zulke mooie 
evenementen, 
dat betekent 
toch een zekere 
appreciaties 
voor hetgeen 
je brengen en 
doen. I denk 
niet dat je toch 
niet zomaar op 
zulke geves-
tigde waarden 
binnengeraakt 
zonder naam-
bekendheid.
te vinden in deze 
tijd van het jaar. 

Live in de  radio studio

www.facebook.com/shotgunsallyrockabilly
https://www.facebook.com/shotgunsallyrockabilly/?fref=ts
mailto:mj.bernards%40ziggo.nl?subject=
http://www.thewhitestallion.nl


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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OKLAHOMA LINEDANCERS
Waar: Kapiteinstraat 42   9000 Gent

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

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

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

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

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

Website: www.thefredevildancers.jimdo.com
inhoud inhoud 4746
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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

inhoud inhoud 4948

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


Datum Artiest/ Band info organisator Naam zaal Straat Postcode Gemeente Land Deuren/ aan-
vang

Mei
11/mei/17 The John Lewis Rock'n Roll Trio (Rockabilly) Cafe Wilhelmina Wilhelminaplein 6 5611 HE Eindhoven NL 21u
12/mei/17 Johnny Trash OC De Coorenaar Georges Coornaertdreef 7 8792 Desselgem B 20u
13/mei/17 Johnny Trash Café Leuven Central Margarethaplein 3000 Leuven B 21u
13/mei/17 Conny Lee W.F Linedansers De Schoof Kerkelaantje 1 Wevershoof NL 20u
13/mei/17 Bob's Country band, Route 66, The Oldtime 

Stringband, Mary-Ann Scot
24e Country music festival Festival Country Hannut Marché Couvert-Rue des Com-

battants 1
4280 Hannut B 14u

13/mei/17 Miss Lana res Fredereo: 0032491746966 Redbarn Saloon Zaffelare Dorp 73A 9080 Zaffelare B 19u
14/mei/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
18/mei/17 Along Comes Mary (Rockabilly) Brussels Expo PV Brussel B
20/mei/17 Lucky Wilson info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
20/mei/17 All Shook Up & Bandana 0032472372836 Zaal Den Horst Gelderhorsten 3920 Lommel B 18u30/19u30
20/mei/17 Conny Lee, Lies, Miss Lana P&D  Peggy 03/312.05.32 Parochiezaal 't Centum Dorpsstraat 73 2960 St-Lenaarts B 19u/20u
20/mei/17 Pink Cadillac (Rockabilly) Basta on Tour Vlotstraat 50 2520 Oelegem B 19u
21/mei/17 Along Comes Mary (Rockabilly) Feel The Fifties Venlo NL
21/mei/17 Carin Care Cafe de Zwaluw Kapelstraat 5 2990 Loenhout B
25/mei/17 Bands from all over Europe (Bluegrass) www.ewob.nl t Trefpunt Roelenengweg 25 3781BA Voorthuizen NL
26/mei/17 Bands from all over Europe (Bluegrass) www.ewob.nl t Trefpunt Roelenengweg 25 3781BA Voorthuizen NL
27/mei/17 Bands from all over Europe (Bluegrass) www.ewob.nl t Trefpunt Roelenengweg 25 3781BA Voorthuizen NL
27/mei/17 Carin Care The Buffalo Saloon Kerkstraat 12 8650 Houthulst B 20u
27/mei/17 The Truly Lover Trio (Rockabilly) Cafe Wilhelmina Wilhelminaplein 6 5611 HE Eindhoven NL 21u
27/mei/17 Fifties Fever (Rockabilly) Retromania 1502 Lembeek B 21u
27/mei/17 Salamandre gumbo festival (Bluegrass) www.salamandre-gumbo-festival.com Montoire sur le Loir FR
28/mei/17 Salamandre gumbo festival (Bluegrass) www.salamandre-gumbo-festival.com Montoire sur le Loir FR
28/mei/17 Kris Robyan, Pat Stew Misty Moon Line dancers (1ste steakfestijn) Zaal Kloksken Pijnderslaan 88 9200 Dendermonde B 11u30
Juni

1/jun/17 Fifties Fever (Rockabilly) De Waerboom 1702 Groot Bijgaarden B 22u
2/jun/17 (Bluegrass) www.grevengrass.de Am Hallenbad 3 48268 Greven D
3/jun/17 (Bluegrass) www.grevengrass.de Am Hallenbad 3 48268 Greven D
3/jun/17 Colonell Hammonds Four 0031555062621 feestent bij kermis Achtersekerkweg 7364 BV Oosterhuizen(Lieren) NL 13u30
3/jun/17 Carin Care Cafe De Rotonde Dorp 12 2310 Rijkevorsel B 20u
3/jun/17 (Bluegrass) www.hamawe.be Hamawe Roots Festival 6760 Ethe (Virton) B
4/jun/17 (Bluegrass) www.hamawe.be Hamawe Roots Festival 6760 Ethe (Virton) B
4/jun/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
10/jun/17 Carin Care The Whartons Free Line Dancers Zaal De Nestel Vijwegenstraat 17 8840 Westrozebeke B 20u
10/jun/17 Colonell Hammonds Four 31543476311 feestent Huiskematerdijk 2 7121 KL Aalten NL 20u
10/jun/17 west Virginian Railroad, Undetheroof, Jeroen 

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

The White Stallion Country Dancers
17e Amarant Country Festival

Manage Amarant Bredaseweg 570 Tilburg NL 14u

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

The White Stallion Country Dancers
17e Amarant Country Festival

manage Amarant Bredaseweg 570 Tilburg NL 11u

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

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

Contact: Julia: gsm: 0494.10.96.54
Website: www.theyellowcity-cd.be
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Op de koffie bij Wilma en 
Marcel
Wanneer ik de Country Gazette opensla zie ik steevast 
een artikel of een foto van countryband Savannah staan. 
Dertig jaar is niet niets, want vele groepen zijn reeds langs 
verdwenen maar Savannah houdt vol. De drijvende kracht 
achter deze naam zijn ongetwijfeld Marcel en Wilma. Ze 
zijn even bewonderenswaardig als de rest van hun band. 
Wie ooit eens een optreden van Countryband Savannah 
bezocht, kan het beamen, deze mensen hebben het hart 
op de juiste plaats. Sterallures zijn hun vreemd en liefst 
zitten ze tijdens de pauzes tussen hun publiek. Dus op een 
zonnige dag trok ik naar Tilburg voor een praatje met deze 
prachtige mensen

Hallo Wilma en Marcel, jullie zijn met vele projecten bezig, 
laat ons beginnen bij Back to the Country. Jullie zij aan de 
hoeveelste editie toe?
2017 – 2018 wordt de zesde editie onder deze benaming, 
want eigenlijk is het onze 15de jaargang. We zijn volop 
bezig met nieuwe nummers in te studeren. Zolang we in-
spiratie hebben en het leuk vinden om te doen gaan we 
hiermee verder. Het zou nog leuker zijn om eens wat op-
tredens te hebben in België, want weet je, we gaan ieder 
jaar naar Leopoldsburg en de zaal is telkens weken vooraf 
uitverkocht. Daaruit blijkt dat er wel interesse is in België.

Dan hebben jullie ook nog de singer songwriters sessies, 

waarvan wij er al een paar bijgewoond hebben en ik moet 
jullie feliciteren daarmee. Het geheel steekt goed in elkaar 
en jij Wilma, jij steelt de show, want jij staat toch je man-
netje…
Ik vind het gewoon leuk om te doen en het voelt intiem 
aan omdat we in kleine theaters optreden waar maximum 
100 mensen binnen kunnen. Zo houden we ook makkelijk 
contact met het publiek, want het is ander publiek. 
Kijk in theaterzalen heb je mensen die geabonneerd zijn 
en daardoor eens naar een optreden komen kijken. Voor 
de theatershows hebben wij slechts 10 procent Savannah 
fans, de rest van het publiek zijn dus mensen die graag 
naar het theater komen om te genieten van het spektakel. 
En het is heerlijk samenwerken met Marcel Verbeeck en 
Javier.
Maar daarnaast hebben nog een project, Allegria, samen 
met Simon van ’t hof, Martie van der Ploeg, Wilma en ik-
zelf.
De drie projecten staan los van elk en zitten helemaal an-
ders in elkaar, daardoor trekken we ook iedere keer ander 
publiek aan.
 Wat niet betekent dat er geen vaste bezoekers tussen zit-
ten.

Tja en dan Savannah natuurlijk, dertig jaar op de planken, 
ieder jaar een fan-avond en een fan-weekend.
Dertig jaar is een heel eind, en dat is ook deels te danken 

aan de fans natuurlijk. Voor de fan-reis 
moet er altijd vroegtijdig geboekt wor-
den, zoveel interesse. Het is een zwaar 
weekend hoor voor ons, drie optredens 
doen we daar. Maar dat weegt niet op 
tegen het plezier en het enthousiasme 
van de fans natuurlijk. Het is telkens 
een groot feest.
De fan-dag, het woord zegt het zelf, dat 
is speciaal voor de fans. Dit jaar hebben 
we TREND die komt voor het gastoptre-
den, dat is mijn broer met zijn band. 
Was al een tijdje geleden dat we hem 
erbij hadden. Maar de tijd gaat dan 
ook zo vlug. De fan-dag gaat weerom 
door in Udenhout zoals ieder jaar. We 
hebben altijd een zeer grote opkomst 
en hopen dat het nu ook niet anders 

zal zijn. Plaats om te dansen kunnen we niet garanderen, 
maar de fans begrijpen dat hoor.

http://www.theyellowcity-cd.be


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

Lessen: maandagavond Van 19.45 - 21.45
beginners & gevorderden

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

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

Ivo: 0476.92.16.0   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: irailroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd
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Jullie begeleiden ook internationale artiesten, zoals 
Bill Yates…
Ja, dat vinden we altijd leuk want dan reizen we mee als 
begeleidingsband naar Duitsland, Zwitserland en nog vele 
landen. Helaas voor dit jaar staat er geen Billy op het pro-
gramma want hij heeft een contract getekend voor twee 
jaar.
Hij staat tweemaal daags op het podium in het Starlite 
theater in Branson, Missouri. Het 
was geen gemakkelijke beslissing 
voor hem want zoals je wellicht 
weet woont hij in Nashville en om 
telkens naar Branson te rijden was 
onmogelijk. Dus heeft hij de beslis-
sing moeten nemen om zich voor-
lopig in Branson te settelen. Maar 
zoals hij zelf zegt, zo’n kans kan je 
niet laten liggen.
Voor volgend jaar staat er reeds 
een optreden gepland in Zwitser-
land en het zou leuk zijn moesten 
we hem nog een paar optredens 
kunnen bezorgen.

Dat moeten we proberen, want 
er wordt heus gedanst op zijn 
liedjes, er zijn heel wat dansen 
geschreven op zijn muziek…
Nou, dat is leuk, moet je ons eens doorgeven dan bezor-
gen we dat aan Billy, zal hij superleuk vinden. Ja en wie 
weet kunnen we een paar optredens versieren onder de 
linedansers.

Jullie maken ook nog tijd, ondanks jullie drukke 
agenda om tweemaal per jaar op te treden gratis 
voor een benefiet…
Dat klopt, iedereen kan ons vragen, maar we doen het niet 
voor iedereen. Voor wij toezeggen zoeken we eerst uit hoe 
alles in elkaar zit. Of het geld wel degelijk naar de betref-
fende organisatie gaat en niet in de zakken van de orga-
nisatoren. Pas wanneer het ganse plaatje klopt gaan we 
optreden. Kijk, Amarant is zo’n voorbeeld. Daar zetten vele 
vrijwilligers zich in voor de opbouw en afbouw. Ook tijdens 
de tweedaagse werken daar alle mensen gratis aan mee. 
Wij als artiest worden er gewoon in de watten gelegd, 
maar dat primeert niet. De opbrengst van dit evenement 
gaat integraal naar het goede doel en daarom werken we 

graag mee aan hun tweedaagse.

Jullie treden samen op, in allerlei bezettingen, spre-
ken jullie dan ook privé altijd over muziek?
Nou kijk, we houden er dezelfde hobby op na, inderdaad 
praten wij over de optredens en zo. Het maakt deel uit van 
ons leven. Er is niets mooier dan dezelfde hobby te delen.
 Griekenland is onze vakantiebestemming en zelfs dan… er 

was daar een brasserie waar we elke avond zaten te spelen 
en te zingen met de plaatselijke bevolking. De laatste jaren 
is het gesloten en hebben we nu eens vakantie, met een 
knipoog.

Wat zouden jullie nog willen bereiken of verbeteren?
Och, we zijn gelukkig zoals het nu gaat, we hebben onze 
vaste optredens, zowel met Savannah en onze theater-
shows. We hoeven niets méér, we zijn gelukkig zo en ho-
pen alleen dat we nog lang muziek mogen maken.

Om optredens te verkrijgen is het handig dat de 
mensen weten waar ze jullie kunnen vinden, hebben 
jullie een website en dergelijke?
www.savannah.be is onze website waar je alle informatie 
kan vinden.
Wie ons live wil zien, het Amarant festival kan ik ten zeer-
ste aanbevelen!

Tekst & Foto’s: Kaat Vandewoude
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ME-TO-YOU LINEDANCERS
Waar: Cafe Centrum   Canadalaan 109   2030 Antwerpen (Luchtbal)

Lessen: woensdag & zondagavond Van 19.30 - 22.00
Contact:

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

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

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

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

De groep Crystal & the Runnin’ Wild bestaat uit drie personen elk met een andere voorkeur 
van muziek. De papa houdt van rock’n roll, Johnny Trash is een countryfanaat en Crystal 
houdt dan weer van punk. Meng dit alles door elkaar en dan krijg je de unieke sound van 
deze band.
Tussen haar reis naar Las Vegas en een optreden in Nashville konden we Crystal nog treffen op het Rockabilly festival 
onder het atonium te Brussel.

Hallo Crystal, ik ben zeer blij dat u nog even tijd 
maakt om een paar vragen te beantwoorden. U hebt 
zopas uw vijfentwintigste verjaardag gevierd. Zo 
jong, waar komt uw interesse vandaan om rockabilly 
te brengen?
Op haar 16e zette ik voor de eerste keer voet op een po-
dium, begeleid door de Belgische Rockabilly band Runnin’ 
Wild. Deze band, bestond uit Patrick Ouchêne, mijn papa 
dus, Johnny Trash en Lenn Dauphin. Ze Toerden al bijna 20 
jaar de hele wereld af met hun unieke Roots/Rockabilly 
sound, en brachten al 7 albums uit Mijn vader deed een 
concert en mijn moeder pushte mij om enkele nummers te 
zingen samen met mijn vader.in 2002 hebben mijn vader 
en de bandleden dan besloten om de naam te veranderen in Crystal & the Runnin” wild.

 Is het makkelijk om samen met je vader op het podium te staan, want ondertussen ben je dus 25 en jouw 
gedachten zijn waarschijnlijk veranderd ten opzichte van toen je samen begon.
Op het podium valt dat heel goed mee, daarnaast heb ik leren mijn plaats afdwingen. Vorig jaar had mijn vader nog heel 
veel inbreng in het schrijven en dan vooral samen met Johnny, dit jaar heb ik dat volledig in eigen handen. De compo-
sities die doen we nog samen, maar ik heb het zover gebracht dat ik nu kan spreken van “mijn groep”. Maar papa kan 
daar mee leven en is tevreden.
Jullie bezetting bestaat uit drie maar toch zijn jullie telkens met vier, een bass player…
Dat klopt, de vaste kern is dus Papa, Koen en ik en dan hebben we gastspelers waar we kunnen op rekenen. We hebben 
veel optredens en hebben dan altijd wel iemand ter beschikking.

Ben jij fulltime bezig met muziek?
Neen, jammer genoeg niet, want wij treden toch heel vaak op. In de zomer bijvoorbeeld is dat echt een fulltime job 
voor mij, wij reizen naar Nederland, Spanje, Zweden, zelfs in Rusland en nu binnenkort gaan we naar Nashville voor een 
festival. Vorig jaar hadden we het geluk onze cd te kunnen promoten in Las Vegas, de kans is groot dat we volgend jaar 
teruggaan. 
Wanneer we in Amerika zijn, hebben we altijd vrienden rondom ons en als zijn naar hier komen, dan ontfermen wij ons 
over hen. We zijn een grote familie, de rockabilly wereld is klein en dat maakt dat we een grote familie zijn. We zien veel 
keer dezelfde gezichten.

Je bent 25 jaar, wat doe je beroepshalve?
Ik heb mijn diploma communicatie bachelor sedert vorig jaar November. Sedert begin dit jaar werk in als opdienster in 
een horecazaak, in dit beroep is het makkelijker voor mij om werken en optredens te combineren. Het gebeurt dat ik 
een gans weekend optreed en dan regelen we dat zonder problemen. Ik neem nu de tijd om voor mezelf uit te maken 
of het haalbaar is fulltime bezig te zijn met mijn zangcarrière, want dat zou ik natuurlijk het liefste doen.

http://www.willclaase.nl
mailto:info%40willclaase.nl?subject=
mailto:Liliane_vandenbosch%40telenet.be?subject=
mailto:bergerdake60%40hotmail.com?subject=
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THE TAKODA DANCERS
Waar: DE Djoelen    Steenweg op Mol3    2360Oud Turnhout

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

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

Het festival onder het atonium, dat is jouw papa die 
dit organiseert voor de derde keer…
Acht jaar geleden heeft hij hier zoiets dergelijks georgani-
seerd, en dan niets meer tot vorig jaar. Ik help hem met het 
boeken van de artiesten, de pers en communicatie en de 
sponsoring. Dit jaar heb ik mij weer verantwoordelijk ge-
steld voor dezelfde taken, en zie het, het draait goed. We 
hebben een goed publiek, mooie standjes. Veel van mijn 
vrienden helpen een handje aan de catering.

Rockabilly is muziek uit de jaren ’50, jouw interesse 
voor deze muziek komt door je papa neem ik aan?
Daar kan ik moeilijk neen op antwoorden, mijn papa heeft 

altijd van dit soort muziek gehouden, zelfs zijn kapsel en looks hebben ik altijd zo geweten. Ook mijn mama, die staat 
ook op het festival, zij loopt altijd vintage gekleed en het haar gestyled in die jaren. Zelfs het interieur bij mijn ouders is 
gebaseerd op de jaren ’50.
Maar ik heb ook mijn eigen trend, ik hou van hardcore en alles wat nieuw is. Ik hou eigenlijk van alle muziekstijlen ge-
woon omdat er zo’n grote keuze is. 
De rock’n roll wereld in België is klein, niet zoals in Amerika, dus moeten we ervoor 
zorgen dat we ons aantrekkelijk maken bij een breder publiek. Vandaar dat ik ook de 
keuze maak in het schijven en componeren om andere invloeden erbij te stoppen.

Naast alle optredens, heb je ook tijd om uit te gaan net zoals anderen van 
jouw leeftijd?
Absoluut, mijn vriendje houdt van techno-muziek, niet echt mijn ding. Maar ik ga mee 
naar optredens en kom wel altijd vrienden tegen waarmee we dan plezier maken. Vo-
rige week ben ik met mijn vriend en mijn mama een weekje naar Las Vegas geweest, 
we maken zeker tijd voor elkaar.

Wat wil je nog realiseren?
Ik zou graag naar Brazilië gaan, nu gaan we naar Nashville voor een festival en eenzelfde editie vindt ook plaats in Brazi-
lië, dus… mijn vriend zijn mama heeft daar een huis, er zijn zeker nog plannen om naar daar te gaan.

Crystal, veel succes nog en bedankt voor het interview!

   Tekst: Kaat Vandewoude                              Foto’s: Luc Hillaert

INDIAN SUMMER  
COUNTRY BAND

LAURA VAN DEN ELZEN  
& JAMBALAYA BAND (DK)

5 & 6 AUGUSTUS 2017

ZATERDAG 5 AUGUSTUS  [ 20.00-0.30 UUR ]

ZONDAG 6 AUGUSTUS [ 14.00-19.00 UUR ]

PAM MACBETH (VS) 
& CASH ON DELIVERY

ROUTE 55+

http://www.chrisssyslinedancers.be
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