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Waar ? CC De Kaeckelaar

Zaterdag 8 november, tijd voor de zesde editie van Blues In Schoten. Persoonlijk vind ik dit altijd een leuk gebeuren met een zeer 
goede line-up. Het begon echter al goed, zo kwamen we binnen langs de artiesteningang. Een flatertje omdat ik blijkbaar niet wist 
dat de foyer, die vorig jaar nog in opbouw was, ondertussen was afgewerkt. Maar geen nood, zo werden we door een vriendelijke 
medewerker begeleid naar de juiste ingang.

Ondertussen begon de zaal goed vol te lopen en konden wij wat bijpraten met een hoop bekende gezichten. Altijd leuk om de 
laatste nieuwtjes uit te wisselen. Stipt om 20.00 uur werd het startschot gegeven door niemand minder dan Henk van der Sijpt - die 
de honneurs waarnam - als Master Of Ceremonies.

The Mighty Bluetones mochten dit jaar het festival openen en dat bleek een zeer goede keuze te zijn. De mannen speelden ei-
genlijk in hun achtertuin en dat was duidelijk hoorbaar aan de reacties van het publiek. In hun vaste bezetting (Jimmy Hontelé op 
gitaar, broer Ken aan de drums, Peter Roelofs op bas en een andermaal uitstekende Serge Roegiest op de bluesharp en zang), wis-
ten ze op heel korte tijd de zaal in te palmen met hun aanstekelijke West Coast blues en jump. Voor de gelegenheid was het viertal 
versterkt met Ilya De Neve op piano. Het geheel maakte een zeer sterke indruk. ‘I Don’t Know Why’ beet de kop af gevolgd door 
‘Low Down Dog’ en ‘Walking To My Baby’. Als goede fans van The Fabulous Thunderbirds mocht ‘She’s Tuff’ zeker niet aan het lijstje 
ontbreken. Het was meer dan behoorlijk en zeer aangenaam om mee te maken. Jammer genoeg konden bissers er niet af. Blijkbaar 
zat de organisatie vast aan een strak schema.

Vervolgens moesten we slechts een kwartiertje wachten alvorens MC Henk de volgende band kwam aankondigen. Uit het verre 
Limburg kwamen The Rhythm Bombs Antwerpen op z’n kop zetten. Ik heb deze jongens als verschillende malen aan het werk ge-
zien en dit is echt muziek naar mijn hart. Gewoon recht voor de raap, zonder franjes. Waarschijnlijk was Schoten één van de weinige 
festivals die ze nog niet hadden aangedaan, waarbij dit euvel meteen werd verholpen. Hun nieuwste cd ‘Better Be Ready’ is een 
echte knaller en slaat nagels met koppen. ‘Live My Life Too Fast’, ‘Sherry Flip’, ‘Rock-’n-Roll Chick’, ‘Better Be Ready’ oen ‘Standing On 
The Corner’ zijn van die nummers die zelfs een dode aan het dansen zouden zetten. De band onder leiding van Wouter Celis (harp 
en zang) liet mij een zeer goede indruk na. Uitgemeten solo’s van John Verhaege, een ritmesectie (Marc Gijbels op drums en Patrick 
Indestege op bas) die staat als een huis en Hein Koop (toetsen) die zich een hele gig uitslooft. Allemaal klasbakken die van wanten 
weten. Jammer genoeg waren er ook voor deze jongens geen extra’s weggelegd.

Als voorlaatste act gingen we even een categorie hoger spelen. Mister Elmore D mocht zijn opwachting maken. Daniel Droixhe is 
met volle zekerheid de “Eminence Grise” van de Belgische blues scene. Deze man is echt een grootheid in mijn ogen. Gespeciali-
seerd in wat ze voor leken de “pre-war-blues” noemen. Verbaasd was ik dan ook toen ik zag wat men allemaal het podium opstel-
den aan instrumenten en materiaal. Allemaal zeer groots en indrukwekkend. Toen Daniel zichzelf op zijn stoel vooraan de bühne 
had geïnstalleerd bleek uiteindelijk wat de bedoeling van dit opzet was. Niet minder dan 6 muzikanten! Vergezeld van zijn trouwe 
luitenant Lazy Horse , vonden wij ook nog Gilles D (gitaar), Yvan De Laet (drums), Renaud Lesire (bas), Daniel Willem (viool) en onze 
vriend Hein Koop. Een indrukwekkend geheel moet ik zeggen. De klank die met deze bezetting werd gegeven deed mij denken 
aan Springsteens ‘Pete Seeger Sessions’

Elmore opende met Robert Johnson’s ‘Last Fair Deal’, om dan verder te gaan met ‘Has Di Cöur’ dat middenin het nummer overging 
naar ‘Sunshine Of Your Love’ en ‘Louie Louie’. De toon was gezet voor de rest van het optreden. Elmore weet zijn Luiks dialect per-
fect in te werken in hetgeen hij speelt. Zo kregen wij ook een Luikse versie te horen van ‘San Fransisco Bay Blues’. Elmore sloot zijn 
ding af met ‘Digging My Potatoes’. Uiteindelijk bleek er dan uiteindelijk toch nog tijd te zijn voor een bisser en Elmore dankte het 
enthousiaste publiek met een schitterende versie van ‘Drunken Sailor’. Een schitterend optreden moet ik zeggen. Maar mij stoorde 
het grote aantal muzikanten op het podium. Laat één gitaar en de toetsen weg en het zou (wat mij betreft) perfect zijn geweest.

Afsluiten werd dit jaar gedaan met een band van “over ’het water”. Met name: Big Boy Bloater. Een voor mij nobele onbekende die 
echter onmiddellijk zijn visitekaartje heeft afgegeven! Houdt u van een portie stevige West Coast swing en jump, wel dan bent u bij 
deze band aan het juiste adres. Onweerstaanbare dansmuziek begeleid door de warme klanken van de tenor sax van Tim Chimes 
en de bariton sax van Lil Lisa Jane, die eveneens trotse eigenares is van een paar forse , tot de verbeelding sprekende stembanden. 
Verder in de band, de piepjonge Matt Empson op toetsen, een stevig roffelende Dave Terry aan de drums en “last but not least” een 
schitterende bassist… Mike Powell. Toen songs zoals ‘Everybody Rocks’, ‘They Call Me Big Boy Bloater’ en ‘Mama’, door de luidspre-
kers schalden zag ik her en der mensen die hun beentjes uitzwierden. Dit was partymusic van de bovenste plank. Een dikke pluim 
voor de organisatie om deze band naar België te halen.

Over deze editie niets dan goeds. Een schitterende affiche die zeker zijn beloften is nagekomen. Ik steek hierbij dan ook vooral de 
loftrompet voor de organisatie, en dit omdat ze elk jaar weer een affiche weet in elkaar te boksen met vooral… een hart voor de 
Belgische blues. Een beetje chauvinisme mag wel eens. “Thumbs up boys”… en zeker tot volgende jaar.
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