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Moet het nog gezegd worden, het zijn rare tijden.
Covid 19, Coronapas, Overlegcomité, vaccinatiecertificaten, 
mondmaskers en afstandregels. Niets, maar dan ook niets an-
ders lijkt er nog te bestaan in deze wereld, laat staan dat er 
over andere dingen nog maar gepraat wordt. En toch zijn er 
nog mensen die halstarrig blijven proberen de modale burger 
en bij voorkeur de bluesliefhebber, een aangenaam avondje 
te bezorgen.
En zulke mensen vind je in de ploeg die al 19 jaar BLUES IN 
SCHOTEN organiseerd.
De organisatie heeft ook dit jaar onder de moeilijkst moge-
lijke omstandigheden, de bluesliefhebber een mooie avond 
bezorgd in deze donkere tijden.
Slechts enkele weken geleden, kregen ze te horen dat er 
slechts 220 personen mochten toegelaten worden in de zaal, 
inclusief medewerkers en muzikanten.
Op die manier kon het bordje met ‘UITVERKOCHT’ wel héél 
snel uitgehangen worden.
Wanneer er dan ook nog eens enkele dagen daarvoor nieuwe, 
veel strengere, veiligheidsnormen werden opgelegd, werd 
het bang afwachten of onze bluesliefhebbers het nog zouden 
zien zitten om toch nog naar Schoten af te zakken.
En helaas moest in allerlaatste instantie, HIGHWAY TO THE 
BLUES afzeggen door stemproblemen van de zanger.
Maar niet getreurd bij de organisatie, de zaal werd iets knus-
ser ingedeeld, tafels en stoelen werden gespreid, de tribune-
plaatsen werden dichter naar het podium geschoven en de 
sfeerverlichting werd aangestoken.

BLUE RIOT COMBO mocht na het forfait van HIGHWAY TO 
THE BLUES, de avond openen.
En diegenen die nog steeds de blues associëren met namen 
als Robert Johnson, Little Walter, Muddy Waters en Howlin’ 
Wolf, kregen meer dan waar voor hun geld met deze heerlijk 
ouderwets klinkende sound van Hoboken Slim en zijn muzi-
kale maten.
Ik persoonlijk ben ook heel erg fan van deze old-school blues, 
zoals hij in den beginne moet geklonken hebben.
Enkele eigen nummers passeerden de revue, tesamen met 
de klassiekers van Jimmy Reed ‘Bright lights, Big City’, Howlin’ 

Wolfs ‘Howlin for my baby’ en andere Little Walters.
Ik had het al gezegd, ik hou echt wel van old-school blues.

STEVEN TROCH BAND, deed moeiteloos wat er van hem ver-
wacht werd, de zaal inpakken met zijn weergaloze virtuositeit. 

Samen met BIG DAVE en STEVEN DE BRUYN, zijn dit de mond-
harmonikaspelers die hier in Europa absoluut niet moeten on-
derdoen voor de wereldwijde concurrentie.
En wanneer je dan ook nog eens SHAKEDOWN TIM in je band 
hebt, ja... dan weet je het wel, hier gaat geshaked en geswingd 
worden! Andere bandleden LIESBET SPRANGERS op bas en 
DENNIS DE GIER op drums, maakten het plaatje compleet.
Rhytm’n blues van de allerbovenste plank.

En dan was het tijd om het laatste vuurwerk van de avond te 
ontsteken, dat van THE BLUESBONES.
Alhoewel, vuurwerk? Het had af en toe iets meer van een mu-
zikaal bombardement.
Deze heren verwittigden ons alvast op voorhand, ‘Lets Have 
a Party’. En dat deden ze, bluesrock van het betere soort en 
dat hebben ze voornamelijk te danken aan hun gitarist STEF 
PAGLIA. Wat een gitarist is dit toch! Samen met toetsenman 
EDWIN RISBOURG, stijgen mijns inziens THE BLUESBONES 
hiermee naar een meer dan hoger gemiddelde dan de meeste 
bluesrock bands. Ook knap hoe frontman NICO DE COCK zich 
mooi opzij zet, wanneer één van zijn muzikanten mag soleren. 
Klasse!
Niettegenstaande dit genre niet mijn favoriete bluesmuziek is, 
hebben deze heren mij toch meer dan aangenaam verrast en 
dat heeft alles te maken met de kwaliteiten van de hele band. 
Een waardige afsluiter van een mooie avond.

Rest mij nog te melden dat ook het aanwezige bluespubliek 
ronduit geweldig was en enorm begripvol voor de ontzettend 
moeilijke omstandigheden waarin deze BLUES IN SCHOTEN 
tot stand is gekomen. Want zonder publiek, geen 20 ste editie 
van BLUES IN SCHOTEN!
En we hopen met zijn allen dat die er zeker gaat komen!

Op naar BLUES IN SCHOTEN 2022!!

Blues’n Guzzi 
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Na een verplichte pauze van een jaar door corona, stond de ploeg 
van Blues In Schoten alweer paraat met een nieuw programma. 
Bands van niet ver af en een beperkt aantal toeschouwers, rekening 
houdend met de geldende maatregelen. Net vandaag gingen de 
nieuwe in voege, wat behelsde dat wij de hele avond, zelfs met de 
CST, ons mondmasker dienden op te houden, behalve als je aan ta-
fel zat. Fijn is dit allemaal niet, maar alles voor het goede doel niet-
waar. Uiteindelijk bleken de mensen daar geen probleem mee te 
hebben want het festival was uitverkocht. Weliswaar in een sterk 
aangepast aantal toegelaten bezoekers.

Naar goede gewoonte stonden er vier band op het programma en 
de editie 2021 zou geopend worden door “Highway To The Blues”. Er 
was echter een kink in de kabel gekomen want door ziekte van de 
zanger moest de band afzeggen en werd het programma ingekort 
tot 3 bands. Ze bleven niet van ongeluk gespaard daar in Schoten

Dit maakte dat uiteindelijk Blue Riot Combo het festival in gang 
mocht trappen. De band had nog maar een paar weken geleden 
Ertvelde op zijn kop gezet bij hun doortocht in The Maple. Het blijft 
nog steeds een band naar mijn hart met niets dan fijne mensen. 
Een old-school, no nonsense bluesband die ons terug brengt naar 
de grote meesters. Little Walter, Big Walter, Muddy Waters, Howlin’ 
Wolf, Amos Milburn, Willie Dixon, Sonny Boy Williamson I and II, Jim-
my Reed, T-Bone Walker en dit om er maar enkelen op te noemen. 
Tussendoor vergeten ze ook niet wat eigen nummers in hun set te 
weven, waardoor een aangename avond steeds wel gegarandeerd 
wordt. De band bestaat nog steeds uit Serge ofte Hoboken Slim 
aan de drums, Werner in de band gekend als W.B. aan de Mississippi 
saxofoon en Bart ofte B.J. op gitaar en ondertussen aangevuld met 
Bart Mulders op tweede gitaar

Zoals te verwachten kregen we leuke bluesgrooves met blues uit de 
begin periode van het elektrisch tijdperk en dus geladen met mu-

ziek van uit de ‘Chess’ periode met onder meer werk van songwriters 
Willie Dixon en Jimmy Reed. Een reis dus doorheen het glorieuze 
verleden van de blues. Na de aankondiging door de vaste MC van 
het festival, Henk van der Sijpt, slingerde de band John Brim’s ‘Be 
Careful What You Do’ de zaal in en daarmee was de teletijdmachine 
van Blue Riot Combo vertrokken voor een dik uur juke box-music. 
Enkel onderbroken door eigens songs zoals ‘Sunk To A New Low’. 
Met ‘Wilcat Tamer’ van Dale Hawkins, kregen we er eentje die ik nog 
niet had gehoord van de boys, die zich alweer bewezen.

Nog een aantal klassiekers die ik u niet niet wil onthouden zijn on-
der andere ‘Bright Lights Big City’ van Jimmy Reed, ‘Howlin’ For My 
Baby’ van Howlin Wolf of ‘Just Your Fool’ van Buddy Johnson, maar 
door iedereen wel gekend in de versie van Little Walter. Het was al-
weer een aangenaam optreden van deze vier jongens en dat werd 
beloond door een meer dan verdiende bisser. Dit was alvast een 
veelbelovend begin.

Volgende band in de rij was onze laatste Belgian Blues Challenge 
winnaar en vertegenwoordiger op het volgende EBC, Steven Troch 
Band. Steven en zijn bende zijn ondertussen meer dan een vaste 
waarde in onze bluesscene. Deze band hoeft echt niet aan het grote 
bluespubliek te worden voorgesteld, want ze hebben heel Europa 
als doorkruist om iedereen te besmetten met het bluesvirus. Dat is 
wat anders dan het coronavirus. Ondertussen heeft de band al wat 
veranderingen meegemaakt en vinden we thans naast Steven zelf 
en ouwe getrouwe Liesbeth Sprangers aan de bas, voor de gelegen-
heid troffen we Dennis De Gier op drums en Steven’s oude accoliet 
van bij Fried Bourbon: Shakedown Tim aka Tim Ielegems op guitaar. 
Dat het ging swingen was hierbij een zekerheid. Steven en zijn gang 
ontgoochelen nooit en dat was nu ook weer het geval. Zoals ze zeg-
gen: “Goede wijn behoeft geen kans”.

En het werd er eentje om duimen en vingers van af te likken, star-
tend met ‘So Much To Do’, ‘Slow’ en het vrolijke ‘Long Long Beard’. 
Ook nu kwamen de dansers (met mondmasker zoals het hoort) de 
dansvloer bevolken om de beentjes te strekken.  Wie nog mocht 
twijfelen aan Steven’s muzikale kwaliteietn moet dringend op dok-
tersonderzoek, het woord “virtuoos” is hier duidelijk op zijn plaats 
zeker als je zijn versie hoort van Nine below Zero’ van Sonny Boy 
Williamson aka Rice Miller. Van zeer hoog niveau dit.

https://rootsville.eu/2021/concert%20reports%202021/concerts/20211120%20blues%20in%20schoten.html
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Met Tim aan de gitaar krijgt de sound van de band toch een andere 
klank, in mijn ogen meer een rhythm& blues –sound, zeer aange-
naam om horen en met een ritmesectie die van jetje geeft, zeker 
als je ziet met welke overtuiging Liesbet aan de snaren van haar bas 
plukt. ‘Extra Extra’ was er weer eentje voor de dansers, we mochten 
nog een treinrit maken met de ‘White Line Express’ om af te sluiten 
met het geweldige ‘Mr Jones’. Het was een zekerheid dat we er nog 
eentje zouden bijkrijgen en die kregen we ook met het humoristi-
sche ‘Wanna Sleep’. Alweer op hoog niveau gespeeld onze vriend 
Steven !

Iets stevigers om af te sluiten, want daar stonden The Bluesbones 
al te trappelen om de bühne op te stappen. The Bluesbones is een 
band van 5 gepassioneerde en ervaren muzikanten, die blues/rock 
spelen met onverminderd gevoel en vaardigheid. Hun originele 
nummers variëren van bluesrock over mellow en gevoelige blues-
ballads, swampy slide tot meer heavy rock.

Dit uitgebreide scala aan muziekstijlen heeft de band ondertussen 
een bonte fanbase opgeleverd. Ondertussen bestaat de band al een 
aantale jaren uit Nico De Cock (zang), Stef Paglia (Gitaar), Edwin Ris-
bourg (Hammond), Geert Boeckx (bas) en Jens Roelandt (drums). 
“The Bluesbones” hebben slechts één doel: “to play blues that gets 
to your bones” en dat ging vanavond alweer gebeuren.

Na de gevleugelde woorden van Nico :” Let’s have A Party”, vertrok 
de Bluesbones-pletwals voor een dolle rit en startend met ‘Saved By 
The Blues’, gevolgd door ‘The End’ en ‘Find Me A Woman’. Veel plaats 
voor de hammond en het , alweer, puik gitaarwerk van Stef Paglia. 
De man is echt een fenomeen op gitaar en niet te doen wat hij uit 
die dingen weet te persen. Strakke ritme sectie met een zware bas, 

die je zo door je lijf voelde trillen, voor mij net iets te veel. Gelukkig 
heeft Nico een sterke stem om boven al dat muziekgeweld boven 
te komen. Als hij niet zingt, staat hij discreet achteraan om “à la Joe 
cocker” al grimassend luchtgitaar te spelen. Wonderlijk schouwspel 
mijn gedacht. Het mag soms ook wat trager zoals bij ‘Daemon Blues’ 
en ‘I Try’ waar we alweer een schitterende solo gepresenteerd kre-
gen van Stef. De liefhebbers bleven genieten van songs als ‘Witch-
doctor’, ‘Betrayla’ of ‘Broken Down Car’. Stevig einde, dat mag wor-
den gezegd.

Het was ondertussen als laat geworden en stilaan tijd om richting 
“de Vloanders” te rijden. Terug naar de parking dus. Toch nog wel 
hard genoten van deze ietwat onthoofde editie. Bij deze een dikke 
chapeau voor de organisatie die in moeilijke tijden toch is doorge-
gaan met hun project. Niets dan lof, op naar volgende jaar en hope-
lijk in betere omstandigheden. Merci gasten !! Marcel

BLUE RIOT COMBO
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STEVEN TROCH BAND

THE BLUESBONES.



https://www.gva.be/cnt/dmf20211121_94227994

Blues in Schoten kent bizarre editie, maar mondmas-
ker blijkt niet bestand tegen bluesvirus

Schoten - Virologen hebben er nog met geen woord over gerept. 
Toch hebben wij zaterdagavond in Schoten kunnen vaststellen 
dat het dragen van een mondmasker het bluesvirus niet tegen-
houdt. Het stuk textiel was voor sommige fans van het genre zelfs 
geen beletsel om te dansen, al kan dat ook aan het aanstekelijke 
ritme gelegen hebben van de Steven Troch Band en The Blues-
bones.

Jan Auman

‘Samen veilig blues beleven’. Onder dat motto hadden organisa-
toren Jef Verhaegen, Frans Stuyck en Frans Bogaert toch maar be-
sloten om de 18de editie van Blues in Schoten niet af te gelasten. 
“We wilden de geboekte Belgische bands, die we in deze moei-
lijke tijden willen steunen, en ons trouwe publiek niet in de steek 
laten. Maar ook wij konden natuurlijk niet om de aangescherpte 
coronamaatregelen heen”, aldus Jef Verhaegen.

Steven Troch en band waren goed op dreef. Ook zij vroegen een 
applaus voor de organisatoren. 

Steven Troch en band waren goed op dreef. Ook zij vroegen een ap-
plaus voor de organisatoren. — © Patrick De Roo

En dus kwam je De Kaekelaar niet in zonder Covid Safe Ticket op 
zak en mondmasker op de snoet. Ook binnen was dat de dres-
scode, waarop de organisatoren zelf vriendelijk controleerden. De 
politie liet zich niet zien. Bluesliefhebbers durven al eens dwars 
uit de hoek komen, maar toch hielden de meeste bezoekers zich 

wonderbaarlijk aan de regels. In de buurt van de toog durfde het 
mondmasker bij sommigen wel eens wat lager zakken, maar van 
anarchie was geen sprake.

De grote meerderheid van het publiek van Blues in Schoten hield 
het mondmasker zelfs op de tribune op. 

De grote meerderheid van het publiek van Blues in Schoten hield het 
mondmasker zelfs op de tribune op.  — © JAA

Sietha Smits, op stap met vrienden uit Nederland, liet er haar 
avond niet door vergallen. In haar rockabilly-kleedje en met 
mondmasker bewoog ze elegant over de dansvloer toen Steven 
Troch en band een versnelling hoger schakelden. “Hopelijk zijn 
we hier snel weer van verlost want als dit voortaan bij uitgaan 
hoort, dan hoeft het niet meer voor mij”, zucht ze.

Dave Reniers, de strafste mondharmonicaspeler van Antwerpen 
maar vandaag aanwezig omte genieten van collega-muzikanten, 
vat het bondiger samen: “klote”. En hij voegt er meteen aan toe: 
“Wel knap van de organisatoren hebben doorgezet en dit ook 
nog eens prima organiseren”, aldus Reniers, wiens masker lang 
niet volstaat om zijn imposante baard te verstoppen.

Blueskenner en uitgever Franky Bruneel: “Sommigen geven veel 
geld uit aan bands, maar vergeten licht en geluid. Dat is bij Blues 
in Schoten gelukkig nooit het geval. 

Blueskenner en uitgever Franky Bruneel: “Sommigen geven veel geld 
uit aan bands, maar vergeten licht en geluid. Dat is bij Blues in Scho-
ten gelukkig nooit het geval. — © Patrick De Roo

Ook Bruggeling Franky Bruneel, uitgever van ‘Back to the roots’ 
het enige Nederlandstalige bluesmagazine in ons land, en Nico 

https://www.gva.be/cnt/dmf20211121_94227994


De Cock, zanger van top of the bill The Bluesbones, gooien met 
bloemetjes naar het Schotense trio dat Blues in Schoten ook in 
deze omstandigheden van de grond kreeg. “Hopelijk worden we 
ook nog betaald”, knipoogt de zanger uit Begijnendijk.

“Natuurlijk”, verzekert Jef Verhaegen. “We houden woord, ook al 
kijken we mede door de capaciteitsbeperking van 150 toeschou-
wers aan tegen een aanzienlijk verlies. Hopelijk krijgen we van de 
gemeente een beetje steun zodat we er volgend jaar opnieuw op 
volle kracht kunnen staan. Ik heb hoe dan geen spijt dat we deze 
Blues in Schoten hebben laten doorgaan. De optredens waren 
van meer dan degelijk niveau en de sfeer was dankzij de intieme 
opstelling van de zaal best gezellig.”

Nico De Cock, Edwin Risbourg en Stef Paglia van top of the bill The 
Bluesbones, die wat later een fantastisch optreden weggaven.  

Nico De Cock, Edwin Risbourg en Stef Paglia van top of the bill The 
Bluesbones, die wat later een fantastisch optreden weggaven. — © 
Patrick De Roo

Twee van de drie organisatoren van Blues in Schoten: Frans Bo-
gaert en Jef Verhaegen.  

Twee van de drie organisatoren van Blues in Schoten: Frans Bogaert 
en Jef Verhaegen. — © Patrick De Roo

Sietha Smits uit Schoten en vrienden hadden een fijne avond, ge-
nietend van de muziek, de pintjesen en elkaar.

Sietha Smits uit Schoten en vrienden hadden een fijne avond, genie-
tend van de muziek, de pintjesen en elkaar. — © Patrick De Roo

Bluesmuzikant en zaterdag toeschouwer: Dave Reniers  

Bluesmuzikant en zaterdag toeschouwer: Dave Reniers — © Patrick 
De Roo



Op zaterdag 21 november vond de 18de editie van Blues in 
Schoten plaats. Laten wij zeggen dat dit in zeer moeilijke om-
standigheden gebeurde. Normaal kunnen zij rekenen op een 
opkomst van 400 bezoekers, maar wegens de verslechterde 
covid-situatie kreeg de organisatie maar toestemming voor 150 
gasten te ontvangen in hun CC De Kaekelaar. Daarbij komt nog 
dat onze regering vorige woensdag had beslist dat buiten een 
Covid Safe ticket ook nog een masker moest gedragen worden 
voor culturele activiteiten. De 150 tickets waren snel uitver-
kocht, maar toch waren er ticketeigenaars die besloten om thuis 
te blijven. De organisatie had de hoofdtribune ingekort en ook 
de dansvloer stond vol met tafels en stoelen zodat het nog een 
gezellige bedoening werd. Ook muzikaal kregen ze in Schoten 
een tegenvaller te verwerken. Opener Highway to the Blues an-
nuleerde op de dag van het festival hun optreden wegens ziek-
te. Toch liet de organisatie de moed niet zakken en konden wij 
genieten van de 3 andere bands.

Eerste band die rond 20u aftrapte was BLUE RIOT COMBO. 
Deze band heeft een minder conventionele bezetting, bestaan-
de uit 2 gitaristen, zingende drummer en een harmonicaspeler. 
De zingende drummer is Serge Roegiest, een Antwerpenaar die 
ook bekend is als ‘Hoboken Slim’ en harmonica speelde bij tal-
loze bluesbands zoals D-Regulators, Mighty Bandini Brothers en 
The Zoomatics. Bij BLUE RIOT COMBO ruilde hij de harmonica 
voor drumsticks. De band trad ook op Duvelblues (2019), toen 
nog met een bassist. Deze werd in 2020 vervangen door gitarist 
Bart Mulder, die heel wat ervaring opdeed bij Keith Dunn Band, 
Little Hook, James Harman en Big Dave.

BLUE RIOT COMBO staat garant voor no nonsense, old 
school Chicago blues. Tijdens de eerste 2 nummers stond de 
zangstem nog niet goed afgesteld, maar eens dit euvel ver-
holpen, was het optreden best te genieten. De setlist bestond 
grotendeels uit covers. ‘Howlin’ For My Darling’, ‘Just Your Fool’ 
en ‘Bright Light, Big City’ zijn platgespeelde klassiekers, maar ge-
lukkig waren er ook minder gekende pareltjes zoals Otis Rush’s 
‘Sit Down’, Muddy Waters ‘Look What You Have Done’ en Elmore 
James’ ‘Cry For Me Baby’. Persoonlijk heb ik meer bewondering 
voor bands die hun eigen songs vertolken, maar als hun missie 
‘de sfeer oproepen uit de Windy City van eind jaren ’50 was’ dan 
zijn de heren met vlag en wimpel geslaagd.

Als tweede band kregen wij STEVEN TROCH BAND geserveerd. 
De uit Mechelen afkomstige Steven Troch behoort samen met 
Big Dave en Steven De Bruyn tot onze absolute top qua har-
monicaspelers. De laatste jaren bestaat zijn live band uit muzi-
kanten van het Gentse muziekscene: Matt T Mahony op gitaar 
en Bernd Coene op drums. Vanavond waren deze heren niet 
beschikbaar en moesten Shakedown Tim en Dennis De Gier 
invallen. Het moet gezegd worden dat zij dit met verve deden. 
De vriendschap tussen Steven en Tim gaat al terug van de tijd 
toen ze België en Nederland veroverenden met Fried Bourbon. 
In 2014 gingen beide heren elk hun eigen weg. Steven speel-
de vanavond een ‘best of’ uit zijn 2 albums ‘Rhymes for Mellow 
Minds’ en ‘Nice ‘n’ Greasy’.

Hoogtepunten in de set waren o.a. het grappige ‘Long Long 
Beard’, het dansbare ‘Extra Extra’ en het virtuoos op harmonica 
gespeelde ‘Mister Jones’. Ook op chromatische harmonica over-
tuigde Steven tijdens ‘The Jinx Is On Me’ en ‘White Line Express’. 
Kenners weten dat Steven steeds ‘Nine Below Zero’, de enige co-
ver uit de setlist, speelt en waar Tim deze keer met een prachtige 
solo het nummer naar een nog hoger niveau tilde. Ook de altijd 
charmante Liesbeth Sprangers zorgde met haar basswerk voor 
een vette groove. Eind maart 2022 mag de STEVEN TROCH 
BAND ons land vertegenwoordigen op de European Blues Chal-
lenge in Zweden. Schoten was veroverd, nu nog Malmö inpal-
men.

https://www.rootstime.be/LIVE/AUGUSTUS%202021/BLUES%20IN%20SCHO-
TEN.html?fbclid=IwAR3a7nlLRan6luAI9TMAkXJOAVubIFnHH7hcXQJkhXh3F
N5rkhJJEgv7H-4
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BLUES IN SCHOTEN heeft meestal een internationale act als af-
sluiter. Als het Amerikaanse touraanbod in coronatijden beperkt 
is, en je wilt toch een Belgische band met internationale klasse dan 
kom je al snel bij THE BLUESBONES uit. Dit vijftal bestaat uit top-
muzikanten en hebben hun sporen in Europa al ruim verdiend. Zij 
werden 2de op de European Blues Challenge in 2017 en worden 
geregeld exclusief overgevlogen als headliner voor festivals in o.a. 
Polen, Denemarken, Frankrijk en Roemenië. Hun recente cd ‘Live 
on Stage’ werd zowel in de Britse als Amerikaanse Blues Charts 
nummer 1, iets waar zelfs de Amerikaanse toppers niet in slagen.

In hun bijna 10 jarige bestaansrecht heeft deze band een mooi 
oeuvre bij elkaar gepend. Zeker in de trage bluesballads hebben 
ze meerdere prijsbeesten. Vanavond kregen wij de slowbluesjes 
‘I Try’, ‘I’m Still Your Man’ en ‘Sealed Souls’ te horen. Blueskenners 
weten dat gitarist Stef Paglia een topper is en hij speelde prachtige 
solo’s in o.a. ‘The End’, ‘The Witchdoctor’ en ‘I Try’.

Zanger Nico De Cock, steeds stemvast, was in een komische bui 
toen hij zijn belevenissen met vrouwen vertelde in de aankondi-
gingen van ‘Find Me A Woman’ en ‘(She is) No Good For Me’. Ook 
zijn Barry White imitatie tijdens ‘She Got The Devil In Her’ was hi-
larisch.

En wat te zeggen van het virtuoze hammondwerk van Edwin 
Risbourg, hij liet het orgel gieren dat het een lieve lust was. Ook 
het funky New Orleans werk tijdens ‘Demon Blues’ bleek een kolfje 
naar zijn hand. De solide ritmesectie, met bassist Geert Boeckx 
en drummer Jens Roelandt, verdienen een eervolle vermelding 
en zijn de echte ‘backbones’ van de band. Na ruim 1u45 was het 
orgelpunt van hun set het lang uitgesponnen ‘Whiskey Drinking 
Woman’.

The Bluesbones, maar ook de 2 andere bands, bedankten het pu-
bliek en zeker ook de organisatie die ondanks de tegenslagen, be-
sloot om het festival toch door te laten gaan. Het is onzeker wat 
er de komende weken nog gaat gebeuren in het live circuit, maar 
BLUES IN SCHOTEN heeft ons een prachtige avond bezorgd en 
daar konden die vervloekte mondmaskers ons niet van weerhou-
den!

Kris Vermeulen
foto © Michel Verlinden
meer foto © Michel Verlinden

THE BLUESBONES.

STEVEN TROCH BAND

BLUE RIOT COMBO

https://www.pbase.com/sjel/
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Men mag niet altijd denken dat het gemakkelijk is. Maar voor 
alles is er een eerste keer. Echt waar. Nog nooit in ons hele leven 
– en we gaan nu toch al een tijdje mee – zijn we naar een ge-
maskerd bal geweest. Tot dusver wisten we eigenlijk niet zo heel 
goed wat we ons daarbij moesten voorstellen. Mensen die dan-
sen terwijl de helft van hun gezicht achter een masker bedekt 
is, hoe gaat dat dan? Kom je dan van zo'n feest thuis met de ge-
dachte 'ik heb daar iemand een tong gedraaid maar ik weet ei-
genlijk niet wie'? Enfin, onze verbeelding slaat een beetje op hol 
en ons bekje staat vanwege een zeer kwalitatieve bluesavond in 
Schoten op de smileystand. Maar feit is wel dat het publiek hier 
de muzikaliteit en de ambiance gemaskerd heeft moeten bele-
ven. En voor alle duidelijkheid, hier was de onderste helft van 
het gezicht bedekt. “Is dit nu het vreemdste bluesfestival dat u 
ooit heeft meegemaakt?” vroeg een journalist van de Gazet van 
Antwerpen ons. Wel, om eerlijk te zijn... we hebben daar niet zo 
bewust bij stilgestaan. En het merendeel van het publiek ook 
niet, denken we. Het naleven van de pas uitgevaardigde stren-
gere coronaregels was eigenlijk een evidentie. En eenieders 
aandacht was gefixeerd op wat zich op het podium afspeelde...

We gaan u zometeen ook nog iets vertellen over de muziek van 
deze editie. Maar eerst en vooral willen we het hier loud and clear 
hebben gezegd hoe moedig we het vinden van de organisatoren, 
dat ze ervoor hebben gekozen om hun festival te laten plaatsvin-
den. Mét gebruik van het CST, met verplicht een fel gereduceerd 
publieksaantal en nu dus ook mét de mondmasterplicht. Op dat 
vlak heeft Blues in Schoten een voortrekkersrol gespeeld. Hier 
heeft men bewezen dat het kan. Wij denken niet dat er ook maar 
één aanwezige in de zaal last heeft gehad van de tegenwoordig 
vaak geclaimde vrijheidsbeperking. Mits het naleven van enkele 
eenvoudige regels, hebben alle bluesliefhebbers hier mateloos 
kunnen genieten van hun favoriete muziek. De afwezigen – onder 
hen zeker een aantal mensen die maar niet schijnen te beseffen 
dat ze hun eigen vrijheid inperken – hadden weer eens ongelijk...

De dag zelf heeft de eerste band, HIGHWAY TO THE BLUES, van-
wege ziekte van een bandlid moeten afzeggen. Ofwel hebben wij 
het niet gehoord, ofwel heeft MC Henk daar met geen woord over 
gerept. Wij denken dat laatste. Maar de organisatoren hebben het 
via hun website gecommuniceerd en het leeuwendeel van het 
publiek bleek via dat kanaal duidelijk geïnformeerd. Het was dus 
geen verrassing dat er geen vier maar slechts drie bands waren en 
dat het Blue Riot Combo mocht openen. Twee gitaren, harmonica 
en een zingende drummer, het recept is ons inmiddels welbekend. 
Ze brengen een mix van eigen materiaal en hoofdzakelijk traditio-
nals, gebracht met een authenticiteit die de liefhebber stilistisch 
terugvoert naar de hoogdagen van de vroege elektrische blues in 
het Chicago van de jaren '40 en '50. Misschien was Little Walter 
iets minder nadrukkelijk aanwezig dan bij vorige optredens die we 
van de band hebben gezien, maar de gitaren van Bart Jult en Bart 
Mulders die afwisselend virtuoos soleren, bijvoorbeeld in 'Be Ca-
reful What You Do' (John Brim) gaven ons het louterende gevoel 
van thuiskomen. Dit was Blue Riot ten top. Je mist eigenlijk geen 
bassist in deze band. In 'Bright Lights, Big City' (Jimmy Reed) schit-
terden Bart Jult en harmonicaspeler Werner Braïto in opmerkelijke 
solo's. En Howlin' Wolfs 'Howlin' On My Darling' zoog de eerste 
dansers naar de frontlinie. De verrassing van dit optreden was 
echter een zeer smaakvolle cover van 'Wild Cat Tamer', niet in de 
rockabillyversie van Dale Hawkins die misschien iets bekender is, 
maar gebaseerd op het origineel van Tarheel Slim uit 1958. Kom-
aan zeg, Tarheel Slim! Wie bijgod en al zijn heiligen kent Tarheel 
Slim? We hadden nooit durven vermoeden dat iemand hem kent, 
laat staan dat een Belgische band zijn muziek zou vertolken. Nu is 
er vorig jaar wel een fraaie compilatie op cd verschenen, een soort 
carrière-overzicht (Jasmine Records), maar dit zit zelfs in de blues 
in een zodanige niche dat we deze naam nimmer op een playlist 
zouden hebben verwacht. Super!
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De STEVEN TROCH BAND gaf vervolgens het beste optreden dat 
we ooit van hen hebben gezien, maar we weten niet echt of dit wel 
een compliment is. “Hoezo?” vraagt u wellicht. “Leg ons dat nu eens 
uit.” Welnu, vroeger was er de band Fried Bourbon, met harmonica-
speler Steven Troch en gitarist Tim Ielegems. Die band ging jaren 
geleden ter ziele en er ontstonden twee nieuwe bands: de Steven 
Troch Band en Shakedown Tim & The Rhythm Revue. Vanavond 
waren bij de Steven Troch band gitarist Matti Mahony en drum-
mer Bernd Coene afwezig. Ze werden vervangen door Shakedown 
Tim Ielegems en diens drummer Dennis De Gier. Ooit splitte een 
band in twee en vanavond werden twee bands weer één. En dat 
resulteerde in een eerder Westkust-georiënteerde swingstijl die ei-
genlijk perfect past bij de nummers van Steven Troch. Bovendien 
is Tim een publieksmenner en hier scoorde hij torenhoog. Het leek 
alsof Steven daar zelf energie uit pleurde. Voor ons was dit Fried 
Bourbon met twee frontmannen die ouder, wijzer en zoals het bier 
van Orval met de tijd alleen maar beter zijn geworden. Compli-
menten hebben we ook voor Stevens getrouwe bassiste Liesbeth 
Sprangers die uit haar elektrische bas een klank als vanuit een con-
trabas plukt. Letterlijk. En ook hier is weer die symbiose. Hoogte-
punten, vraagt u? Nou, 'Bad Taste' bijvoorbeeld. Omwille van de 
grappige tekst (She got bad taste. She puts ketchup on spaghetti. 
But when you see her, she's so damn pretty). Of 'The Chance Is On 
Me', door Steven op chromatische harmonica gespeeld en waarin 
hij laat zien dat hij – in tegenstelling tot veel collega's – wél weet 
waar die knop voor dient. En Sonny Boy Williamsons 'Nine Below 
Zero', omdat Steven diens stijl – alweer in tegenstelling tot heel 
wat collega's – wél beheerst. Nog hoogtepunten, vraagt u? Eerlijk? 
Elke gebenedijde solo die de verbluffende Tim Ielegems uit zijn 
snaren heeft geknepen en de manier waarop een aantal gemas-
kerde dansers ongeremd de teugels vierden...

Met THE BLUESBONES bestegen na de Steven Troch Band nog 
meer winnaars van de Belgian Blues Challence het podium. Kijk, 
we willen geen open deuren intrappen en wellicht raken we hier 
verstrikt in de valkuil van de retoriek maar het kan ons geen fluit 
schelen. We gaan het toch zeggen. Deze jongens staan er gewoon. 
Zelfs de zalige Hammondspeler Edwin Risbourg, die neerzit, staat 
er gewoon! Wij vinden Nico De Cock een van de beste, zo niet dé 
beste bluesvocalist 's lands en in dit ietwat hardere segment van 
de blues moet gitarist Stef Paglia al de grote plas oversteken om 
zijn gelijke te vinden. We weten het, de bones zijn al vaak bewie-
rookt maar ook hier in Schoten bewezen ze waarom dat meer dan 
terecht is. Leuk is dat ze ook oudere nummers hebben gespeeld 
die ze destijds hebben opgenomen met de vroegere bezetting 
(waarin twee gitaristen zaten) en die nu eigenlijk nog veel beter 
uit de verf komen door de Hammond-accenten. Zo genoten we 
enorm van 'Find Me A Woman', mede door Stefs leuke slide en een 
stijl die het midden aanhoudt tussen blues en country. En van de 
slow 'I Try', waarin Stef ronduit verschroeiend gitaarwerk poneer-
de. Het zou niet eerlijk zijn om The Bluesbones als bluesrockers 
te bestempelen want dit is zoveel meer. Van deze soort krijg je er 
verdorie geen zestien in een dozijn. Zelfs geen dertien. Ook in de 
uptempo-nummers hoorden we de frivole en dartele Hammond 
in een glansrol en in 'She's Got The Devil In Her' hoorden we tot in 
de perfectie waarvoor een Leslie Box dient. We bedoelen maar dat 
The Bluesbones een subliem uitgekiende sound hebben, waarin 
elk instrument een rol vervult. En het wordt allemaal geserveerd 
op een manier die de toeschouwer in staat stelt om al die verschil-
lende rollen van elkaar te onderscheiden en op te pikken. Enfin, we 
weten niet zo goed of u snapt waar we naartoe willen. In elk geval 
hebben de bones hier al hun grote nummers gespeeld. 'A Better 
Life', 'Going Down', Betrayal, noem maar op. Ze waren de perfecte 
afsluiters voor een geslaagde editie van Blues In Schoten.

De beeldspraak is wellicht niet zo heel goed gekozen wanneer we 
zeggen dat elke muzikant heeft gespeeld alsof het optreden van 
vanavond zijn allerlaatste was. Op de terugweg vertelt een saaie 
nieuwslezer op de radio zeer monotoon hoe slecht het met de cij-
fers is gesteld. We hopen dat de boel straks inderdaad weer niet 
voor onbepaalde tijd op slot gaat. Maar vanavond kunnen ze ons 
alvast niet meer afnemen...

Franky Bruneel

fotogalerij
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