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Niamh Lynn & Emmylou Harris



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 

 

Voorwoord
Bedankt iedereen!
Voor jullie weer door ons blad stormen wil ik op de eerste plaats alle men-
sen bedanken die aanwezig waren op ons eerste evenement. Het was su-
per, mede door jullie massale aanwezigheid. Ook dank aan alle artiesten 
die het beste van het beste hebben geven, jullie waren top!
Ook Jean-Pierre en Marleen die aanwezig waren, dat deed ons heel veel 
plezier! 
Daarom hebben we besloten om volgend jaar het evenement te herhalen.
Maar ons evenement was niet het enige deze zomer en dat kunnen jullie 
nalezen in ons magazine.

Oké, we zijn deze maand wat laat gestart, maar dat heeft dan ook zijn 
redenen, wij hebben momenteel een zeer hectisch leven. De zomermaan-
den waren zeer zwaar, maar we geraken georganiseerd, Er komen zoveel 
mooie dingen op ons af waar wij geen NEEN kunnen tegen zeggen. En al-
lemaal in het voordeel van de country!

En daar willen we met zijn allen ons beste beentje voorplaatsen, niet?
En er zijn nog mensen die graag meer countrygebeuren willen brengen. 
Zo hebben we volgend jaar een samenwerking met de organisatoren van 
het vossenjacht evenement.
Op zaterdag mogen Carin Care en Berry Grimm hun opwachting maken en 
op zondag heten we Tin Wheel welkom. Maar dit is nog niet alles, want op 
zondag organiseren we een danswedstrijd! 
Ook doen wij een oproep naar standhouders, wie zin heeft om een stand 
te plaatsen op dit evenement neemt contact op met mij. Verder in het 
blad kan je meer informatie vinden in verband met dit evenement!

Och ja, hebben jullie erop gelet dat ons magazine er anders uitziet? We 
hebben BNL weggelaten in ons titel, om de eenvoudige redenen dat er 
dikwijls verwarring ontstaat met de Marshalls die vroeger bij BNL hoor-
den. Dus vanaf nu heten we: Country versus Country.
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STEPPIN’ OUT COUNTRY DANCERS
WAAR:Dansschool Ligahof Schoolstraat 36   2460 Lichtaart ( Kasterlee)

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

 E-mail: info@steppinout-cd.be                   Website: www.steppinout-cd.be
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Twee sterke dames op het 
festival te Craponne

Vooraf in de “Pressroom” worden er 
reglementen opgelegd wanneer het 
gaat om Emmylou Harris. Zo wordt er 
gevraagd om geen foto’s te nemen bij 
aankomst op het terrein, en mogen 
er enkel na de persconferentie foto’s 
genomen worden, enkel met fototoe-
stel. Dus geen Instagram toestanden, 
geen selfies en ja, je moet op je plaats 
blijven staan. Tja dan moet je vinding-
rijk zijn, gelukkig zijn we in het bezit 
van twee fototoestellen met elk een 
goede lens zodat we toch een mooie 
reeks hebben.

De persconferentie is niet de moeite 
waard om neer te schrijven, de ra-
diomannen beginnen nostalgisch te 
doen en stellen haar vragen,” Weet je 
nog.... Jammer weerom van de verlo-
ren tijd.

Tijdens het optreden worden we dan 
in groepjes van 8 personen voor het 
podium geleid en mogen we 1 liedje 
lang foto’s nemen. Jammer dat de be-
lichting niet goed was, zodat ze er ei-
genlijk niet op haar best uitkomt.
“Roses in the Snow”, “you never can 
tell”, “the ballad of Sally Rose”, allen 
kwamen ze aan bod tijdens haar op-
treden op het festival te Craponne.

Emmylou Harris werd geboren op 2 
April 1947 in Birmingham, Alabama. 
Als jong meisje identificeerde ze zich 
niet als een country girl, ze hoorde 
dagelijks deze muziek en wist toen 
nog niet hoe dit haar leven zou lei-
den. Ze volgde pianolessen en leerde 
saxofoon spelen om mee te spelen in 
de “School Marching Band”, ze begon 
country en folk liedjes te spelen op 

een Key-gitaar.

In de beginjaren zeventig ontmoette 
ze Gram Parson en binnen de kort-
ste keren werd hij haar mentor en 
vertrouwensvriend. Het verlies van 
Gram Parson (hij pleegde zelfmoord) 
zorgde ervoor dat Emmylou liedjes 
bracht, op haar gitaar, zoals ze samen 
deed met Gram. Ze maakte deze mu-
ziek uniek en verbonden met zichzelf. 
Vier decennia lang al heeft ze Europa 
in de ban met haar expressie van haar 
songs. Ze ziet zichzelf niet zozeer als 

een singer-songwriter maar meer als 
een verzamelaar van liedjes.

Emmylou Harris kwam bij ons over als 

een goedlachse dame, vriendelijk en 
attentvol. Ze is een mooie dame op 
leeftijd, wel jammer van de verkeerde 
belichting op het podium want daar-
door ziet ze er veel ouder uit.

Wat ons het meest opviel was toen 
ze uit de minibus stapte ze zelf haar 
kledij op de hand droeg, geen steral-
lures dus.

Ze is een dame, zeer begaan met het 
welzijn van de mensen en dan vooral 
voor kinderen. Daarom start ze samen 
met andere grote artiesten terug een 
benefiet tournee. De opbrengst hier-
van zal gebruikt worden om scholen 
te bouwen, zodat kinderen de kans 
krijgen om te studeren. 

Ze is ook een groot voorbeeld voor ve-
len die het willen maken in de muziek. 
Kijk maar eens naar de opnames van 
“First Aid Kit”, twee zusjes die zelfs 
een lied geschreven hebben over Em-

mylou. Dit hebben ze live voor Emmy-
lou gezongen tijdens de Music Polar 
price in 2015, waar ze haar ook spon-
taan bedankten voor haar inspiratie. 
Prachtig!

DAMES MET BALLEN AAN HUN LIJF!

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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Een andere opmerkelijke dame, 
Niamh Lynn, die ook op het po-
dium stond was een voor mij onbe-
kende zangeres. Toen ik mijn pers-
map doorlas vond ik haar niet in het 
minst interessant omdat ze eigenlijk 
covers bracht. Niets speciaals dacht ik 

en daarom sloegen we dat interview 
over. Groot was mijn verbazing 
echter toen ik haar bezig hoor-
de, wat een stem en nog een 
mooie verschijning op de koop 
toe. Ondanks de hitte (30°) ver-
overde ze menig harten van het 
publiek. 

Ze is afkomstig uit Dublin en 
zingt al sedert haar kindertijd. 
Mensen vertelden haar dat ze 
een Countrystem had en sedert 
een jaar brengt ze dus coun-
try liedjes. Ze heeft meer dan 
500 hits op You Tube staan, ze 
heeft vier no 1 hits op ITunes en 
ze stond op het podium in het 
voorprogramma van Nathan Carter 
voor 15000 mensen.

Haar eerste singel “Sing Me a Old Fa-
shion Song” werd uitgebracht in 2015 
en scoorde meteen op YouTube met 
20000 volgers. Haar tweede hit was 
een nummer van Patsy Cline, “Gott a 
lotta rhythm in my soul”, niet zo ge-
kend maar werd evengoed onthaalt 
als de eerste.

Haar album ‘An old fashion song’ 

stond nummer 1 op de ITunes 
Country Chart. Haar muziek 
wordt omschreven als “Pure 
Country”. Haar eerste album 
kwam uit in November 2016 
en bevat 11 cover nummers en 
een origineel nummer.

Ze was elegant 
gekleed in een 
old-fashion dress, 
niet eentje die ze 
van onder het stof 
heeft gehaald hoor. 
Maar dat bewijs 
nog eens te meer 
hoe ze haar inleeft 
in de liedjes die 
ze als ode aan de 
countryzangeres-
sen van toendertijd 

brengt.
Het was de eerste, en zeker niet de 

laatste keer dat we haar be-
zig hebben gezien? Want deze 
dame is top. Na een optreden 
van 90 minuten in de blakende 
zon, stond ze nog glimlachend 
een uur lang te signeren. Het 
was zeker een afmattende na-
middag maar zelfs om halftien 
’s avonds stond ze nog klaar 
voor de mensen die nog een foto wil-
den met haar. Deze dame heeft echt 
een grote indruk nagelaten bij ons.

Maar voor haar kon de dag niet meer 
stuk, want ze stond op hetzelfde po-
dium waar een van de beste country-
zangeressen diezelfde avond ook zou 
staan, namelijk Emmylou Harris.

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


Onze voorganger Jean Pierre organiseerde tweemaal per 
jaar een promotion night om bands en solo artiesten de 
kans te geven zich voorstellen bij het publiek. De volgende 
band is ook voor hem geen onbekende en dat kan je lezen 
in zijn verslag van Moresnet.
Wij hebben deze band voor de eerste keer gehoord op het 
Amarantfestival in Tilburg, mede door het feit dat we Rob-
bie goed kennen. Eerlijk… ik was onder de indruk van deze 
band en verschoot ervan dat zij reeds veertien jaar bezig 
zijn. dus, tijd voor een interview met de bandleden van TR 
BAND of TENNESSEE ROAD BAND voluit.

INTERVIEW TR BAND
Hoe is de TR band ontstaan, wie is hiervoor verant-
woordelijk?
Dat waren wij, Pieter, Hanny, ikzelf (Herman) en Ger en 
Mary (vrienden van ons) , ik zal u ook vertellen hoe we 
ontstaan zijn.

Het begon veertien jaar geleden bij ons met het carnaval. 
De carnavalsvereniging maakt ieder jaar een cd met lied-
jes voor het carnaval die dan  ingespeeld en ingezongen 
mochten worden in een studio in Gemert. Toen is bij ons 
het idee ontstaan om eens deel te nemen hieraan. We 
maakten een liedje en dat werd “Ons Countryleve”, in het 
dialect en zelf geschreven, en nog een Rock en Roll num-
mer.  De naam van onze band was toen Trammelant band 
gericht eigenlijk op het carnaval.
Op een gegeven moment hadden we wat muzikanten bij 
elkaar getrommeld en zijn de studio in gegaan en zo is het 
eigenlijk allemaal begonnen. 
Het muziek maken werd steeds serieuzer en we mochten 

steeds meer spelen 
op verschillende 
plaatsen in de regio
Alleen die naam, dat 
was het niet, dus 
hebben we besloten 
voor de naam TR 
(Tennessee Road) 
Countryband 
Door de jaren heen 
zijn we nu uitge-
groeid tot een goe-
de country band al 
zeg ik het zelf.
Maar dan komt er 
meer bij kijken en 

moet er meer tijd ingestoken worden waardoor onze vo-
rige bassist Leon het niet meer kon combineren met zijn 
baan als touringcar chauffeur, en ook onze zanger en solo-
gitarist Jos ging  na 8 jaar de band verlaten . Hij valt nog wel 
bij ons in als het ooit nodig is. 
Daardoor zijn in het begin van dit jaar Paul, een sologitarist 
van wereldklasse en Mick een goede en strakke bassist bij 
onze band gekomen  en we zijn een goed team samen met 
allemaal een hart voor de country.

inhoud

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

Contact: Ingrid Schoutteet
E-mail: ingrid.schoutteet@hotmail.com

inhoud8 9
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Mijn keuze was rap gemaakt, zodoende is het begonnen 
en ging ik spelen als drumster bij de Black Wings en andere 
indo bands  Maar er was ook heel veel country en dat trok 
mij toch meer aan. Nu zit ik al jaren met veel plezier in de 

Tr Country-
band. Ik hou 
van Alan Jack-
son en Vince 
Gill, maar ook 
nummers van 
Jim Reeves 
hoor ik graag.

Jij en Herman zijn een koppel, hebben jullie nooit 
geen discussies over de band?
We hebben ieder onze verantwoording in de band. Her-
man zorgt voor de contacten en optredens en ik zorg  er-
voor dat  nieuwe liedjes uitgeschreven worden . Dit zijn 
dingen die we geheel op ons zelf doen. Natuurlijk hebben 
we wel eens een discussie maar dat lossen we vrij snel 
weer op, want we genieten van muziek maken .   Kijk net 
voor we vertrekken naar een optreden zijn we beiden ge-
spannen en dan laten we elkaar ook met rust.

Robbie, hoe voelt dat voor jou aan om in een band 
te spelen, om daarbij te behoren?
Nieuw is het niet, want voor ik solo gegaan ben, had ik al 
een band, dus die ervaring heb ik al mee. Maar dit is toch 
even anders, je staat ineens met zoveel mensen op een 
podium, en al die partijen mogen samensmelten tot een 
geheel.
Je kan het niet vergelijken met vorige ervaringen of het 
solo gaan, je bent met een aantal mensen op het podium 
en het geheel moet klikken en klinken. Dat zijn de twee K’s 
die heel belangrijk zijn vind ik, als een van de twee er niet 
is, moet je gewoon niet verder doen. Maar in dit geval is 
het wel, het sterke punt bij ons is dat alle instrumenten die 
nodig zijn om goede country te brengen aanwezig zijn in 
de band.  Maar het grootste punt is het zanggebeuren, het 
is niet zo dat Hanny alleen zingt of Pieter of dat ik alleen 
zing, we vullen elkaar aan.
Herman
Daardoor zijn we gevarieerder dan andere bands, daarom 
ook dat we zoveel verschillende stijlen aankunnen. 

Wat zouden jullie nog willen bereiken?

We waren al heel lang aan de gang maar in Nederland is 
het moeilijk om ertussen te komen omdat je in eerste in-
stantie niet weet waar je contacten moet leggen. Dat was 
moeilijk, en lukte niet echt. We gingen ieder jaar met de 
vriendenclub naar Thorn en hebben vaak gevraagd of we 
er eens mochten gaan spelen.

In 2014 speelden we bij Jean-Pierre op B&NL Country 
Night en hij schreef een mooi stukje over ons en opeens 
begon dat balletje te rollen. Zodoende kwamen we in Mo-
resnet terecht en van het een kwam het ander. Het is nu 
niet dat onze agenda uitpuilt, maar steeds komt er toch 
iets bij. We worden ook wel gevraagd tot de vraag komt 
naar het kostenplaatje. Hoe graag we ook muziek maken, 
zo verslaafd ben ik er nog niet aan, de kosten moeten eruit 
komen als we ergens gaan spelen. 

Dan nog een laatste vinnige vraag, in hoever hou-
den jullie rekening met de linedancers?
Nou, van Robbie ben ik zeker, maar ook Hanny zal ervoor 
zorgen dat de nummers dansbaar blijven. We houden er 
absoluut rekening mee, maar het is ook belangrijk voor de 
band om nummers te spelen die we zelf ook leuk vinden.

Bedankt voor het leuke interview!

Tekst: Kaat Vandewoude                           Foto’s: Luc Hillaert

Binnen jullie groep hebben jullie een leadzangeres 
en twee leadzangers, hoe maken jullie de keuze 
welke song jullie al dan niet zullen brengen? Want ik 
kan mij voorstellen dat iedereen zijn eigen voorkeur 
heeft, hoe leidt u dat in goede banen?
Robbie is sinds januari bij de band en heeft ook nummers 
van zijn repertoire bij ons ingebracht.  En Hanny, zij houdt 
enorm van Emmylou Harris .  Dus ieder brengt zijn eigen 

nummers aan. Pieter 
ook, en als ik iets leuk 
vind dan probeer ik 
dat er ook in te krij-
gen. Maar we zorgen 
wel, we zijn met drie 
leadzanger(es)s, het 
repertoire zo te ver-

delen dat ze alle drie evenveel zingen.
En als er nummers aangebracht worden en we vinden het 
allemaal leuk, dan doen we deze. Het omgekeerde gebeurt 
ook en dan proberen we een gulle middenweg erin te vin-
den.
We kijken natuurlijk ook of het dansbaar is, maar we pro-
beren ons wel te onderscheiden van andere bands door 
nummers te brengen dat niet iedereen in zijn repertoire 
staan heeft. Men zal ongetwijfeld wel altijd nummers vin-
den die gedubbeld zijn. We proberen zo origineel mogelijk 
te zijn.

Jullie zijn natuurlijk met veel, dus daar hangt ook 
een kostenpaatje aan, is het nog leefbaar in Neder-
land om zo’n grote bezetting te hebben?
Neen, dat is het niet! Want als ik het allemaal bekijk, we 
repeteren in Deurne(NL)en voorheen zaten de muzikanten 
allemaal bij ons binnen een straal van 20 km, maar nu ko-
men de muzikanten van verder. Mick de bassist komt uit 
Alblasserdam en Robbie komt uit Tilburg. Wij willen overal 
gaan spelen, en daarvoor moeten we ook zorgen dat ieder-
een met de  neus dezelfde kant opstaat , en  dat we er de 
onkosten uit kunnen halen.
Is het leefbaar? Neen dat is het niet, want wanneer je kijkt 
hoeveel kilometers er daarvoor gereden worden door de 
leden. Dat moeten we dus uit de vergoeding van de optre-
dens halen en wat er dan overblijft wordt eerlijk verdeeld.

Ik wil iedereen eens vragen wat zijn of haar voorkeur 
wegdraagt, is het in de country of helemaal niet?

Herman:
Mijn voorliefde in de country, mijn vader was ook muzi-
kant. Die generatie mensen hielden van accordeon en gi-
taar, dus daar heb ik wat van meegekregen. Ik was een jaar 
of acht of negen, toen hadden wij op school met carnaval 
een kinderbal. Daar zat een bandje te spelen en daar zat 
een steelgitaar bij, toen dacht ik, als ik ooit iets zou doen 
in de muziek, dan zal ik steelgitaar spelen. Ik ben er pas 
op mijn zesendertigste aan begonnen en dat instrument 
dat was helemaal mijn ding. Op mijn twintigste had ik er 
al een staan in de kamer, maar ik wist niet wat ik ermee 
moest doen. Ik vind dit instrument iets hebben en vooral 
de klanken die eruit voortvloeien. Het is een instrument 
met een levenswerk, of je nu goed of slecht bent, het heeft 
oneindig veel mogelijkheden waar ik elke keer weer iets 
nieuws in ontdek 

Pieter: 
Ik vind alles mooi, country, rock.  Het begrip voor coun-
try is pas later ont-
staan en had me er 
verder ook nooit in 
verdiept 
Bij mij was toen 
country nog Jim 
Reeves of John Den-
ver. Maar ik hou 
nu ook erg van de 
nummers van Alan Jackson of Dwight Yokoam.

Hanny:
Mijn voorkeur in countrymuziek gaat vooral uit naar songs 
van Emmylou Harris en Rodney Crowell de ballads  zoals 
Wheels of Inventation to the blues maar ook de uptem-
po nummers  vind ik prachtig . Ook de muziek van Allison 
Krauss en Lorrie Morgan of Martine Mc Bride speel en zing 
ik graag.
Ik speel gitaar en mandoline, allemaal geleerd toen ik een 
jaar of vijfentwintig was. De mandoline kwam pas later, 
deze geeft een extra tintje aan sommige liedjes

Angelina:
Van klein af aan al, mijn broer had een countryclub, en 
daar ging ik altijd naar de drummers kijken. Ik vond dat 
altijd al interessant en toen ik 16 jaar werd mocht ik kiezen 
of een brommer of een drumstel.

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

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

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

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

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

Contact: Annie Verlinden  Wouwendonkstraat 178  2570 Duffel 
gsm: 0485.64.75.76

inhoudinhoud10 11
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DOMEIN ZILVERMEER IN COUNTRYSFEER
COUNTRY VERSUS COUNTRY & NASHVILLE ROCK
Zondag 13 augustus klonk er countrymuziek op het prachtige Domein Zilvermeer in Mol ( België)
Country versus Country (opvolger B&NL Country Online) presenteerde in samenwerking met Nashville Rock, een pro-
gramma van Radio Mol, hun eerste grote evenement met live- optredens van diverse artiesten. Met aansluitend een live 
radio uitzending van het programma Nashville Rock.

Het mooie weer en de prachtige affiche lokten honderden country & linedans liefhebbers naar het mooi Domein Zilver-
meer.
Stuwende motor achter dit evenement bestond uit Kaat, Luc en Eric. Drie mensen die al jaren hun sporen verdiend heb-
ben binnen de countrymuziek. Eric was nog verbonden aan het legendarisch CAWAB, een organisatie die ooit bekend 
was omwille van hun schitterende promotie voor countrymuziek.

Kaat en Luc (koppel) zijn ook al jaren betrokken bij de Belgische en Internationale country scene. Beiden waren zeer 
nauw betrokken bij B&NL Country Online, een organisatie ter promotie van de countrymuziek die eind 2016 door Kaat, 
Luc en Eric werd overgenomen van ondergetekende en de nieuwe naam Country Versus Country mee kreeg.
Het was dan voor mij ook hartverwarmend om te zien welk prachtig werk ze in Mol geleverd hebben. Zoals ze zelf aan-
gaven helemaal in de geest van BNL zoals wij het 11 jaar gedaan hebben.

Bij een buitengebeuren zijn de weergoden van het grootste belang en deze waren de organisatie gunstig gezind, er was 
dan ook geen vrij stoeltje meer te vinden maar ook dat kon de pret niet drukken.
Na een welkomst- en dankwoord aan ondergetekende was het de Belgische zangeres 
Carin Care die de spits mocht afbijten. Carin draait al wat jaartjes mee en kent als geen 
ander het klappen van de zweep. Met countrymuziek waar ook de linedancers weg 
mee weten zat de sfeer er meteen in.

Tweede gast van de middag was de 
uit Oost- Vlaanderen afkomstige zanger Berry Grimm die ik persoonlijk jaren terug 
leerde kennen tijdens een talentenjacht in de Ravels Ranch, prachtig om naar te luis-
teren. Berry brengt naast country ook schlagers en popnummers. Voor mij is het vooral een man met een zeer aange-
name stem en een top entertainer. Hij bracht naast Engelstalig ook een Nederlandstalige countrysong. Eén van zijn voor 
hem herkenbare songs is “Green Green Grass of Home”. 

BNL staat voor België en Nederland dus de hoogste tijd om de micro over te geven aan de eerste Nederlandse artieste 
Conny Lee. Zij is een graag geziene gaste bij Country & linedans evenementen zowel in België als in Nederland. Ze heeft 
ook al een aantal Maxi cd’s uit met zowel covers als nummers voor haar geschreven door componisten zoals Wim Pols, 
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CHEROKEE MOON LINE DANCERS
Waar: Café Hotel Winterhof   Smetledeseweg 142   9230 Wetteren

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

Tony Van Neste     Chrisantenstraat 28    9930 Zomergem
gsm: 0475.39.54.38
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Deze band gaat er prat 
op dat alles live gespeeld 
wordt en niets gefaket 
maar is dat ook niet de be-
doeling van een live band. 
Brengt mij wel bij het feit 
dat er verschillende instru-

menten bespeeld worden waardoor deze band een zeer ruim 
repertoire heeft gaande van moderne tot klassieke country, van 
bluegrass tot Tex-Mex maar bovenal toch linedans gerichte mu-

ziek, iets wat in België onoverkomelijk is.

Het middag gedeelte werd in schoonheid afge-
sloten door de Engelse zanger “Simon Devon 
Burridge” en de Belgische leading lady of country 
Music “Amy Lee Bennett”. Beide waren te zien in 
de theaterproductie “Highways & Byways” van 
The Southern Stars Theater Company.

Amy Lee Bennett won begin deze eeuw verschil-
lende jaren na el-
kaar de BCWU Award voor beste Belgische Country Zangeres wat ze tot op de 
dag van vandaag ook zonder Awards (bestaan 
niet meer sinds 2004)nog steeds is. Het is bij-
zonder fijn dat het magazine “Country Versus 
Country” deze prachtige zangeres terug onder 
de aandacht brengt want blijkbaar kenden de 
linedancers aan onze tafel deze zangeres hele-
maal niet. Dat is dus de kloof tussen linedans 
en Country Music.
Vanaf 18:00 uur was er een live uitzending van 
Nashville Rock waar alle optredende artiesten 
nog aan bod kwamen en afsluiten mocht Tin 
Wheel

Country Versus Country goed gestart
Het minste wat we kunnen zeggen is dat het 
eerste evenement van dit nieuwe magazine een regelrecht schot in de roos 
was. Met een dergelijk evenement komt niet alleen het magazine maar ook 
Nashville Rock onder de aandacht van een breed country publiek. Ik denk dan 
aan de Nederlandse organisatoren en bezoekers die ik hier zag. Dat dit eve-
nement schreeuwt om een vervolg staat als een huis. De organisatie kan zich 
alvast gaan buigen over countrymuziek op het Zilvermeer 2018

Tekst: JPO                                                                                                                                                Foto’s: Luc Hillaert

Dick van Altena e.a.
Meteen kwam ook de volgende uit Nederland afkomstige zanger Robbie Masters op 
het podium voor een duet met Conny.

Robbie is zonder meer één van de beste country-
zangers die onze Noorderburen rijk zijn. Zijn repertoire gaat van Vince Gill tot de Eagles. Hij treedt reeds jaren 
op als solo artiest en is momenteel ook de leadzanger van de Nederlands TR Countryband, kortom een duivel 
doet al.Maar bovenal een vakman waar we nog wel even kunnen over doorgaan maar de beste manier om 
hem te leren kennen is gewoon even naar een optreden gaan.

We gaan terug naar België voor de volgende en meest verassende gast van deze middag Johnny Trash. Deze 
uit Leuven afkomstige zanger begon zijn optreden met een eigen song waarin 
hij zichzelf op ludieke manier voorstelde. Vervolgens bracht hij songs zoals” 
Bicky Cheese” en “Maar dat mag niet van mijn vriendin”. Via zijn website leren 
we dat hij door het land toert met zijn comedy show. Men noemt hem ook de 
“goedmoedige cowboy van het Vlaamse lied” en dat is meteen de beste om-
schrijving van Johnny Trash. Ondanks dat er bij Trash niet gedanst werd (lijkt mij 
ook niet evident) mocht hij toch op heel veel waardering rekenen, zeker ook 
van ondergetekende.

Meer moois volgde met de ontdekking van 2016 
“Miss Lana”. Deze Belgische zangeres werd ei-
genlijk ontdekt in de “Redbarn Saloon” waar ze 
haar eerste optredens deed. De grote doorbraak 
kwam er echter toen ze in mei 2016 voor het 
eerst op een groot podium stond bij B&NL Coun-

try Online ter gelegenheid van de benefiet “Mensen voor Elkaar”. Hetzelfde 
jaar heeft ze ook opgetreden in dezelfde evenementenhal ter gelegenheid van 
het afscheid van B&NL. De trein is toen beginnen bollen en raast ondertussen 
door heel het land waar “Miss Lana” ieder week wel ergens op de affiche staat. 
Alleen een dijk van een zangeres met een aan haar eigen spontaniteit kan zo-
iets realiseren.

Ze werd bij sommige nummers begeleid door Tim Nash die zelf ook enkele songs voor de linedancers bracht.
De enige band op dit eerste evenement voor Country Versus Country was “Tin Wheel”.

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

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

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

Website: thebluehillcountrydancers.be

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

http://the bluehillcountrydancers.be
mailto:secretariaat%40southern-marshalls.com?subject=
http://www.southern-marshalls.com


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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Festival Craponne-sur-Arzon.
Het festival

Een stadje gelegen aan de Arzon-rivier, in de Haute -Loire, 
Frankrijk. Wie hier voor de eerste keer binnenrijdt met de 
wagen kijkt verbaasd. Amerikaanse vlaggen kleuren de 
straten, iedere etalage is versierd, ja zelfs bij de apotheker 
slaat de goudkoorts toe. Straten zijn versierd met houten 
panelen in de vorm van een banjo en muzikant, en de be-
drijvigheid is enorm. Reeds dertig keer wordt dit stadje 
overrompeld door muziekliefhebbers van heinde en ver.
Voor het Countryweekend worden hier ieder jaar onge-
veer 13000 mensen verwacht, dat brengt de economie 
twee miljoen op. Als je weet dat vijfenzeventig procent 
van de handelaars hier hun jaaromzet mee verdienen…
Ongeveer 82 procent van de festivalgangers komen ieder 
jaar terug, velen uit het Auvergne gebied, de Rhône en het 
Alpengebied. Maar ook uit andere gebieden van Frankrijk, 
België, Zwitserland, Italië, Nederland, Duitsland, Engeland 
en zelfs uit Amerika zijn massaal aanwezig.
Dit vraagt om een heuse organisatie, aan de administratie 
alleen werken er driehonderd vrijwilligers mee tijdens de 
week voor het festival.
Om maar enkele cijfers te noemen, dit festival is uitge-
groeid tot iets groots door de goede aanpak. Zo worden 
er elk jaar 60000 programmaboekje bedeeld, een 100-tal 
journalisten die hierover schrijven en meer dan 2500 face-
book-vrienden die delen. 
Hun programmatie is ook heel goed uitgekiend, zo brengen 
ze ook alle takken van de Country naar voor. Op vrijdag kan 
je doorgaans Americana, blues, honky tonk en rockabilly 
klanken horen, op zaterdag stappen we over naar blue-
grass, oude country, new country en countryrock. De zon-
dag staat dan zowat in het teken van alle genres en wordt 
meestal afgesloten met Cajun of Zydeco klanken, kortom 
voor elk wat wils.
Op zaterdagavond, vinden we dan ook steevast een groot 
Amerikaans artiest(e) op de bühne, dit jaar was Emmylou 
Harris te gast!
Hiervoor hebben ze de ondersteuning van CMA, Country 
Music Association uit Nashville.
Oké, dan nu het prijskaartje, voor gans het weekend 88.00 
€, dat is niet niets natuurlijk, maar bekijk het zo: je krijgt 
hiervoor in de plaats 20 uren livemuziek!
En om af te sluiten wil ik dit ook nog meegeven: voor de 
linedancers is er ook animatie voorzien. Zo is er op vrijdag 

een demonstratie line dansen, op zaterdag- en zondag-
voormiddag kan men deelnemen aan een workshop met 
bekende choreografen. Op zaterdagnamiddag is er een 
linedans wedstrijd waar iedereen kan aan deelnemen, in 
groep weliswaar. En op het festivalterrein zijn twee mooie 
grote dansvloeren voorzien, dus…
Ik hoop volgend jaar massaal veel Belgen en Nederlanders 
te mogen ontmoeten en vooral hopen we de aangeboden 
groepen uit België en Nederland te mogen toejuichen op 
dit mooie festival. Wie ze zijn … dat kan ik alvast kwijt, 1 
Belgische countryband, een Nederlandse Countryband en 
een Nederlandse Zydecoband, meer zeg ik niet.

De persconferentie
We hebben ze niet allemaal bijgewoond maar degenen die 
we gedaan hebben willen we jullie niet onthouden. Maar 
voor ik verder ga wil ik in de eerste plaats toch Henri Pic-
cini bedanken voor zijn hulp achter de schermen. Dankzij 
de interviews die hij reeds had gedaan, had ik goede infor-
matie en was het makkelijk voor mij om interessante vra-
gen te stellen. Ik wil dan ook niet met die eer gaan lopen 
en daarom zeg ik Dank U Henri voor uw medewerking.
De vragen die u terugvindt in de interviews zijn niet enkel 
van mij gezien het gaat om een persconferentie. En laat 
mij er dan ook direct bijzeggen, en dat is zeker niet kwaad 
bedoeld, maar de meeste mensen op de persconferentie 
waren mannen van een radiostation. Hun vragen waren 
dikwijls niet relevant, maar toch zet ik ze erbij.

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


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

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

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

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

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

Gildas Arzel & the ghostband

Gildas is van Franse nationaliteit, werkte met ver-
schillende grootheden zoals Johnny Halliday, Céline 
Dion en Jean-Jaques Goldman. In de tachtiger jaren 
maakte hij deel uit van de groep Canada. In 2015 
bracht hij een cd uit met als titel “Greneville”. 

Door wat of hoe ben je in de muziek terechtgeko-
men?
Het is een raar verhaal, ik woonde in Pakistan,mijn vader 
werkte daar en het viel mij op dat er daar veel Italianen en 
Amerikanen waren. Zodoende vond ik in de winkeltjes ook 
platen(LP’s) met die ik in Frankrijk niet kon vinden. Ik was 
al van kleinsaf gebeten door muziek van The Beatles, The 
Rolling Stones, eigenlijk alles wat rock-getint was, maar 
ook Keltische klanken interesseerden mij. Dan ben ik mij 
verder gaan verdiepen in de blues, cajun en de country, en 
dat heeft mij doen besluiten om een mengeling te zingen 
van dit alles.

Na het beluisteren van uw cd’s stel ik mij de vraag 
waarom u zich niet in de Franse cultuur en voorbeeld 
Franse chansons heruitbrengt country-getint?
Mijn vrienden “Roch Voisin” hebben reeds 3 keer zoiets 
uitgebracht ondermeer met liedjes van Joe Dassin, maar 
ik leg mij meer toe op de liedjes die mij als kleine jongen 
aanspraken. Ook zijn sommige teksten van mij gemaakt 
via facebook samen met anderen die zich aangesproken 
voelden om medeschrijver te worden.

U treedt op met een groep vanavond, is dit een vaste 
bezetting of een gelegenheidsband?
Ik ben hier, net zoals vijf jaar geleden met mijn eigen band.

Als ik het goed begrijp is uw liefde voor Country ont-
staan uit uw jeugdjaren, komt er een vervolg op de 
cd en de optredens met de Ghostband?
Kijk, niemand kan de toekomst voorspellen. Wat ik wel 
weet we hebben een bezetting van 8 mensen, en elke 
muzikant heeft zijn talenten en kan makkelijk solo spelen. 
Hier te komen spelen in Craponne staat mooi op ons aan-
bevelingslijstje.
We staan ook ter beschikking van alle concertorganisato-
ren om deze machine te smeren en te laten bollen.

Hoeveel cd’s hebt u reeds uitgebracht?
Ik weet niet of u van Bretoense afkomst bent maar ik had 

daar een groep die de naam “Canada” had tot eind jaren 
tachtig. Dan heb ik de groep verlaten en heb dan vier solo-
album uitgebracht. Dan heb ik heel veel cd’s uitgebracht, 
niet onder mijn naam, maar voor grote Franse artiesten. In 
totaal heb ik toch een tiental cd’s uitgebracht.

Naast zanger bent u ook schrijver, componist, kan je 
enkele namen noemen voor wie je iets hebt geschre-
ven, gecomponeerd?
Samen met Eric en Jacques componeerde we verschil-
lende liedjes voor her album “RESTER Vrau3 van Florent 
Pagny. Op de cd Coup de tête” van Roch Voisine kan je het 
liedje “Jean Jacques Jean”, een cajun nummer vinden door 
mij geschreven en gecomponeerd. Hij is ook als muzikant 
aanwezig op het nieuwe album van Celine Dion, “S’il suf-
fisait d’aimer”. Dat zijn er maar enkele.

Wat was jouw grootste ervaring?
Pff, kijk wanneer je bijvoorbeeld werkt met Celine of Roch 
Voisine, die zijn eigenlijk gemakkelijk om mee samen te 
werken. Het grote geluk dat ik heb gehad is dat ik heb kun-
nen schrijven voor groten en dat brengt brood op de plank 
natuurlijk.

 Tot zover dit interview.
Meer informatie over deze artiest kunt u vinden op www.
gildas-arzel.com

Jake Penrod and his Million Dollar Cowboys

Hij kreeg algauw de reputatie meester te zijn in de 
honky tonk, welke hij niet enkel schrijft en compo-
neert maar ook eender welk instrument kan spe-
len. In 2013 bracht hij een origineel album uit die 
de naam ”Closer to Me” kreeg. Het album toont 
niet enkel aan welk groot schrijver, componist hij is 
maar tevens ook welk groot instrumentaal artiest hij 
is want daarop hoor je allerlei stijlen van de honky 
tonk. Zo bekwam hij de titel “koning van de Texaan-
se Country”.

Klopt het dat je de rol van Hank Williams voor uw 
rekening hebt genomen in een televisiefilm?
Nee, het was een podium versie waarin ik de rol van Hank 
Williams speelde, het is niet gefilmd geweest.
Sedert wanneer zingt u honky tonk, wat heeft u in deze 
richting gebracht?
Ik startte zowat tien jaar geleden en daarvan vier jaar full-
time en het was altijd al mijn favoriete muziek, dat bracht 
mij ertoe om deze stijl van muziek te brengen

U bespeelt heel wat instrumenten, wat is jouw fa-
voriet?
Dat is zonder enige twijfel de steelgitaar, hoewel mijn 
bandlid er beter mee overweg kan. Maar over het alge-
meen speel ik veel gitaar maar de steelgitaar is mijn fa-
voriet, maar ik durf ook wel eens de fiddle  in de hand te 
nemen op het podium.

Stelt u even uw muzikanten voor?
Bill Menzell, hij is onze drummer, Jacy George is de gitaar-
speler en Buddy Raybel op de steelgitaar.

Speelt u vooral in Texas of ook daarbuiten?
Eigenlijk spelen we alleen in Texas, maar soms gebeurd het 
weleens dat we naar een andere staat gaan maar meestal 
is het in Texas. Het spelen het liefst voor een groot coun-
trypubliek en dat vinden we in Texas, de grootste staat van 
Amerika.

Hoe komt het dat Texas “the place to be” is voor deze 
muziek?
Er is waarschijnlijk wel een grotere concentratie van deze 
muzieksoort dan honky tonk in Texas. Maar Texas is nu 
eenmaal de grootste staat, hoewel we ook al honky tonk 
gespeeld hebben in California, Oklahoma en Louisiana. 

Maar om een of andere redenen die ik niet ken vindt men 
honky tonk het meest in Texas.

We spreken nu al gans de tijd over de honky tonk in 
Texas, maar waarom hoor ik niet praten over Nash-
ville?
Er is een vereniging van traditionele muziek in Nashville, ik 
heb daar niet echt contact mee want ze nemen daar meer 
lokale bands. Ik ben niet thuis in die mainstream coun-
trymuziek vandaar. Ik heb er wel enkele vrienden wonen, 
maar daar stopt het voor mij. We hebben voldoende on-
dersteuning in Texas voor wat we doen, we doen het daar 
goed.

Is dit de eerste keer dat u in Frankrijk optreedt? En 
is dit een eenmalig optreden of een concerttour door 
Europa?
Normaal was dit een enig optreden maar ondertussen kre-
gen we een contract in Italië en daar mag ik op het Jambo-
ree festival op 1 en 2 Augustus optreden met mijn band.

Speelt u in Texas concerten of geeft u de voorkeur 
aan clubs?
Ik heb meerder malen in Austin opgetreden samen met 
andere bands in een concertreeks. En we hebben er vorig 
opgetreden voor de verjaardag viering van Hank Williams.

Ik zie dat je een witte hoed draagt die enorme ge-
lijkenissen heeft met de hoed van Ernest Tubb, is dit 
een soort eerbetoon aan hem?
Ik ben een enorme fan van Ernest Tubb, maar ik heb los 
daarvan deze hoed keuze gemaakt. Het was eigenlijk ach-
teraf dat het mij is opgevallen, dat deze hoed dezelfde stijl 
heeft als deze van Ernest Tubb.

Vanwaar de naam “Million Dollar Cowboys?
Het heeft verschillende betekenis, ten eerste hebben we 
in Amerika deze uitdrukking “It’s a Million dollar”, wan-
neer het van hoge kwaliteit is. Iedereen die in de industrie 
business stapt hebben de bedoeling om een miljoen dollar 
te verdienen. Dat is ook zo’n beetje ons motto in de coun-
trywereld, we streven naar een miljoen dollar.

Vanwaar de keuze om honky tonk muziek te maken?
Ik hou van de tradionele muziek, het is origineel en het 
heeft artificiële kwaliteiten en het is echte muziek!

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

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

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

Website: www.oacd.be

Rob Ryan Road Show
Als wij denken dat Nashville de “Place to Be” is, om het te 
maken in de muziekindustrie dan denk je misschien anders 
na dit verhaal. 
Rob Ryan, ontgoocheld door de muziekindustrie besloot 
om naar Berlijn uit te wijken. Hij treedt op in verschillende 
clubs in Duitsland en tijdens Harley bijeenkomsten, roc-
kabilly weekends en nog andere muziekfestiviteiten. Het 
jazzfestival te Montreux zorgt voor de grote doorbraak en 
zee nemen een cd op met maar liefst 18 nummers.
Rob is niet alleen zanger, muzikant maar tevens ook de 
schrijver van zijn nummers. Het best kan men zijn muziek 
omschrijven als zijnde Americana, blues, en rockabilly. Het 
is een mengelmoes van Hank Williams tot Iggy pop!
Ze traden vorig jaar op tijdens het Sjockfestival te Gierle, 
dus tijd voor een gesprek met hen.

Waarom ben je eigenlijk naar Berlijn komen wonen?
Ik woonde in Nashville en ik was in kennis met een Ber-
lijnse schone, dus besloten we ons te vestigen in Berlijn.
Het Rockabilly Scene in Berlijn is anders dan in Nashville en 
dat maakte het ook interessanter voor mij.

Je brengt zowat alle stijlen, wat niet slecht is natuur-
lijk, maar om verder te gaan over uw rockabilly stijl, 
klinkt deze Brits of meer Amerikaans?
Goh, ik weet zelf niet wat Britse rockabilly is, ik doe alles 
waarmee ik ben opgegroeid.

Als groep ben je te vinden sinds 2008 en we mogen 
toch wel spreken van een Internationale band want 
ze hebben allen een verschillende nationaliteit?
Jaco is van Italiaanse afkomst, Maurice is afkomstig uit Chi-
li, Zuid-Amerika, Jeremy komt uit Duitsland en ikzelf van 
Nashville.

Jullie hebben verschillende stijlen waaronder de 
honky tonk, rockabilly en nog naderen, zijn er invloe-
den van anderen, hebben jullie grote voorbeelden?
Ik heb het idee dat de muziek die wij brengen, is niet nieuw 
maar de manier waarop we het brengen is wel nieuw. Ie-
dereen in de band heeft een verschillende achtergrond 
en dat beïnvloedt ook onze stijl natuurlijk. En dat gebeurt 
spontaan zonder dat we daar specifiek aandacht aan ge-
ven.

Voor mezelf kan ik wel zeggen, dat ik toen ik in Nashville 
woonde, ik speelde soms 12 uur in de Broadway Street, 
van het ene honky tonk café naar het ander, deze invloe-
den bepalen ook een groot deel van mijn muziek.

Loop je niet de kans om spaak te lopen door juist al 
die stijlen door mekaar te spelen?
Omdat we graag spelen. Dus waarom zouden we ons 
toeleggen op een bepaalde soort muziekstijl?
In Nashville speelde ik veel Rockabilly, en daar zeiden ze 
dat ik niet genoeg Rockabilly uitstraalde… dus wat is goed 
en juist?

Dan wil ik mijn laatste vraag richten aan Maurice, 
die uit Chili afkomstig is, bestaat er in Chili zoiets als 
een Rockabilly scene?
Ja hoor, Rockabilly muziek is daar enorm in trek, gevolgd 
door surfmuziek.

Bedankt voor jullie tijd!
http://therobryanroadshow.com/

Tekst: Kaat Vandewoude                            Foto’s: Luc Hillaert

http://www.oacd.be
http://therobryanroadshow.com/


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

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

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

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

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

Contact: Nelly gsm: 0494.82.19.52
E-mail: info@blackboots.be                     Website: www.blackboots.be
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DE MAGNEET DANSERS
Waar: Zaal Magneet   Kapelstraat 50   2223 Schriek

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

Contact:
 E-mail: caroline.van.den.acker@telenet.be      Website: www.magneetdansers.be
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Eeuwig discussiepunt.

Wat verder in ons magazine kun je een artikel lezen 
geschreven door Henri, het zijn meer zijn grieven 

omtrent het linedans gebeuren in België. Iedereen heeft 
trouwens het recht zijn mening te uiten!

Kijk, ik ben ook een verwoed linedanser, reeds 20 jaar is dit 
mijn ontspanning. Maar ook de muziek krijgt mijn volledi-
ge aandacht. En mij is het gelijk wat de artiesten brengen, 
zelfs al ken ik het niet, er bestaat wel ergens een dans op.
In die twintig jaar hebben we het allemaal zien verande-
ren, het begon met papiertjes op tafel te leggen en het 
gaat soms zo ver dat de organisatoren zelf een playlist ma-
ken wat ze moeten spelen op de avond!

Ik heb hier zojuist een mooi voorbeeld, White Falcon 
speelt bij een club en reeds twee weken staat de playlist 
op hun facebook te lezen, zot denk ik dan!

Maar kijk, het gebeurt dan dat de artiesten niet hun eigen 
ding kunnen doen, organisatoren willen enkel artiesten 
die hen een volle vloer kunnen bezorgen, hoewel we ook 
een luisterpubliek hebben hoor in België.

Met dit in gedachten hebben wij voor de tweede maal bij 
ons thuis een livingconcert georganiseerd. De eerste keer 
deden we dat eind vorig jaar met Robert Lottmann en dat 
is ons en de genodigden zo goed bevallen dat het voor 
herhaling vatbaar was. Op 9 September hadden we in ons 
living het duo Master & Tailor op bezoek. 

Het was een heel andere stijl maar het publiek heeft ge-
noten. We hadden zelf wat kleine percussie toestanden op 
de tafel gelegd en dat zorgde voor leuke anekdotes.
Mijn publiek was een doorsnee van 12-jarigen tot 65-jari-
gen, een gemend volk dus, maar interessant om hun reac-
ties te horen. Ontroering, gelach en stilte, alles hebben we 
beleefd en soms zeer intens.

De artiesten zelf, iedereen weet dat we het hebben over 
Robbie masters en Olaf Van Overmeeren alias Brett Tailor, 
die hebben zichzelf meerdere malen overtroeft. Olaf die 
niet onder stoelen of banken steekt dat hij een boontje 
heeft voor Bluegrass en houdt van pure Country, Robbie 
die ook een repertoire heeft speciaal voor de linedansers 
en ook als één van de leadzangers bij TR band. Maar hij 

is een alom gekende duizendpoot, en dan heeft hij inder-
daad er nog een hele resem songs die zich lenen voor een 
luisterpubliek en dat is echt BANGELIJK GOED!

Ze waren beiden nerveus maar het ijs was rap gebroken, 
als je dit duo kent dan weet je ook dat er een komische 
kant aan zit. Ze stelden mijn genodigden snel op hun ge-
mak en gaven zelfs toe aan een paar verzoekjes, ja, ook 
non-country en dat kan er gerust door tijdens zo’n con-
certje.

We kunnen dus besluiten dat dit meer dan geslaagd was, 
want de laatsten gingen pas om halfdrie naar huis!

Wie ze graag aan het werk wil zien, kan alvast volgende da-
tum in zijn agenda plaatsen: Zondag 18 Maart 2018 te Aal-
ter. Dit evenement is ten voordele van het kinderkanker-
fonds. De flyer komt binnenkort in het magazine te staan!

Wat de bedoeling is van deze kleine bijeenkomsten? Sim-
pel is het niet, maar we willen de interesse zo opwekken 
om een luisteravond te kunnen organiseren. En daar be-
doelen we echt niets kwaad mee naar de linedansers toe, 
want ik ben er zelf een, niet vergeten!

Onlangs deed ik via ons facebook een oproep wie er vindt 
dat er nood is aan workshops. Vroeger hadden we ver-
schillende organisaties die dit organiseerden en dat kwam 
onze linedansers en organisatoren ten goede. Mooi was 
het dat we overal dezelfde dansen konden doen en dat we 
samen een geheel vormden, die samenhorigheid weet je 
wel? Laat de artiesten hun eigen liedjes kiezen en laat ons 
daarop dansen en niet omgekeerd.

Leuk is het om te zien dat ook artiesten hun nieuwe liedjes 
melden via hun facebook en onlangs was ik zelfs verwon-
derd toen ik zag dat Miss Lana er eentje gaat zingen van 
Niamh Lynn. Mooi toch?

www.houtkompas.nl

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

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

mailto:caroline.van.den.acker%40telenet.be?subject=
http://www.magneetdansers.be


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
inhoud inhoud 2726

BEST THING

Muziek: best thing – Steve Moakler
Choreograaf: Severine Fillion
Dans: 48 passen – 4 muren – no tags – no restarts
Niveau: beginner – novice

1-8 side point, touch together, heel hook, rocking chair
1-2    tik teen RV rechts opzij, tik RV naast LV
3-4    tik hiel RV voor, hook RB voor LB
5-6    rock voor op RV, gewicht terug op LV
7-8    rock achter op RV, gewicht terug op LV

9-16 Step lock step fwd, scuff, side touch, side touch
1-4   stap RV voor,stap LV achter RV, stap RV voor, scuff LV naast RV
5-6   stap LV opzij, tik RV naast
7-8   stap RV opzij, tik LV naast

17-24 Vine to left, scuff, vine to right ¼ turn right, hold
1-4 stap LV links opzij, stap RV kruis achter LV, stap LV links opzij, scuff RV naast LV
5-8 stap Rv rechts opzij, stap LV kruis achter RV, stap RV ¼ draai rechtsom en scuff LV naast RV

25-32 Step FWD, clap, step fwd, clap, step lock step fwd, hold
1-4 stap LV voor, klap handen, stap RV voor, klap handen
5-8 stap LV voor, stap RV achter LV, stap LV voor, rust

33-40 Step ½ turn step, hold, step lock step fwd, hold
1-4 stap RV voor, ½ draai, stap RV voor, rust, stap LV voor, stap RV achter LV, stap LV voor, rust
5-8 mambo stap RV,Mambo stap LV

41-48 Mambo Right, Hold, Mambo Left, Hold
1-4 mambo stap RV, rust
5-8 mambo stap LV, rust

 
  

Veel dansplezier!

mailto:info%40heartofthewest.be?subject=
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Wie ons juli nummer gelezen heeft herinnerd 
zich zeker nog de naam Moresnet in verband 
met het interview dat Kaat had met Jean 
&Sonja Wertz.

Al 25 jaar zet dit koppel zich samen met een gemotiveerde 
ploeg medewerkers in voor dit tweedaags festival. De za-
terdag is gereserveerd voor de plaatselijke groepen maar 
de zondag is er dus countrymuziek.
Zelf kom ik hier al 15 jaar en al die tijd heb ik eerst via 
het BCWU-magazine en later via B&NL Country Online dit 
festival aangeprezen en ook nu weer kruip ik graag achter 
mijn pc om wat meer te vertellen over deze 25ste editie.
Dat dit festival anders is dan de anderen zie je al bij aan-
komst, een grote tent met daarvoor een aankleding die de 
pure countrysfeer weergeeft. De reuk van het lekkere eten 
komt je ook meteen tegemoet en enkele Westernshops 
trekken je aandacht. Het is er gezellig en dat merk je on-
middellijk.

Voor amper 8 euro koop je een ticket en in de tent zie je 
dat er links allemaal banken en tafels staan en rechts twee 
dansvloeren, het is nu wachten op de eerste tonen van de 
muziek.

Zoals het de gewoonte is spelen hier enkel live bands met 
dit jaar één uitzondering maar daar kom ik straks op terug. 
Let op de organisatie heeft niets tegen solo-artiesten maar 
ze moeten zich dan wel door een band laten begeleiden.
De gewoonte is dat er vier bands ieder twee sets brengen 
maar ook dit was nu even anders want er stonden 5 bands 
op de affiche en een special Guest. Ieder bracht dit keer 

1 set met uitzondering van het huisorkest “White Falcon” 
die twee sets brachten.

Het was de band Dusty Boots die mochten openen en dat 
deden ze op zijn zachts gezegd zeer swingend met het 
ene rocknummer na het andere en de geluidsknop op 10. 
Maar niet getreurd de dansers wisten er wel weg mee en 
de sfeer zat er direct in. 

Voor goede countrymuziek was het wachten op de Neder-
landse TR-band die uit een heel ander vaatje tapten. 
Mooie countrysongs, prachtige vocalen, een heerlijke 
steelgitaar en evenzeer een overvolle dansvloer.
Sinds vorig jaar heeft deze band met “Robbie Masters” 
een nieuwe leadzanger en al vond ik deze band voordien 
al zeer goed, Robbie geeft de band zeker een meerwaar-
de. Sinds deze band in 2014 zijn opwachting maakte bij 
de B&NL Promotionnight is het voor hen steeds beter en 
beter geworden en hebben ze ondertussen al heel wat fes-
tivals op hun palmares staan.

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

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

Julien & Ghilaine Tel: 053.79.06.08  gsm: 0498.69.65.33
Website; http://users.telenet.be/BleuCountryEagles
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25ste editie Moresnet City gigantisch succes

http://users.telenet.be/BleuCountryEagles


We blijven in België met de jongste Belgische Countryband 
“The Cockroach Killers”. Mijn vrouw en ik hadden de eer 
om vorig jaar in april bij hun generale repetitie te mogen 
zijn en ik kon nauwelijks geloven dat deze muzikanten nog 
maar pas bij elkaar waren. Dit is muziek op hoog niveau en 
dat bleek ook toen de muzikanten zich aan mij voorstelde. 
De één na de ander had conservatorium gevolgd, eentje 
gaf er zelfs les en alle hadden ze een muzikale opleiding 
genoten. Op richter van de band Daniël vertelde toen “Ik 
wil een band waarbij ik de minste ben” en geloof mij, Dani-
el is een virtuoos op verschillende instrumenten. Met hun 
huidige repertoire bereiken ze de linedancers maar zeker 
ook de luisteraars, je moet deze band gewoon gehoord 
hebben, meer kan ik eigenlijk niet zeggen.

De special Guest was het Black Hills Trio bestaande uit 
François, Alex en Miss Carin, drie leden van de toenma-
lige Black Hills Countryband die helaas niet meer bestaat 
maar hier gevraagd was omdat ze ook op de eerste editie 
speelden

Zo heb ik even een 
beeld geschetst over 
deze 25ste editie maar 
ik blijf na 15 jaar nog 
steeds zeggen”ga hier 
eens naartoe en beleef 
het allemaal live want ik 
kan veel schrijven maar 

de sfeer moet je zelf proeven.

Tekst: JPO                                         Foto’s: JPO & Luc Hillaert

THE FIRE GUNS
Waar: Clublokaal   Ekersedijk   2000 Antwerpen

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

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

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

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

Website: www.thegrizzlylinedancers.be
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Tijd voor de lieveling van 
het Waalse publiek “White 
Falcon”. Deze band speelde 
hier voor de 10de keer en 
geld al jaren als huidsband. 
Een goede en sfeervol coun-
tryband met een op en top 
linedance repertoire. Een 
goede zangeres en prima 
muzikanten. Ze zouden het 
festival ook afsluiten.

Meer moois kregen we weerom uit België met “Route 66”. 
Eén van de oudste en beste countrybands uit België. Toen 

B&NL 10 jaar bestond 
waren ze er ook bij en 
vierde ze dezelfde maand 
hun 20- jarig bestaan. 
Deze band heeft echt al-
les wat je van een goede 
band mag verwachten, 
goede muzikanten, een 

goede zangeres, een prima repertoire en vooral zeer toffe 
mensen om mee te werken al moet ik dat eigenlijk van 
Alle muzikanten 
zeggen die de af-
gelopen 17 jaar 
mijn pad kruisten. 
De band is graag 
gezien bij festivals 
maar ook bij de 
linedance clubs 
waar ze vaak voor 
spelen.

mailto:inge.ogbo%40skynet.be?subject=
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Lounge wheel
In het country wereldje van vandaag in Belgie is Lounge wheel nog niet zo gekend.
Lounge wheel is een Antwerpse band die bestaat uit 4 muzikanten.

-Wim van Vliet, leadzanger/gitarist heeft de nodige ervaring opgedaan in verschillende bands in Belgie en 
Nederland maar ook als solo-artiest viel hij zeker in de smaak. Iin BNL Country online stond reeds een artikel 
over Wim als solo artiest en hij trad ook op tijdens het evenement “Mensen voor elkaar”.

Marc M.is een getalenteerd pedalsteel player, maar ook de Banjo neemt Marc voor zijn rekening. Persoon-
lijk vind ik Marc één van de betere pedalsteel 
players in Belgie.

-Will B. is de akoestische bass speler en ook hij 
heeft door de jaren heen ervaring veel erva-
ring opgedaan.

-Fred D.S is de leadgitarist; een mooie balans 
van subtiele solo’s maken het geheel compleet.

Dit komt grotendeels door het genre van coun-
try dat zij brengen; namelijk (akoestische) 
country en bluegrass getint!
Over voorkeuren kan men lang van gedachte 
wisselen maar dit genre is zeker de moeite 
waard om gebracht en beluisterd te worden.

De line dansers zullen het misschien moeilijk 
vinden om op dit soort livemuziek te dan-
sen, maar sommige liedjes die Lounge Wheel 
brengt zijn zeker dansbaar en ook voor deze 
dansers is dit een leuke uitdaging.
Momenteel moeten deze band nog wat meer ondekt worden door het bredere publiek en organisatoren, 
maar dit is een band die zonder probleem een leuke show en muziek brengt waar zowel de luisteraars als de 
dansers van zullen genieten.
De shows die deze band tot op heden heeft verzorgd vielen zeer zeker in de smaak en waren zeer aangenaam 
om naar te kijken en te luisteren.

Guido G.

Voor meer info van deze band:

LOUNGE WHEEL: wimvanvliet@telenet.be       Tel:  0032472.31.80.59
                               will.bart@telenet.be              Tel:  0032476.64.63.81
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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.comhttp://webwinkel.tonyairbrushandindianart.nl

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

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


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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“DEN HORST” TE LOMMEL BARSTTE UIT ZIJN VOEGEN!

Peggy en Dirk, die zijn ondertussen een legende geworden in de countrywereld. Ze bewandelden de countrywegen 
samen met verscheidene artiesten, maar dat was niet voldoende.

 Hun ervaring met Starlight was geen om U tegen te zeggen, maar Dirk en Peggy zagen dit als een levensles van hoe het 
niet kan.

Na deze ervaring besloten Peggy en Dirk niet bij de pakken 
te blijven zitten en besloten zich in te zetten voor de soloar-
tiesten. Door het bedenken van formules zoals “Girls Night” 
en The Boys” ontplooiden ze zich tot een uniek koppel.
Van die kleine avonden ging het naar een tweedaags evene-
ment en het groeit, en dat is mooi om te zien. Dus gingen 
we eens op bezoek bij P&D te Lommel.

Zo was er het eerste volle weekend van Oktober weer feest 
in Zaal ‘Den Horst” te Lommel en aanleiding hiervoor was 
het countryweekend van P&D.

En laat ons beginnen bij het begin, aangekomen op het ter-
rein voelde het aan als een miniatuur versie van Thorn.

1 oldtime tent, 1 verkoopstand en een tiental campers en caravans en dat voelde goed aan. In de zaal binnengekomen, 
direct een goede ontvangst en dat was voor iedereen zo. 

Voor een vrijdagavond vond ik dat er toch veel volk in de zaal zat, zo’n 100 mensen, dat is niet niets hoor. Dirk had de 
grote zaallichten gedoofd en de sfeerverlichting aangestoken en dat kwam het geheel alleen maar ten goede.
Op het podium stond Mister P reeds klaar om zijn eerste set aan te vangen, met het nodige beeldmateriaal achter hem.
Geeft dat een meerwaarde? Misschien wel voor het luisterend publiek, de dansers hebben daar geen nood aan, enkel 
aan de muziek. 

Mister P is up to date met zijn muziek en dat streelt zijn ego. 
De artiest die hem vervoegde was Lucky Jordan, bij ieder-
een gekend om zijn prachtige stem. Ook hij kon de dansers 
op de vloer krijgen, en dat stelt iedereen tevreden. Ik heb 
altijd plezier als Dirk zegt:” Hier moet ge Limburgers op het 
podium plaatsen, anders heb je geen volk”. Nou, onze West-
Vlaming stond wel zijn mannetje hoor.

Twee goede artiesten, veel volk op de dansvloer in een zeer 
gemoedelijk sfeer, zo kan je het kort samenvatten.

mailto:info%40infinitydancers.be?subject=


Op zaterdag was het eerst de beurt aan Daisy en Jef om zich 
te ontfermen over de workshop. Gelukkig voor Daisy gaat 
het al stukken beter met haar knie en kan ze moeiteloos 
haar ding doen. Jef, ja Jef is Jef he, iedereen valt voor zijn 
charme. 24 lengtes telt hij maar wat een verstandig iemand 
is hij. Ja zelfs als “Never get old” wordt gedanst blijft hij daar 
nuchter onder. Voor degene die het niet weten, Jef schreef 
die dans en deze heeft een ongekend succes in Europa.
Maar ik mag Daisy daarin ook vernoemen want zij heeft ook 
al een mooi exemplaar dansen op papier gezet. Misschien 
moet ik haar vragen om een dans te schrijven voor onze 
demo op het festival van Craponne volgend jaar.
Ja… artiesten waren er natuurlijk ook, Connie Lee mocht 
de spits afbijten. Ze is een dame met talent, dat zie je en 

dat voel je. Maar misschien moet ze toch wat verder gaan     
zoeken naar damesliedjes, zoals dat liedje van Niamh Lynn, 
dat paste haar perfect. Trouwens op Niamh Lynn komen we 
hier in het magazine wel een paar keer terug.

Wie zeker niet mocht ontbreken, dat was Kris Robyan, al 
jaren weet hij de dansers te bekoren door zijn keuze van 
liedjes.
Ik kan mij inbeelden dat het voor een artiest zeer moeilijk 
moet zijn om te weten wanneer je een goed repertoire hebt 
samengesteld. Dat weet de Kris heel goed en daarom is hij 
momenteel overal topfavoriet. We kennen de Kris ook al 
van in zijn beginperiode en ik moet bekennen, die heeft een 
heel mooie weg afgelegd.
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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

Na twee solo’s is het een leuke afwisseling om een duo op 
het podium te zien, en weerom eentje om U tegen te zeggen, 
All Shook Up. Zij bestaan al…. Ik zou het niet weten, maar al 
lang, die zijn gewoon een gevestigde waarde en dan vooral 
in de Limburg.
Hun repertoire is hedendaags met een knipoog naar de ou-
dere dansen. Ik was verheugd om nog een paar liedjes te 
horen uit het verleden, echte blijvers. Ja voor dat koppel heb 
ik alleen maar positieve woorden, verder doen zo.

Ik zou nu natuurlijk moeten schrijven wat er de Zondag was, 
maar toen waren wij er helaas niet meer. Maar ik weet uit
goede bron dat ook The Cockroachkillers het zeer goed de-
den, go go go op naar festival Craponne, iedereen duimen 

maar want ze zitten nog in de running. Nick Mc Alley, spijtig 
want hij is bezig aan zijn afscheidstournee. Zo’n artiest, die 
gaan we toch missen hoor. Maar ik kan Nick goed begrijpen 
dat hij voortaan wil genieten van zijn kinderen en kleinkinde-
ren. Veel succes Nick en geniet met volle teugen.
Ik denk dat Peggy en Dirk hun weekend meer dan geslaagd 
was, proficiat en ook een grote dank voor jullie inzet naar de 
artiesten toe. Jullie zijn precies de mama en de papa met hun 
muzikale kroost.

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


We hebben in ons kleine landje gerust wat talent rond-
lopen hoor. Maar soms het wordt niet altijd erkend. 

Als ik hier nu begin met een lijstje op te stellen, wat ik niet 
zal doen uit schrik er een te vergeten. Laat het ons dus bij 
onze volgende gast, Tim Nash, sedert 2011 in de country 
gerold zeg maar.

Tim zocht een nieuwe uitdaging en wou iets doen, alleen, 
en dat is hem aardig gelukt. Hij is een vaste waarde gewor-
den binnen de countryscene.

Maar laten we ook eens zijn levensloop bekijken en dat 
gaan we proberen kort te houden.

Hij volgde een opleiding aan de muziekacademie en slaag-
de er met de grootste onderscheiding. Zijn eerste stappen 
op het podium waren bij het dansorkest van zijn vader, 
Eddy’s Combo”. Hij kwam terecht bij verschillende organi-
saties als keyboards en backing vocals en daar kennen we 
hem ook als begeleider van Alana Dante waarmee hij naar 
het songfestival trok. Hij had succes bij een danceformatie 
die luisterde naar de naam “Dance”. Hij werkte samen met 
grote namen, Marijn Devalck, Guy Swinnen, Bea van der 
Maat, Sandra Kim, en vele anderen.
Een lijstje om U tegen te zeggen.

Deze maand was het in Zaffelare feest want Tim Nash or-
ganiseerde er zijn fanbal, bijgestaan door Miss Lana.
En daar mochten wij niet ontbreken.

Tim beseft maar al te goed dat het zeer belangrijk is om 
de fans in de watten te leggen, want zonder hen geraak je 

niet ver. Jammer genoeg wordt een artiest nog altijd be-
oordeeld op het aantal volgers dat hij of zij heeft. Daar-
door komen het talent van de artiest weleens in de ver-
geethoek.

Wat opvalt bij Tim, hij heeft echte fans, die hem overal vol-
gen. Dat is iets wat we momenteel nog heel weinig zien. 
Vroeger had elk artiest een resem fans die op elk optre-
den aanwezig waren, nu kijkt men al vlug waar er dicht bij 
huis een optreden is. Ook de crisis laat zich hierin voelen, 
jammer maar begrijpelijk. En Tim heeft het voordeel dat 
hij alle muziek zelf inspeelt en live speelt en niet afhan-
kelijk is van banden dat je moet kopen. Dat zorgt er dan 
ook voor dat hij zeer kort op de bal kan spelen als er een 
nieuwe dans wordt geschreven. Ondertussen heeft hij al 
een country repertoire van 350 liedjes, dat is toch al heel 
wat voor iemand die nog maar 7 jaar bezig is.

Tim Nash houdt ervan om zijn fans te verrassen en dat is 
hem zeker gelukt. Voor zijn partner van die avond weten 
we ondertussen dat het een maand hard werken was om 
een deel van zijn repertoire achter de kiezen te krijgen. 
Maar Miss Lana heeft haar taak waardig volbracht en van 
haar hadden we ook niet anders verwacht.

Tim werd ook bijgestaan door zijn lieve vriendin Shana en 
door zijn schoonouders, want die zorgden voor heerlijke 
wafels en croque-monsieurs. 

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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inlichtingen:

Peggy 03-312 05 32  
Dirk 0495-24 51 77

E-mail: p.d.country@gmail.com - www.pendcountry.be 

&
COUNTRY

P & D COUNTRY
presenteert

28 oktober 2017

mosselparty
van 18.00 u. tot 20.00 u. 
mosselen eten
vanaf 20.30 u. tot...
Country & Line dance avond

Robbie MastersKris Robyan

Inkom dance avond 5€

mosselen + frieten
of

kipfilet + frieten
+ inkom 20 €

reserveren tot 15 oktober 2017

Locatie: Parochiecentrum St.-Martinus
Sint-Jozeflei 27 - 2390 Westmalle 

TIM NASH, de onverbeterlijke duizendpoot uit Wachtebeke.

mailto:info%40sidebysidecountry.be?subject=
http://www.sidebysidecountry.be
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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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De sfeer zat er die avond goed in, en stak ook mooi in 
elkaar. Hij verraste zijn publiek met enkele onverwachte 
nummers en ook enkele mooie duetten met Miss Lana. 
Een sterk duo als je het mij vraagt, maar dat ligt ook in Tim 
zijn aard, soepel met collega’s omgaan. Want ik denk dat 
elke solo artieste graag met hem op het podium staat, zijn 
optimisme werkt aanstekelijk en zorgt soms voor verras-
sende momenten.

Hij is nu eenmaal een rasartiest, en soms vind ik het jam-
mer dat wij met onze goede artiesten niet verder geraken 
dan het amateurs circuit, maar Tim vindt misschien niet 
jammer want hij weet ook hoe hard deze wereld kan zijn.
Wij wensen Tim nog vele jaren en veel succes!

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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LIVING OP STELTEN

Er is een nieuwe evolutie aan de 
gang binnen de Countryscene en 

die vind ik zeer lovend. Enkele arties-
ten tonen hun kwalitatieve zijde door 
akoestisch te gaan optreden. En dat 
kan ik enkel toejuichen en waarschijn-
lijk nog vele andere liefhebbers van 
countrymuziek. “Friends of live” stak 
van wal op hun weekend met een 
“Campfire” optreden van Kris Robyan 
en ook wij dragen ons steentje hierin 
bij. Vorig jaar deden we een huiscon-
cert met Robert Lottmann, Robert 
kon zijn ongestoord zijn eigen reper-
toire opstellen en dat smaakte zeer bij 
onze genodigden. Het was een echte 
aanrader. Het was voor herhaling vat-
baar en dus besloten we in Septem-
ber nogmaals een gast uit te nodigen. 
Niet een maar een duo, Masters en 
Tailor. Voor degenen onder jullie die 
niet weten wie dit zijn, zal ik dit even 
toelichten. Masters, is Robbie Mas-
ters natuurlijk bij iedereen gekend. 
Robbie heeft al heel wat wateren 
doorzwommen, we kennen hem ook 
al lang. Robbie is een van mijn favo-
rieten, omdat hij ook het repertoire 
van mijn groot idool brengt, Vince 
Gill. We weten dat Robbie ook deel 
uitmaakt van de TR countryband en 
daar ook een deel van zijn repertoire 
brengt. Maar dat akoestisch spelen is 
niet zo gekend van hem en daar wil-
len wij verandering inbrengen.  Tailor 
of Brett Tailor, neen niet de naam van 
het maatpak, maar gewoon een pseu-
doniem voor Olaf van Overmeeren.
Olaf zijn voorliefde gaat naar de oude 
country en vooral bluegrass. Hoe 
Masters & Tailor tot stand is gekomen, 
daar heb ik zo’n beetje het raden naar. 
Misschien nog een idee voor een vol-
gend interview op de radio?
Maar even terug naar hun optreden, 
we hadden een gemengd publiek in 

huis, zo’n 24 mensen vol verwachting.
Met een klein publiek is het altijd wat 
aftasten hoe de mensen gaan reage-
ren, maar de ingesteldheid van de 
twee mannen zorgde ervoor dat het 
ijs rap gebroken. Ze zongen elk apart 
en ook samen, brachten een verschei-
denheid van liedjes, ook non-country. 
Maar he, dat mag op zo’n avond geen 
probleem zijn. Mijn voorkeur voor 
Vince Gill werd meerdere malen in 
kleur gezet. Dat is Robbie ten top, hij 
weet als geen ervoor te zorgen dat de 
mensen met een goed gevoel naar 
huis gaan en daar doet Brett Tailor 
ook zijn duit in het zakje. En toen we 
enkele percussie toestanden naar 
boven haalden hadden we bijna een 
mini orkest in huis. Brett, die bracht 
covers van Bluegrass nummers met 
de nodige stemkleur kwam met een 
repertoire die minder gekend was bij 
het publiek. Maar het werd heel goed 
onthaald en dit zorgde ook voor de 
nodige afwisseling tussen het reper-
toire van Robbie en hem. Kortom en 
in een woord “Geslaagd” te noemen. 
Het duo is te boeken voor een akoes-
tisch optreden van twee uur, maar 
dan moet je wel de knop vinden om 
hun stil te leggen. Inderdaad, de twee 
uren verstreken en ze wisten van 
geen ophouden. Heel wat dingen van 
die avond hebben indruk gemaakt op 
mijn gasten en ons, maar mijn laatste 
verzoekje, dat is er 
eentje die ik in mijn 
hart draag.
“Go Rest High on 
That Mountain” 
heeft hij al enige 
tijd om persoonlijke 
redenen uit zijn re-
pertoire gehaald. 
Akoestisch heeft hij 
het nog nooit ge-
bracht, maar… hij 
deed het, samen 

met Brett. Daar zijn geen woorden 
voor om te zeggen hoe prachtig dit 
klonk, dat getuigt van professiona-
lisme en positieve ingesteldheid. En 
nu, foto’s? Je zult het niet geloven, we 
waren allen zo onder de indruk dat we 
zelf vergeten zijn om foto’s te nemen 
die avond. We sloten de avond af met 
een hamburgerbroodje voor elke gast. 
Wat vergt een livingconcert? Daar is 
geen concept voor, dus vul je dat naar 
believen in. Wij nodigen vrienden uit 
voor een gezellig samenzijn, zorgen 
voor een knabbel en een drankje en 
voor het amusement zorgen de artiest 
voor. want het valt en staat inderdaad 
met de artiest zijn kunnen. Nu eerlijk, 
geen enkel aartiest zal zich in zoiets 
werpen zonder ervaring te hebben. 
Voor wie dit ook eens wil meemaken 
hebben wij nog enkele stoelen vrij, 
want op Zaterdag twee December is 
het de beurt aan Robert Lottmann en 
Eric Bear. Dit is weer een leuke combi-
natie die voor verrassende elementen 
zal zorgen.
Masters en Tailor zijn terug op Zater-
dag 3 maart 2018, en op Zondag 18 
Maart geven ze een aperitiefconcert 
te     Aalter ten voordele van het Kin-
derkankerfonds.
Zo zie je maar, wij hebben niet enkel 
oog hebben voor countryevents maar 
willen het luisterend publiek ook wat 
aanbieden.

JUMPERKE LINEDANCERS
Waar: Lerrekensstraat 36   2220 Heist op den berg

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

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

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


OKLAHOMA LINEDANCERS
Waar: Kapiteinstraat 42   9000 Gent

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

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

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

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

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

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

Het verhaal achter “The Mavericks”
The Mavericks worden eind jaren 80 opgericht in Florida,twee schoolvrienden die dezelfde muzieksmaak blijken 

te hebben. Raul Malo en Robert Reynolds houden beide van artiesten als Roy Orbinson, Elvis Presley en Joh-
nny Cash. Ze besluiten een band op te richten en Robert haalt zijn beste vriend, drummer Paul Deakin, bij de band. Het 
trio begint met optreden in en rond Miami. Hoewel ze e en countrysound hebben spelen ze vooral in rockclubs zodat ze 
hun eigen geschreven nummers kunnen spelen. In 1990 brengen ze zelf hun eerste album uit. De plaat komt uiteindelijk 
in Nashville, het Mekka van de countrymuziek, waar het de aandacht van veel platenmaatschappijen trekt. 

Na een showcase te hebben gespeeld in Nashville 
tekent de groep bij MCA Records. Gitarist David 
Lee Holt wordt bij de groep gehaald en The Ma-
vericks beginnen met het opnemen van het al-
bum From Hell To Paradise. Een grote hit wordt 
het niet, alleen de Hank Williams cover Hey Good 
Looking haalt de hitparade en komt niet hoger 
dan nummer 74. Het tweede album, What A 
Crying Shame, doet het een stuk beter. Binnen 
een jaar behaalt het album de platina status. Nick 
Kane vervangt Holt op de gitaar. Singles als What 
A Thrill en There Goes My Heart halen de Ameri-

kaanse top 20. Opvolger Music For All Occasions is ook succesvol, na een jaar heeft het album al goud te pakken. In 1998 
slaat de band een nieuwe muzikale weg in met het album Trampoline.
 
De traditionele country sound wordt gemixt met latin en pop invloeden. Hiermee wist de groep een nieuwe markt aan 
te boren, de single Dance The Night Away bereikt ook de Nederlandse hitlijsten, waar het nummer uiteindelijk strandt 
op nummer 23. Hierna gaat de groep een tijdje uit elkaar en Raul Malo maakt een soloalbum. In 2003 komt de groep 
weer bij elkaar met een nieuwe gitarist, Eddie Perez vervangt Nick Kane. In 2003 verscheen het album The Mavericks. 
Dit was het laatste studioalbum voor de band uit elkaar ging. Wel kwam in 2004 nog de live-cd Live in Austin Texas. 

In 2014, tien jaar na hun split komt de groep herstart de groep opnieuw en starten een tournee door Europa. Ze waren 
te zien op het festival in Craponne als start van hun tour. Hun succes heeft zeker niet te lijden gehad door de split.

In 2015 vinden we ze terug in Europa met een nieuwe cd “Mono”. Tijdens deze tournee worden ze begeleidt door James 
Intveld, een zeer begaafd muzikant en zanger.

2016 doen ze nog eens ons landje aan voor een exclusief optreden tijdens het “Sjockfestival” te Gierle, wat natuurlijk de 
grote publiekstrekker werd van het festival.

2017 opnieuw een aangekondigde tournee van “The Mavericks” en wij mogen ze opnieuw op het podium zien ver-
schijnen, ditmaal in Leuven. De tickets zijn in voorverkoop en kosten 40.00€. Deze tournee gaat weerom samen met de 
promotie van een nieuwe cd.

mailto:oklahomald%40hotmail.com?subject=
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http://www.thefredevildancers.jimdo.com
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P & D Country 
Nodigt uit op 31 december 2017

VZW

CO
UNTRY

AmbiAnce verzekerd !

éénmaal betalen bij inschrijving
geen geld meer meebrengen

Parochiezaal St.-Martinus
Sint Jozeflei 27 - 2390 Westmalle

Reservatie tot en met 
15 december 2017

bij Peggy: 03-312 05 32

Country & line dance - rock & roll met:
Regy, Miss Lana, 

Robbie Masters, DJ Danny
Disco- nederlandstalig en veel meer …

Eten - drank

Live optredens & disco

All inn !!! aanvang 19 u. stipt

65 euro



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

21/okt/17 Conny Lee, Mike Bronson The East River Line Dancers Reyneartland Kreekzoom 2 4561 GX Hulst NL 19u
15/okt/17 Country oefennamiddag Jumperke Line dancers Pastoor Mellaertstraat 26 2220 Heist o/d Berg B 13u30
19/okt/17 Johnny Trash De Zondige Zeven Kruiswaterplein 25 9620 Zottegem B 20u
21/okt/17 Miss Lana, Tim Nash The Louisiana Swamp Dancers Zaal Ter Eiken Kervijnstraat 4 8531 Bavikhove B 19u
21/okt/17 Kris Robyan, Silver Misty Moon Line Dancers Kloksken Pijnderslaan 88 9200 Dendermonde B 19u
21/okt/17 Ted and Helen info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
21/okt/17 Route 66, Nick McAlley 5Jaar Jos De Fotograaf De Paol - Alterweerter-

heide
Bocholterweg 136 6006 TP Weert NL 19u

21/okt/17 Regy Old Kentucky Saloon Old Kentucky Oostmeetstraat 11 8680 Koekelare B 19u30
21/okt/17 Conny Lee, Micky Bronson East river line dancers Zaal Reynaertland Kreekzoom 2 4561 GX Hulst NL 19u
21/10/17 Robbie Masters, Tin Wheel kaat 04972816119 Saloon redbarn Zaffelaredorp 73A Zaffelare B 18u
22/okt/17 Berry Grimm www.countrywesternberry.b feestzaal Lunike Kapelstraat 2990 Loenhout B
22/okt/17 Kris Robyan El Paso El Paso Kalmhoutsesteenweg 243 2990 Wuustwezel B 15u
25/okt/17 Johnny Trash CC De Herbakker Pastoor de Nevestraat 10 Eeklo B 20u
27/okt/17 Miss Lana Tower Falcons Country Dancers Dienstencentrum Vic-

tor De Bruyne
Paul Henri Spaaklaan 5 2660 Hoboken B 19u

28/okt/17 Robby Master, Kris Robyan,Dj Danny (Mos-
selparty P & D Country)

Peggy 03 312 05 32 of Dirk 0495 24 51 77  www.pend-
country.be

Parochiezaal 't Cen-
trum

2390 Westmalle B

28/okt/17 White Falcon The Eagle Country Dancers Rooierheide Rooierheidestraat Diepenbeek B
28/okt/17 Saints & Sinners Countryband Grand Cafe Rembrandt Rechterstraat 56 5281 BX Boxel NL 20u
29/okt/17 Kris Robyan California Blue Salle Georges 100 Rue de Lille Tourcoing 11u30
29/okt/17 Lounge Wheel, Kimberly Sugar, Tin Wheel Care for US vzw De Drie Rozen Kerkstraat 41 2970 S Gravenwezel B 13u-19u
November
1/nov/17 White Falcon Jumperke Country Dancers Ter Molen Pastoor Mellaertstraat 26 Heist op Den Berg B 18u
4/nov/17 Miss Lana, Kris Robyan The Grizzly Linedancers Ruiterhal Gementepark 10 Volg par-

king 2
2930 Brasschaat B

5/nov/17 Bob's Country Band Vrije Markt Houthalen Kelchterhoefstraat 11 3530 Houthalen B 10u30
5/nov/17 Guy Finel Bttrc Longhorn Saloon (Zaal 

naast tea room Apres 
Shop)

Brugsesteenweg 37 Bredene B 13u

11/nov/17 Berry Grimm The Nacogdoches (Little Joe 0478.31.21.82 of Brocky 
Norton 0476.26.37.17

Zaal Terduinen Westendelaan 6 8430 Middelkerke B 20u

11/nov/17 Johnny Trash Bloso Center Hazewin-
kel

Beenhouwerstraat 28 Puurs B 20u

17/nov/17 Miss Lana, TBA Conny Brooks Show Dancing Parasol Opstalstraat 33 Velzele B
18/nov/17 Conny Lee & Robie Masters info@heartofthewest.be Heart of the West Dorpsstraat 60 8460 Ettelgem B 19u
18/nov/17 Lounge Wheel KKPS Hobsor vzw Hoofdfrontweg 3 2660 Antwerpen B 18u
18/nov/17 Carin Care, Kris Robyan FCWF Minderhout Parochie-

zaal
Koestraat 6 2322 Minderhout B 19u

19/nov/17 Route 66 The Free Country Dancers Leliestraat 30 4537 RJ Terneuzen NL 14u

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

Van 20.15 - 22.00 gevorderden 
Contact: Julia: gsm: 0494.10.96.54
Website: www.theyellowcity-cd.be
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HOE LEERDEN WE DANSEN VOOR 
ER LINEDANS WAS

Ten eerste gingen we daarvoor niet naar de dansles 
en ten tweede werden de DANSLERAARS niet betaald 
om die dansen aan anderen aan te leren want er wa-
ren er geen. In mijn tijd, jaren 70, 80 bestonden er 
geen dansclubs zoals die nu overal in Vlaanderen te 
vinden zijn. De enige clubs die er waren, waren de 
squaredansers of nog andere oldtime dansers zoals 
in de film “Gone With The Wind”, de Victoriaanse pe-
riode van de jaren 1860. Ik schrijf hier over mijn per-
soonlijke ervaringen. Square dance was niets voor mij 
en zeker niet de “Gone With the Wind” toestanden, 
ik zocht dus naar andere mogelijkheden. Ja die waren 
er.
 Toen er in Brussel een honky tonk open ging, na-
melijk “THE HONKY TONK AND BROKEN HEARTS SA-
LOON” in 1984  (ik werd er later country DJ en had 
een interessante 33 toeren country platencollectie) 
op de Leuvense steenweg in Schaarbeek was dit voor 
mij een openbaring. Ik was al bezig met country in de 
jaren 70 maar wist niet dat er een zekere countrymu-
ziek beweging bestond in België. In die honky tonk 
kwamen allerhande country afficionados bijeen... 
Alles draaide er rond de countrymuziek en het was de 
countrymuziek die ons bijeenhield en dreef. Er waren 
mensen die iedere weekend, vakantie en feestdagen 
naar Texas City gingen om er hun hobby uit te voeren. 
De ene waren indianen de anderen waren cowboys, 
nog anderen waren Sudisten andere Unionisten van 
het noorden, trappers enzovoort. 
Er waren ook paardenliefhebbers die een quarter-
horse hadden en die mee deden aan allerhande wed-
strijden.
Onze HONKY TONK was ons lokaal waar we iedere dag 
van de week bijeen kwamen tot in de vroege uurtjes 
en zeker tijdens de weekends. Een van die mensen 
had een ranch in de omgeving van Brussel waar we 
iedere zondag konden gaan barbequen. En een van 
ons was af en toe organisator van een dansavond. 
Dus niets werd in club verband gedaan. Had je centen 

dan organiseerde je een dansavond met band...Solo- 
of karaokezangers daar was nog geen sprake van.
Ik participeerde ook in het organiseren in samenwer-
king met anderen. In die tijd jaren 1988 namen we 
wel financiële risico’s om die avonden te organise-
ren, maar nooit hebben we eraan verloren. Iedereen 
kwam er naar toe omdat er nergens anders op gebied 
van country in Brussel en omgeving iets te doen was. 
We hadden zo een beetje het monopolie van de zaak 
in die jaren. 
Als je dan naar een countryavond ging, want dat wa-
ren countryavonden en geen dansavonden, dansen 
was bijzaak, kon je die countrydansen leren.  Het wa-
ren meestal koppeldansen. Hoe deden we dat dan 
in die tijd om die dansen aan te leren...Heel eenvou-
dig...een paar van onze vrienden gingen jaarlijks naar 
Amerika en die leerden dan ginder dansen en als ze 
dan terug uit vakantie kwamen leerden zij die aan 
ons. Toen bestond er nog geen internet zoals dit nu 
het geval is, maar er bestond wel video. Er werden 
dan ook dansvideo’s uit de USA besteld en zo leerden 
we die dansen. Ook tijdens dansavonden die door 
ons georganiseerd werden leerden wij die dansen 
aan nieuwkomers. Omdat het koppeldansen waren 
konden de mannen die dansen aanleren van de vrou-
wen die die dansen  kenden en de vrouwen aan de 
mannen.. Een koppel die de dansen kenden namen 
een danswillige onder hun voogdij en ze leerden die 
mensen de danspasjes buiten de dansvloer langs de 
kant. Ze liepen niet in de voeten van de andere dan-
sers. Na een paar dansen konden ze er mee weg en 
alles verliep zonder problemen. Dus geen betalende 
dansles, geen avonden aan een stuk leren dansen, al-
les werd rechtstreeks langs de dansvloer aangeleerd 
door vrijwillige dansleraren die deel uitmaakten van 
de vriendenkring. Niets werd in clubverband gedaan 
want die club bestond gewoon niet. Clubs zijn eigen-
lijk niet nodig als je het mij vraagt. Waarom een dans 
clubje oprichten als het anders ook kan. Dit was onze 
URBAN COWBOY periode, de film kwam uit in 1980. 

http://www.theyellowcity-cd.be


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

Lessen: maandagavond Van 19.45 - 21.45
beginners & gevorderden

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

RAILROAD COUNTRY  DANCERS
Waar: Zaal Gildenhuis   Kapelstraat 296   2660 Hoboken

Lessen: woensdagavond Van 19.00 - 22.00 
Contact:

Ivo: 0476.92.16.0   Nancy: 0486.10.87.37   Fabienne: 0478.47.35.37
 E-mail: railroad.c.d@gmail.com        www.facebook.com/the.railroad.cd
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Henri slaagt er in met zijn facebookpagina “Do you need more Country” groepen te bereiken 
waar wij niet eens het bestaan van af wisten. Dat maakt het ook interessant om deze inter-
views in het magazine te plaatsen.

Henri Piccini interviewt Harmonica Sam.
Ik wist niet dat er Europese bands bestonden die originele honky tonk op hun repertoire staan hebben. Hoe komen jullie 
daarbij om zich in de honky tonk te verdiepen?

We spelen verschillende stijlen van countrymuziek in andere bands, 
samen en individueel.
Peter, onze steelgitarist en pat aan de drums waren lid van een wes-
tern swing band die luisterde naar de naam “Swinging Hyriders”. Sam, 
onze vocalist komt uit het rhythm and blues scene en ikzelf, Johan op 
gitaar speelde in een bluegrass band met de naam “The Original Five” 
voor we startten met “The countryside of harmonica Sam”. En zoals 
je wellicht weet is de countryscene hier in Zweden zeer groot, we 
wonen allemaal in en rond de stad Malmö, dus we kenden elkaar al.

Jullie zijn dus afkomstig van Zweden? Hoe hebben jullie zich 
kunnen omhoog werken als zijnde een originele country band? Vinden jullie hierin werk genoeg want Zwe-
den staat enorm gekend als een straf linedans wereld.
We zijn inderdaad afkomstig uit Zweden. We hebben allemaal een job hoor, we moeten niet leven van de muziek. Dus 
hoeven we ook geen compromissen te maken wat betreft ons repertoire.

de meeste countryfanaten hebben geen weet hoe de countrymuziek uit de jaren 50 – 60 klinkt, dus ben ik 
zeer blij eigenlijk dat jullie een stukje van de country historie terugbrengen. Vanwaar die keuze eigenlijk?
Voor ons is dat een gouden tijd wat countrymuziek betreft. In de late 50er jaren en de vroege 60er jaren was er een mix 
van hillbillymuziek en rockabilly met de nodige invloeden van Ray Price. Viool en snaren en harmonische zang wat men 
ook de “Texas shuffle style” noemt, wat naar onze mening wat teniet werd gebracht door Chet Atkins met zijn Nashville 
Sound.maar sommigen zoals Faron Young en Skeets McDonald hielden vast aan deze stijl.
Dus vandaar ook dat  Ray Price, Faron Young en SkeetsMcDonald bij onzee favorieten behoren.

Spelen jullie enkel in Zweden en hoeveel optredens 
per jaar doen jullie?
Eens per maand spelen we in Malmö in een plaats ge-
noemd “Grand Öl & Mat, wat zoveel betekent als veel 
bier & eten.
Wij noemen dezee avonden “Grand New Opry, refere-
renden een hommage naar de Grand Ole Opry in Nash-
ville. Naast dit spelen we nog een keer per maand in 
Zweden of ergens in Europa. Eens per jaar maken we 
ook een trip naar Amerika om inspiratie op te doen en 
muziekshopping. Begin dit jaar hebben we ook opgetre-
den op het Nashville Boogie evenement en vorig jaar in 
Austin,Texas” voor “The Ameripolitan Awards.

wanneer besloten jullie om zich ook in deze kledingstijl te gaan verdiepen?
Van in het begin lopen wij reeds zo gekleed, het hoort erbij en we houden van deze stijl.in die tijd liepen alle artiesten 
zo gekleed en het geeft trouwens een meerwaarde, muziek en kleding horen samen bij het plaatje.wij vinden onze kledij 
bij Maria Bansgaard Koster, zij maakt deze kledij onder het merk “North Country Maiden en onze laatste outfits zijn al-
lemaal van haar hand. Vandaar dat wij ook een job hebben!

hoe voelt het aan om deze traditie van muziek en kledij levendig te houden? Schenkt dit genoeg voldoening 
en hoe worden jullie door de countryfanaten ontvangen?
Wij denken niet in termen van de traditie levendig te houden. Wij zijn vijf jongens uit dezelfde omgeving die dat soort 
muziek willen spelen. We worden goed aanvaard en het is een nederig gevoel te bedenken dat er nog mensen zijn die 
zich een voelen met deze muziek. Zij komen naar onze shows, kopen onze cd’s en zorgen voor de mond aan mond re-
clame.

Jullie cd’s zijn uitgebracht onder de label “El Toro”, wie is dat en waar is deze gevestigd?
Het is een Spaans label, gevestigd in Barcelona en de man waarmee we samenwerken heet Carlos Diaz. Het is prach-
tig om met hem te werken en blijkbaar is hij ook de enige die het aandurfde om samen te werken met vijf jongens uit 
Zweden.

Jullie traden ook al op in      
België?
Ja, tweemaal, een keer op het 
Sjockfestival te Gierle en een keer 
op het Rootsfestival in Hoefke, 
beiden in de omgeving van Turn-
hout. Allebei mooie festivals, het 
lijkt mij dat er daar een goede 
American Roots scene gevestigd 
is. We hebben er ook een goede 
vriend, Tom Brandt, afkomstig uit 
Turnhout Hij bracht al enkele gro-
te “American and roots” artiesten 
naar Europa, Shaun Young, Big 
Sandy, om er enkele te noemen.
John bedankt voor het interview 
en hopelijk tot binnenkort!

Tekst: Henri Piccini

mailto:info%40chrissyslinedancers.be?subject=
http://www.chrisssyslinedancers.be
mailto:railroad.c.d%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/the.railroad.cd
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ME-TO-YOU LINEDANCERS
Waar: Cafe Centrum   Canadalaan 109   2030 Antwerpen (Luchtbal)

Lessen: woensdag & zondagavond Van 19.30 - 22.00
Contact:

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

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

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

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

Thanksgiving, de geschiedenis.

Wat betekent het?
Thanksgiving betekent dankzegging. Op de dag van Thanks-
giving tonen de mensen hun dankbaarheid. Thanksgiving 
is een nationale feest- en dankdag. Waarvoor er gedankt 
werd kun je hieronder lezen.

Hoe is Thanksgiving ontstaan?
Daar zit een heel verhaal achter. Ik zal het proberen te ver-
tellen.
De Pilgrims werden vroeger achternagezeten in Engeland 
door hun vijanden, vanwege hun geloof. Pilgrims zijn de 
eerste Engelse kolonisten die in 1620 aankwamen in New-
England. Dat is nu Amerika.

Het was moeilijk om er te overleven, maar ze leerden veel 
van de Indianen. Zo leerden ze bijvoorbeeld hoe ze maïs 
konden planten. Na de oogst in de zomer gaven de Pil-
grims een feest als dank. De Indianen mochten komen op 
het feest. Op het feest waren verschillende dingen te eten, 
zoals maïs en bonen en pompoen, die ze hadden geleerd 
om te verbouwen, en kalkoen. (Dit wordt nu nog steeds 
gegeten op deze dag.) Ze bedankten ook God voor alles.
Op school leerden Amerikaanse kinderen dat veel Pilgrims 
doodgingen van de kou. De Indianen hielpen de Pilgrims, 
maar soms zaten ze de Pilgrims dwars.

Soms wordt dit verhaal ook anders verteld. Dan wordt er 
verteld dat de Indianen op het feest zelf het meeste eten 
hadden meegebracht.
Thanksgiving is een nationale feestdag geworden dankzij 
Josepha Hale. Zij was hoofdredactrice van een vrouwen-

blad (Godey’s Lady’s Book). In 1846 heeft zij geprobeerd 
om ervoor te zorgen dat er 1 dag per jaar een soort dank-
dag gehouden werd. Op deze dag zou gedankt worden 
voor de rijkdom van Amerika.
Ze schreef vaak recepten voor Thanksgiving en schreef er-
bij hoe graag ze wilde dat Thanksgiving een officiële (feest)
dag werd.
President Abraham Lincoln besloot dat op de laatste don-
derdag van November Thanksgiving gevierd zou  worden. 
President Roosevelt besloot later om Thanksgiving te vie-
ren op de vierde donderdag van November.

Wat wordt gevierd?
Het is een dag waarop de Amerikanen vooral familiebezoe-
ken. Als je geen familie hebt of er niet heen kunt gaan, heb 
je veel kans dat je uitgenodigd wordt om Thanksgiving bij 
een ander gezin te vieren.
Er wordt een groot feestmaal gemaakt. Nu bestaat het 
maal vooral uit een gigantische kalkoen met brood, orga-
nen en groente.

In de krant staan ieder jaar weer veel recepten. In die re-
cepten staat dan hoe je ervoor kunt zorgen dat de kalkoen 
niet droog wordt. Ook worden gewone en zoete aardappe-
len op tafel gezet en sperziebonen, maïsbroodjes en cran-
berry sauce.
De bijnaam van Thanksgiving is Turkey Day, omdat het tra-
ditie is op deze dag kalkoen te eten. Turkey Day betekent 
eigenlijk ‘kalkoen dag’.

Waarom wordt deze dag gehouden?
Thanksgiving wordt gevierd om te herdenken dat de kolo-
nisten (Mensen uit een vreemd land, die de leiding over 
een ander land wilden hebben; ze wilden dat het andere 
land bij hun eigen land zou gaan horen.) hun eerste oogst 
hadden binnengehaald in 1621 in Plymouth.
Om dit te vieren eten de meeste Amerikanen die dag een 
kalkoen met de hele familie. Het gaat tijdens deze dag om 
de gezellige (familie)sfeer.

DE MISERIE BEGINT
De miserie begon voor ons in de eerste helft van de jaren 90. Iedere vrijdag hadden wij een countryavond in 
een café in Sint Agatha Berchem, nabij Brussel. Nieuwe zo gezegde countryfanaten introduceerden toen de  
linedans. Dat bracht rechtstreeks problemen mee want ze monopoliseerden de dansvloer en de koppeldan-
sers zagen zich verplicht om plaats te geven aan die linedancers. Wat gebeurde moest gebeuren, vechtpartijen 
tussen linedancers en koppeldansers. Na een tijdje hadden de linedancers de zaak overgenomen en de kop-
peldansers kwamen niet meer. Die linedancers hadden een dansclub opgericht met een naam die ze zelf niet 
begrepen. Na een tijdje ontstond er ruzie tussen die linedancers en het clubje verdween in het niets met als 
resultaat dat ze ook niet meer kwamen. We hebben nog getracht om die koppeldansers terug te krijgen maar 
het was te laat. Dus geen koppeldansers meer en geen linedancers. We besloten er mee op te houden en we 
hebben nooit meer een avond georganiseerd. 
Ik ging nog wel naar zo gezegde countryavonden op zaterdag avond overal in België, maar na een tijdje begon 
dat te slijten. Alles draaide rond linedans en niet meer rond de countrymuziek. Als je een band hoorde spelen 
tijdens een (country) avond en je ging dan naar een andere countryavond een week later waar er een andere 
band speelde hoorde je dezelfde songs dan de vorige zaterdag. Toen kwamen de bands, zangers en zangeres-
sen die dan ook weeral dezelfde songs zongen als die andere bands en zangers en blijft hedendaags. Ik ging 
ook toen nog naar festivals maar het begon allemaal te slijten want de optredende artiesten die optraden 
tijden die festivals kon je overal beluisteren elk weekend overal in Vlaanderen.  

RESULTAAT
Ik schuw alles wat te maken heeft met linedans en coverbands. Ik heb alles wat ik nodig heb op het internet. 
Daar kan ik gerust naar goede countrymuziek luisteren.  Keuze genoeg op het net als je het mij vraagt en dit 
24/24 en 7/7. Indien ik nog eens naar een HANK WILLIAMS will luisteren of een Hank Snow of een George 
Jones of een meer modernere countryartiest, geen probleem in een paar seconden zijn ze aan de beurt. Ga 
eens aan een hedendaagse coverband vragen om een HANK SNOW te spelen. Ze kennen die niet en ze hebben 
die ook niet op hun danslijst staan. Maar de hoop blijft bestaan dat er misschien een dag zal komen dat ik niet 
linedancers maar koppeldansers zal bijeenkrijgen om ten eerste naar goede countrymuziek te luisteren en ten 
tweede en dit is bijzaak het dans gedeelte.
Een beetje dromen naar die goede oude tijd, dat is toch niet verboden… 

Henri Piccini 

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

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

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

Wat een klapper, het festival 
in het witte stadje Thorn!

We kennen allemaal het ontstaan van het festival in 
het witte stadje Thorn. Van iets kleins naar iets mega 

hadden ze opgebouwd in tien jaren tijd. Maar het noodlot 
sloeg toe, door de regenoverlast moest het veld waarop 
het festival doorging heraangelegd worden, tot tweemaal 
toe na elkaar. En dat kosten centen. Daardoor hadden ze 
op hun tiende verjaardag niet kunnen doen wat ze eigen-
lijk hadden willen doen, de mensen die reeds tien jaar 
kwamen belonen.

Achteraf gezien was die watersnood nog het ergste niet, 
want ook hun materiaal die ze jarenlang beetje bij beetje 
verzameld hadden ging in een aangestoken vlammenzee 
op. Diegene die dit gedaan heeft is jammer genoeg nog 
niet gevat. Maar ook deze tegenslag kwamen zee te boven.
Dit jaar moesten ze, moesten… dachten ze te moeten op-
boksen tegen een andere organisatie die in België datzelf-
de weekend. Maar, kijk ik ben al jaren fan van dit festival 
en ik moet eerlijk toegeven dat het ook maar de Belgen 
zijn vanaf Antwerpen die erop af komen en nog niet in gro-

te getallen. Want over de grens gaan vinden ze direct ver. 
Degenen die er wel zijn komen steevast ieder jaar.
Bij ieder evenement zien we dat de grote massa er niet 

meer is, de 
crisis laat 
zich vooral 
eerst voe-
len bij de 
o n t s p a n -
ning, de 
mensen be-
sparen op 
het uitgaan 
en kiezen 
ervoor om 
liever er-
gens dit bij 
huis te gaan 
dansen.
Toch zou 
ik nu reeds 
een oproep 
willen doen 
aan onze lezers, noteer in jullie agenda van volgend jaar 
op het laatste weekend van Augustus: FESTIVAL THORN, 
NIET TE MISSEN!

Maar om terug te komen op het festival, ik moet toegeven 
dat het terrein waar het nu doorging absoluut een van de 
mooiste plaatsen was. Een rondpuntvormde het uitgangs-
punt van het geheel, overzichtelijk en het deed mij denken 
aan de oude cowboyfilms. Een versierd plein met in het 
midden een houten vloer om te gaan dansen. Daarrond 
stonden de standhouders en ze konden het ganse gebeu-
ren van in de tent gadeslaan op het levensgroot scherm 
dat geplaatst was aan de ingang van de festivaltent.
Peter en zijn entourage hadden weer alles tot in de punt-
jes verzorgd, het was af!
De opbouw van het geheel werd door de mensen van 
Keep it Country volledig gefotografeerd, makkelijk wan-
neer men er dichtbij woont, een mooi gebaar naar de or-
ganisatie toe.

Ingredienten voor de pompoensoep

Voor 4 Personen:

- 600 gram pompoen (in blokjes, zonder schil/zaadjes)
- 1 ajuin (fijngesneden)
- 1 wortel (geschild, in blokjes)
- 1 takje selder (fijngesneden)
- 2 aardappelen (geschild, in blokjes)
- 100 ml volle melk
- boter
- peper en zout
- 2 Liter water
- 3 eetlepels peterselie (fijngehakt)
- 3 bouillonblokjes (kip)
Bereidingswijze
Verwarm de boter in een soepketel en fruit hierin de ajuin. 
Voeg de wortel, selder, aardappelen en de pompoen toe 
en fruit alles nog even mee. Doe er het water en de bouil-
lonblokjes bij en breng aan de kook. Laat 20 minuutjes 
doorkoken en mix de soep. Doe er de melk bij, breng op 
smaak met peper en zout, en werk af met de peterselie

Ingredienten voor de opgevulde kalkoen.

Voor 6 Personen:

- 1 panklare kalkoen van 3 Kg
- 1 lever van de kalkoen
- 50 gram champignons (proper gemaakt)
- 300 gram gemengd gehakt (varkens/runds)
- 1 ei
- 2 el room
- 5 el paneermeel
- peper, zout en nootmuskaat
- bakboter

Vraag bij de kalkoen de lever bij. Indien deze niet beschik-
baar is kan je de lever vervangen door 2 kippenlevertjes. 

Bereidingswijze
De Vulling: 

Snij de champignons in plakjes en halveer die nogmaals. 
Stoof de champignons gedurende 10 minuutjes in wat 
bakboter. 
Breek het ei in een kom en meng het met het gehakt. Maal 
de lever fijn in de foodprocessor en voeg het bij het ge-
hakt. Roer er de champignons, room en paneermeel on-
derdoor en breng op smaak met peper en zout. 

De Kalkoen: 

Vul de kalkoen met het gehaktmengsel en naai hem dicht 
met naald en draad. 
Beboter een bakplaat en leg er de kalkoen op. Beboter 
eveneens de kalkoen en breng hem op smaak met peper, 
zout en nootmuskaat. Leg nog een extra stuk boter in de 
bakplaat. 

Zet de kalkoen gedurende 3 uur in een voorverwarmde 
oven van 180 graden. Zet in de oven ook een schaaltje met 
water om het uitdrogen tegen te gaan. Voeg tijdens het 
braden eventueel nog boter toe en bedruip de kalkoen re-
gelmatig met het braadvocht. 

Serveer de kalkoen met Veenbessensaus en Gestoofde Ap-
peltjes.

Thanksgiving: Recept Pompoensoep en opgevulde kalkoen

http://www.chrisssyslinedancers.be
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De affiche was 
weer een heel be-
wuste keuze om 
de linedansers op 
de dansvloer te 
krijgen. Op Vrijdag 
maakte Jill Fisher 
haar opwachting, 
deze dame zagen 
we reeds aan het 
werk op de young 
talent night bij 
DCMA. Na het jong 
geweld was het tijd 
voor REWARD. Hier 
zien we dan ook 
weer een oude be-
kende terug name-
lijk John McGray, 
deze kennen we al 

een tijdje.
Zij sloten de vrijdagavond af onder het applaus van een 
vaste kern bezoekers wat een mooie start was van het 

weekend.
De zon was weer van de partij de zaterdag en de opkomst 
kwam traag op gang. Genieten van de laatste mooie Au-
gustus dagen, maar weerom tegen de avond was de op-
komst zeer naar tevredenheid van de organisatoren. De ar-
tiesten die dag waren onder andere de The Wieners, Lies, 

Zingga band, Evelien en 
niet te vergeten Indian 
Summer. Het was voor 
haar een zeer emotione-
le dag, maar ze slaagde 
er ontzettend goed in 
om de mensen te geven 
waar ze voor kwamen, 
prachtige dansbare 
nummers.
De zondag werden de 
gasten verwend met de 
TR band, Heidi en Gino, 
Terry White band, Mario 

en Claudia en de Belgi-
sche groep Route 66.
Nog even bij vermelden 
dat Evelien, Heidi en 
Gino, Mario en Claudia 
de nieuwe revelaties zijn 
binnen het countryge-
beuren.
Wij besluiten hieruit dat 
Peter en zijn kornuiten 
er lang nog geen genoeg 
van hebben. Dat ze nog 
altijd bewijzen dat ze 
een van de mooiste fes-
tivals zijn en zich gerust 
mogen meten met menig ander festival. Of moet ik het an-
ders vermelden, Zij zijn de grondleggers van een degelijk 
festival, en voor een maatschappelijke prijs zien de bezoe-
kers een hele resem artiesten.

En dat hij een groot hart 
heeft bewees hij door 
elke vrijwillige mede-
werker te belonen met 
een roos, een roos van 
vriendschap! Maar hij 
kreeg ook wat terug van 
elke vrijwilliger en stand-
houder, een bewijs dat 
we Peter allen in ons hart 
dragen.
Dank u Peter voor elk 
mooi weekend dat er al 
was en de vele die er nog 
zullen komen!
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