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Bijna 15 jaar heeft hij er over gedaan om het schrijven van ‘van de redactie’ een keer uit handen te geven. In voor- en tegenspoed, onze Frans schreef ALTIJD een stukje aan jullie, onze lezers. Soms waren deze bin-nenkomers zakelijk en soms erg persoonlijk. Maar altijd uit zijn hart! Nu ik dan, als ‘lay-outmannetje’ voor het eerst in die bijna 15 jaar een keer het woord mag nemen, profi-teer ik er meteen even van. Nee, niet zoals 
op de radio om pa en ma even de groeten te doen (alhoewel… pa, ma, 
groetjes van je zoon) maar om mijn maatjes van ‘het bestuur’ van Bop-
pin’ Around eens in het zonnetje te zetten. Ron, die al vanaf het eerste 
uur alle administratieve rompslomp op zich neemt en Frans en mij 
ervoor behoed dat we meer geld uitgeven dan we binnenkrijgen of ruzie 
met de fiscus krijgen. En natuurlijk Frans die, en dat meen ik oprecht, 
dé drijvende kracht achter Boppin’ Around is. Zonder zijn bezieling… 
…zou Boppin’ Around gewoonweg niet bestaan! En geloof mij als ik zeg 
dat het vaak 6 x per jaar, en op dit moment 4 x per jaar, maken van de 
Boppin’ Around de nodige zweetdruppels en hoofdbrekens heeft gekost. 
Maar het is het waard, zeker als we in de scene de reacties van jullie, 
onze lezers, terughoren! Niet vergeten, maar Boppin’ Around zou Bop-
pin’ Around ook niet zijn zonder onze club van redacteuren en foto-
grafen! Maar goed, genoeg gemijmer. Ook deze 73e Boppin’ Around heb 
ik, zoals gewoonlijk tegen de klok racend en soms tot in de kleine late 
uurtjes een foto nog even een beetje ‘fotoshoppend’ (ai, jullie dachten 
dat het helemaal authentiek was…), weer met plezier voorzien van zijn 
jasje en de inhoud wat vorm gegeven. Wetende dat er een hele club met 
mensen uitkijken naar de dag dat deze Boppin’ Around op de deurmat 
valt en hem dan ook direct van voor tot achter en van achter naar voor 
verslinden. 
Normaal bestaat er enkel een ´papieren versie´ van de Boppin´ Around, 
maar, omdat we anderen de kans willen geven om toch eens een keer 
in de Boppin´ Around te snuffelen, hebben we deze keer een ´digitale 
versie´ op het internet geplaatst. Kijk op  www.boppinaround.nl/inki-
jker en download de digitale versie (die overigens wat meer kleur bevat 
dan de papieren versie). En schroom ook niet om anderen ervan op 
de hoogte te stellen dat ze dit keer een digitaal inkijkexemplaar gratis 
kunnen ophalen…   En voor nu… weer veel Boppin’ Around!

Namens het bestuur,Secretaris en vormgever Boppin´ AroundAntoon



ARNOLD LASSEUR OPGENOMEN 
IN ‘WERELDSTERRENELFTAL’

The World International Blue Grass Band is een band met dé giganten 
uit de wereld van de bluegrass. Wie staan er opgesteld? Jawel, niemand 
minder als onze Hillbilly Boogieman Arnold Lasseur (in dit aspect is hij 
uiteraard beter bekend van The Bluegrass Boogiemen) als mandolinespe-
ler! Eveneens gecontracteerd zijn Butch Robins (USA: Bill Monroe’s Blue 

Grass Boys; banjo), Kazuhiro Inaba (Japan; gitaar en zang), Sean McKerr 
(Ierland; contrabass), Hamish Davidson (Australië; viool en zang), Jan 
Johansson (Zweden; eveneens viool en zang). Het sterrenteam zal voor-
alsnog enkel alleen in de States te zien zijn. ♪
 

ALLERLAATSTE ORIGINELE
DRIFTER OVERLEDEN

Op 4 juli overleed bas-bariton zanger Bill Pinkney, stichtend en laatste 
originele lid van The Drifters. De op 15 augustus 1925 geboren Pinkney 
groeide op met gospel en begon zijn carrière als baseballer. Tijdens de 
tweede wereldoorlog kreeg hij vier bronzen sterren, na de oorlog begon 
hij opnieuw te zingen in gospelkoren, tot hij werd benaderd door Clyde 
McPhatter, die net uit Billy Ward & The Dominoes was gestapt, om een 

nieuwe groep op te richten voor Atlantic Records. Hij is te horen op de 
vroegste Drifters opnames als Money Honey, White Christmas, Honey 
Love en Ruby Baby. Pinkney stapte in 1958 na een financieel dispuut 
uit The Drifters (hij werd ontslagen toen hij meer geld vroeg) en is dan 
ook niet aanwezig op hun latere hits als Under The Boardwalk, Save The 
Last Dance For Me, On Broadway, noch op hun jaren ‘70 disco hits. In 
1958 nam hij als Bill Pinky één single 
op voor Sun sublabel Phillips Inter-
national, After The Hop/ Sally’s Got A 
Sister. Nadat in 1958 alle Drifters door 
hun management collectief werden 
ontslagen en vervangen door leden 
van The Five Crowns onder leiding 
van Ben E. King, richtte Pinkney met 
een aantal andere originele Drifters 
zijn eigen Drifters op onder de naam 
The Original Drifters. Sindsdien is het 
Drifters kluwen nooit meer ontward 
en enkel vergelijkbaar met de on-
waarschijnlijk vertakte stamboom 
van The Platters, ondertussen uitge-
groeid tot een oerwoud. Ook van-
daag de dag treden er wereldwijd 
verschillende Drifters-groepen op 
die totaal niets met de échte Drif-
ters te maken hebben. Pinkney heeft zijn eigen Drifters door de jaren 
heen altijd on the road gehouden in telkens wisselende bezettingen - op 
een bepaald moment maakte zelfs Clyde McPhatter’s zoon Billy McPhat-
ter deel uit van de band.  
Pinkney overleed in een hotel in Florida. Het Drifters optreden die avond 
ging gewoon door zonder hem…♪

SUE BLIJFT BEZIGE ROCKIN’ BIJ

Bezige rockin’ bij Sue Moreno gaat een CD opnemen met Danny B Har-
vey (onder meer producer van Wanda Jackson, Nancy Sinatra en van de 
muziek van de Bettie Page-film), Slim Jim Phantom (de Stray Cat, jawel), 
en Bernie Dresel (ex-bassist van The Brian Setzer Orchestra). Nummers 
zijn al geschreven en de CD zal in L.A. worden opgenomen. Daarnaast 
gaat Sue ook de studio in met Bob Butfoy en Jack Rabbit Slim voor 
het Engelse Western Star label. “Het wordt rockabilly met een zwoel 
randje”, aldus Sue. Nog ‘zwoeler’ zal het er waarschijnlijk aan toegaan 
in het project met pianist Henk Jan Heuvelink en saxofonist Mister Mills. 
Met hen heeft Sue zogenaamde ‘nightclub’-opnames gepland. En o ja, 

Sue blijft Europees recordhouder ‘In Zoveel Mo-
gelijk Landen Spelen In Eén Jaar’, want ze heeft 
Griekenland aan haar lijstje toegevoegd. Ze zal 
daar volgende maand voor een aantal optredens 
naartoe reizen. ♪

BUDDY HOLLY: OH 
BOY…

Buddy Holly’s weduwe Maria Elena Holley heeft 
protest aangetekend tegen het gebruik van 
de benamingen Buddy Holly Walk Of Fame en 
Buddy Holly Terrace door Civic Lubbock Inc., 
een non-profit organisatie die afhangt van het 
stadje Lubbock, Texas en kunst en cultuur in en 
rond Lubbock promoot. Maria Elena claimt dat 
de namen indruisen tegen haar copyright op de 
naam Buddy Holly. Merkwaardig genoeg was 
Maria Elena, die nu beweert nooit toestemming 
te hebben gegeven voor het gebruik van Buddy’s 
naam, in 1995 wel aanwezig bij de inhuldiging 
van de Buddy Holly Walk Of Fame en de Buddy 
Holly Terrace (een eerbetoon aan artiesten die 
enerzijds aan Buddy gelieerd zijn, anderzijds te 
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maken hebben met Lubbock) en ontvangt ze een percentage van de 
opbrengst van de verkoop van Buddy Holly merchandise in het door de 
stad uitgebate Buddy Holly Center. Civic Lubbock Inc. berekende dat het 
gebruik van de naam hen jaarlijks tot 10.000 dollar kan kosten, veran-
dert daarom de namen in West Texas Hall Of Fame en West Texas Terrace, 
en dreigt er mee alle officiële verwijzingen naar Buddy te verwijderen 
en desnoods zijn standbeeld te verplaatsen. Eerder al werd het Buddy 
Holly Music Festival dat elk jaar rond Buddy’s verjaardag plaatsvindt 
omgedoopt tot Lubbock Music Festival nadat Maria Elena haar prijs ver-
hoogde.
Al dit geharrewar zal er wellicht niet toe bijdragen dat er snel een einde 
komt aan de vete die al jaren aansleept tussen Buddy’s weduwe en de 
rest van zijn familie, ook al ontving Maria Elena samen met Buddy’s erf-
genamen (zijnde zijn 78-jarige zus Pat Kaiter en zijn respectievelijk 80- 
en 82-jarige broers Travis en Larry) en Lyle Walker van het Norman Petty 
Estate in april het gezamenlijke bedrag van 250.000 dollar + interest in 
een rechtszaak met MCA Records die al 10 jaar aansleept in verband 
met achterstallige en ten onrechte afgeroomde royalties. Crickets Jerry 
Allison en Joe B. Mauldin ontvangen samen 234.000 dollar + interesten. 
Alle partijen dienen evenwel zelf op te draaien voor hun eigen rechts-
kosten, wat betekent dat de grote winnaars in deze de advocaten zijn... 
De uitspraak brengt ons ook geen stap verder naar de langverwachte 
CD-box met Buddy’s complete werk, die steeds uitgesteld wordt wegens 
disputen omtrent wie welke liedjes schreef en wie eigenaar is van de 
mastertapes. 
In gerelateerd Buddy Holly nieuws toerde Tommy Allsup (leadgitarist van 
Buddy Holly van april 1958 tot diens dood en de man die toste met Rit-
chie Valens voor een zitje in het vliegtuig) in juni voor het eerst in Enge-
land, aan de zijde van Americana countryrock zanger Kevin Montgomery, 
zoon van Bob Montgomery met wie Buddy helemaal in het begin van 
zijn carrière een duo vormde onder het motto “Buddy & Bob - western & 
bop”. Jerry Naylor (zanger van The Crickets van 1960 tot 1965) heeft van 
zijn kant een boek/ DVD uitgebracht getiteld The Rockabilly Legends: 
They Called It Rockabilly Long Before They Called It Rock And Roll. De 
DVD belooft interviews met rockabilly pioniers en hun familieleden en 
onuitgegeven livebeelden. ♪

RIP HANK MEDRESS: 
THE LION SLEEPS FOREVER

Op 19 juni overleed Hank Medress van vocal harmony groep The Tokens 
aan longkanker. De op 19 november 1938 geboren Medress richtte de 
band op in 1956 aan de Lincoln High School in Brooklyn, New York met 
een medestudent uit zijn klas Engels wiens naam u bekend in de oren zal 
kinken: Neil Sedaka! Oorspronkelijk noemden ze zich The Linctones (naar 
hun school), onder welke naam ze de single I Love My Baby/ While I Dream 
uitbrengen. Sedaka verlaat de band in 1958 om aan zijn eigen carrière te 
timmeren. In 1960 wordt Tonight I Fell In Love een lokaal hitje en in 1961 
halen The Tokens de jackpot binnen met The Lion Sleeps Tonight, gebaseerd 
op folkzanger Pete Seeger’s arrangement van het Afrikaanse liedje Wimo-
weh, met een Engelse tekst geschreven door George Weiss, de man die voor 
Elvis Can’t Help Falling In Love schreef - of beter gezegd een nieuwe tekst 
verzon op het 17de eeuwse klassieke muziekstuk Plaisir D’Amour van Jean 
Paul Egide Martini. The Lion Sleeps Tonight zal nog decennia lang in diverse 
rechtbanken tot discussies leiden als blijkt dat Wimoweh geen traditional is 
maar in 1939 onder de titel Mbube werd geschreven door de zwarte Zuid-
Afrikaan Solomon Linda, leadzanger van vocal group The Evening Birds. In 
die tijd hadden zwarten geen rechten, laat staan auteursrechten, en Linda 
verkocht het door hem tijdens een opnamesessie geïmproviseerde acapella 
Mbube voor 10 shilling... De familie van Linda, die straatarm overleed in 
1962, vecht nog steeds om een deel van de rechten op The Lion Sleeps 
Tonight op te eisen.
Tot 1970 halen The Tokens nog 9 keer de hitlijsten, maar wanneer ze in 
1973 onder de naam Cross Country een hit scoren met In The Midnight 
Hour is Medress al uit de groep gestapt. Medress en de overige Tokens 
waren ook actief als producers van ondermeer meidengroep The Chif-
fons (He’s So Fine werd in 1963 afgewezen door majors Capitol, RCA, 
MCA en Columbia tot het kleine Laurie Records de gok waagde, One 
Fine Day), Tony Orlando & Dawn (Knock Three Times, Tie A Yellow Ribbon, 
geproduced door The Tokens in samenwerking met Dave Appell van The 
Applejacks), Frankie Valli, en Buster Poindexter’s titelloze debuutalbum 
uit 1987. Medress zong ook backings vocals in voor Chubby Checker en 
Connie Francis, en werkte later bij EMI Music Publishing Canada en au-
teursrechtenorganisatie Sound Exchange. Hij overleed aan longkanker. 
The Tokens zelf bestaan nog steeds, straffer, er zijn zelfs twee verschil-

lende Tokens actief: die van leadzanger Jay Siegel, en de familieband 
van de broers Mitch en Philip Margo. Zowel Siegel als de Margo broers 
zongen mee op The Lion Sleeps Tonight. ♪

RIP THE RAN-DELLS

Op 4 juli overleed Steven Rappaport van The Ran-Dells, de groep voor 
eeuwig verbonden aan de nonsensikale doo-wop-pastiche Martian Hop. 
The Ran-Dells waren de neven Steven Rappaport, Robert Rappaport en 
John Spirt, drie studenten die besloten een nummer te schrijven rond het 
toen populaire space thema en zich noemden naar de naam die Steven ge-
bruikte als radiodeejay, Steve Randle. In januari 1963 namen ze voor 330 
$ de master op van Martian Hop, met Robert op leadzang en gitaar, en 
de andere twee op backing vocals en de rest van de instrumenten. Steven, 
een student elektronische muziek, zorgde - 10 jaar vóór Robert Moog de 
synthesizer uitvond - voor de science fiction geluiden waarmee het nummer 
opent. Toen ze Martian Hop opnamen was Brill Building componist Gerry 
Goffin toevallig in de studio aanwezig, en hij bracht het liedje onder de aan-
dacht van producer Don Kirschner, die het in juni uitbracht op zijn Chairman 
label. 
Twee maanden later, op 22 augustus 1963, playbackten The Ran-Dells de 
Martian Hop, inclusief bijhorende dans, op American Bandstand. Het plaatje 
haalde de 16de plaats in de Amerikaanse hitparade en werd ook een hit in 
Frankrijk, Duitsland, Griekenland en Israel. The Ran-Dells zouden evenwel 
een one hit wonder blijven, want hun volgende singles konden het succes 
van Martian Hop niet evenaren. Merkwaardig: Come On And Love Me Too, 
de B-kant van hun tweede single Sound Of The Sun, was een nieuwe vocal 
track op de instrumentale master van Surf City van Jan & Dean, die Kirschner 
nog had liggen. Ook hun derde en laatste single Beyond The Stars/ Winter-
time op RSVP, flopte. In november 1964 kreeg Steven een gouden plaat voor 
de verkoop van 1 miljoen Martian Hops wereldwijd. 
Robert Rappaport werd later hotelmanager, John Spirt werd songschrij-
ver, en Steven Rappaport werd advocaat. In 1982 schreef hij onder het 
pseudoniem Devarahi het handboek The Complete Guide To Synthesi-
zers, en hij richtte een bedrijf op dat CD-roms maakte over rockmuziek 
en elektronische muziek. Hij speelde revival rock ‘n’ roll onder de naam 
Ace Luxo en was de gastheer van de letstalkoldies website. Steven Rap-
paport werd 64 jaar. ♪ 

LEE HAZLEWOOD GESTORVEN

Op 4 augustus verloor de 78-
jarige Lee Hazlewood de strijd 
tegen nierkanker. Hazlewood 
begon zijn carrière midden 
jaren ‘50 als radio deejay, al-
vorens over te stappen naar 
productie. Hij scoorde met 
Sanford Clark (The Fool 1956) 
en vooral Duane Eddy (Rebel 
Rouser, Because They’re Young, 
Forty Miles Of Bad Road, Boss 
Guitar, Shazam, Dance With 
The Guitar Man). Hazlewood 
wordt ook beschouwd als de 
uitvinder van Eddy’s twangy 
sound, een geluid dat hij be-
kwam door Eddy’s gitaarver-
sterker aan het ene eind van 
een lege watertank te zetten 
en de opnamemicrofoon aan de andere kant. In 1963 bezorgt Hazle-
wood Al Casey de hit Surfin’ Hootenanny. Midden jaren ‘60 scoort hij 
opnieuw aan de hand van Nancy Sinatra (These Boots Are Made For Wal-
king, Jackson - Hazlewood zingt dit duet met Nancy, Something Stupid). 
Daarnaast was hij ook zelf actief als zanger. Vorig jaar bracht hij nog een 
solo-CD, Cake Or Death. ♪

BOOTS RANDOLPH OVERLEDEN

Op 3 juli overleed Homer Louis “Boots” Randolph III, die sax speelde 
op platen van Brenda Lee (Let’s Jump The Broomstick, I’m Sorry, Sweet 
Nothings, Rockin’ Around The Christmas Tree), Buddy Holly (de rock ‘n’ 
roll versie van Rock Around With Ollie Vee), Johnny Cash (The Long Black 
Veil), Johnny Tillotson (Poetry In Motion), Connie Francis (Vacation), Jerry 
Lee Lewis (de LP Soul My Way uit 1967), en Roy Orbison (Mean Woman 

�



Blues, Pretty Woman, Only The Lonely, In Dreams). Roy Orbison stond 
er trouwens op dat Randolph áltijd aanwezig was bij zijn opnames als 
geluksbrenger, zelfs als hij niet moest meespelen!
De op 3 juni 1927 geboren Randolph begon met ukelele en trombone, 
en schakelde op zijn 16de over op saxofoon. Tijdens zijn legerdienst 
speelde hij in de muziekkapel, nadat hij afzwaaide ging hij aan het werk 
als professioneel jazzmuzikant. In 1958 werd hij sessiemuzikant voor 
RCA, in 1963 scoorde hij zelf een hit met het gezellig slurpende Yakety 
Sax, gebaseerd op King Curtis’ saxsolo in Yakety Yak van The Coasters. 
Yakety Sax zou jarenlang dienst doen als het thema van de Britse ko-

miek Benny Hill. Boots Randolph, die meer dan 40 albums uitbracht on-
der eigen naam, was de eerste saxofonist die opnam met Elvis, de enige 
saxofonist die ooit mocht soleren op een Elvisplaat (Reconsider Baby), 
hij begeleidde op 25 maart 1961 Elvis live on stage op de USS Arizona 
benefiet in Hawaii, en is te horen op de soundtrack van acht Elvisfilms.
In 1977 opende hij zijn eigen Boots Randolph’s nightclub in Nashville, 
die hij 17 jaar lang runde. Boots Randolph, die net de nieuwe jazz-CD A 
Whole New Ballgame uithad, lag in coma na een hersenbloeding op 25 
juni. Op 3 juli werd de stekker uitgetrokken. Voor de toeteraars onder u: 
hij speelde op een Selmer Super 80 Series II met een Bobby Dukoff D-9 
mondstuk en een #3 Rico riet. ♪

RIP FRANK J. GUIDA

Op 19 mei overleed de 84-jarige Frank J. Guida, de ontdekker van 
Gary US Bonds. De in Sicilië geboren Italo-Amerikaan was tijdens de 
tweede wereldoorlog gestationeerd in Trinidad, waar hij in aanra-
king kwam met calypso muziek. Na zijn legerdienst zong hij calypso 
in New York, om snel tot de constaclusie te komen dat er niet echt 
vraag was naar een blanke zanger begeleid door een zwarte band. In 

1953 opent hij in Norfolk, Virginia de jazz en rhythm and blues pla-
tenzaak Frankie’s Birdland, waar hij niet alleen zijn vinger op de mu-
zikale polsslag hield maar vooral leerde dat er meer geld te verdie-
nen viel met het maken dan met het verkopen van platen. Hij opende 
boven zijn winkel een opnamestudio, richtte verschillende labels op, 
en scoorde met Gary US Bonds’ hits New Orleans (1960, geschreven 
door Guida) en Quarter To Three (1961, gebaseerd op de gospel A 
Night With Daddy G, populair in de lokale kerkgemeenschap van de 
rondtrekkende predikant Bishop Daddy Grace). Guida bedacht ook 
de artiestennaam US Bonds als gimmick om de radiostations geïnte-
resseerd te krijgen in een plaatje van een onbekende zanger op een 
onbekend label: de naam wekte de indruk dat het ging om een over-
heidsuitgave van “US bonds”, coupons die het publiek kon kopen 
om de door de oorlog lamgelegde economie aan te zwengelen! Een 
aantal door Bonds afgewezen calypso-achtige songs liet Guida op-
nemen door Jimmy Soul, die een hit had met If You Wanna Be Happy 
(1963), gebaseerd op het calypso liedje The Ugly Woman. Een vierde 
door Guida geproduceerde hit was High School USA van ex-Blue Cap 
Tommy Facenda. Guida was van mening dat een liedje meer insloeg 
als er plaatsnamen in werden vermeld (een theorie waar ook Chuck 
Berry zijn voordeel mee deed) en trok dat door tot in het extreme 
door Facenda dertig versies van High School USA te laten opnemen 
met in elke versie zoveel mogelijk namen gepropt van scholen uit 
een bepaalde regio, samen goed voor zo’n 850 schoolnamen! Als u 
ons niet gelooft: alle 30 versies staan op Facenda’s CD High School 
USA. In elk geval: de truc werkte in 1959, het nummer haalde de Top 
30 en werd geleased aan het grote Atlantic Records. Frankie Guida 
zou actief blijven tot de jaren ‘90 met platenwinkels en zo’n 14 LP’s 
en 150 singles op een een stuk of 20 verschillende labels. En zoals 
een handige jongen past, doen ook over Guida een aantal niet veri-
fieerbare geruchten de ronde, die door Guida zelf vooral niet tegen-
gesproken werden. Zo claimde hij diegene te zijn die The Andrews 
Sisters aan het liedje Rum And Coca Cola hielp en later Ben E. King 
richting de oude gospel Stand By Me stuurde. Ook ging hij er prat 
op dat The Beatles en hun producer George Martin bijzonder geïntri-
geerd waren door zijn opnametechnieken. 
Een interessante CD op Ace is A Night With Daddy G. met opnames 
van Guida’s vaste studioband The Church Street Five. ♪

KORT NEDERLANDS R&R NIEUWS

The Taildraggers hebben zichzelf opgedoekt. Het laatste optreden van 
de band, die op vele binnen- en buitenlandse rock ‘n’ roll evenemen-
ten te zien was, vond plaats op het Rockin’ Fest 3 te Green Bay, USA 
*** Zangeres Kristel van Catslappin’ Chrissy beviel 29 mei jl. van een 
kerngezonde zoon, Vince. Van harte! Ondanks dat Kristel aka Chrissy 
gewoon blijft optreden, zullen de heren vaker op de planken gaan staan 
onder de naam Catslappin’ Trio. De eerste CD van Catslappin’ Chrissy 
wordt in de volgende uitgave besproken *** Een nieuwe band aan het 
rock ‘n’ roll firmament: The Wild Romano Bros. Deze viermansformatie 
bestaat uit leden van The Wheelers, de ex-begeleidingsgroep van rock 
‘n’ roll pianist Magic Dave en als frontman fungeert de Belgische zan-
ger/ gitarist Little Franki *** Een nieuwe plaats in onze hoofdstad waar 
rock ‘n’ roll elke zaterdagavond zal floreren is Winston Kingdom. Zin op 
daar te spelen? Mail naar nielsnijhoff@hotmail.com *** Erwin Princen, 
die al geruime tijd zeer actief bands boekte voor De Kroeg in Geldrop, 
gaat dat nu vooral doen voor The Rambler in Eindhoven *** Jazeker, 
ze bestonden nog: rock ‘n’ roll bands zonder website. Bij Pipeline ’61 is 
daar verandering in gekomen. Kijk op www.pipeline61.nl *** We kun-
nen echt niet elk festival dat in onze Be There!© staat apart aanhalen. 
Voor Rock ‘n’ Roll For KiKa moeten we wel een uitzondering maken, 
want dit festival werft belangeloos financiën voor het fonds KiKa dat 
ijvert voor de zeven kinderkankercentra in Nederland. Even belangeloos 
zullen The Eightball Boppers, ‘57 Fairlane, Lil’ Esther & the Tin Stars en 
de organisatoren van The Boppin’ Rhythm Boozers optreden, en wel op 
22 maart 2008 a.s. Zie www.brboozers.nl *** Slaggitarist/ tweede zan-
ger Rockin’ Ramon speelt niet meer bij The Reno Brothers. Zijn plaats 
is inmiddels overgenomen door Rolf die we kennen als gitarist van The 
Haystack Hi-Tones *** De band Highway ’54 heeft een nieuwe gitarist 
gevonden in de naam van Gert Top, voorheen bekend van Uncle Luke’s 
Cousins uit Groningen. Binnenkort wordt hun debuutalbum Southern 
Tales (met nog Albert Visser als gitarist) uitgebracht door Tombstone 
Records *** Blue Diamonds’ Riem de Wolff zal zijn filmdebuut maken 
in de Indische speelfilm Ver Van Familie van Marion Bloem. Het is een 
film over Indische migranten die in een andere omgeving een nieuw 
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bestaan hebben moeten opbouwen, maar zich nooit helemaal los heb-
ben kunnen maken van het verleden. Ook Anneke Grönloh is van de 
partij, en okay, minder gelieerd aan dit blad maar wel aangenaam om 
even te vermelden, Katja Schuurman *** Ritmegitarist Arend van der 
Heijden is uit The Barnstompers gestapt. Zijn plaats wordt ingenomen 
door Jaap Slijk, ex-Granny’s Roosters/ Junior Marvel *** Mischief! gaat 
voor een aantal optredens Kick’ Em Jenny begeleiden onder de naam 
The Starchiefs *** Wegens groot succes komt er volgend jaar zeker 
een tweede Car & Rockabilly Roundup Weekend, zij het wellicht op een 
andere locatie. ♪

KORT BELGISCH R&R NIEUWS

Dr. Evil van de eerste CD van Speedball Jr. is door een Britse DJ gebruikt 
als basistrack voor een techonummer *** Nauwelijks is hun CD uit of 
gitarist Thierry Limelette en drummer Jean Colling stappen “om per-
soonlijke redenen” uit The Rhumba Kings, wat zoals meestal betekent 
dat we weten waarom maar het niet mogen zeggen. Hun plaats wordt 
ingenomen door respectievelijk Bart Vervecken (ook werkzaam bij The 
Legendary Johnny Trash en Bandits ‘49) en de Franse psychobilly drum-
mer Gaybeul Gualdi (Astro Zombies en ex-Meteors) *** Limelette en 
Colling blijven wel spelen bij Lawen Stark & The Slide Boppers *** Nog 
meer personeelswissels: Big Ben is wegens tijdsgebrek uit Runnin’ Wild 
gestapt, en Olly is uit Charlie Roy & His Black Mountains Boys gestapt 
om zich te concentreren op andere projecten. In beide bands worden de 
contrabassnaren vanaf heden beroerd door Jack Fire *** The Be-Bop’s 
vieren op 13 oktober op de Rockin’ Bowl in Antwerpen hun 25-jarig 
jubileum met een speciale show boordevol speciale gasten. Ondermeer 
de dochtertjes van gitarist Mario Mattucci en drummer Roland Vandy 
komen Collins Kids-gewijs meezingen *** Op het Old Skool Psychobilly 
festival op 20 oktober in Antwerpen vindt niet alleen een reünie van 
Rochee & The Sarnos (GB) plaats, ook de Belgische Swampy’s staan er 
voor één keer opnieuw op de planken, en dat is ook alweer zo’n 15 jaar 
geleden *** Nog meer reüniekoorts: op de volgende Roots Night in 
Antwerpen op 25 november treden The Ratmen op, de eerste band van 
Walter ‘Seatsniffers’ Broes en Ronny ‘Hètten Dès’ Wouters. The Ratmen 
brachten in 1988 de LP Live Fast Die Young uit op Nervous. Drummer 
Han Soete zal niet van de partij zijn wegens sindsdien geen trommel-
stokje meer aangeraakt, en wordt voor de gelegenheid vervangen door 
Piet De Houwer van The Seatsniffers *** Op 14 augustus jongstleden 
live en wereldwijd te volgen op internet: Makke en Bert van The Sangri-
olas die op vakantie in Texas de uitdaging aangingen in The Big Texan 
Steak Ranch in Amarillo elk een steak van 72 oz (een dikke twee kilo) 
binnen het uur naar binnen te werken. Sinds 1960 hebben 40.000 men-
sen dat geprobeerd, zo’n 7000 is het gelukt. Makke haalde het, Bert 
niet... *** The Sangriolas traden ook op op het verjaardagsfeestje van 
Kelly ‘dochter van Jean-Marie’ Pfaff  *** Binnenkort te zien in de reali-
tysoap De Pfaffs? ♪

KORT BRITS R&R NIEUWS

The Ray Gelato Giants wonnen in mei de Award voor Beste Brits Klein 
Combo bij de eerste Ronnie Scott’s Jazz Awards. De Awards werden 
toegekend door het grote publiek door middel van zo’n 15.000 online 
stemmen. Ronnie Scott’s in het Londense Soho is sinds de opening op 
30 oktober 1959 een van de meest prestigieuze jazzclubs. Gelato was 
ook genomineerd voor Beste Britse Male Vocalist. Hun Mambo Gelato 
van de titelloze Ray Gelato-CD uit 2004 is trouwens te horen in de 
nieuwe Catherine Zeta-Jones film No Reservations *** Pech voor het 
Schotse Hi Voltage: bij een brand in de garage van zanger Keith “Vince” 
Turner ging hun geluidsinstallatie én Vince’s gerestaureerde Cadillac uit 
1957 volledig in de vlammen op *** Big Boy Bloater werkt aan een 
nieuwe CD met The Southside Stompers én aan een solo-CD met special 
guests *** Na zijn Live At Sun album met Scotty Moore (2005) heeft 
Paul Ansell in augustus een CD opgenomen in Nashville met Bob ‘geen 
familie van Scotty’ Moore, de intussen 75-jarige bassist die werkte met 
ondermeer Elvis, Johnny Burnette, Jerry Lee Lewis, Carl Perkins, Roy 
Orbison, Johnny Horton, Conway Twitty, Charlie Rich, Clyde McPhatter, 
Brenda Lee, Dave Dudley, Wanda Jackson, Frank Sinatra, Johnny Hal-
liday, Sister Rosetta Tharpe, Connie Francis, Johnny Carroll, Ronnie Self, 
Warren Smith, Patsy Cline en honderden anderen, en meespeelde op 
17.000 opnamesessies, goed voor naar schatting 50.000 platen *** 
Daar kon er nog wel eentje bij, moet Ansell gedacht hebben....*** Bob 
Moore speelt ook mee op The Mighty Handfull Volume 1, een nieuwe 
CD van Scotty Moore en de intussen wijlen Boots Randolph, met Billy 

Swan als zanger *** Jersey Boys, de Broadway musical over The Four 
Seasons, komt volgend jaar naar Londen. De première vindt plaats op 
28 februari, info op jerseyboyslondon.com *** Terwijl sinds 7 augustus 
de musical Buddy na een pauze van 6 jaar opnieuw te zien is in Londen. 
Buddy liep succesvol van 1989 tot 2002, trok daarna op tournee, is we-
reldwijd gezien door naar schatting 20 miljoen mensen, en verbruikte 
in die tijd zo’n 150.000 gitaarsnaren *** Rusti Steel heeft een nieuwe 
band, The Star Tones. Daarnaast speelt Rusti ook gitaar bij The Questi-
onmarks en steel bij Lynette Morgan & The Blackwater Valley Boys én 
jump & jive band The Chandeliers, én hij heeft een nieuwe CD uit, The 
Embassy Sessions *** Drummer Pat Fitzsimmons, contrabassist Graham 
Brand en steelgitarist Jesse Winter zijn uit The Swing Commanders ge-
stapt nadat groepsleider Peter O’Reilly achter hun rug om nieuwe muzi-
kanten recruteerde. Ze zijn ook niet te spreken over de fiddle spelende 
Laverne Sisters die tegenwoordig Andrews Sisters-gewijs deel uitmaken 
van de band. The Swing Commanders met nieuwe leden Doctor Marc 
(drums) en Simon Brady (gitaar + mandoline) treden tegenwoordig ook 
op onder hun jaren ‘40 alter ego Pete Riley & The Lavernes *** Fitz-
simmons, Brand en Winter hebben alvast een nieuwe band opgericht, 
The Wild Aces, met ex-Rhythmaires zanger-gitarist Stuart Warburton 
*** Uitkijken ook naar The Fireballs, de jongste Britse sensatie, en dat 
mag u voor één keer letterlijk nemen: de band uit Worcester bestaat 
uit Martin Smith op contrabas en zang, en zijn zonen Russell op ritme-
gitaar en Anthony op leadgitaar. Russell is er 14, Anthony is amper 11 
jaar... *** Contrabassist Ray Walmsley van The Wildkats Northwest is 
overgestapt naar Colin Paul & The Persuaders. Hij wordt vervangen door 
Carl Gunther van psychobilly band The Lonesome Boys *** Rockabilly 
Underground London 1980’s is een nieuw boek van William Jones over - 
u had het geraden - de Londense rockabilly scene van de jaren ‘80, met 
ondermeer interviews met Ray Campi en Mac Curtis *** Rockin’ Dave 
Taylor laat weten dat ie tegenwoordig aan de Costa Blanca (spanje) 
woont en een CD gaat opnemen met zijn buurman Carlos Segarra, zan-
ger-gitarist van Los Rebeldes *** De mensen achter de Fly To The Past 
forties vliegtuigmeeting willen volgend jaar een Rock To The Past fifties 
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weekend organiseren. Bedoeling is dat Bill Wyman & The Rhythm 
Kings er een resem Britse 50’s artiesten zal begeleiden. Headliner 
zou de enige echte Cliff Richard worden. ♪

KORT EUROPEES R&R NIEUWS

De Spaanse instrumental rock ‘n’ roll band Los Jets neemt mo-
menteel een album op met gastmusikanten Jimmy Torres  (The 
String-A-Longs) en Brian ‘Licorice’ Locking (The Shadows) *** Na 
negen succesvolle edities verhuist de Screamin Weekender vol-
gend jaar van Calella naar een nieuwe voorlopig nog geheime 
locatie *** Op 26 oktober verschijnt de nieuwe Boss Hoss-CD 
Stallion Battalion. Er komt ook een limited edition met een extra 
live DVD. ♪

KORT AMERIKAANS R&R 
NIEUWS – ‘OUDGEDIENDEN’

Het speelt contrabas en smaakt erg lekker met vlammende knof-
looksaus? Ray Scampi! Het zingt rock ‘n’ roll en eet bamboe? 
Panda Jackson! Het droeg een bril en je kon er een punt aan 
zuigen? Buddy Lolly! Wie zong het nummer Darty Poll? Knuddy 
Box! Zin in iets ijskouds? Neem mijn vrouw! Ja, we lachen wat 
af hier ten kantore, maar ter zake, en wel naar Medisch Centrum 
West, alwaar de 81-jarige Ferlin Husky alias Simon Crum werd 
gehospitaliseerd nadat artsen verstopte aders vonden in zijn 
benen. Husky onderging een open hartoperatie in 1977 en had in 1983 
een hartaanval. In mei stond hij nog op het podium in Green Bay, in juni 
werden zijn beide benen geopereerd *** De 69-jarige Etta James werd 
in juli opgenomen wegens complicaties na een buikoperatie in juni *** 
Maar er is ook goed nieuws uit Medisch Centrum West, met name van 
Jimmie Rodgers, die in 1957 scoorde met het aanstekelijke Honeycomb. 
Rodgers haalde daarna nog twintig keer de Top 10, maar daaraan kwam 
een eind toen hij in onduidelijk gebleven omstandigheden in 1967 in 
elkaar geslagen werd door een politieman die hij per ongeluk de weg 
had afgesneden (de poli-
tie beweerde dat Rodgers 
zigzagde over de weg en 
zo dronken was dat hij 
op zijn hoofd viel toen 
hij uit zijn auto stapte). 
Drie hersenoperaties later 
werd een flink deel van de 
rechterzijde van zijn sche-
del verwijderd en vervan-
gen door een staalplaat. 
Rodgers moest opnieuw 
leren lopen en spreken, en 
is uiteindelijk zelfs op be-
perkte schaal opnieuw be-
ginnen optreden, al werd 
hij nooit meer de oude. 
De plaat werd regelmatig 
bijgesteld, maar door het 
strakker worden van de 
huid op oudere leeftijd 
begon ze door de huid 
te barsten en Rodgers’ 
hersenen bloot te leggen. 
Bij een poging op 28 juni 
om de plaat te vervangen 
ontdekten artsen dat de 
schedel zelf inmiddels vol-
doende was gegenereerd 
en de plaat niet meer 
hoefde vervangen te worden. Eén uur na de ingreep wandelde de 73-
jarige Rodgers op eigen kracht de operatiekamer uit *** The Ventures 
blijven maar gaan (en niet lopen): hun nieuwste is getiteld Rocky, en 
ongetwijfeld een aanrader voor wie Ventures versies wil van Eye Of The 
Tiger, I Will Survive en We Are The World *** Geen Janis Martin op het 
Americana festival (GB) in juli jongstleden: begin mei werd meegedeeld 
dat Janis een hartaanval had gehad. Haar plaats op Americana werd 
ingenomen door Ray Campi *** Op 9 mei kon Griffith Park Observatory, 
de sterrenwacht die de belangrijkste locatie is in Rebel Without A Cause, 
ternauwernood gered worden toen een bosbrand de groene long rond 

Los Angeles teisterde. Meer dan 
300 hectare oftewel één vijfde van Griffith Park ging daarbij op in de 
vlammen *** Op 29 juni bracht de Canadese PTT een postzegel uit van 
Paul Anka *** Anka werd geboren in Canada maar heeft ondertussen 
de Amerikaanse nationaliteit... *** Vorig jaar verscheen er al een post-
zegel van acteur Lorne Greene (Pa Cartwright in Bonanza) die tussen 
1963 en 1966 vijf country LP’s opnam voor RCA Victor *** Het postkan-
toor op Minner Avenue in Oildale, Bakersfield, California wordt officieel 
(George Bush tekende de wetswijziging) omgedoopt tot Buck Owens 

Post Office. In totaal 15 
Amerikaanse postkanto-
ren krijgen de namen van 
atleten, wetenschappers, 
schrijvers, staatsmannen 
en gesneuvelde soldaten. 
Owens is de enige mu-
zikant op het lijstje *** 
Kan iemand ons overi-
gens vertellen waarom 
aan de muurschilderin-
gen op de Rockabilly 
Hall Of Fame in Jackson, 
Tennessee het portret 
van Paul McCartney van 
The Beatles zal worden 
toegevoegd? *** Na Carl 
Mann en Sonny Burgess 
komt dit jaar nóg een 
Sun-legende naar Ne-
derland: op 20 oktober 
treedt niemand minder 
dan Billy Lee Riley op in 
Roermond *** Nog hoog 
bezoek: op zondag 18 
november speelt Chuck 
Berry ten dans in de 013 
in Tilburg. Als u nog geen 
tickets hebt, hebt u pech: 
Chuck is reeds volledig 

uitverkocht *** Connie Francis spant een rechtszaak aan tegen de fa-
milie van een fan die Connie bankbrieven ter waarde van 300.000 $ na-
liet alvorens zelfmoord te plegen De familie weigert Connie het geld te 
geven en beschuldigt haar ervan druk te hebben uitgeoefend op de fan. 
Connie zegt dat ze van niets wist en de vrouw in kwestie in geen 10 jaar 
gesproken had *** En in november-december surft Dick Dale nog eens 
door de lage landen, maar dat is al lang geen nieuws meer natuurlijk... 
*** Ramblin’ Man: Short Stories From The Life Of Hank Williams is een 
nieuw boek van Brian Turpen dat 51 onbekende aspecten van Hank’s le-
ven behandelt *** Billy Poore, auteur van Rockabilly: A 40 Year Journey 
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(1998) werkt aan een nieuw boek getiteld Rockabilly Rumours: Untold 
Tales And More *** In de Fondation Cartier, Boulevard Raspail 261, 
Parijs loopt tot 28 oktober de tentoonstelling Rock ‘n’ Roll 39-59, met 
ondermeer Elvis’ akoestische Martin D-18 gitaar, Buddy Holly’s Gibson 
G-45 en Carl Perkins’ Harmony Electric Stratotone solid body. Eregasten 
op het galadiner bij de opening waren Little Richard en Wanda Jack-
son *** Hugh Hefner heeft groen licht gegeven voor een bioscoopfilm 
over zijn leven. De film zal ook de ontstaansgeschiedenis van Playboy 
magazine in de jaren ‘50 belichten *** Fastlane Entertainment kondigt 
een filmbio over Carl Perkins aan, gebaseerd op een script geschreven 
door Carl’s dochter Debbie “DJ” Perkins. Het project krijgt de steun van 
muzikanten als Paul McCartney *** Het feit dat McCartney middels 
zijn bedrijf MPL de publishing rights op Carl’s muziek bezit zal er ook 
wel iets mee te maken hebben...*** Fats Domino kreeg op 13 augustus 
tijdens een hulde in de Tipitina’s club in New Orleans van Capitol/ EMI 
(eigenaar van de Imperial backcatalogus) in één klap 20 gouden platen 
om de exemplaren te vervangen die verloren gingen tijdens Hurricane 
Katrina *** Het feit dat Capitol/ EMI net de nieuwe Greatest Greatest 
Hits: Walking To New Orleans CD met 30 Fats hits uitbracht zal er ook 
wel iets mee te maken hebben... *** Hebt U zich ook altijd afgevraagd 
hoe het kwam dat op de 8CD-box The Road Is Rocky met het complete 
oeuvre van Gene Vincent zo weinig alternatieve versies stonden? Bear 
Family geeft het antwoord met The Outtakes, een digibox van maar 
liefst 6 CD’s met, alstublieft, 226 alternatieve versies 1958-1967... *** 
Het goede nieuws is dat The Trashmen op 12 oktober voor de allereer-
ste keer optreden in Europa *** Het slechte nieuws is dat ze eenmalig 
overkomen voor één enkel optreden op een 60’s garagerock festival 
in Spanje, het Funtastic Dracula Carnival *** The Trashmen scoorden 
in 1963 een wereldhit met het knotsgekke Surfin’ Bird, stopten ermee 
eind 1967, en kwamen midden jaren ‘80 opnieuw bij elkaar. Ze bestaan 
nog steeds uit originele groepsleden Dan Winslow (zang + gitaar), Tony 
Adreason (leadgitaar) en Bob Reed (bas), aangevuld met Tony’s broer 
Mark Andreason die de in 1989 aan kanker overleden drummer Steve 

Wahrer vervangt. Wahrer zong lead op 
Surfin’ Bird ***  Billy ‘zoon van Dor-
sey’ Burnette heeft een nieuwe CD uit, 
Bluegrass Elvises Vol. 1. Het gaat om 
– juist! – bluegrass covers van Elvis 
songs. ♪

KORT OVERIG 
AMERIKAANS 
R&R NIEUWS

Bernie Dresel is na 15 jaar om per-
soonlijke redenen uit het Brian Setzer 
Orchestra gestapt. Dresel drumde op 
alle BSO albums en speelde ook met 
Setzer’s Nashvillains en 68 Comeback 
Special *** Red Hot & Live is een 
live-CD van Brian Setzer & The Nash-
villains opgenomen oktober 2006 in 
Japan, en het BSO neemt momenteel 
hun eerste niet-kerst-CD in 7 jaar op 
onder de werktitel Wolfgang’s Big 
Night Out. Het album zou enkel rock 
‘n’ roll versies van klassieke muziek 
van componisten als Bach, Mozart, 
Beethoven en Mendelsohn bevatten. 
Er is ook een nieuwe BSO live-DVD 
(hun derde) op komst, One Rockin’ 
Night, de registratie van een con-
cert in Montreal op 1 juli 1995 *** 
Setzer-fans kunnen trouwens ook 
op zoek naar de single We Are The 
Marauders van The Marauders, een 
trio uit Pennsylvania. Het nummer 
dat speciaal voor hen werd geschre-
ven door niemand minder dan Brian 
Setzer zelf verscheen vorig jaar op 
hun titelloze derde full-CD, en is nu 
uit als vinylsingle in een oplage van 
slechts 500 exemplaren *** Jim-

my Sutton’s Four Charms speelden in Green Bay hun laatste 
concert: alle groepsleden willen zich toeleggen op hun eigen projec-
ten *** Gespot in de studio: ex-Ray Campi’s Rockabilly Rebels gitarist 
Jerry Sikorski en drummer Steve Clark. Samen met Steve’s echtgenote 
Lisa Clark (ex-Colin Winksi Helldorado Band) op contrabas noemen ze 
zich het Jerry Sikorski Combo *** Reverend Horton Heat heeft een CD 
uit met zijn zijproject Reverend Organ Drum, bestaande uit Jim op gi-
taar, Todd Soesbe (jazzdrummer en Jim’s buurman) op drums en Tim 
Alexander (lid van western swing band Asleep At The Wheel van 1984 
tot 1996) op Hammond orgel. “Het is geen nieuw Horton Heat album, 
maar iets totaal anders”, zo waarschuwt de Rev... Luister naar de jazzy 
grooves die ze neerleggen op live covers van Duane Eddy, Louis Jordan 
en Frank Sinatra op reverendorgandrum.com *** Al & The Black Cats 
zijn bezig met de opnames van zes nummers voor een 7” EP *** Op 
het ogenblik dat bij ons de remake van Hairspray (1988) in de bios 
loopt/ zou moeten lopen, is er eveneens sprake van een remake van 
John Waters’ andere cult rock ‘n’ roll film Cry Baby (1990) *** Net uit in 
de States: de hardcore porno rockabilly DVD The Rebelle Rousers, met 
op de soundtrack Luis & The Wildfires. ♪

KORT OVERIG R&R NIEUWS

Op 10 juni overleed George Rrurrambu Burarrawanga, stichtend lid en 
frontman van The Warumpi Band, een groep bestaande uit Australische 
Aboriginals wier debuutsingle Jailanguru Pakarnu in 1983 niet alleen 
de eerste rocksong was gezongen in een Aborinigal taal, maar boven-
dien prima rock ‘n’ roll: het nummer lijkt op primitieve Chuck Berry! 
The Warumpi Band toerde in 1989 door Europa en bestaat nog steeds. 
Rrurrambu, ook actief als solo artiest, leed aan botkanker en werd 50 
jaar. ♪

ELVIS NEWS & GOSSIP 

Korte berichten over de King in sneltreinvaart? Snelvis! Maar ter zake, 
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en wel naar 20 mei, de dag waarop de 85-jarige componist Ben Weis-
man, hofleverancier van koning Elvis, overleed. Weisman was een klas-
siek geschoolde pianist die in 1956 van muziekuitgeverij Hill & Range 
de opdracht kreeg enkele liedjes voor Elvis te schrijven. Dat werden er 
uiteindelijk maar liefst 57, waaronder Follow That Dream, I Got Lucky, 
Rubbernecking, Fame And Fortune, Wooden Heart, Rock-A-Hula Baby, 
Got A Lot Of Living To Do en Crawfish. Hij liet zijn demo’s voor Elvis 
opnemen door zangers als Otis Blackwell, Glen Campbell, PJ Proby, 
Ray Peterson en Dorsey Burnette, begeleid door muzikanten als Phil 
Spector, Hal Blaine en Leon Russell. Enkele van hen, zoals Ronnie Tutt, 
Glen D. Hardin en James Burton, zouden later ook effectief bij Elvis zelf 
gaan spelen. Weisman componeerde ook een pianoconcerto getiteld 
Concerto For Elvis, en is de man achter Danny (alias Lonely Blue Boy, 
Conway Twitty), The Night Has A Thousand Eyes (Bobby Vee) en Lend 
Me Your Comb (Carl Perkins). Weisman leed aan Alzheimer en had in 
april een beroerte *** Op 11 mei overleed de 75-jarige Puertoricaanse 
zanger German Vega van The Amigos, de groep die in januari 1963 de 
backing vocals deed voor de Fun In Acapulco sessies *** De Italiaanse 
stad Parma heeft een straat naar de King genoemd, de Via Elvis Presley 
*** In de reeks merkwaardige Elvisboeken: Elvis Presley’s Private Inves-
tigator, Billy Who? *** De memoires van Billy Miller, inderdaad Elvis’ 
privé-privédetective. Naar eigen zeggen dan toch... *** Van hetzelfde 
laken een broek: Growing Up In The Shadow Of A King van Roger Loyd, 
de memoires van de zoon van beveiligingsagent Harold Loyd die de 
poort van Graceland bewaakte van begin jaren ‘60 tot begin jaren ‘90. 
Harold’s moeder was de zus van Elvis’ moeder *** Op 8 juni overleed 
de 59-jarige journalist Dirk Vellenga, auteur van het boek Elvis En De 
Kolonel (1988), aan kanker *** Op 23 juni verscheen In De Ban Van De 
King, de autobio van de Nederlandse Elvisimitator Johnny Lewis *** 
Op een veiling van Hollywood memorabilia op 16 juni in Beverley Hills 
werd een Louisiana Hayride microfoon gebruikt door Elvis, Johnny Cash, 
Jerry Lee Lewis en Hank Williams verkocht voor 15.000 $, en een met 
goud en ivoor ingelegde Walther PPK half-automatische .380 mm revol-
ver van de King verwisselde van eigenaar voor 28.800 $. Opmerkelijkste 
item was een flesje pillen door de dubieuze dokter Nichopoulos voor-

geschreven aan Elvis. Hoewel de Naldecon pillen die nog in het flesje 
zaten niet mochten verhandeld worden van de politie, haalde het lege 
flesje met het etiket met Elvis’ naam nog 2640 $ *** Op dezelfde vei-
ling werd een paraplu gebruikt door Marilyn Monroe bij een fotoshoot 
in 1949 verkocht voor 42.000 $ *** Wij hadden graag geboden op een 
door Hank Williams ondertekende brief, maar de verwachte prijs van 2 
à 3000 $ lag net buiten ons budget… *** Ook op de politieveiling van 
een Elviscollectie die bij elkaar werd verzameld door een Britse gemeen-
tebeambte die over een periode van 9 jaar zo’n 557.000 £ stal uit de 
kas van de parkeerretributies, viel interessant spul uit de brand te sle-
pen, zoals een originele That’s All Right Sun 209 die 2100 £ haalde. Toch 
bracht de veiling in totaal slechts 102.000 £ op, want de vrouw bleek 
zich in haar verzamelwoede niet te laden leiden door de waarde van 
de items die ze kocht, waardoor ze meer prullaria dan collector’s items 
bezat. De 47-jarige vrouw in kwestie zit ondertussen een celstraf van 
drie jaar uit *** Bizarre memorabilia: Shirley “dochter van JD” Sumner 
verkoopt een velg van een auto die Elvis aan JD gaf. Vraagprijs: 4000 
dollar *** En in de Tupelo Hardware Store waar Gladys Presley in 1947 
de allereerste gitaar van haar oogappel kocht, is de glazen toonkast 
waarin die gitaar toen lag kapotgevallen. De 400 glasscherven gaan nu 
de deur uit à 4,95 $ per stuk *** Nog een zeldzaamheidje voor de fans: 
op 11 juli verscheen de CD-single Don’t Close Your Door, gezongen door 
Elvis’ vader. Het gaat om een opname uit 1973, voor zover bekend de 
enige keer dat Vernon Presley ooit een liedje opnam *** Er is nog geen 
uitzenddatum bekend voor het in juli opgenomen BBC programma The 
World’s Greatest Elvis, een zoektocht uit 30 kandidaten naar de beste 
Elvis imitator *** Tot en met 29 september loopt er in Hoek Van Hol-
land een expositie over Elvis Presley. Deze expositie is opgezet door een 
stichting die tot doel heeft om een nationaal popmuseum in Nederland 
te realiseren. Kijk op www.rockart.nl *** Het Elvis-album The Dutch 
Collection staat op het moment van ter perse gaan op nummer één in 
de Nederlandse albumchart. De CD werd samengesteld door fans die 
op hun favoriete Elvis-song konden stemmen. Het is de derde keer sinds 
de start van de albumhitparade in 1969 dat The King de eerste positie 
van de lijst bereikt. ♪
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Aan het woord is drummer Frits van Kempen: 
“De band kwam uit Dordrecht. We bestonden 
uit zes personen: Hans van Kempen (leadgitaar), 
Jan Verhagen (ritmegitaar), Wout Dost (ritmegi-
taar), Gerrit Verwey (basgitaar), Loek den Held 
op zang, deze is later vervangen door indorocker 
Willy Malakusea uit Roosendaal, en ik (Frits van 
Kempen) op drums. Wout heeft na circa twee 
jaar de band weer vroegtijdig verlaten. Onze 
muzikaal leider was Freek Rietveld. Freek kon 
zelf heel goed spelen en hierdoor leidde hij de 
band naar een hoger speltechniekniveau. Hij 
was muzikaal leider, maar geen manager. De 
optredens kregen we gewoon via mond tot 
mond reclame”. Jan Verhagen ging na The 
Rocking Swallows naar de Bergen Op Zoomse 
Sparks [die in 1966 nog een plaatje opna-
men bij Bovema in Heemstede (dat op CNR 
werd uitgebracht) na een aanbod van Bre-
dase talentscout en platenlabeleigenaar van 
Rigatone, Gaby Dirne (die ook zelf diverse 
plaatjes heeft opgenomen)]. Ook al waren 
The Rocking Swallows niet gezegend met 

een eigen fanclub en hebben ze 
opvallend genoeg ook nooit grote 
namen mogen begeleiden als die 
in de buurt waren, toch was hun in-
strumentarium opvallend te noemen 
voor een dergelijk blijkbaar ombe-
minde band (smile). Frits: “als gita-
ren werden gebruikt; Framus (Duits 
merk: samentrekking van FRAnco-
nian MUSical, eerst violen, sinds 
1946 gitaren), Höfner (Duits merk, 
eerst violen, sinds 1955 gitaren) en 
Egmond (Nederlands merk uit Best, 
sinds 1935) en de drums was een al-
legaartje. Voor de versterker gebrui-
kten we een radio. Later kochten 
we versterkers, Philips en Geloso, 
en een oude Amroh bandrecorder, 
dat was onze echo en dat was al 
heel wat! De drums werd vervangen 
door een Sonor drumstel. We traden 
op in Dordrecht, Roosendaal en om-
geving en toen verdienden we een 
beetje geld en daarvan werden vier 
nieuwe Galanti gitaren (Italiaans 
merk, vanaf 1917 accordeons, later 
ook gitaren) aangeschaft en het 
drumstel uitgebreid”.
 
Maar waar kwam dan eigenlijk toch 
die bandnaam vandaan? Frits: “De 
naam was afkomstig van het lucifer-
merk Swallow (Zwaluw) en toen viel 
het kwartje, The Rocking Swallows 
waren geboren”. [red.: Zwaluw was 
(is) een overbekend lucifermerk dat 
in Zweden in Jönköping werd ge-
fabriceerd, waar de lucifers säker-

hets tändstickor 

Er zijn van die rock ‘n’ roll-bands uit de jaren zestig, die 
vrij onbekend waren (afgezet tegen de grote bands van 
toen) en die nooit verder kwamen dan de amateursta-
tus, maar die desondanks toch bekend zijn bij een grote 
hedendaagse groep muziekliefhebbers. Tot die catego-
rie behoren ongetwijfeld The Rocking Swallows uit Dor-
drecht. Bekend bij verzamelaars van gitaar-rock ‘n’ roll 
(instro) vanwege zes opnames uit 1962 die sinds enkele 
jaren regelmatig van eigenaar wisselen binnen de in-
stro-scene. Tijd dus om eens de band te leren kennen, 
die zich achter die opnames verbergt. 
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(veiligheidstandenstokers) heten. In 
Jönköping staat overigens het enige 
lucifermuseum ter wereld]. Okay, de 
band was er, de instrumenten ook 
en er was een bandnaam verzonnen, 
nu nog de optre-
dens. Frits herinnert 
zich: “We traden 
op in de omgeving 
van Dordrecht en 
Roosendaal. Maar 
daarnaast deden 
we ook mee aan 
talentenjachten in 
Zuid-Holland en Bra-
bant. Vaak werden 
we nummer één of 
twee. Dit was mede 
te danken aan onze 
muzikaal leider Freek 
Rietveld, omdat hij 
klassieke nummers 
omzette naar instru-
mentale rock ‘n’ roll stijl, waardoor 
de jury (die tijdens concoursen al-
leen Shadows stijlen hoorde) verrast 
werd door deze nieuwe opzet van 
oude klassieke nummers. De laatste 
talentenjacht was in Roosendaal in 
1965, we waren nummer 1 en we 
hadden een mooie beker. We kon-
den de studio in voor een plaatop-
name, maar… helaas, de band ging 
uit elkaar. Dat was begin 1966 en de 
reden was gewoon onenigheid. En 
toen zijn de spullen verdeeld en ie-
der is zijn eigen weg gegaan”. 
 
Maar als je zoveel talentenjachten 
wint, zoals hiervóór te lezen viel, 
dan lonkt toch zeker ook de radio of 
misschien zelfs wel TV? Frits mijmert 
voort: “Ja, dat was een talenten-
jacht van Radio Veronica. Dat was 
elke zondagmiddag en dan konden 
de luisteraars een briefkaart sturen, 
wie je favoriet was. Dit heeft vijf of 
zes zondagen geduurd. The Rock-
ing Swallows zijn daar als tweede 
uit gekomen. We hebben toen een 

4-sporen bandrecorder gewonnen en deze hebben we ingeruild bij een 
muziekwinkel in ‘Dordt’ en er wat geld bij gepast en toen er een Dynacord 
echo voor meegenomen. Dat was dacht ik in 1962”. En die Dynacord deed 
het goed… te goed. Frits: “we hadden op een zaterdagmorgen onze nieu-
we Dynacord echo opgehaald en er even mee proef gedraaid en diezelfde 
avond moesten we naar een talentenjacht in Lage Zwaluwe (klein plaatsje 
boven Breda). Nou dat hebben we geweten daar! De kolliezen (coulissen) 
stonden te wapperen van de echo’s die door de zaal heen gierden en flo-
ten. En… we werden toch nog nummer twee op die avond (glimlach)”.

Toch heeft de band in haar korte bestaan van 1960 tot begin 1966 een 
keer zes nummers opgenomen. Dat was rond 1962. Frits graaft in zijn ge-
heugen: “Die zijn opgenomen door zomaar een onbekende persoon die 
in de Transvaalstraat woonde in Dordrecht. Deze man kwam een keer in 
het militair tehuis vragen of er een opname mogelijk was. Dat werd toen 

geregeld met de beheerder van het militair tehuis KMT in Dordrecht, Drikus 
de Graaf. De echte reden voor het maken van die opnames is eigenlijk onbek-
end. Hier, in het militair tehuis, werd immers altijd op woensdag gerepeteerd 
en gespeeld”. Die opgenomen (merendeels instrumentale) nummers zijn: El 

Cumbanchero, Serenade De Tosselli, Come 
September, Summertime (gezongen door 
Loekie De Held), Outlaw en Sweet Geor-
gia Brown.
Zoals te verwachten bestond het reper-
toire van de band in die dagen uit cov-
ers van Shadows, René & The Alligators, 
Spotnicks e.d. Ook de voorbeelden uit 
die dagen mogen weinig verbazing wek-
ken: Tielman Brothers, Ventures, René & 
The Alligators, Shadows, Spotnicks etc. 
En elkaar de loef afsteken hoorde er 
ook al bij, zoals Frits zich voor de geest 
haalt: “Van de amateurs hadden we als 
concurrenten uit Dordrecht: The Jump-
ing Rollers en The Moving Strings (= Dick 
v.d. Werf & The Moving Strings, die twee 

singles hebben op genomen in 1963 voor Delta Re-
cords). Dit waren ook heel goede bands. Omdat wij geen, of weinig, geld 
hadden was het materiaal niet erg geweldig, maar door de manier van spelen 
en het soort nummers (dankzij Freek) staken we er regelmatig toch boven-
uit”. Te beleven was er altijd wel wat tijdens de optredens. Frits: “zo heb-
ben we een keer moeten stoppen, omdat de zaal door het 
dolle heen raakte met onze zanger W i l l y , 
die door de zaal heen liep. Dat was 
in Statenhof in Dordrecht”. En dat 
was waar het volgens Frits destijds 
ook om draaide: “het was voor ons 
een hele fijne en vooral gezellige 
hobby. Altijd vrolijke mensen op 
en bij de dansvloer”. 
En niet alleen op en bij die dan-
svloer stonden vrolijke mensen, 
maar ook de lezerschare van Bop-
pin’ Around mag daartoe gerek-
end worden met het ophalen 
van deze herinneringen aan 
vergane rock ‘n’ roll-glorie.

Henri Smeets - Met dank aan 
Frits van Kempen en zijn zoon 
Richard voor de welwillende 
medewerking. Foto´s zijn uit 
het archief van Richard van 
Kempen
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Zoals belooft volgt nu deel 2 van de top 25 Originele 
Amerikaanse Rock ‘n’ Roll-artiesten die te vroeg zijn 
overleden. In de vorige uitgave kun je de ‘spelregels’ 
lezen tot hoe men in de lijst is gekomen. Zo besprak 
ik in de vorige uitgave vier artiesten die weinig voor 
de rock ‘n’ roll hebben betekend. Twee van hen, Jim 
Reeves en Dinah Washington waren wel hele bek-
ende artiesten uit het rock ‘n’ roll tijdperk, terwijl de 
andere twee artiesten, Jesse Belvin en Johnny Ace, 
veel minder bekend waren. Zij waren echter op een 
bijzondere wijze aan hun eind gekomen, terwijl ze 
nog jong waren en een hele carrière voor de boeg 
hadden. Nu volgen de nummers 21 tot en met 18 en 
je zult merken dat deze vier artiesten al veel meer 
voor de rock ‘n’ roll hebben betekend.

 

# 21 PATSY CLINE (30 jaar)
C&W-artiest, bekend van onder meer het 
nummer Crazy
Geboren op 8 sept. 1932, gestorven op 5 

maart 1963 (vliegtuigongeluk)

Patsy Cline werd in Win-
chester, Virginia geboren 

en had geen prettige 
jeugd. Toen ze 13 

jaar was had ze een 
ernstige longont-

steking waarbij 
ze aan de zuur-
stof moest om 
het te overle-
ven. Op haar 
15e verliet 
haar vader, 
die zelf 
op 11 de-
c e m b e r 
‘56 over-
leed aan 
l o n g -
kanker. 
N e t 
d a a r -
v o o r 
h a d 
P a t s y 
Walkin’ 
A f t e r 
Midnight 
o p g e -
nomen; 
haar eer-

ste grote 
( c r o s s -

over hit) 
dat niet al-

leen de top 
op de C&W-

charts haalde 

THE LEGENDS… OR NO       ?
DE 25 MEEST BIJZONDERE STERF-
GEVALLEN IN DE R&R GESCHIEDENIS

maar op 2 maart ‘57 ook de 
#12 op de veel grote pop-
charts bereikte. Hiermee was 
ze de eerste countryzangeres 
die later door Brenda Lee, 
Wanda Jackson en Connie 
Francis werd gevolgd. 
Meer cross-over hits volgden 
zoals: I Fall In Peaces, een 
nummer dat mede geschre-
ven werd door Hank Cochran 
die ooit met Eddie Cochran 
het duo The Cochran Bro-
thers vormde. I Fall To Pie-
ces  haalde #12 pop in juli 
‘61. Haar grootste hit was 
het nummer Crazy, #9 pop in 
november ‘61 en haar laat-
ste She’s Got You (ook mede 
geschreven door Hank Co-
chran), #14 in februari ‘62. Al 
deze hits waren min of meer 
countryballades en hebben 
eigenlijk niets met rock ‘n’ 
roll te maken.
Hoewel het dus vanaf 
1961 met haar 
carrière uitste-
kend ging 
had ze in 
haar privé-
leven ook 
weer pech. 
Op 14 juni 
‘61 kwam 
ze samen 
met haar 
broer Sam 
in een auto 
ongeluk te-
recht. Voor 
de tweede 
keer kwam 
ze bijna aan 

haar einde. Twee jaar later na een 
optreden in Kansas en onderweg 
naar een optreden in de Grand Ole 
Opry Show stapte ze samen met 
countryartiesten Cowboy Copas en 
Hawkshaw Hawkins (die beide nooit 
een cross-over hit hadden gescoord) 
in een klein chartervliegtuigje. Dit 
vliegtuigje stortte neer in de bergen 
en  werd haar en haar mede pas-
sagiers noodlottig. Ook de piloot 
Randy Hughes kwam om het leven. 
Randy was Patsy’s manager en de 
schoonzoon van Cowboy Compas. 
Bizar: hij had het vliegen geleerd 
van de zelfde leraar die ook coun-
tryster Jim Reeves had leren vliegen. 
Ook Jim Reeves kwam om het leven 
door een vliegtuig ongeluk waarbij 
hij zelf de piloot was…
Na haar dood werd een film over 
haar leven gemaakt, Sweet Dreams 
uit 1985 met Jessica Lange in de 
hoofdrol. De muziek en zang in 
deze film waren de originele op-
names van Patsy Cline zelf. In 1980 
werd er ook een film gemaakt van 
countryzangeres Loretta Lynn, ge-
titeld Coalminer’s Daughter. Ook in 
deze film is Patsy Cline aanwezig, 
gespeeld door Beverly D’angelo.
In Ame- rika was 
C r a z y d e 
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grootste hit van Patsy maar vreemd 
genoeg deed het niets in de Britse 
lijsten. Echter, 29 jaar later in de-
cember ‘90 kwam er een opnieuw 
geperste versie van Crazy in de Brit-
se charts en behaalde #14. Hiermee 
werd Crazy ook in Engeland haar 
grootste hit. Patsy Cline was één van 
de grootste countryartiesten die 
ooit geleefd heeft. Ze was ook nog 
een hitartieste toen ze op 30-jarige 
leeftijd omkwam. Ze heeft de twij-
felachtige eer dat ze samen met Di-
nah Washington de enige vrouwen 
zijn in deze lijst, maar voor de rock 
‘n’ roll heeft ze eigenlijk weinig be-
tekend, al nam ze wel een paar leu-
ke rockabillynummers op, waarvan 
de bekendste Stop Look And Listen 
is. Vanwege haar beperkte inbreng 
in de rock ‘n’ roll, maar dankzij haar 
te vroege dood scoort ze nummer 
21 in op deze lijst. 
Zowel Cowboy Copas als Hawkshaw 
Hawkins waren wat ouder dan Patsy 
en waren eigenlijk al op hun retour. 
Copas was op 15 juli ‘13 geboren en 
had een hele reeds C&W hits op zijn 
naam met onder ander Candy Kisses 
uit ‘49 dat gecoverd werd door Bill 
Haley. Copas werd 49 jaar. Hawks-
haw was op 22 december ‘21 gebo-
ren en had ook wat C&W hits maar 
geen enkele werd door rock ‘n’ 
roll artiesten gecoverd. Hawksaw 
werd 40 jaar.
Het is leuk om te we-
ten dat in 1981 de 
stem van Jim Ree-
ves en van Patsy Cline 
samengemixt werden i n 
het nummer Have You Ever Been 
Lonely en in 1982 in het num-
mer I Fall In Pieces. Zo vonden de 
twee artiesten met behulp van 
de techniek elkaar toch nog na 
al die jaren… 

#20 LITTLE WILLIE 
JOHN (30 jaar)
R&B artiest, vooral 
meer bekend van het 
nummer Fever
Geboren op 25 novem-
ber 1937, gestorven op 
26 mei 1968 (doods-
oorzaak onbekend) 

Litlle Willie John, wiens 
echte naam William 
Edgar John was, werd 
door Johnny Otis ont-
dekt nadat hij in een 
R&B-club speelde. Johnny adviseer-
de hem om naar King Records te 
gaan wat hij ook deed. Dit bezorgde 
hem behoorlijk wat succes: 17 R&B 
hits waarvan 4 de top 40 popcharts 
haalde. Zijn eerste pophit was in 
mei ‘56 Fever dat #24 pop en #1 R&B 
bereikte. Twee jaar later werd Fe-
ver door Peggy Lee gecoverd. Haar 
versie haalde in juli ‘58 de #8 op de 
popcharts en een maand later #5 in 
de R&B en in de Britse charts. Ook 
Elvis Presley zou een hele sexy ver-
sie opnemen maar deze uitvoering 
werd vreemd genoeg geen hit. Het 
grote succes van Peggy Lee’s Fever 
zorgde ervoor dat ook de versie van 
Little Willie John meer waardering 
kreeg. De drie andere pophits van 
Little Willie John waren: Talk To Me, 
Talk To Me #20 pop in april ‘58 en #5 
R&B. Heartbreak 
scoorde #38 pop in 
juli ‘60 en #6 R&B, 
en zijn grootste 
hit, Sleep, bereikte 
de #13 pop in ok-
tober ‘60 en de #10 
R&B. Maar helaas 
had Little Willie 
John het tegelij-
kertijd ook moei-
lijk met zichzelf 
en gingen succes 
en onzekerheid in 
zijn carrière hand 
in hand. Little Wil-
lie John was slechts 
1 meter 63 lang en 
zwaar alcoholist. 
Tijdens het hoog-
tepunt van zijn 
carrière speelde hij 
met succes in het 
beroemde Apollo Theater in Harlem 
maar droeg wel een pistool bij zich. 
Jaren later toen het succes minder 
werd kon hij dit maar moeilijk ver-
werken. In oktober 1964 raakte 

hij in een gevecht en doodde 
een man in Seattle met zijn 
mes. In mei 1966 werd hij 
door deze gebeurtenis 

voor doodslag veroordeeld. 
Twee jaar later stierf Little Wil-

lie John in de staatsgevangenis in 
Walla Walla, Washington. Het is 
niet helemaal duidelijk of hij aan 
een hartstilstand of aan een long-

ontsteking stierf, of – opmerkelij-

ker – dat hij gewurgd 
was… 
Little Willie John was 
een talentvolle zan-
ger die zeer gevoe-
lige ballades kon zin-
gen maar hij kreeg 
in zijn leven nooit 
de waardering die 
hij eigenlijk wel ver-
diende. Na zijn dood 
heeft James Brown 
een plaat opgeno-
men ter nagedachte-
nis van hem, getiteld 

Thinking Of Little Willie John... And 
Other Nice Things. Rita Coolidge 
nam in 1972 een cover op van Fever 
en haalde #76 op de pop charts, in 
augustus ‘92 haalde Peggy Lee we-
derom de Britse hitparade met Fe-
ver maar reikte dit keer slechts tot 
de #75. 
In 1996 is Little Willie John opge-
nomen in de Rock And Roll Hall of 
Fame. Dankzij zijn mysterieuze dood 
en omdat hij de originele vertolker 
van de hit Fever is, komt Little Wil-
lie John op nummer 20 in deze lijst 
terecht.

#19 LITTLE WALTER (37 jaar)
Bluesartiest, bekend van het num-
mer My Babe
Geboren op 1 mei 1930, gestorven 
op 15 februari 1968 (vermoord) 

Little Wal-
ter behoort 
s a m e n 
met Sonny 
Boy Willi-
amson tot 
de groot-
ste harmo-
n i c a s p e -
lers in de 
b l u e s m u -
ziek die 
ooit heb-
ben ge-
leefd. Te-
gelijkertijd 
zal hij ze-
ker ook 
herinnerd 
worden als 
de origi-
nele artiest 

van de bluesklassieker My Babe.
Marion Walter Jacobs werd gebo-
ren in Marksville in Louisiana. Van 
jongs af aan was hij al een tempera-
mentvolle jongen die op achtjarige 
leeftijd wegliep van huis, maar hij 
was ook een talentvolle muzikant 
die al gauw in de straten en clubs 
van New Orleans speelde. In 1946 
verhuisde hij naar Chicago waar hij 
samen met de blueslegendes Big Bill 
Broonzy en Memphis Slim speelde. 
Het jaar daarop nam hij zijn eerste 
opnames op bij het kleine platenla-
bel Ora Nelle. In 1948 kwam hij bij 
de grote Muddy Waters in zijn band 
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terecht waar hij 
tot 1952 speelde. 
Toen werd het tijd 
om meer aan zijn 
eigen carrière te 
werken en richtte 
Little Walter zijn 
eigen band op, 
The Jukes. Dank-
zij Muddy Waters 
wisten ze al bij 
Chess Records wat 
voor talent Little 
Walter had en was 
een contract bij 
dit legendarische 
blueslabel gauw 
geregeld. Het suc-
ces liet niet lang 
op zich wachten want in datzelfde 
jaar 1952 stond Little Walter met 
Juke vanaf september maar liefs 
acht weken lang op #1 R&B. Juke 
was de eerste instrumentale hit met 
de harmonica als hoofdinstrument. 
Little Walter’s drummer Fred Below 
zou wat later de huisdrummer van 
Chess Records worden en vanaf 1955 
op bijna alle opnames van Chuck 
Berry en Bo Diddley spelen. Net als 
Willie Dixon die op bijna alle Chess-
artiesten contrabas zou spelen. Zelfs 
op de nummers van rockabillyartiest 
Dale Hawkins, die tot de weinige 
blanken van Chess behoorde. Maar 
Willie Dixon had dan ook wel wat te 
vertellen bij Chess en zo speelde hij 
niet alleen contrabas op bijna alle 
opnames maar schreef hij ook een 

hoop nummers voor al 
die artiesten of bom-
bardeerde hij zichzelf 
tot eigenaar van be-
paalde nummers. Daar-
door maakte hij niet al-
tijd populair. Zo had het 
traditionele bluesnum-
mer My Babe, Dixon’s 
auteursnaam gekregen 
en wist hij Little Wal-
ter zover te krijgen dat 
hij dit opnam. Little 
Walter, die bijna al zijn 
nummers zelf schreef, 
deed het toch en met 
groot succes want het 
werd in maart ‘55 zijn 
2e #1 R&B hit voor vijf 

weken lang.
Hierna zou de hit My Babe een ei-
gen loopbaan krijgen en door tal-
loze artiesten waaronder vele rock 
‘n’ roll- en rockabillyartiesten ge-
coverd worden, zoals: Willie Dixon, 
Dale Hawkins, Elvis Presley, Chuck 
Berry, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, 
Gene Vincent, The Everly Brothers, 
Ike Turner, Bo Diddley, The Coas-
ters, Memphis Slim, Sonny Boy Wil-
liamson, Rick Nelson, Nappy Brown, 
Conway Twitty, Sleepy La Beef, Nar-
vel Felts, Richard Berry, Cliff Richard 
en nog veel en veel meer!
Little Walter zou zelf tussen ‘52 en 
‘58 100 nummers voor Chess opne-
men, waaronder 14 top 10 R&B hits. 
Maar vanaf 1960 was zijn succes over 
en ook zou zijn alcoholisme op zijn 

eerst zo knappe gezicht zich steeds 
meer te vertonen en hem in een le-
lijke vent veranderen.
In 1964 had zijn carrière weer wat 
licht gezien toen hij samen met The 
Rolling Stones een tournee door 
Groot-Britanië maakte.
Vier jaar later zorgde zijn tempera-
mentvolle karakter voor het fatale 
einde. Little Walter raakte in een 
straatgevecht en overleed aan zijn 
hoofdverwondingen terwijl de da-
der onbekend is gebleven. Kort na 
zijn dood kwam My Babe in de ver-
sie van Willie Mitchell wederom in 
de R&B-charts en haalde in novem-
ber ’69 de 37e plaats.
Dankzij de onsterflijke hit My Babe 
en het grote talent van deze legen-
darische bluesartiest heeft Little 
Walter wat mij betreft de nummer 
19 positie op deze lijst verdiend.   

#18 BILLY BLACK (39 jaar)
Bassist van Elvis Presley en bandlea-
der van The Bill Black Combo
Geboren op 17 september 1926, ge-
storven op 21 oktober 1965 (long-
kanker)

William Patton Black jr. werd als 
oudste geboren in Memphis Tennes-
see van vader Bill Black sr. en moeder 
Ruby Holland Black. Bill groeide op 
in een groot gezin met maar liefst 
drie broers en vier zussen. Bill jr. had 
zijn dienstijd in Virginia uitgezeten 
en kort daarna ontmoette hij in 
1946 de 18-jarige Evelyn waarmee 
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hij in 1947 trouwde. Ze zouden drie 
kinderen krijgen; een zoon Louis 
Patton en twee dochters, Nancy 
Lynn en Leigh Ann. Na zijn dienstijd 
werkte Bill bij een garage en speel-
de hij in een paar lokale amateur-
bands. Rond 1950 kwam Bill in de 
band The Wranglers waar hij de gi-
tarist Scotty Moore leerde kennen. 
Bill en Scotty werden goede vrien-
den en Bill mocht zijn contrabas bij 
Scotty plaatsen omdat hij zelf geen 
ruimte in zijn huis had. De andere le-
den van The Wranglers waren Doug 
Poindexter als zanger, Miljard Yeow 
als violist, Tommy Seal als steelgita-
rist en Clyde Rush als ritmegitarist. 
Scotty was met zijn leadgitaar meer 
de muzikale bandleider terwijl Bill 
met zijn wijde tuinbroek met grote 
gekleurde kniestukken erop meer de 
clown van de band was. Het kwam 
vaker voor dat de bassist in een hill-
billyband ook een soort clown rol in 
de band had maar Bill was van na-
ture al een grappenmaker. Scotty 
Moore kende Sam Phillips van Sun 
Records al in 1952 maar Sun was 
toen een rhythm & blues-label en 
Sam had geen interesse in hillbilly-
bands. Kort daarna was het Harmo-
nica Frank die als eerste blanke bij 
Sun terecht kwam, maar hij klonk 
dan ook als een zwarte bluesartiest. 
Rond deze tijd hadden Bill Black en 
Scotty Moore naast hun eigen band 

ook Dorsey Burnette begeleid. Het 
zou nog twee jaar duren voordat 
Scotty het voor elkaar had om een 
single te mogen opnemen bij Sun. 
Onder de naam Doug Poindexter & 
The Starlite Wranglers werd de sin-
gle Now She Cares No More For Me/ 
My Kind Of Carrying On opgenomen 
die in mei ‘54 uitkwam. De B-kant 
had een klein beetje weg van een 
rockabillynummer. Nu waren ze niet 
de eerste blanken bij Sun maar nog 
steeds wel één van de eerste blan-
ken die een officiële opname maak-
te bij Sun, want er waren ook nog 
vele onofficiële opnames gemaakt. 
Zo had op 18 juli ‘53 een onzekere 
18-jarige jongeman een single opge-
nomen met het excuus dat het een 
verjaardagscadeau voor zijn moeder 
was. Het is bijna ongelooflijk, maar 
op aanraden van Marion Keisker de 
secretaresse die voor Sam Phillips 
werkte, werd deze jongeman op 5 
juli ‘54 nog eens een keer terug ge-
vraagd. Maar deze keer werd er een 
opnamesessie geregeld en er zou 
op die dag muziek geschiedenis ge-
schreven worden!
Deze jongeman was natuurlijk Elvis 
Presley, die de dag voor deze op-
name sessie met Scotty en Bill bij 
Scotty thuis had geoefend. Scotty 
en Bill waren niet zo onder de in-
druk van zijn zangprestaties maar 
wel van het rose pak dat Elvis droeg. 

Ook Sam Phillips was tijdens de ses-
sie niet erg onder de indruk. Over 
Bill had hij ooit eens gezegd: “Het is 
de slechtste bassist waar ik ooit mee 
heb gewerkt, maar man wat kon hij 
zijn contrabas laten slappen”. En 
met Elvis die allerlei ballades pro-
beerde op te nemen schoot het in 
begin ook niet op. Totdat Elvis in de 
pause gewoon spontaan wat wild 
begon te zingen en hierdoor de la-
tere single That’s All Right Mama/ 
Blue Moon Of Kentucky werd opge-
nomen…
Hierna ging het snel, want in okto-
ber ‘54 gaven ze alle drie hun baan 
op om professioneel als band hun 
kost te gaan verdienen. Maar een 
vetpot was het zeker niet want hun 
eerste contract was voor een radio-
show, The Louisiana Hayride waar 
ze een jaar lang elke week moes-
ten optreden. Het bracht slechts 18 
dollar per optreden voor Elvis op, 
terwijl Scotty en Bill het met slechts 
12 dollar voor elk genoegen moes-
ten nemen. In de tussentijd speel-
de Scotty en Bill ook nog met The 
Starlite Wranglers en zong Elvis wel 
eens mee als gastmuzikant. Maar 
naar mate de populariteit van Elvis 
groeide werd het optreden met The 
Wranglers steeds minder en hiel-
den ze in 1955 op met bestaan met 
slechts één single op hun naam.
De optredens met Elvis liepen in het 
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vroege begin (eind ‘54) niet 
altijd even vlekkeloos. Scotty 
Moore zou veel later in een 
interview vertellen hoe be-
langrijk Bill Black was tijdens 
deze eerste optredens. “El-
vis was met zijn manier van 
optreden en van kleden iets 
totaal nieuws. Soms ging dat 
dan ook moeilijk tijdens het 
begin van een optreden. Maar 
dan begon Bill Black zijn grap-
pen uit te halen. Hij sleepte 
zijn bas over het hele podium, 
schreeuwde zo af en toe tij-
dens een nummer en stak dan 
zijn beide handen in de lucht. 
Of hij trok met zijn kunstgebit 
rare bekken waardoor vele 
mensen moesten lachen en 
niet veel later zou Elvis het 
hele publiek in de palm van 
zijn hand hebben.”

In de beginjaren ontstond er 
een vriendschap tussen Elvis 
met Scotty en Bill maar er zat 
wel een kloof tussen hen. De 
nieuwkomer Elvis verdiende 
gelijk van het begin af aan 
al meer geld en naar gelang 
het succes van Elvis groeide 
werd dit verschil met enorme 
stappen vergroot. Natuurlijk 
wisten ook Scotty en Bill dat 
het publiek voor Elvis kwam 
en niet voor hen, maar ook zij 
moesten elke keer weer hun 
werk doen. Er waren dan ook 
grote verschillen tussen Bill en Elvis. 
Bill was 19 jaar ouder dan Elvis, dat 
was in de begintijd 2x Elvis zijn leef-
tijd. Bill was wat aan de zware kant, 
had een onderkin en had al heel wat 
haar verloren, ook al in zijn beginja-
ren met Elvis. Kort gesteld: Bill was 
niet bepaald een lustobject, terwijl 
Elvis dit duidelijk wel was. Bill was al 
getrouwd en had al kinderen terwijl 
Elvis genoot van zijn vrijgezellen le-
ven en van de vrouwelijke fans. Op 
18 augustus ‘55 werd Colonel Tom 
Parker hun nieuwe manager en hij 
zou er gauw voor zorgen dat de 
kloof tussen Elvis en zijn bandleden 
steeds groter werd. Hij vertelde Bill 
Black ook om niet meer de clown uit 
te hangen tijdens de optredens. “De 
mensen komen om ‘mijn jongen’ te 
zien en jullie zijn er om hem te be-
geleiden en meer niet. In Elvis eerste 
film Love Me Tender mocht zijn ei-
gen band niet eens in mee doen. In 
Elvis tweede film, Lovin’ You, mocht 
zijn band wel meespelen, ook al was 
het maar een kleine rol. Vooral Bill 
Black vond het maar niks deze film 
opnames. “Het was vooral wachten 
en niks doen en we zagen Elvis al-
leen als we samen moesten spelen. 
Als we niet samen speelden werden 
we op een afstand gehouden van 
hem.” Over het algemeen kon Bill 
Black met iedereen overweg en was 
hij een vriendelijke man. Maar het 

was begrijpelijk dat hij steeds meer 
een hekel aan Tom Parker kreeg. 
Ook de jongere broer van Bill Black 
was vrijwel geheel onverwachts in 
een rock ‘n’ roll-film genaamd Rock, 
Rock, Rock te zien. Johnny verving 
Dorsey Burnette als bassist van de 
Johnny Burnette Trio. Meer hierover 
kunt je in de Johnny Burnette story 
lezen die over enige tijd in Boppin’ 
Around zal verschijnen.

Bill was één van de eerste blanke 
bassisten die de overgang maakte 
van contrabas naar basgitaar. Hij 
had begin 1957 zijn eerste Fender 
Precision bas gekocht en op aan-
moediging van Elvis oefende hij er 
hard op om het nieuwe instrument 
eigen te maken. Elvis zou zijn derde 
film maken, genaamd Jailhouse 
Rock en zijn band mocht hier 
ook in meespelen. Toen Elvis 
en zijn band op 8 mei num-
mers aan het opnemen wa-
ren voor deze film, lukte het 
Bill niet om het intro van Baby I 
Don’t Care te spelen. Nadat hij het al 
een paar keer had geprobeerd gooi-
de hij kwaad zijn nieuwe basgitaar 
op de grond. Elvis raapte het instru-
ment op en na wat oefenen speelde 
hij het nummer tijdens de opnames 
zelf. Tijdens de film Jailhouse Rock 
zien we Bill met zijn eerste basgitaar 
in beeld, wat uiteraard goede recla-

me was voor Fender, want 
al gauw volgden vele bas-
sisten deze trend. Nadat Bill 
gewend was aan de basgi-
taar is hij nooit meer terug 
gegaan naar zijn contrabas. 
Maar zijn contrabas zou 
wel, vele jaren na zijn dood 
in de handen van Paul Mc-
Cartney komen. Paul speel-
de er vanaf 1979 verschil-
lende keren op, zowel op 
opnames als in een TV-show 
en een film. Paul had ook 
samen met de twee toen 
nog in leven zijnde Beatles 
leden Ringo Star en George 
Harrison opnames gemaakt 
met deze oude contrabas. 
Opmerkelijk is dat Paul 
nooit contrabas speelde tij-
dens zijn Beatles periode 
maar Paul hield wel van cu-
riositeit want hij was ook in 
het bezit van Buddy Holly’s 
tweede Fendergitaar. 

Intussen werd de ergernis 
voor Bill en Scotty te veel. In 
de begintijd hadden Scotty 
en Bill de afspraak dat zij 
een kwart van de verdien-
sten zouden krijgen. De 
helft zou naar Elvis gaan en 
het overige naar Tom Par-
ker en DJ Fontana. Maar ze 
kregen slechts 200 dollar 
per week als ze op tournee 
waren en anders slechts 100 

dollar. En voor kerst kregen ze een 
bonus van 1000 dollar. Dit klopte 
natuurlijk niet want aan Elvis wer-
den er miljoenen verdiend. Al ruim 
twee jaar klaagden Bill en Scotty 
hierover, maar tevergeefs. Nog net 
voor de laatste sessie, voordat Elvis 
naar Duitsland ging (Elvis laatste op-
names van de jaren ‘50) stapte Scot-
ty en Bill uit de band. Scotty werd 
vervangen door Hank Garland en 
Bill door Bob Moore.
Kort hierna bleef Scotty zijn kost 
verdienen als gitarist van andere ar-
tiesten, zoals onder andere van Jerry 
Lee Lewis. Hij zou aan het begin van 
de jaren ‘60 nog wat opnames ma-
ken met Elvis nadat deze in 1960 

uit dienst kwam. Maar Bill 
Black zou nooit meer voor 
Elvis spelen. Hij wilde niet 
meer op de achtergrond 

blijven van andere 
artiesten en had 

grotere plan-
nen.

Kort nadat Bill 
Elvis had verlaten 

richtte hij zijn eigen 
Bill Black Combo op. Hij 
had geen beter tijdstip 
kunnen verlangen om solo 
te gaan. Elvis ging toch 
voor twee jaar het leger 

in en in 1958 was de rock 
‘n’ roll ook wat aan het 
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veranderen. Omdat Bill geen zan-
ger was kon hij alleen bandleider 
worden van een intrumentale band. 
Bill had weer geluk want juist eind 
jaren ‘50 en begin jaren ’60 waren 
instrumentale bands erg in. Het was 
vrij logisch dat muzikanten die een 
solo-instrument bespeelden, zoals 
saxofoon of leadgitaar ook bandlei-
ders werden. Dit was bijvoorbeeld 
ook het geval bij Johnny & The Hur-
ricanes en Duane Eddy & The Re-
bels. Maar er waren ook instrumen-
tale bands waar een muzikant met 
een ritme instrument de bandleider 
werd. Zoals bij Sandy Nelson die 
drummer van zijn eigen band was, 
of Dave Burgess die ‘slechts’ ritmegi-
taar speelde bij The Champs.  
Bill Black’s nieuwe band had als lead-
gitarist Reggie Young en de band-
naam zou dan ook eerst The Reggie 
Young Combo heten, maar omdat 
Bill Black veel bekender was vanwe-
ge zijn werk met Elvis werd het The 
Bill Black Combo. Reggie Young had 
voordat hij bij de Bill Black Combo 
kwam al gitaar gespeeld voor roc-
kabillyster Eddie Bond. De overige 
bandleden waren Jerry Arnold op de 
drums, Joe Louis Hall op de piano en 
Martin Willis als saxofonist. Martin 
was de saxofonist van de wilde Sun-
rocker Billy Riley geweest. De band 
kreeg een contract bij Hi Records en 
had een vergelijkbare sound als Joh-
hny & The Hurricanes met als hoofd-
instrument de sax, maar de muziek 
was ook vergelijkbaar met Bill Dog-
gett’s hit Honky Tonk en met de Bill 
Justis hit Raunchy. Na hun eerste suc-
ces in begin 1960 werd Martin Willis 
vervangen door Ace Cannon en Joe 
Carl Louis Hall werd vervangen door 
Carl McVoy. Carl was een neef van 
Jerry Lee Lewis en had You’re My 
Sunshine/ Tootsie in de Sun-studio 
opgenomen dat in juni ‘58 op Phil-
lips International uitkwam. Maar 
echt succes heeft Carl nooit gehad 
in zijn artiestenleven en dus was hij 
erg blij met zijn plaats in The Bill 
Black Combo.
Nog geen twee jaar nadat Bill Black 
Elvis had verlaten wist hij zeker dat 
hij er geen spijt van had want in de-
cember ‘59 scoorde ze hun eerste 
hit, Smokie. Het eigenlijk niet meer 
dan een bluestune die de band tij-
dens het repeteren speelde, maar 
het was Bill Black die zich de au-
teursrechten toe-eigende. Smokie 
haalde #17 pop en de eerste plaats 
op de R&B-charts. Hun tweede hit 
werd zelfs een top 10 hit: Met White 
Silver Sand haalde band in maart ’60 
een #9 pophit en ook weer de eerste 
plaats op de R&B-charts. Hierdoor 
verdiende Bill meer dan hij ooit 
bij Elvis verdiende. Met White Sil-
ver Sand haalde Bill ook zijn eerste 
Britse succes, al kwam het daar niet 
verder dan #50. Rond deze tijd werd 
de orgel een belangrijk instrument 
in de popmuziek en zodoende werd 

Bobby Emmons bij de band gehaald. 
Hij en gitarist Reggie Young zouden 
later in 1969 voor Elvis spelen op 
de plaat From Elvis In Memphis, be-
kend van de hits Suspicious Mind en 
In The Ghetto.
In juli ’60 scoorden ze alweer hun 
derde hit met Josephine (#18 pop). In 
oktober ‘60 scoorde Bill’s combo een 
hit met een cover van Elvis’ Don’t Be 
Cruel (#11 pop en #9 R&B). Bill had 
zelf met zijn contrabas op het ori-
gineel meegespeeld. Don’t Be Cruel 
zou Bill’s tweede en laatste succes 
worden in de Britse charts, ook al 
kwam het niet hoger dan #32. Bill’s 
Combo was duidelijk veel minder 
populair in Europa dan in Amerika. 
In december ‘60 scoorde Bill zijn laat-
ste hit van dat jaar met Blue Tango 
(#16 pop). In maart ‘61 scoorde ze 
weer een hit, nu met een cover van 
The Charms, Hearts Of Stone (#20 
pop en #22 R&B). Bill’s versie was 
na The Charms 
en The Fontaine 
Sisters de derde 
versie van dit 
nummer dat een 
hit werd en het 
was tevens zijn 
laatste R&B hit. In 
juni ‘61 scoorde 
Bill’s combo met 
Ole Buttermilk 
Sky #25 pop en 
in januari ‘62 wist 
Bill nog net mee 
te profiteren van 
de twistrage met 
Twist-Her (#26 pop). Bill wist in net 
wat meer dan twee jaar tijd (vanaf 
dec. ‘59 tot en met jan ‘62) maar 
liefst acht keer de top 30 pop te ha-
len en twee keer de #1 op de R&B-
charts. The Bill Black Combo kwam 
ook nog eens in een rock ‘n’ roll-film 
voor: Teenage Millionaire uit 1961. 
Andere bekende artiesten in deze 
film waren Dion en Jackie Wilson. 
Dit alles bij elkaar was helemaal niet 
slecht voor een redelijke, doch geen 
topbassist!

Maar helaas ging het met Bill’s ge-
zondheid na 1962 niet zo goed en 
de band speelde slechts nog semi-
professioneel. Hierdoor scoorden 
ze ook geen hits meer en werden 
er verschillende bandleden wel eens 
verwisseld. Zelfs Bill Black werd wel 
eens verwisseld voor Bob Tucker 
en daardoor kwam het ook voor 
dat er tegelijkertijd andere bands 
ontstonden met dezelfde naam. Er 
word zelfs beweerd dat er op een 
gegeven moment vijf verschillende 
Bill Black combo’s in omloop wa-
ren, waarvan er één een Britse toer 
deed en een openingsact voor Tom 
Jones was. The Bill Black combo be-
stond uit allerlei muzikanten uit de 
omgeving van Memphis die naast 
de band er ook nog ander werk op 
na hielden. Van alle bandleden was 

de saxofonist Ace Cannon nog de 
meest succesvolste, want hij scoorde 
in 1962 nog twee instrumentale hits 
met Tuff (#17 pop en #3 R&B) en een 
cover van Blues Stay Away From Me 
(#36 pop).
The Bill Black Combo maakte nog 
wel vele platen waarvan er één op-
valt omdat het een ode aan Chuck 
Berry is. Hierin werden allerlei Chuck 
Berry hits als instrumentals opgeno-
men. Naarmate de jaren verstreken 
werd de gezondheid van Bill steeds 
slechter en ze ontdekten een her-
sentumor. Maar Bill beleefde nog 
wel een hoogtepunt toen hij met 
zijn band tussen 18 augustus en 21 
september ‘64 de openingsact voor 
The Beatles waren tijdens diens eer-
ste Amerikaanse toer. Dit deden ze 
samen met The Righteous Brothers, 
Jackie DeShannon en The Exciters. In 
1965 ging het erg slecht met Bill en 
hij moest verschillende keren naar 

het ziekenhuis. Hij 
werd vegetarisch 
en stopte met op-
treden. Slechts een 
paar weken na zijn 
39e verjaardag pro-
beerden doktoren 
door middel van 
een operatie zijn 
tumor weg te ha-
len. Helaas lukte 
dit niet en Bill stierf 
in hetzelfde zie-
kenhuis dat 12 jaar 
later ook Elvis offi-
cieel dood verklaar-

de. Bill’s lichaam werd in Forest Hill 
in Memphis begraven. Elvis kwam 
niet op Bill’s begrafenis uit voorzorg 
dat de media meer aandacht aan 
hem zouden besteden dan aan Bill’s 
begrafenis. Elvis vader, Vernon was 
wel aanwezig en Elvis zou samen 
met zijn vrouw Priscilla de weduwe 
van Bill, Evelyn bezoeken. Het is jam-
mer dat Bill niet nog een aantal jaar 
had mogen blijven leven want drie 
jaar later gaf Elvis zijn legendarische 
‘68 Comeback Show. Elvis deed dit 
samen met onder andere zijn eer-
ste bandleden Scotty Moore en DJ 
Fontana. Wat zou het voor ons roc-
kabillyfans leuk geweest zijn als ook 
Bill Black met zijn contrabas had 
mee gespeeld en zijn rare streken 
uit zijn begin tijd had uitgehaald!
Al zou Bill meer hebben verdiend 
aan zijn eigen Bill Black Combo, 
toch zullen de meeste rock ‘n’ roll-
fans hem voornamelijk herinneren 
als de eerste en enige contrabassist 
van Elvis en omdat hij veel te vroeg 
is overleden terwijl hij met zijn com-
bo nog volop in de belangstelling 
stond verdiend Bill zeker de num-
mer 18 in deze lijst.   

Deel 3 vind je in de
volgende uitgave

Jantje Bluecap - 
foto’s: Boppin’ Around Archief
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Recente hedendaagse 
R&R-CD’s Benelux

OLD DOGS DON’T
EIGHTBALL BOPPERS
8BB Records, 8BB 00001

Old Dogs Don’t is het tweede album van 
de Nederlandse allround rock ‘n’ roll-band 
Eightball Boppers, want in 2005 werd door 
HCD Records het debuutalbum Bop Till You 
Drop uitgebracht. Ook verscheen er een DVD 
met diezelfde titel.
Dat de ‘oude honden’ het nog niet rustiger 
aan gaan doen bewijst het openingsnummer 
ER Night, een zelfgeschreven song in een mix 
van rockabilly en een beetje neo-rockabilly 
met lekker scheurend gitaarwerk en staat in 
schril contrast tot Walk My Way Back Home 
van Vern Pullens, relaxter maar nog steeds 
heel erg swingend en uitgevoerd met een 
aparte muzikaal ritme van de gitaar op de 
achtergrond en prima gitaarsolo’s. Zeer 
geslaagd is ook Hole in The Wall van Bill 
Wyman’s Rhytm Kings, swingende rockabilly 
met een vette sound. De song zit muzikaal 
en vocaal prima in elkaar. Heel gewaagd 
voor een rock ‘n’ roll-band vind ik de rock 
‘n’ roll/ rockabilly-uitvoering van Blitzkrieg 
Bop van New Wave-band The Ramones. Dit 
is een heel erg leuke uitvoering geworden 
die beheerst en meer richting ouderwetse 
rock ‘n’ roll/ rockabilly dan moderne muziek 
wordt uitgevoerd. Een ander erg gewaagd, 
en zeker niet alledaags eigen nummer is 
Messing With Mabel. Het is zeer stevige 
moderne rockabilly met veel humor over een 
lid van het Koningshuis in een erg grappig 
nummer met de koppeling tussen blond en 
intelligentie in relatie tot de karakterschets 
type carrièrevrouwtje, want als je de titel 
bekijkt vraag je jezelf meteen af hoe ze haar 
carrière heeft opgebouwd. De band heeft 
nog gekozen voor een 

tweede cover van The Ramones, namelijk 
Bop Till You Drop, heel aparte en leuke 
rockabilly met fraaie muzikale overgangen 
en prima stevig gitaarwerk. Dat de band 
van veel markten thuis is bewijst ze met 
het lekker dansbare (Then) I Found You 
van The Paladins, swingende rock ‘n’ roll 
met leuk gitaarwerk. Heel iets anders, maar 
ook weer een stijl die de band goed ligt 
is de surf op Speed Surfin’ en Guitar Amp 
From Hell. Op Speed Surfin’ hoor je veel 
gitaarinvloeden van diverse soorten, zoals 
Dick Dale, jaren ‘60 gitaargroepen en op 
een gegeven moment een stukje gitaarwerk 
wat me zelfs een beetje aan Eddie van Halen 
(Running With The Devil) doet denken. Het 
is een stevige song zonder te verzanden in 
een moderne sound. Ik vind het heel goed 
gedaan en heel grappig is de overgang van 
zo’n stevig nummer naar weer het heel 
relaxt swingende en zeer dansbare Knock 
Knock Rattle van Rex Allen/ Clyde Mitchell 
waarop de band ook vocaal (samenzang) 
prima uit de verf komt. Little Lizzy is een 
nummer wat je met de voorgaande song 
kunt vergelijken, want het is leuke dansbare 
rock ‘n’ roll met goede samenzang. Mean 
Mean Woman van de Rockers is daarentegen 
weer meer up tempo rockabilly wat mij qua 
zang een beetje aan Jeff Lynne van ELO doet 
denken en wat uitgevoerd wordt met scherp 
gitaarwerk. 
Ik vind dit een prima album met voor elk 
wat wils, rockabilly, rock ‘n’ roll, surf en een 
beetje neo-rockabilly. Info: www.8bb.nl of 
0485-453500. (Frank Nelissen)

THANKS FOR 
NOTHING BABY
LOUIS & THE LOSERS

Maxanter Records, CD MAX 75256

Op dit debuutalbum 
staan 18 nummers 
die door hun 
andere en langere 
uitvoering de 
luisterraar trakteert 
op één uur zeer 
swingende en 
dansbare muziek, 
zoals het bekende 
openingsnummer 
Just Because, 
van oorsprong 
een rockabilly 
nummer, maar 
in de versie van 
Louis & The 
Losers, veel meer 
een swing/ jive versie met piano en sax in 
de hoofdrollen. Heel gaaf en lekker bluesy 
vind ik het door Louis zelf geschreven 
titelnummer met een swingende Fats 
Domino / New Orleans-achtige pianostijl die 
ik uitstekend vind. Heel anders en geheel 
eigen zijn de uitvoeringen van rock ‘n’ roll 
klassiekers van Jerry Lee Lewis (Great Balls Of 
Fire, Drinkin’ Wine Spo Dee O Dee en See See 
Rider). Voor Buck Owen’s Cryin’ Time werd 
vocaal en muzikaal de hulp ingeroepen  van 
de talentvolle zangeres Meike van de Veer, 
maar waarbij de arrangementen meer in de 
stijlrichting van  Fats Domino opgaan dan 
die van Buck Owens. De heel goede zang van 

Louis en Meike 
wordt heel vakkundig begeleid met piano 
en sax als extra smaakmakers en een heel 
fraai bluesy einde. Heel opvallend vind ik de 
swingversie van Queen’s rock ‘n’ roll nummer 
Crazy Little Thing Called Love. Louis heeft 
gekozen voor heel veel swing in de zang 
en ook doet die manier van zingen mij wat 
denken aan de swingstijl manier van zingen 
zoals Paul Anka dat recentelijk deed. Ik vind 
het een hele goede cover met een gave boogie 
woogie piano en een prima sound. Eveneens 
opvallend zijn de drie Chuck Berry nummers 
Rock ‘n Roll Music, Memphis Tennessee (door 
het gebruik van de accordeon) en You Never 
Can Tell (ook met accordeon, waardoor je 
stijlmatig bijna in een heel andere richting 
komt). Ook Bij Never Can Tell hoor je weer 
die fraai swing stijl zang à la Paul Anka die 
ik al eerder noemde. Heel creatief  en zeer 
geslaagd vind ik de overgang van Drinkin’ 
Wine Spo Dee O Dee (bekend van Jerry Lee 
Lewis) naar Rock ‘n Roll Music (Chuck Berry) 
en bij Corinna naar Lucille. Omdat ook Fats 
tot de grote inspiratiebronnen van Louis 
behoort, ontbreken natuurlijk ook niet de 
songs van Fats Domino, zoals I’m Walkin’ (met 
accordeon en gaaf drumwerk), Goin’ To The 
River en My Blue Heaven (zeer swingend, ook 
door de zang). Het album wordt vakkundig 
besloten met het onder meer van Bill Haley 
bekende Shake Rattle & Roll. Je hoort heel 

goed het enthousiasme 
van de band, omdat het 
album live is ingespeeld, 
er geen overdubs werden 
gemaakt en alle 18 
songs in slechts één dag 
werden opgenomen, 
waardoor de spontaniteit 
bewaard is gebleven en 
niet weg is geproduceerd. 
Ik vind Thanks For Nothing 
Baby een heel geslaagd 
debuutalbum met veel 
kwaliteitsmuziek in diverse 
heerlijke smaken, zoals jive, 
stevige rhym & blues, boogie 
woogie en slow blues. Het 
label Maxanter Records is een 
nieuw en jong Nederlands 

jazzlabel, waar daarnaast ook Soulful 
releases te vinden zijn van o.a. Rita Reys. 
Info: 033-4754644 (Lodewijk van der Linden) 
of kijk op www.maxanter.nl (Frank Nelissen)

ONE MORE HOP
RAY CAMPI WITH THE BELLHOPS

Raucous Records, RAUCD 187

De Limburgse Bellhops laten het 
rockabillyhartje van jullie Limburgse 
redacteur iets sneller kloppen. Een beetje 
chauvinisme is geoorloofd, toch? Een 
band die ooit in 1989 het levenslicht zag, 
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verschillende bezettingen kende en na een 
break, aan het begin van deze eeuw weer 
van zich liet horen, met in 2003 een demo 
van The Wild Ones, die helaas twee weken 
voordat ze in mijn toenmalige radioshow 
acte de presence zouden geven, uit elkaar 
gingen. Dus gingen Emilio Garcia en zoon 
Enrico verder in de nieuwe versie van de 
Bellhops, op de CD bijgestaan door John Fox 
(contrabas).
In 2005 namen ze met 50’s en revival 
grootheid Ray Campi 13 songs op, die nu 
aan het zilveren schijfje toevertrouwd zijn. 
De CD bevat covers en twee self penned 
songs, eentje van bandleader Emilio himself 
en drie van meester Ray. De rockabilly Brown 
Boots is typische Ray Campi sound. Zeer 
waarschijnlijk dat contrabassist Ray alleen 
zingt op dit album, want John betokkelt 
hier de ‘grote viool’. I Crossed My Heart is 
zo’n sentimenteel nummer, zoals we dat van 
de oude rockabillyrot 

kennen uit lang vervlogen 
tijden, toen we zelf nog een dos haar hadden 
om er een kuif van te maken. De lieftallige 
Loretta is natuurlijk Ray’s muzikale liefje 
uit 1958. Wat meteen opvalt aan dit album 
is het subtiele en sublieme gitaarspel van 
Emilio. Dat vergeten we niet, evenmin als 
het voor zich uit denderende tjsoek tjsoek 
countrydeuntje Don’t Forget The Trains (een 
nummer dat met de vertragingen bij onze 
nationale NS een zeer toepasselijke titel is 
en ook zo traag klinkt als de vertragingen). 
Lekker boppen in mid-tempo Crazy Mixed 
Emotions en jiven and swingen in One More 
Hop… hop hop hop… daar gaan de voetjes 
weer. Zoals vele rockabillies is ook Ray 
met de jaren wat meer op de countrytoer 
gegaan en zo ontwaren we wederom een 
vertegenwoordiging uit dat genre. Ditmaal 
wordt Ray echter bijgestaan door een 
onbekende zangeres. Wie is die mystery 
girl? Soms countryzangeres Kimmie Rhodes, 
die ooit opgroeide in Lubbock Texas (yep, 
de woonplaats van wijlen Buddy Holly)? 
(Wellicht Jolanda, de wederhelft van Emilio? 
Hfdred.) Traditional rockabilly in Rock Me 
Up, maar helaas wat te tam. Het mid-tempo 
Blue To The Bone laat Ray weer waterige 
oogjes krijgen, die hij met ons deelt. Aan 
de verkeerde kant van het hart van een 
rockabella zit blijkbaar de boezem die vol 
van rockabilly is, althans als we de titel van 
deze billy, Wrong Side Of Her Heart, mogen 
geloven. Daar waar de meeste songs ons 
doen denken aan de eerste editie van The 

Bellhops, die het album Ain’t Gonna Take 
It No More hebben opgenomen, is Swamp 
Fox een herinnering aan de bezetting die de 
CD Wild, Wet And Juicy heeft opgenomen. 
Niettemin, Baby Don’t You Lie is een 
letterlijke replica van het album Ain’t Gonna 
Take It No More, maar ditmaal gezongen 
door Ray Campi. De CD wordt afgesloten met 
een pennenvruchtje van Ray uit 1958: The 
Crossing. Een zeer verdienstelijk album! Info: 
www.raucousrecords.com (Henri Smeets)

Recente hedendaagse 
verzamel-R&R-CD’s 

buitenland
DON’T MESS WITH 

THE REB’S Vol. 3
Preußen Reb’s Records, PRR 003

Dit is niet alleen de meest frequent 
uitkomende verzamelaar, het is ook één 
van de leukste. Waarom? Qua variatie is de 
serie compilaties bijna niet te overtreffen, 
qua kwaliteit vinden we een aantal 
gerenommeerde bands alsmede enkele 
mindere Goden die prima muziek maken, 
en qua kwantiteit is 20 songs helemaal niet 
slecht. 
Good Rockin’ Tonight brengt haar 
professionele, melodieuze rock ‘n’ roll 
(Let’s Swing, Betty Lou), Bonneville 
laat ons onvervalste teddyboy rock ‘n’ 
roll horen (Trouble, Bonneville Bop) en 
The Woodchoppers doen het met een 
uitstekende bluesbopper (That’s Why I 
Love My Sweet Girl) en – geheel in contrast 
– doo-wop (Come Go With Me). Hi-Voltage 
presenteert ons eind jaren ’50 styled rock 
‘n’ roll (de instrumental When The Big Cats 
Walk, de bluesbopper Rock No More), The 
Firebirds zijn hier vertegenwoordigd met 
doo-wop (This Little Girl en Runaround Sue) 
en wat The Surfin’ Gorillas voor muziek 
maken is wel duidelijk aan de hand van de 
titel van de band én haar tracks (Badman, 
Miserlou). Ook weer bluesbop – maar dan 
iets alternatiever van aard – vinden we bij 
The Hillbilly Moon Explosion (Clarksdale 
Boogie, Dead Cat Boogie), de teddyboys van 

The Teen Cats doen 

het zo ‘straight’ het maar kan 
(Keep On Rockin’, ‘Cause I’m A Teddy Boy) en 
het is swingen troef bij R&B-formatie Big Boy 
Bloater & the Southside Stompers (It Ain’t 
Meat It’s The Motion, You Better Believe It). 

De CD wordt afgesloten door de Brit Mario 
Bradley die prima boogie-achtige geluiden 
brengt (Bradley’s Boogie, Blue Moon Baby).
De wijze van op welke basis de CD is 
samengesteld is me niet geheel duidelijk 
(eigenlijk is het een allergaartje van 
hedendaagse bands en tracks), maar dat is 
totaal niet belangrijk bij zo’n appetijtelijke 
CD. Info: www.bebesrecords.de (Frans van 
Dongen)

ROCKABILLY #1
Raucous Records, RAUCD174

What the hell is dit nu weer allemaal? Stray 
Cats, Elvis, Bill Haley, Little Richard? Dat 
vraagt nadere beluistering....
The Stray Cats tracks zijn akoestische versies 
van Summertime Blues, Stray Cat Strut (de 
solo lijkt wel klassieke Spaanse muziek) en 
Oh Boy met borsteltjes en akoestische gitaar, 
die klinken alsof ze getapet werden van 
een of andere MTV 

Unplugged-achtige TV-show, 
alsmede een krakkemikkige en 7 en een 
halve minuut gerekte oude live-versie van 
Rock This Town. En er vallen nog katten te 
geselen: The Polecats (met nog maar eens 
een nauwelijks verschillende alternatieve 
versie van hun pop-abilly hitje Make A 
Circuit With Me), 13 Cats en The Rockats (3x 
moderne rockabilly met de nadruk op rock) 
en The Swing Cats (jumpin’ jive + een bluesy 
St. James Infirmary). Er is ook plaats voor 
rechtdoor rock ‘n’ roll met Lemmy Motorhead 
(Good Rockin’ Tonight) en surf rock ‘n’ roll 
met Johnny Ramone (een instrumentale 
Viva Las Vegas), beide begeleid door Danny 
‘Rockats’ Harvey en Slim Jim ‘Stray Cats’ 
Phantom. Waarna het pas echt vreemd 
wordt: een aantal remixen van pré-copyright 
nummers waarvan de originele zang op 
nieuwe muziek wordt gezet! Zo wordt Elvis’ 
That’s All Right Mama met de nieuwe backing 
van 13 Cats plots neo, en Gene Vincent’s 60’s 
versie van Be-Bop-A-Lula door diezelfde 13 
Cats getransformeerd tot swing. The Swing 
Cats geven swingarrangementen aan Rock 
Around The Clock en Good Golly Miss Molly, 
Woody Guthrie’s folky Worried Man Blues 
wordt rockabilly die in tegenstelling tot wat 
de titel Rumble Remix suggereert niets met 
Rumble te maken heeft. Marilyn Monroe’s 
Diamonds Are A Girl’s Best Friend wordt 
omgetoverd tot prima big band swing, Billie 
Holiday’s God Bless The Child blijkt helaas 
veel te zoete jazz. Eigenlijk heeft producer 
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– kort besproken
PRETTIEST GIRL IN TOWN/

HICKSVILLE BOMBERS
Raucous Records, RAUCD 190

Een aantal CD’s van het Engelse trio The 
Hicksville Bombers hebben we de afgelopen 
jaren aan bod laten komen. Dit is hun vierde 
CD op Raucous Records uit 1998 die nu 
opnieuw is uitgebracht. In totaal telt Raucous 
zes releases van The Hicksville Bombers. Het 
handelsmerk van de Bombers is rock ‘n’ roll in 

een combinatie 
van eigen songs 
en covers, 
waarbij vooral de 
eigen songs vaak 
u i tgesproken 
m e l o d i e u s 
zijn, soms in 
balladstijl, af 
en toe met een 
countryinvloed 
en heel soms 
als een 
blues. De 

sound van het trio wordt altijd voorzien 
van een robuust contrabasgeluid, 
in de up-tempo nummers voorzien 
van een overduidelijke slap. Zanger 
Dave Brown zingt prima, af en toe 
net tegen het overdrijven aan wat je 
kunt vertalen als ‘een uitgesproken 
goed gevoel voor de muziek hebben’. 
De laatste track is Rockabilly Man, live 
vertolkt samen met Ray Campi in The 
Thunderbird Rock ‘n’  Roll Club, alweer 
in 1997. John Lewis bespeelt hierop de 
slaggitaar. Over het algemeen is deze CD wat 
rustiger van aard dan hun meeste andere CD’s. 
Info: www.raucousrecords.com (Frans van 
Dongen)

WEEKEND
SNAKE-BITE

TCY Records, TCY005

Elke uitgave zit er wel één CD tussen die 
onwaarschijnlijk slecht is, en dit is ‘m! 
Onbegrijpelijk dat iemand dit durft uitbrengen: 
het is slecht gespeeld, slecht gezongen, 
slecht opgenomen en slecht gemixt! En dat 
is jammer, want de muziek die deze Duitsers 
brengen bestaat uit melodieuze moderne 
melodieën (boordevol bizarre tempowissels en 
structuren) gespeeld (nou ja) in hedendaagse 
rockabillystijl, zoals ook blijkt uit de covers: 

Buzz Buzz Buzz 
( H o l l y w o o d 
Flames) en 
Teenager in Love 
(Dion) gaan hand 
in hand met hun 
versie van de 80’s 
new wave hit Just 
Can’t Get Enough 
(Depeche Mode). 
Op enkele songs 
toetert een 
saxofoon mee die 

nog valser klinkt dan King Uszniewicz. Zonde 
van de moeite en van uw geld. TCY staat voor 
Taking Care Of Yourself. Misschien is dat een 
goed idee voor de volgende CD van Snake-
Bite. Info: snake-bite.org en www.tcy-records.
com (Frantic Franky)

COBRA RECORDS
THE COFFINSHAKERS

Cobra Records, COBRA001

Het artwork en de horrortitels doen denken 
dat dit een soort Nekromantix psycho is, 
maar dat is het niet: dit is verrassend rustige 
hedendaagse rockabilly die baadt in de 
westernsfeer van koeienpunkers als The 
Beat Farmers en Disneyland After Dark. De 
onvermijdelijke vergelijkingen met Stray 
Cats, Cramps en Johnny Cash slaan 
evenwel nergens op. Ik lees dat dit in 
1995 opgerichte Finse kwartet al een 
stuk of zes singles, een LP (We Are The 
Undead, 1999) en een mini-CD (Dark 
Wings Over Finland, 2001) uitbracht, 
alsmede twee solosingles van frontman 
Rob Coffinshaker. Dat wijst erop dat 
dit wel degelijk een echte band is en 
geen gelegenheidsproject, zoals ik 

eerst dacht. 
Coffinshakers.
com biedt geen 
uitkomst, maar 
je kan er wel enkele 
songs beluisteren. 
Maakt niet uit: dit 
klinkt best aardig, zij 
het niet beklijvend 
omdat het nergens 
tot uitbarsting komt 
en alle songs klinken 
alsof ze op één dag 
uit de mouw zijn 

geschud. Ook uit op vinyl. De Nederlandse 
distributie is in handen van Bertus en de CD 
is dus derhalve overal verkrijgbaar. (Frantic 
Franky)

WILD ROCKIN’ MAMA
THE BEAT DEVILS
TCY Records TCY003 

Een in 2001 in Moskou opgerichte band 
op een Zwitsers label, kijk eens aan, met 
een heruitgave van hun debuut Get The 
Beat And Meet the Devils, oorspronkelijk 
uitgebracht in 2005 op het Russische label 
Mysteria Zvuka. Geen beat (gelukkig), wel een 
typische trio opstelling met drums, leadgitaar 
en contrabas, 11 eigen nummers (amper 35 
minuten) die teruggrijpen naar springerige 
jaren ‘80 neo: moderne melodieën gespeeld 
op z’n rockabilly’s, met onwaarschijnlijk veel 
stop-start patronen. In Loser gebruiken ze 
het chiwawa mambo-thema. Niet onaardig, 
goed gespeeld, klinkt lekker, 
maar erg repetitief en niet 
gespeend van clichés en als 
los zand aan elkaar hangende 
eindes. Deze CD lijkt me een 
beetje een vluggertje. 
Engelstalige info, MP3s en 
videoclips die ik niet open 
kreeg vind je op beatdevils.
ru, op tcy-records com kan 

je alle songs 
downloaden 
voor 99 
eurocent per 
stuk. Vriendjes 
worden kan op 
myspace.com/
rusbeatdevils 
(Frantic Franky)

KING HOKUM
C.W. STONEKING

Voodoo Rhythm Records, VRCD38

Er kan geen gek rondlopen of Voodoo Rhythm 
weet ‘m te vangen. Stoneking is een Amerikaan 
die een tijdje bij de Australische aboriginals 
woonde en nu gestrand is in Duitsland. Als dat 

waar is tenminste, 
want met Voodoo 
Rhythm weet je 
nooit. Wat er ook 
van zij, de muziek 
is blues anno jaren 
‘20 en ‘30 gespeeld 
op een verroest 
klinkende gitaar met 
een New Orleans 
fanfare er achteraan 
z w a b b e r e n d . 
F a n t a s t i s c h 
nagedaan, maar 

helaas enkel voor mensen die alleen platen 
kopen van artiesten met de adjectieven ‘blind’, 
‘dumb’ of ‘deaf’ in de naam. Ook te koop als 
LP onder bestelnummer VR1238. Voor nog 
meer weird shit: www.voodoorhythm.com 
(Frantic Franky)

HIGHWAVE TO HELL
EL RAY

Green Cookie Records, GC016/ SE003

Beter surf dan sorry, dus welkom aan dit 
kwartet uit Kopenhagen dat in mei nog 
voor vijf dagen in België zat, met een Best 
Of So Far bestaande uit 23 tracks 2001-2006 
geplukt uit hun El Frank Francesco D’Angelo 
demo EP, de full CD’s Shoot From The Hip en 
Tick Tick Tick, en de 10-inch vinyl Holiday On 
Ice. Wat exact waar vandaan komt is me niet 
helemaal duidelijk, maar het lijkt me dat alle 
nummers al eerder verschenen. De muziek 
evolueert van stevige hedendaagse surf met 
invloed van Dick Dale anno nu tot een wat 
harder, trashier garagegeluid met af en toe 
een laagje orgel. De melodie en de twangy 
gitaren blijven evenwel centraal staan, en de 
verplichte Oosterse wijsjes en westernthemas 
ontbreken niet. Ook positief: er staan heel wat 
rustige nummers tussen. 20 eigen compo’s + de 
covers Casbah (Richie Podolar), El Rey (Satan’s 
Pilgrims) en de enige vocale bijdrage, het 
(totaal misplaatste) garagepunknummer Too 

Drunk To Fuck van punkband 
The Dead Kennedys. Catchy, 
fris en modern, maar met een 
knipoog naar het surfverleden. 
Niks nieuws, wel goed gedaan. 
Aangename kennismaking. 
Luisteren en kijken kan 
op elray.dk – Verdere info: 
www.greencookie.gr (Frantic 
Franky)
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Danny Harvey hiermee het perfecte coveren 
uitgevonden, want je neemt een originele 
vocal track en doet ermee wat je wil. 
Anderzijds is Good Golly Miss Molly al 50 
jaar perfect en hoeft daar helemaal niets aan 
veranderd, want als we zo gaan beginnen is 
het hek van de dam en kunnen we straks 
voor de zoveelste keer kopen wat we al vijf 
keer in diverse formaten in huis hebben. Een 
eindeloze discussie, dus oordeelt u vooral 
zelf of u het resultaat geslaagd vindt. Zoals 
mijn oma zei toen ze voor het eerst op de 
Calella Psychobilly Holidays kwam: een bont 
allegaartje!
PS: deze CD verscheen reeds in 2004 met een 
ander hoesje op Cleopatra Records onder de 
titel Stray Cats Ball: No Dogs Allowed. Info: 
www.raucousrecords.nl (Frantic Franky)

Recente hedendaagse 
R&R-CD’s buitenland

NOT TOO LAZY, 
NOT TOO FAT

KENDY TOMS & THE RED BOOTS
Elite Special, ES 73727

Zowel het Franstalige als Duitstalige gedeelte 
van Zwitserland kent een relatief bezige 
rock ‘n’ roll scene. Kendy Toms & the Red 
Boots komen uit het Duitstalige gedeelte 
van Zwitserland en mocht je de naam niets 
zeggen kan ik je wellicht een lampje doen 
branden met hun CD Stompin’ op Rockhouse 
Records in 1997. Ze vormen een vaste waarde 
in de Zwitserse rock ‘n’ roll scene sinds 1993 
en je kunt ze het best omschrijven als een all-
round rock ‘n’ roll band met fanclub en al.
Hun nieuwe en vijfde CD is dan ook een 
gevarieerd geheel geworden dat een wat 
groter publiek zal aanspreken. Doordat de 
band de nodige ervaring heeft opgebouwd 
en mede zodoende genoeg kwaliteit bezit 
zal de band zeker ook in de smaak vallen 
bij vele rockers onder ons. Ze doen namelijk 
geen gekke dingen en ze stoten ons nergens 
voor het hoofd. Plezierige, en vaak zelf 
uitgedachte versies van (ons) bekende 
rock ‘n’ roll nummers zijn het resultaat. 
Red Cadillac And A Black Moustache is een 
bijzondere, wat sneller gespeelde swingende 
versie geworden, Lazy Cat is een eigen 
werkje met een gemakkelijke melodie, en 
Chris Isaak’s Blue Hotel is flink opgerockt. 
Met hun ideeën over Ring Of Fire komt 
deze Cash song eindelijk eens in een totaal 
andere jas tevoorschijn. De accordeon heeft 
daarin de leidende rol, 

maar ook de subtiele 
achtergrondzang doet 
uitstekend zijn werk. 
Wat minder eigens 
zit er in de, overigens 
uitstekend gecoverde 
rock ‘n’ roll- en 
rockabillysongs The 
House Is Rockin’, 
Rock This Town, Slow 
Down, Honey Don’t en 
Walk This Way (naar 
de hedendaagse 
versie van de 
Duitse Dick Brave). De 
vijfmansformatie – ja vijf, op de foto’s en CD-
hoes komt ook steevast de verschijning van 
hun technische man, roadie en chauffeur voor 
– telt ook een pianist en het is daarom wat 
voorspelbaar dat High School Confidential 
ook opgenomen wordt. Heel opvallend is 
dan wel weer het romantische gezicht van 
de band, uitgedragen door de relatief vele 
ballads op het album, de ene keer sterk, de 
ene keer wat overbodig. De meest aardige 
ballad is als je het mij vraagt Lonely Blue 
Boy dat we kennen van Conway Twitty, wat 
minder goed gekozen vind ik toch Only The 
Lonely, maar dat kan ook komen omdat 
Orbison’s origineel zo vast in mijn geheugen 
gegrift staat. The Jordanaires verzorgden 
trouwens de achtergrondvocalen in As Long 
As I Have You en Love Letters.
Info over deze band en haar aantrekkelijke 
CD is te verkrijgen via TCY Records: www.
tcy-records.com en www.redboots.ch (Frans 
van Dongen)

WAY OUT THERE
MARK GAMSJAGER & THE LUSTRE KINGS

Wild Boar Records, WBLP-006

Volgens Deke Dickerson – die de linernotes 
schreef – worden The Lustre Kings elk 
jaar beter. Nu is dit de eerste CD die wij 
van het vijftal mogen beluisteren dus dat 
kunnen we alleen maar aannemen. Zonder 
verwachtingen is het een vaststaand feit 
dat The Lustre Kings, woonachtig aan de 
oostkust van de V.S., een aansprekende 
sound hebben. Ze bewegen zich in een 
scala van rootsstijlen als rockabilly en 
western-bop voort. Opvallend is dat het 
album slechts elf songs telt, allemaal nog 
gecovered ook. Dat laatste is nu minder 
erg, om de doodeenvoudige reden dat 
de meeste songs niet direct voor de hand 
liggen. Hoogtepuntjes in deze zijn de vocale 
hotrod song Diesel On My Tail en het wat 
ruiger klinkende Long Lean Baby van Bobby 
Wayne & his Warriors dat oorspronkelijk toch 
al weer uit 1955 dateert en me qua sound 
wat doet denken aan The Planet Rockers (ze 
coveren trouwens ook de Eddie Angel song 
Humes High). Ook goed, maar dan een stuk 
melodieuzer is de westernbopper Mr. Big en 
het nog melodieuzere Empty Town dat meer 
richting ballad gaat. En zo kan ik eigenlijk 
wel alle elf songs aanhalen, want om welke 
song het ook gaat, de muziek van The Lustre 
Kings klinkt vrij spontaan en aangenaam. 
Mark Gamsjager heeft een wat hogere stem 
die je wat kunt vergelijken met de stem van 
Dave Gonzalez van The Paladins. Maar verder 
geen vergelijkingen: de muziek van The 

Lustre Kings is een stuk 
subtieler, zeg maar 
gerust, authentieker. 
Uitstekend is ook het 
gitaarspel waarbij 
het me opvalt dat 
veelzijdigheid troef 
is in de wijze van het 
bespelen van deze 
Gretch. De gitarist(en) 
beheersen zowel de 
honky-tonk stijl, het 
western swing genre 
én het primitieve van 
de rockabilly. De piano 

valt niet echt op, maar maakt 
deel uit van de totale sound van The Lustre 
Kings.
The Lustre Kings: Sprankelend is hun muziek 
zeker! Info: www.lustrekings.com (Frans van 
Dongen)

IT CAME FROM 
CROPSEYVILLE!

ROCKY VELVET
Rocky Velvet, RVM CD 001

Cropseyville kan qua naam best staan voor 
iets in een jaren ‘50 setting, zeker als je een 
titel onder ogen krijgt als: ‘It Came From 
Cropseyville!’ Is er hier een relatie met een 
jaren ’50 horrorfilm? Nee, Cropseyville is 
heus waar een bestaand plaatsje in het 
noordoosten van Amerika. Leuke titel voor 
deze CD dus, van deze lieden van Rocky 
Velvet die daar ook ergens uit de buurt 
komen.
We hebben hier een debuut-CD voor ons 
liggen en men kent ons als we bij een eerste 
zilverling altijd wat meer krediet geven. 
Nu niet, want deze CD komt helemaal van 
over de plas en dat zou 

moeten betekenen dat het 
de moeite waard is. Waarom zou je anders 
een magazine in het kleine Nederland 
benaderen? De opener King Kong, een 
obscure cover origineel van Big T. Tyler, bevalt 
qua sound, qua opzet en qua uitvoering. Wat 
willen we nog meer? De sound van de band 
is goed in het gehoor liggend, absoluut niet 
overgeproduceerd en dus puur. De boel klinkt 
niet specifiek authentiek, maar wel goed 
ouderwets met af en toe vermakelijk wat 
extra energie toevoegend aan een song die 
dat ook hoort te hebben. Voorbeeld: Come 
On, dat doet denken aan de uitvoering van 
The Planet Rockers. Nog meer prima covers: 
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All I Can Do Is Cry (Wayne Walker), Move 
Around (Groovey Joe Poovey), Rock And 
Roll Guitar (Johnny Knight) en een handvol 
(nog) minder bekendere covers. Niet dat ze 
het halen bij de oorspronkelijke uitvoering, 
doch alles klinkt zeer acceptabel tot zeer 
goed. Ook het brengen van eigen werk gaat 
het viertal goed af, al zijn het er maar drie. 
Poor Poor Lonely Me is een melodieus, wat 
sentimenteel werkje, Built Like A Rock is 
een nummer met een repetitief gitaarloopje 
en is mede daardoor een lust voor het oor. 
Als je de band per se met iets anders wilt 
vergelijken, doe dat dan met de Belgische 
Be-Bops. Zelfde toonhoogte in de zang, 
zelfde minimale, doch volle sound, en af en 
toe zelfde manier van songwriting, zo is te 
horen in het nummer Can’t Stop.
Dit debuut is zonder meer zeer aan te 
prijzen. Info: www.rockyvelvet.com (Frans 
van Dongen)

TYRANNICAL MEX
THE SHILLELAGH SISTERS

Raucous Records, RAUCD 188

The Shillelagh Sisters werden opgericht rond 
1982-1983 door contrabassiste Lynder Halpin 
en zangeres Jacquie O’Sullivan (respectievelijk 
het lief van Boz Boorer en Phil Bloomberg, 
gitarist en drummer van The Polecats) als 
volledig uit vrouwen bestaande rockabilly 
band. Die gimmick duurde niet lang, en al 
snel werd Boz niet enkel hun gitarist maar 

later ook de 
echtgenoot van 
Halpin. Nog meer 
trivia: O’Sullivan 
werd later lid 
van popband 
B a n a n a r a m a . 
Na twee singles 
voor major 
CBS vielen 
The Shillelagh 
Sisters eind 
1984 uit elkaar 
om in 1993 
weer samen 
te komen voor 
een Japanse 
toer, en te dier gelegenheid namen 
ze in Liam Watson’s Toe Rag Studios in één 
dag hun eerste LP Tyrannical Mex op, pas 
in 2002 gevolgd door Sham’ Rock & Roll. 
Tyrannical Mex bevat – het mag niet verbazen 
– vooral female rockabilly van zangeressen 
als Wanda Jackson, Janis Martin, Patsy Cline, 
Lorrie Collins en Joyce Green, alsmede een 
rockabilly cover van These Boots Are Made 
For Walking. De bezetting was Boorer, 
Halpin, O’Sullivan en ex-Meteors drummer 
Woodie Taylor. Anno nu klinkt Tyrannical 
Mex ondanks het weggemoffelde geluid 
(dit kraakt als een Collector CD, in bepaalde 
kringen een compliment) nog steeds fris 
door het ongebreidelde enthousiasme, 
de vurige gitaar, het stevige drumwerk en 

de zang uit volle borsten. 
De betere rockabilly, 
aanbevelenswaardig voor 
iedereen die nog niet genoeg 
Bang Bangs, Gotta Lotta 
Rhythm In My Souls en Hoy 
Hoys in huis heeft. Deze CD 
bevat de 12 tracks van de LP + 2 
bonusbluesboppers gezongen 
door Boz: Mojo Boogie (JB 
Lenoir) en Dig Myself A Hole 
(Arthur Crudup). Als ik me niet 
vergis komen die van de Boz’s 
Blues NVEP 8, waarvan de twee 
andere nummers reeds werden 
gerecycleerd op de Nervous 
compilatie-CD Shake Baby Baby. 
Wat ze doen op deze Shillelagh 

Sisters CD is me een raadsel. Info: www.
raucousrecords.com (Frantic Franky) 

WAGONMASTER
PORTER WAGONER
Anti Records, 6859-2A

Hey Porter! Anti, de alternatieve off-shoot 
van onafhankelijk punklabel Epitaph, doet 
opnieuw een Johnny Cash-je door na twee 
nieuwe Merle Haggard releases een andere 
oude countryzanger een schitterend nieuw 
album te laten opnemen. En oud is Porter 
Wagoner zeker: de man is ondertussen... 
80 jaar! Heeft ie een comeback nodig? 
Nauwelijks: Wagoner is nooit gestopt met 
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opnemen. Werd het 
tijd dat ie nog eens 
een echt goeie plaat 
maakte in ideale 
omstandigheden? 
Dat moeten ze in elk 
geval gedacht hebben 
bij Anti, die Marty 
Stuart (ex-schoonzoon 
van Johnny Cash) 
inhuurden om het 
project in goede 
banen te leiden. Het 
resultaat is misschien 
wel Wagoner’s 
muzikale testament: 
kort voor de opnames begaf 
Wagoner’s buikslagader het, en de hoesfoto 
is in zo’n scherp zwart-wit getrokken dat het 
lijkt alsof Wagoner al dood is. Als het zo zal 
moeten zijn, verlaat Wagoner deze wereld 
in schoonheid. 
Wagoner staat bekend als een 
countrytraditionalist, maar heeft 
daarnaast eind jaren ‘60 begin ‘70 ook een 
aantal nummers opgenomen die haast 
psychedelische country zijn, niet zozeer 
qua muziek, want die blijft traditioneel, 
wel qua teksten en thematiek: duistere 
afdalingen in de menselijke psyche, mogelijk 
ter verwerking van de trauma’s waarmee 
Amerika in die periode kampte. Ik denk 
aan songs als Wino, The First Mrs Jones, The 
Carroll County Accident, The Cold Hard Facts 
Of Life en andere killer country. Moest u 
een zwak hebben voor dergelijke muzikale 
aberraties kan ik u de vorig jaar verschenen 
verzamelaar The Rubber Room: The 
Haunting Poetic Songs Of Porter Wagoner 
1966-1977 aanbevelen. Toch mogen we 
Wagoner hier niet op vastpinnen, want met 
vijftig jaar dienst in de Grand Ole Opry is 
hij veel meer dan dat (Dolly Parton schreef 
I Will Always Love You over Wagoner!), en 
het siert Anti dat ze niet focussen op dat 
beperkende aspect van Wagoner. Al kunnen 
ze het niet laten: zie Committed To Parkview 
(een countryversie van One Flew Over The 
Cuckoo’s Nest), waarvan we uit de hoesnota’s 
leren dat Johnny Cash het destijds schreef 
voor Wagoner, maar Stuart (die toen bij Cash 
speelde) het domweg vergat aan Wagoner 
te geven. Cash nam het uiteindelijk zelf op 
voor zijn eerste Highwaymen LP in 1985. 
Detail: naar verluidt hebben zowel Cash als 
Wagoner effectief ‘gerevalideerd’ in het 
Parkview sanitorium in Nashville...
Of Wagoner echt een Johnny Cash-je gaat 
doen, valt evenwel te betwijfelen, want 
in tegenstelling tot de Man In Het Zwart 
zingt Wagoner hier geen 
bewerkingen van rock- en 
popsongs. Deze CD bevat 
enkel hardcore country: 
hartverscheurende ballads, 
upbeat nummers, bluegrass, 
declamaties (Wagoner is een 
van de allerlaatste artiesten 
die de aloude traditie van de 
countryvertelling in ere houdt), 
en nieuwe versies van zijn oude 
nummers als Late Love Of Mine, 
Albert Irving, Brother Herold 
Dee, My Many Hurried Southern 
Trips, The Agony Of Waiting, en 

Satan’s River. Bijna hadden 
we geschreven dat 
Wagoner exact dezelfde 
muziek brengt als ie altijd 
gedaan heeft, maar dan 
hebt u duidelijk nooit 
zijn experimenten met 
countrydisco gehoord. 
Deze Wagonmaster 
is in elk geval 200 % 
traditionele Porter 
Wagoner, in een 
uitstekende productie 
en met een rijke 
i n s t r u m e n t a t i e . 

Wagoner zelf zingt 
doorleefd, vanuit zijn ziel en zijn hart, al 
verraadt zijn stem zijn gevorderde leeftijd, 
wat enkel bijdraagt aan de doorleefdheid 
van de songs. Let ook op de teksten, diep 
geworteld in de van bloed, zweet, tranen en 
andere lichaamssappen doortrokken klei van 
de southern gothic.
Google de Committed To Parkview clip 
op Youtube, kijk de dood in de ogen, en 
huiver. Wagoner draagt nog steeds zijn 
glitterpakken, maar is vel over been, en zijn 
gezicht lijkt een schedel met een zilveren kuif. 
We wensen hem nog een lang leven en veel 
CD’s van dit kaliber toe. Check de foto’s, de 
kostuums en ‘s mans kuif op porterwagoner.
com (Frantic Franky)  

THE COOL & THE CRAZY
RIP MASTERS

Rattler Records, geen cat. nr.

Rip Masters is een redelijk bekende 
Amerikaanse rockabilly-/ rock ‘n’ roll-artiest 
die bekend werd door Rollin’ Rock. Deze CD 
bevat geen nieuwe opnamen, maar de beste 
songs van de elpee The Cool And The Crazy 
die Rip voor Commando Records opnam. Het 
album werd goed ontvangen en dus werd 
er nog meer opnamen gemaakt die echter 
op de plank bleven liggen. Verder staan 
op dit album ook de singletracks die Rip in 
1984 voor Commando Records in Singapore 
opnam. In de band van Rip Masters zitten 
bekende muzikanten als Eddie Cochran’s 
saxofonist Mike Henderson en gitarist Deke 
Dickerson.
Het album start beresterk met het 
titelnummer, klassieke rock ‘n’ roll, swingend 
tot op de graat, met piano, supercoole 
gitaarwerk en veel herkenbaar en dus cool en 
crazy, zeer zeker. Een hele leuke compositie 
vind ik de singletrack I’ve Had It met een 
gitaarintro à la Carl Perkin’s Honey Don’t, 
s t e v i g e gitaarlicks in een 

mix van country, 
rock ‘n roll en 
een beetje 
Amer ikaanse 
rock ‘n’ roll. 
De B-kant van 
de voormalige 
single Gonna 
Flip heeft 
ook heel 
veel moois 
in zich, zoals 
r o c k a b i l l y 
(o.a. een 
vleugje Gene 

Vincent), maar ook rock ‘n’ roll met piano 
en veel gave echo op de zang. Een song die 
ik ook zeer goed vind is het zelf geschreven 
Get Right Up, swingende en zeer dansbare 
rock ‘n’ roll met een muzikaal duel tussen 
piano en gitaar en een creatief bluesy 
einde. Zeer de moeite van het bespreken 
waard vind ik het zelf geschreven Grin 
and Bear It, Rollin’ Rock rockabilly met een 
vette contrabas, piano, lekker up-tempo en 
met fraaie overgangen van piano, gitaar 
en bas. Grappig vind ik La-Do-Dada, geen 
brabbeltaaltje van een baby, maar een song 
van Dale Hawkins met een orgeltje (licht), 
ook een piano op de achtergrond en wat 
ik het best kan omschrijven als dansbare 
rock ‘n’ roll. Iets heel anders, namelijk een 
hele mooie ballad, die ingetogen wordt 
gezongen en uitgevoerd met fraaie baszang 
in de backing is The Girk Of My Best Friend. 
Hey Hey Little Girl is een prima uitsmijter met 
apart geproduceerde zang, snelle  country-
achtige rock ‘n’ roll met een aparte sound 
en zoals op het hele album een supercoole 
piano en dito gitaar. 
Een zeer goed album dus met unieke 
opnamen van ongeveer 25 jaar geleden die 
de tand des tijds prima hebben doorstaan. 
Voor info, check de site van Rip: www.
ripmasters.com (Frank Nelissen)

REVENGE OF THE ROCKERS 
REBELS REVENGE &

FOGGY MOUTAIN ROCKERS
Part Records, PART CD 627.006

Dit is het derde album van de Noorse 
formatie Rebels Revenge, al is deze CD deze 
keer een gedeeld album met de Duitse Foggy 
Mountain Rockers. 
De CD begint met 13 songs van Rebels 
Revenge, waarbij de band heeft gekozen 

voor een heel 

verrassend openingsnummer, 
namelijk ELO’s Rock ‘n’ Roll Is King, vette 
rock ‘n’ roll met bijpassend stevig gitaarwerk 
en als zodanig een prima binnenkomer. Ook 
het eigen nummer Dongeri Doll vind ik een 
uitschieter, lekker snelle rock ‘n’ roll, zeer 
scherp gitaarwerk, het beter hakwerk op de 
drums en een coole sound van de basgitaar. 
Een voorbeeld van een stevigere/ modernere 
sound is Basket Case met prima zang en een 
klein vleugje popinvloeden. Voor een teddy 
boy rock ‘n’ roll-band mogen de gebruikelijke 
songs over teddy boys niet ontbreken en 
daarvoor schreef de band Bad Ted Boogie en 
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Teddy Boy. Een heel gave song vind ik 
Lena, want mij op de een of andere 
manier een beetje aan Teencats doet 
denken, up-tempo dansbare rock 
‘n roll. Heel opvallend is de geheel 
eigen zeer snelle en stevige versie van 
Johnny Cash’ Ring Of Fire met een 
echte revival sound. Door de sound en 
de eigen arrangementen een prima 
cover. Een zeer stevig, maar ook erg 
leuk eigen nummer is Mighty, Mighty 
Woman, energieke rock ‘n’ roll met 
prima zang. Gewaagd is het ook om 
een geheel eigen versie te maken 
van een teddy boy klassieker als 
Crazy Cavan’s My Little Sister Got A 
Motorbike, want de versie van Rebels 
Revenge klinkt veel steviger en wat 
moderner dan we gewend zijn. Ook 
deze uitvoering wordt gedragen 
door het echte handelsmerk van 
Rebels Revenge, namelijk rauwe 
zang en stevig gitaarwerk en op dit 
nummer aangevuld met een vette 
basgitaarsolo. Voor de uitsmijter 
heeft de band gekozen voor een 
rauwe combinatie van twee R&R-klassiekers 
Matchbox en Little Queenie enerzijds en een 
stukje van een song van Foggy Mountain 
Rockers, getiteld Don’t Cut My Hair.
De tweede band, Foggy Mountain Rockers 
uit Duitsland, is door zijn vele releases 
en optredens in Nederland al lang geen 
onbekenden meer en omdat veel van de 
songs uit hun set al eerder op hun CD’s 
verschenen, pik ik er hier een daar wat 
nummers uit. Heel mooi vind ik de overgang 
van het a-capella gezongen Livin’ In The 
Foggy Mountain Rockers naar de gave Flying 
Saucers song Texas Calls You Home met de 
karakteristieke percussie met de lepels en 
met gaaf gitaarwerk -afwisselend een beetje 
in de stijl van Johnny Burnette en de andere 
keer stevig- en prima zang. Een gave revival 
song vind ik Teenage Paradise met een vette 
sound (basgitaar en percussie), mooie zang 
en fantastisch gitaarwerk. Klasse! Een heel 
geslaagde cover is She’s Too Young van 
Teddy & The Tigers (Finland) met gevoelige 
zang en mooi bijpassend twangy gitaarwerk. 
Door dit alles is dit een rock ‘n’ roll song met 
elementen van een ballad. Ook de Foggy 
Mountain Rockers ontkomen niet aan songs 
over teddy boys, want ze schreven speciaal 
voor de teddy boys een aantal songs, zoals 
Thank God I’m A Teddy Boy, WanTED en 
vooral het supervette Teddy Boy Bop. 
Een heel fraai en rustig nummer met dito 
zang vind ik My Baby Came To Town van 
Black Knights. Het is een mooie ballad met 
invloeden van country en hillbilly en heel 
fraai opgeluisterd met zeer gave gitaarsolo’s. 
Pure klasse! Als tweede toegift volgt dan nog 
een hartstikke gave uitvoering van Shotgun’s 
Tennessee Rockin’ in een aparte combinatie 
van enerzijds beheerste zang en anderzijds 
stevige rock ‘n’ roll met de voor deze band 
kenmerkende percussie en gitaarwerk wat 
mij hier en daar het meeste doet denken aan 
de uitvoering van Shaking Silhouets met Ed 
Dieckman als gastgitarist (voor Rockhouse) 
in combinatie tot gitaarwerk zoals dat op de 
originele versie van Shotgun te horen is. 
Een prima CD met een heel goede live sound 
van twee bands die stijlmatig heel veel van 

elkaar verschillen, want Rebels Revenge 
heeft een heel stevige sound die soms iets 
te hard of wat te modern klinkt en verder 
is op een aantal songs de zang erg rauw. 
Daardoor vind ik een aantal nummers 
van Rebel Revenge soms iets te veel op 
elkaar lijken. Aan de andere kant is Foggy 
Mountain Rockers een rock ‘n’ roll-band die 
mijn inziens veel allrounder is met naast rock 
‘n’ roll, rockabilly, country ook hillbilly etc 
ook meer variatie in de sound en de zang.
Info: www.rebelsrevenge.com en www.
foggy-mountain-rockers.de (Frank Nelissen)

STILL A LOT OF ROCKIN’
SNAKEBITE

Power House Records, PHR 001

Dit is al weer het vijfde bandalbum van de 
Zweedse R&R-formatie Snakebite, genoemd 
naar het smakelijke en verraderlijke Engelse 
dranke (mix van bier -Lager-, Cider en 
Grenadine). Verder 
bracht de band als 
The Houserockers 
drie albums op met 
Wild Bob Burgos 
en was er nog een 
tweede project naast 
Wild Bob Burgos, want 
als Crossfire werd er 
voor Booze Records de 
EP Rock ‘n’ Roll Power 
opgenomen. 
De vijfmans formatie 
geeft aan nog steeds 
over veel rockin’ power 
te beschikken, want de 
band trapt beresterk af 
met de zeer up tempo 
en scherp gespeelde 
Mickey Hawks compositie Bib Bop Boom met 
de voor Snakebite kenmerkende gave piano. 
Stevige rock ‘n’ roll met scherp gitaarwerk 
over een boppende vrijgezel is Bachelor Bop, 
een prima eigen nummer met gitaar en piano 
als drijvende krachten achter de sound en 
het ritme. Prima teddy boy rock ‘n’ roll met 
een revival sound is het ook zelf geschreven 

Teddy Boy Flu, met veel herkenbaars en 
daarnaast gave screams à la Wild Bob Burgos 
en een prima piano, waardoor het weer nets 
iets anders klinkt dat we vaak met teddy 
boy rock ‘n’ roll associëren. Naast rock ‘n’ 
roll ook herkenbaar klinkende rockabilly 
via het eigen nummer Rockabilly Beat met 
een vette contrabas. Van rockabilly weer 
naar supersnelle rock ‘n’ roll, getiteld Just 
For You over een reelin & rockin’ man die 
bijpassend rauw wordt gezongen en met 
stevig scheurend gitaarwerk is uitgevoerd. 
Een gave cover vind ik Bop Bop A Doo Bop 
van Larry Williams. Het nummer heeft een 
volle rockabilly sound met stevig gitaarwerk 
en staat in een heel ander daglicht dan de 
blues op Red Light District, If You Wanna en 
21 Blues die meer in de richting van Wild Bob 
Burgos te plaatsen zijn. Een ander favoriet 
nummer naast Bib Bop Boom is Ronnie Self’s 
Bop-A-Lena, want ook deze song wordt 

prima gecoverd, namelijk 
als rauwe up tempo rock 
‘n’ roll met lekker scherpe 
gitaarriffs en een pianist 
die alle zeilen moet 
bijzetten om het tempo 
bij te kunnen houden. 
Echte Shotgun-stijl 
rockabilly vind ik het 
redelijk rustige Ape 
Man Boogie, terwijl de 
supersnelle uitvoering 
Crazy Cavan’s Big 
Black Cadillac iets heel 
anders is. Ik vind dit 
een gave uitvoering, 
al is de combinatie 
van een snel ritme en 
erg beheerste zang 

heel apart en wel even wennen.
Het is een stevig album met naast vooral veel 
rock ‘n’ roll, een beetje rockabilly en verder 
wat blues en wat je stijlmatig een beetje 
kunt plaatsen tussen Wild Angels (door de 
piano), Shotgun en Wild Bob Burgos (blues 
en soms de manier van zingen en rauwe 
screeams). Verder zijn ook de invloeden van 
die hiervoor genoemde (teddy boy) rock ‘n’ 
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roll en revival rock ‘n’ roll-bands en artiesten 
vaak duidelijk hoorbaar. Info: http://hem.
passagen.se/noise/snakebite  - Info m.b.t. 
Power House Records: +46-738243436 (Frank 
Nelissen)

WHEN I HIT MY STRIDE
DI MAGGIO BROTHERS

Area Pirata, AP016

Marco di Maggio wordt geroemd om zijn 
kwaliteiten als gitarist en ook vocaal zingt 
hij een ‘hoge’ noot (zij het dat zijn broer 
Massimo hem overtreft). Sinds de oprichting 
in 1997, is de band rondom deze virtuoos 
een begrip geworden in de rockabilly-/ 
countrywereld. We hebben het dan over The 
Di Maggio Bros., één van de vier projecten 
waarin Marco actief is. De ‘broers’ bestaan uit 
Marco himself (lead gitaar, vocals), Massimo 
di Maggio (lead vocals, acoustische gitaar), 
Matteo Giannetti (contrabas, backing vocals) 
en Marco Barsanti (drums). Niettemin op 
de CD is geen Marco B. te horen, maar wel 
Marco di M. op drums. Strikt genomen is het 
album van de broers alleen, want Matteo 
speelt slechts op vijf nummers de bas.
De opener van deze CD is een remake van 
Patrick Hernandez’s discohit uit 1979: Born To 
Be Alive. Vrij rommelig nummer, maar altijd nog 
beter dan disco (smile). When I Hit My Stride 
daarentegen is wat je noemt vakmanschap 
inzake rockabilly. J e 
hoort Paul 
Burlison ademen 
in het Johnny 
Burnette Trio 
sfeertje van deze 
titelsong. Yep! 
Vervolgens op de 
countrytour in A 
Date With Fate 
(niet bepaald 
de naam van 
een lieftallige 
j o n g e d a m e , 
maar het 
n o o d l o t , 
dat met 
verschillenden 
onder ons ooit 
een keer het handje gehouden heeft). De 
troebele oogjes mogen weer hun werk 
doen in een supergaaf Everly Brothers alike 
self penned Blue Refrain, dat af en toe 
zelfs nog de ster van de jonge Cliff Richard 
& The Shadows laat schitteren. Ook de Di 
Maggio’s coveren, maar net ietsje anders. 
Geen platonische Walk The Line, nee, een 
verfrissende doch herkenbare gitaargenieke 
kopie van Johnny Cash’s meeloper uit de 
50’s. G-o-e-d! Roger Miller’s early 60’s revival 
If You Want Me To zit lekker in elkaar, goeie 
countryrocker, met Duane Eddy guitarlicks. 
Felice en Boudleaux’s pennenvruchtje, 
Raining In My Heart, dat Buddy Holly voor de 
afwisseling eens mocht zingen in plaats van 
de Everly’s, vind ik niet zo’n geslaagde cover. 
Te rommelig voor zo’n gevoelig nummer. 
Bij Latin Night denk je eigenlijk meer aan 
zuiderlijke klanken uit Romaanse contreien, 
echter als je de ogen dicht doet, lijkt het wel 
alsof René Shuman himself hier zingt (ook 
qua sound)! Dit toont de diverse achtergrond 
van met name Marco Di Maggio. High level 

late 40’s d’wappen in a 
swinging mood met A 
Lotta Swing. Elvis wordt 
bij de vleet gecoverd. 
Op haar eigenzinnige 
manier brengt de band, 
met gevoel voor de 50’s 
sound en ruimte voor 
een solo voor kwijlende 
gitaarfreaks, I Got 
Stung. Crazy From You 
is wederom country en 
in het Restless-achtige 
Uptown kan men toch 
echt Roy Orbison’s Uptown 
lichtjes in het refrein horen 
doorklinken. Ook eenzame traantjes vallen, 
zo meldt ons het countrynummer Lonely 
Tears Will Fall. Daarentegen is Mystery Girl 
een voorbeeld van een, in early 60’s Cliff & 
Shadows sound, bezongen signorita. De instro 
Bruno is een ode aan de overleden vader van 
de Di Maggio Brothers. Een waardig afscheid 
van een eveneens waardevol album. Info: 
www.areapirata.com (Henri Smeets)

SUSPENTED TIME
ASTROPHONIX

Area Pirata, TR2007-1/AP0C7 

De Italiaanse, in 2002 opgerichte, band 
rondom de pas 20 jarige Simone Di Maggio 
(neefje van)(leadgitaar) en verder bestaande 

uit Lorenzo “Larry Kotroz” 
Cotrozzi op drums en 
Daniele “Danny La Torre” 
Torrini op contrabas, is een 
band die met 50’s bezetting 
zoiets als powersurfrock 
opneemt, met een duidelijke 
hardrock gitaarinslag. 
Kwestie van smaak. Met wat 
fantasie komt de band af en 
toe in sommige nummers in 
de buurt van de band 13 Cats 
(het project rondom Slim Jim 
Phantom (Stray Cats), Smutty 
Smith (Rockats), Danny B 
Harvey (Rockats) en Tim Polecat 
(Polecats)). 
Rave On heeft niets van doen 
met Buddy Holly’s nummer, 

maar is een self penned nummer van de 
band met een hoog powersurfrock gehalte, 
opgenomen in de studio van befaamde 
rockabillyoom Marco Di Maggio. De 
contrabas evenwel klinkt hier bijna als een 
basgitaar, dus dient wellicht 
meer als gimmick en dat geldt 
eveneens voor de Gretsch die 
hier ‘misbruikt’ wordt voor een 
hardrocksound. Hypermoderne 
rockabilly is te horen in City Of 
Vice en The Rejected kon zo van 
een hardrock-CD voor softies 
geplukt zijn. We hebben lang 
moeten wachten, maar in het 
vierde nummer horen we dan 
eindelijk iets doorklinken wat 
ook thuishoort in een 50’s 
styled magazine als Boppin’ 
Around: titelsong Suspended 
Time. Doe de ogen dicht en 
je hoort de talkpoederversie 
van de jonge Stray Cats. Goed 

voor baby’s billies, 
maar niet ruw genoeg 
voor pure rock-a-
billies. Niettemin, het 
nummer is best aardig. 
Zeker na de eerste drie 
songs van dit album. 
You’ll Be Mine zeg 
je alleen als je heel 
ruim denkend bent 
inzake rockabilly. Bij 
Mr. Lie zeg je dat, 
niet gelogen, zeer 
zeker! Hier komt 

de band enigszins in de 
buurt van de jonge Stray Cats, zonder dat ze 
zich daarmee identificeren trouwens (maar 
de invloed is overduidelijk hoorbaar). Lekker 
surfen op een flinterdun surfboardje tussen 
de puristische rockabillyhaaien door in Never 
Did It For Romance. Hap hap hap, maar 
het surfboardje blijft heel! Sweet Dreams 
(Are Made Of This) is een zeer geslaagde 
powersurf cover van de tachtiger jaren hit 
van de popband Eurythmics. Cool! ‘Wat ome 
Marco kan, kan ik ook’, moet Simone zich 
gedacht hebben en speelt een wervelende 
rockabillyswinger: Guitar Madness, met 
eveneens een solo-rol voor de contrabas en 
de drums. De punkrocker Fate Is Fake doet 
de deur van dit album letterlijk en figuurlijk 
dicht. Desondanks een opvallend album 
en je weet het: verandering van spijs doet 
eten, toch? Info: www.areapirata.com (Henri 
Smeets)

TEDDY TRIGGER & THE 
GATLING GUNS

Raucous Records, RAUCD 189 

Tja, zo’n bandnaam is een inkoppertje voor 
een redacteur: haal de trekker van je pistool 
over en schiet er maar op los! Hahaaaaaaa. 
Gelegenheid daartoe geeft de band volop, 
want zoals op de CD-hoes reeds te lezen valt, 
gooit deze Noorse band het traditionele 
rockabilly speelschema volledig overboord. 
Desondanks is het genietbare ruwe power-
rockabilly.
De band telt de illustere verschijningen Fred 
op contrabas, Anders op gitaar, Torgeir op 
drums en Teddy Trigger himself op vocals. 
De CD is overgoten met een overdosis galm 
en Get A Life laat je daardoor eventjes een 
marsman voelen in outer space. Ondanks 
dat de band wil doen geloven dat ze 
revolutionaire rockabilly maken, zit Break 

Up in het traditionele neo-rockabilly 
vaarwater. 
Dat geldt 
niet voor 
Breath It, 
dat meer 
weg heeft 
van poppy 
r o c k a b i l l y . 
De hel wordt 
op zijn kop 
gezet met 
powerbilly Tied 
To Hell en na 
het uitmaken 
(Break Up) 
gaan we nu 
doorbreken met 
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onze nieuwe ‘aanwinst’ 
in powerbluesabilly 
Break Through. Dat 
de band niet echt 
vernieuwend is, 
blijkt ook weer in de 
‘tradbilly’ Bad Moon 
Bopster. Movin’ Up 
zet deze lijn voort. 
Op zich zit het album 
wel fatsoenlijk in 
elkaar, toch is het 
allemaal wat te 
gewoontjes om van 
een nieuwe sensatie te spreken. Men heeft 
geprobeerd met een overgeproduceerde CD 
een ruwe vette sound neer te zetten. Lijkt 
eerder een album te zijn dat goed aanslaat 
bij de nieuwe generatie rockabillyfans, voor 
wie het allemaal niet ‘power’ genoeg kan 
zijn. Hier en daar is het wat overdreven, als 
het maar ‘bangt’ [bengt] (van headbangen). 
Een trend die duidelijk waarneembaar is 
bij jonge bands bestaande uit teenies of 
twens. Volcano is daar een schitterend 
voorbeeld van. Wild Wild Love, een eigen 
verzinsel net als de ander songs op dit 
album, kon daarentegen weer geschreven 
zijn voor de dertigers en veertigers aan het 
rockabillyfront. Man’s Lust is net zo driving 
als wat de titel suggereert! Daar waar 
ik gewoonlijk een vergelijking placht te 
trekken met andere artiesten om een idee 
te geven van hoe een nummer klinkt, moet 
ik de band evenwel een compliment maken. 
De nummers klinken geen van allen als die 
van andere artiesten, ook al hoor je duidelijk 
wel invloeden van anderen doorklinken (kan 
ook niet anders). Rocketeer en Early In The 
Morning (niet de Buddy Holly/ Bobby Darin 
song) zijn weer traditionele rockabilles 
(tradbillies). Alleen de zang is, net zoals 
op de meeste nummers, wat schreeuwerig. 
American styled neo-rockabilly en zelfs een 
vleugje British teddyboy rock ‘n’ roll ontwaren 
we in I Go For Rock, Maple Hill en afsluiter 
Trouble. Problemen zal de band desondanks 
niet krijgen, want de doelgroep is duidelijk: 
de nieuwe generatie rockabillies, die nog 
niet eens mama’s buik verlaten hebben, toen 
de rock ‘n’ roll revival eind jaren zeventig en 
begin jaren tachtig diezelfde mama’s, nog in 
hun eigen teens, liet dromen van baby’s. Info: 
www.raucousrecords.com (Henri Smeets)

Revival R&R CD’s
(‘70s & ‘80s)

ROCK ‘N ROLL MAN/ MAL 
GRAY & THE WILD ANGELS

Rockstar Records, RSRCD 029

Een uniek muzikaal document is dit album met 
maar liefst 32 songs, namelijk 22 opnamen 
van Mal Gray & the Wild Angels, twee 
versies van twee nummers die Gene Vincent 
met The Wild Angels opnam en vier tracks 
van Mal Gray zelf. Op de CD staat dat het 
om niet eerder uitgebrachte opnamen gaat, 
maar dat waag ik een beetje te betwijfelen, 
omdat een groot aantal van die songs al 
eerder op hun singles en elpees verschenen. 
Maar omdat die platen zo zeldzaam zijn zou 
dit album al een heel goed en betaalbaar 

alternatief zijn voor die 
dure collectors items. Ik 
denk eigenlijk zelf veel 
meer dat aan een aantal 
van die Wild Angels 
nummers iets toegevoegd 
is of anderszins iets 
veranderd zijn, want als 
ik naar songs luister die 
The Wild Angels al eerder 
opnamen, zoals Forty 
Days, Mean Woman Blues 
en Buzz Buzz A Diddle It 
klinkt dat mij toch hele veel 

in de lijn van de vorige opnamen 
uit de jaren ‘60 en ‘70. Op dit album staan 
de bekende rock ‘n’ roll-klassiekers van Elvis, 
Eddie Cochran, Chuck Berry, Jerry Lee Lewis, 
Buddy Holly, Carl Perkins, Gene Vincent en 
Buddy Holly. Naast stevige authentieke rock 
‘n’ roll ook aandacht voor mooi ingetogen 
werk als When Will I Be Loved (prima versie 
met gave zang) en de mooie ballad Dearest. 
Het handelsmerk voor The Wild Angels is 
naast de energieke rock ‘n’ roll stijl, de rauwe 
zang van Mal Gray, vooral ook de dynamische 
pianostijl van Bill Kingston. Uniek is verder 
ook het interview met Gene Vincent en 
de twee takes van de twee nummers die 
Gene Vincent met The Wild Angels opnam 
(I Hear That Lonesome Whistle 
en Good Golly Miss Molly). De 
CD wordt besloten door vier 
songs van Mal Gray zelf met een 
begeleidingsband met onder 
meer gitarist Dave Briggs in de 
gelederen. Het titelnummer is 
leuke swingende rock ‘n’ roll over 
de ontmoetingen van Mal Gray 
met Gene Vinent, Bill Haley en Fats 
Domino. Een beetje commercieel 
daarentegen, maar ook in de jaren 
‘70 stijl klinkt Good Morning Little 
Schoolgirl. Ook de rauwe versie 
van Sea of Heartbreak kan mij 
evenals de uitsmijter Rock ‘n Roll 
Rebel zeker behoren. De uitsmijter 
is gewoon het beter jatwerk, want 
het is niets anders dan Rockabilly 
Rebel van Matchbox, maar dan het woord 
rockabilly vervangen door rock ‘n’ roll en 
ook de stijl aangepast van rockabilly naar 
rock ‘n’ roll. Ook een compliment voor het 
CD-boekje met een uitgebreide Mal Gray 
Story en unieke foto’s met Bill Haley en Gene 
Vincent en uit de gloriedagen van The Wild 
Angels. Voor alle informatie over Mal Gray: 
www.americanmusicconnection.co.uk - Voor 
alle informatie over Rockstar releases kan je 
ouderwets contact opnemen met Rockstar 
Records, PO Box 22, Woodford Greene, Essex 
IG8 DEH (GB) (Frank Nelissen)

Recente jaren
‘50 & ‘60 CD’s

GONNA SHAKE THIS SHACK 
TONIGHT!

Bear Family Records, BCD 16864

Wat de That’ll Flat Git It reeks voor rockabilly 
is, lijkt inmiddels de Gonna Shake This Shack 
Tonight de serie te worden voor alles wat – 
oneerbiedig gezegd – nét geen rockabilly is, 

oftewel – een stuk eerbiediger gezegd – wat 
honky tonk, countrybop, western swing en 
aanverwant is, terwijl het toch dicht tegen 
de rock ‘n’ roll zit. Met het verschil dat de 
Gonna Shake This Shack Tonight altijd om 
een bepaalde artiest of groep draait. Tot nu 
toe dan.
Deze keer heeft Bear Family 30 diverse tracks 
op een verzamelaar bijeengebracht. Nu ben 
ik niet de eerst aangewezene in onze Boppin’ 
Around-ploeg om dit genre te bespreken, 
maar om aan te geven dat het af en toe fijn 
is om wat verder dan je rockabillyneus te 
kijken wil ik toch een poging wagen. Want 
wat dacht je van de uitstekende uitvoering 
van The Cues’ Burn That Candle van Charline 
Arthur. Okay, Bill Haley ging met de hit lopen, 
maar wat had ik het dat meiske gegund! Ze 
heeft een uitgesproken felle, enthousiaste 
en vooral toch zuivere stem. Eveneens zwart 
van origine is de melodieuze meezinger Ko 
Ko Mo, origineel van Gene & Eunice, maar in 
de versie van de cowboy Hawkshaw Hawkins 
bevalt het eveneens. Absolute favoriet van 
onze The Hillbilly Boogiemen zal zonder 
twijfel de felle viool in Terry Fell’s Truck 
Driving Men zijn. Dichter bij de rock ‘n’ roll, 
maar toch daterend uit 1952 is de Tennessee 
Ernie Ford cover Blackberry Boogie door 

Johnnie Lee 
Wills & his 
Boys. Bijna 
zo rockend 
als later 
Bill Haley 
het deed. 
De meeste 
a r t i e s t e n 
k o m e n 
verder op 
het album 
e n k e l e 
k e r e n 
t e r u g , 
zo ook 
J o h n n i e 
Lee Wills 

die als blanke 
in 1952 al een behoorlijke back-beat neerzet, 
ook in bijvoorbeeld het nummer Oo Oooh 
Daddy. Dat western-swing een cross-over is 
van country en swing maakt Martha Carson 
duidelijk middels haar Satisfied, niet in het 
laatste plaats dankzij de aanwezige trompet. 
Sommige pre-rock ‘n’ roll countryboogies zijn 
ook al verrekt swingend, zo wordt bewezen 
met Lee Bell (Beatin’ Out The Boogie) door 
Hank Penny (Hadacillin Boogie), en door 
de meer bekendere Davis Sisters (Christmas 
Boogie).
Vele rockers onder ons hebben toch een 
zwak voor deze muziek van vóór de rock ‘n’ 
roll-boom. Voor diegenen die zich als Boppin’ 
Around lezer zal afvragen of dat ook voor 
hem of haar geldt raad ik volmondig deze 
CD aan. Natuurlijk op eigen risico, maar 
desalniettemin… Info: www.bear-family.de 
(Frans van Dongen) 

WILD ROCKIN’ WITH VOCAL 
BACKING

Collector Records, CLCD 4516

Collector CD’s zijn vaak thematisch van aard 
wat een voordeel kan zijn naar gelang je 
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smaak want je kunt 
gerichter te werk gaan 
in de CD-bakken. Eind 
jaren ‘50 rock ‘n’ roll 
is vaak voorzien van 
backin’ vocals en het 
resultaat is dan op 
doo-wop gebaseerde 
rock ‘n’ roll met hier 
het ultieme voorbeeld 
Crazy Little Mama 
door The Van-Dells 
(wat niet anders is 
als het nummer At 
My Front Door van 
The Eldorados). 
Echter, soms duiken 
er zoetsappige 
dameskoortjes op en dan wordt het vaak 
een ander verhaal. Voorbeelden hiervan 
zijn de bijdragen van Keith Parkera (Release 
Me) en The Kisses With M. King & His Crowd 
With Ted Forbes (juist, ja) die het nummer 
The Flirt brengen. Op zich prima rock ‘n’ 
roll, maar de flauwe achtergrondzang gooit 
roet in het eten. Een stuk aardiger is dan 
weer Mississippi Ride door The Beavers & 
Sundowners en Casual Little Girl door Little 
Johnny Sala waarbij de achtergrondzang 
niet hinderlijk is en warempel wat toevoegt. 
Helemaal top is daarentegen de song 
The Fugitive, een werkelijk wilde rocker 
door The Thunderbirds. Hier blijven de 
achtergrondvocalen waar ze horen: op de 
achtergrond! Wat een vreemd einde heeft 
deze zong trouwens. Het houdt ineens op en 
vervolgens horen we sirenes. Waarschijnlijk 
worden de muzikanten afgemat naar het 
dichtstbijzijnde ziekenhuis vervoerd. Iets 
geheel anders, maar zeker uitstekend is 
het jivenummer Carnival 
Rock ‘n’ Roll waarvan het 
uitgerekend niet bekend is 
wie de uitvoerende groep 
is. De sound lijkt wat op 
die van Freddie Bell & the 
Bell Boys. Niet echt met 
backingvocals is I’d Wait 
Forever door The Del Royals. 
Zij vertolken het nummer 
namelijk met duozang. 
Opvallend is de saxsolo die 
verdomd veel lijkt op de tune 
van de sketches van de latere 
(doch reeds overleden) Britse 
komiek Benny Hill! O ja, we 
hebben nog een vreemde 
eend in de bijt op deze CD, 
en wel het instrumentale 
Rock De La Risa van The Bluenotes (die 
komen we vaker op Collector CD’s tegen) 
want als ‘backing vocals’ fungeert hier een 
aanstekelijke lachbui.
Deze CD is niet echt iets voor rockabillies, voor 
ander rockerspluimage kan de muziek best 
interessant zijn. Info: www.collectorrecords.
nl (Frans van Dongen)

EASY TO LOVE: THE SUN 
YEARS, PLUS
MACK SELF

Bear Family Records, BCD 16519 AH

In juni maakte Sun rocker Mack Self op de 
Rockabilly Rave zijn Europees debuut. Geen 

moment te vroeg: 
Mack is ondertussen 77 
jaar. Mack Self bracht 
één single uit op Sun 
en één op Sun sublabel 
Phillips International, 
waarvan Easy To Love en 
Everyday countrywalsjes 
zijn. Mad At You is 
springeringe countrybilly 
(altijd gedacht dat die 
tweede stem Charlie 
Feathers was, blijkt het 
contrabassist Jimmy 
Evans), Willie Brown 
is een westernthema 
verpakt in rock ‘n’ roll met 
sax, een kruising tussen 
Tom Dooley (Kingston 

Trio), Don’t Take Your Guns To Town (Johnny 
Cash) en The Three Bells (The Browns). 
Bear Family biedt twee alternatieve Easy 
To Loves (nóg countrier door de fiddle die 
de uiteindelijke release niet haalde), twee 
extra Everydays, en een bonus Mad At You 
en Willie Brown die niet onderdoen voor de 
officiële versie. Later ontdekt werk is Mack’s 
rockabillyklepper Vibrate (voorzien van een 
nauwelijks verschillende alternatieve versie), 
het countrywalsje Little One (inclusief valse 
start waarin meer gevloekt, gehoest en 
gelachen dan gespeeld wordt), een royale 
portie Loving Memories (3 versies + 2 false 
starts) en de één-man-op-een-akoestische-
gitaar demo van Got You On My Mind 
waarvan nog steeds niet duidelijk is of dit 
nu Mack Self of Ernie Chaffin is. Mack zelf 
(die woordspeling konden we niet laten) kan 
zich herkennen in de stem, maar geeft eerlijk 

toe dat ie niet zeker 
is en zich het liedje 
niet herinnert. Eén 
Sun nummer op 
deze CD lijkt me 
echt ‘nieuw’: Going 
Crazy, een vrolijke 
countrydeun in de 
lijn van Mad At 
You, hier in drie 
erg verschillende 
versies. Post 
Sun zijn twee 
onuitgebrachte 
voor Hi 
o p g e n o m e n 
door Bill Black 
g e p r o d u c e d e 

twangy countryrock 
songs uit 1962, een door Chips Moman 
geproducede country single uit datzelfde 
jaar (let op het mambo-ënde That Mexican 
Limbo), twee onuitgebrachte Sun tracks 
uit 1967 (een snelle Folsom Prison die werd 
opgenomen als opwarmertje om de balans te 
regelen en zo spontaan is dat Mack de strofes 
verwisselt + een twangy countrypopsong 
met duidelijke Cash invloed), en tenslotte 
een meer dan gemiddeld goeie countrysong 
uit 1972. En als dit alles u nog niet obscuur 
genoeg is: When Darkness Falls In Memphis 
werd opgenomen door de telefoon! U kan 
het met telefonische interviewfragmenten 
beluisteren achteraan de CD als bewijs dat 
Mack nog steeds wondermooie country uit 
de mouw kan schudden. 

Blij dat Mack Self in de herfst van zijn leven 
de erkenning krijgt die hij getuige deze CD 
meer dan verdient. Info: www.bear-family.
de (Frantic Franky)

SH-BOOM
(LIFE COULD BE A DREAM)

BOBBY WILLIAMSON
Bear Family Records, BCD 16843 AH

Nooit gehoord van Bobby Williamson? Dat is 
geen schande, want hij was een hillbillyzanger 
zoals er begin jaren ‘50 massa’s waren: 
meer talent dan ambitie, best succesvol 

lokaal en wellicht 

zelfs regionaal, maar nooit 
nationaal doorgebroken. Williamson nam 
in zijn hele leven exact 22 kantjes op, goed 
voor 10 singles op RCA Victor tussen 1952 en 
1954, en het mag gezien de tijdsgeest geen 
verwondering wekken dat het merendeel 
van die opnames traag en medium-tempo is 
en het midden houdt tussen countrycroon, 
novelty, en de toen gebruikelijke ge-update 
her-interpretatie van Hank Williams, waarbij 
de occasionele jodel en snik in de stem niet 
ontbreekt. Zeker niet slecht, Williamson 
brengt dit alles op gedegen en overtuigende 
wijze, maar toch een beetje dertien in een 
dozijn. Nee, het is dat handjevol up-tempo 
tracks die het ‘m doen: de honky tonk piano 
die klinkt als een vibrafoon in Let Me Know, 
de houterige (bijna ska) drums in Willamson’s 
countrycover van Sh-Boom, de drumrolls in 
Love March. En tegelijkertijd klinkt het up-
tempo Lovin’ Around dan weer meer varieté 
dan rock ‘n’ roll. Volgens mij probeerde 
Williamson (of RCA) zowat elke stijl uit. 
Baatte het niet, dan schaadde het niet, en 
helaas heeft het voor Bobby Williamson 
niet gebaat. Deze CD noopt niet tot het 
herschrijven van de muziekgeschiedenis, de 
opwarming van de aarde zal er niet door 
gestopt worden, maar de wereld is een dik 
uur zalig relaxte muziek rijker, en dat is ook 
veel waard. Williamson stopte midden jaren 
‘60 met de muziek, al wordt in het CD-boekje 
niet gezegd waarom. De one nighters in 
kroegen en achterafzaaltjes beu? Toch meer 
een familieman dan een artiest? Was het 
gewoon op? Of uiteindelijk meer gezond 
verstand dan ambitie? We zullen het wellicht 
nooit weten, want Williamson overleed in 
1996. Moge deze CD de herinnering aan 
hem eeuwig levend houden. Info: www.
bear-family.de (Frantic Franky)
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KOOLIT:
THE SUN YEARS, PLUS

TOMMY BLAKE
Bear Family Records, BCD 16797 AH

Bear Family bracht door de jaren heen de 
definitieve Sun-dities van alle grote namen op 
Sam Phillips’ magische label, nu belicht de reeks 
The Sun Years, Plus de mindere goden door 

hun beperkte, doch volledige Sun-werk 

te plaatsen in 
het kader van wat ze buiten Sun uitspookten. 
Na Ernie Chaffin, Malcolm Yelvington en Gene 
Simmons is het de beurt aan Tommy Blake, en 
het blijft onwaarschijnlijk dat van iemand die 
welgeteld twee singles uitbracht op Sun 50 
jaar na datum een CD van een uur verschijnt. 
Wat u geacht wordt al in huis te hebben zijn 
Flat Foot Sam, Lordy Hoody, en I Dig You Baby, 
drie lappen lillende rock ‘n’ roll die gerust 
naast het beste van Sun mogen staan, net 
als Shake Around en You Better Believe It die 
ontdekt werden toen slimme jongens de Sun-
kluizen begonnen uit te mesten. En als u uw 
shit erg goed kent, kent u ook het lichtelijk 
sleazy strollende $ F-olding Money $ (1959, 
Recco) en Blake’s originele Honky Tonk Mind 
(The Woman I Need), samen met All Night 
Long (het origineel van Lordy Hoody) in 1988 
vrijgegeven door RCA waar het sinds 1957 
lag te rotten in de archieven. Tommy Blake is 
inderdaad de componist van de dikke hit van 
Johnny Horton, al nam Horton het vier dagen 
voor Blake op. De legale rotzooi achter dit 
alles kan u op uw gemak nalezen in het dikke 
CD-boekje. Overigens nam Blake wel vaker 
de verkeerde beslissing: in het CD-booklet 
staat het contract afgedrukt, geschreven op 
briefpapier van een motel, waarmee Blake 
op 7 februari 1961 voor 100 dollar zijn Tender 
Years verkocht aan ene Darrell Edwards. 
George Jones zou er een miljoenenhit mee 
scoren, Johnny Hallyday idem dito met de 
Franse vertaling Tes Tendres Années, en wij 
kennen het als Willeke Alberti’s Spiegelbeeld.
En dat is alles wat betreft Tommy Blake. Niet? 
Niet dus: deze CD biedt u twee singles die 
Blake uitbracht vóór Sun (Koolit is hiccuppende 
rurale rockabilly, Mister Hoody is een mambo-
ende gitaarinstro, de B-kantjes zijn trage 
country), het reeds vermelde $ F-olding Money 
$ (B-kant The Hanging Judge is een opvallend 
laag gezongen westernballad met opnieuw 
een mamboritme), en de twee reeds vermelde 

RCA tracks. De berebehandeling betekent 
dat u daarbovenop nog heel wat extra’s 
krijgt, zoals de onuitgebrachte wilde post 
Sun rocker Cool Alligator uit 1958, blijkbaar 
bedoeld als single, want Blake nam toen ook 
een ballad op. De hoofdmoot zijn evenwel 
een tiental onuitgebrachte Sun opnames, 
enerzijds twee  alternatieve Shake Arounds 
en twee alternatieve You Better Believe Its 
(van dezelfde sessie als de bekende versies, 
dus echt veel verschil zit er niet op), anderzijds 
een tape die Blake op zijn eentje opnam 
met elektrische gitaar. Die toont vooral dat 
Blake een verdomd goeie balladeer was die 
probleemloos mooie country melodieën uit 
de mouw kon schudden, en het is een genot 
om de embryonale versies van Shake Around 
en You Better Believe It te horen.
Eerherstel voor een te vaak over het hoofd 
geziene rocker! En als u zich afvraagt waarom 
Tommy Blake niet naar Europa komt: de 
man werd na een leven vol drank, drugs en 
vrouwen op kerstdag 1985 door zijn eigen 
vrouw doodgeschoten. Info: www.bear-
family.de (Frantic Franky)

ASSAULT THE 
ROCK AND ROLL ERA

HOMER & JETHRO
Bear Family Records, BCD 16857 AR

Sinds de uitvinding van de geluidsdrager 
(Edison, 1877) bestaat de hit, én mensen die 
menen dat je het best een hit kan scoren met 
een grappig liedje of een grappige versie van 
een bestaande hit. De parodie, jawel, waarop 
heel wat artiesten een hele carrière bouwden. 
Spike Jones & His City Slickers! Stan Freberg! 
The Smothers Brothers! The Geezinslaw 
Brothers! Weird Al Yankovic! André Van Duin! 
En Homer & Jethro, van de jaren ‘40 tot ‘60 
de beste en beroemdste countryparodisten. 
Comedy routines maakte trouwens altijd 
al deel uit van 

countrymuziek. Je kan geen 
foto zien van een oude countryrevue of er 
staat wel iemand tussen verkleed als hillbilly 
of vogelverschrikker. Meestal de bassist, 
omdat de contrabas zich nu eenmaal het 
beste leent tot capriolen.
Toen RCA Victor in 1949 Homer & Jethro 
tekende hadden die hun act al meer dan 15 
jaar geperfectioneerd on the road, op de 
radio, via een reeks platen voor King Records, 

en zelfs kortstondig bij Spike Jones. Het 
rock ‘n’ roll tijdperk in de titel van deze CD 
(een uitgebreide versie van de gelijknamige 
Bear Family LP uit 1988) mag je evenwel niet 
letterlijk nemen. Deze CD bevat  31 songs 
opgenomen tussen 1951 en 1968, en daarvan 
kunnen enkel Hound Dog (in twee versies), At 
The Hop (bij hen wordt het At The Flop!), Blue 
Suede Shoes, Green Door en Heartbreak Hotel 
als echte rock ‘n’ roll beschouwd worden. Of 
beter gezegd als rockabilly die qua sound niet 
verschilt van de rockabilly zoals andere majors 
die uitbrachten en zoals die te beluisteren 
valt op de That’ll Flat Get It reeks. RCA zette 
immers zijn beste studiomuzikanten op de 
Homer & Jethro platen, zoals Chet Atkins, 
Bob Moore, The Jordanaires, Floyd Cramer, 
Hank Garland, Owen Bradley, Grady Martin, 
Buddy Harman, Pig Robbins, Jerry Reed... 
Ook Jethro’s bluegrass mandoline is vaak 
prominent aanwezig. Rock Boogie en Middle-
Aged Teenager zijn sympathieke pogingen 
om zelf een rock ‘n’ roll song te verzinnen, 
maar het leeuwendeel van de tracks zijn 
parodieën op de countryhits uit die dagen: 
Kawliga, Hey Good Lookin’, Settin’ The 
Woods On Fire, Jambalaya, Oh Lonesome Me, 
Ballad Of Davy Crockett (Davy Crew-Cut!), 
16 Tons, Guess Things Happen That Way, 
Battle Of New Orleans, My Special Angel, 
I’m Movin’ On, Don’t Let The Stars Get In 
Your Eyes, Yellow Rose Of Texas. Naarmate 
de jaren vorderen krijgen we ook Homer & 
Jethro’s versies van Itys Bitsy Teenie Weenie 
Enzovoort Bikini, I Wanna Hold Your Hand en 
She Loves You van The Beatles, Winchester 
Cathedral, Little Arrows, tot zelfs een erg 
sixties Mohair Sam (hier No Hair Sam!) met 
orgel. Let wel op: Homer & Jethro gingen 
meestal voor de subtiele aanpak door op de 
bestaande hits een nieuwe, domme tekst te 
schrijven (in tegenstelling tot bijvoorbeeld de 
anarchistische chaos van Spike Jones), en Bear 
Family verwent de liefhebbers door al die 
teksten af te drukken in het dikke CD-boekje. 
Op zijn best leidt die aanpak tot het soort 
corny hillbilly humor waar recenter ook Dave 
& Deke hun voordeel mee deden. 
Op Youtube staan heel wat Homer & Jethro 
clips. Info: www.bear-family.de (Frantic 
Franky) 

THE GOLDRUSH IS OVER
HANK SNOW

Bear Family BCD, 16813 AH

Dit is een erg goeie CD. Als je weet wat je in 
huis haalt...
Het grondbeginsel van de Gonna Shake This 
Shack Tonight reeks is (ik heb het voor alle 
zekerheid nog eens nagekeken op de Bear 
Family site) “country boys from the mid 
1940’s onwards get hip to the jive: where the 
first generation rockabilly stars got half their 
style and half their cool”. Maar is Hank Snow 
een rock ‘n’ roll pionier? Nam hij ooit proto-
rockabilly op? Ik dacht het niet. Snow had 
naar verluidt zelfs een hardnekkige hekel aan 
rock ‘n’ roll. Is Hula Rock (1956) rock? Nee. 
Is het een erg goeie song? Jazeker, als u van 
Hawaiiaanse countryboogie houdt. Was Snow 
een erg goeie countryzanger ? Het zal wel 
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zijn! Hank Snow nam volgens de 
laatste telling vanaf 1934 exact 833 nummers 
op voor RCA, tot RCA hem ontsloeg in 1981. 
De executive die dat besloot nadat RCA 
meer dan 100 LP’s lang aan Hank Snow had 
verdiend zou ik graag hoogstpersoonlijk op 
zijn gezicht slaan. Was waarschijnlijk hetzelfde 
vetbetaalde kereltje dat in 1986 besloot dat 
Columbia Johnny Cash op straat moest zetten 
na 28 jaar trouwe dienst. Maar ik wijk af, en 
daar houdt mijn hoofdredacteur niet van. 
Snow begon zijn carrière begin jaren ‘30 
als jodelende ranger in de stijl van Jimmie 
Rodgers en eindigde zijn carrière op het 
podium van de Grand Ole Opry naast Alan 
Jackson en Garth Brooks. Als je hits scoort in 
de jaren ’50, ‘60 én ’70 móét je erg goed zijn. 
Bear Family heeft al een indrukwekkend Hans 
Snow re-issue programma achter de rug (6 
CD-dozen, samen goed voor 39 CD’s - ik wil 
ze niet onder mijn arm dragen), en uit die 
stapel zo hoog als de heuvels van Tennessee 
zouden deze 30 tracks dus Snow’s meest rock 
‘n’ roll-achtige songs moeten zijn. Mag ik zo 
vrij zijn dat te betwijfelen? Als Hula Rock mag 
doorgaan voor rock ‘n’ roll, mag Rockin Rollin’ 
Ocean dat ook, en dat staat hier niét op. Deze 
CD is wel een erg goeie Snow verzamelaar, 
met alles wat u van de man in huis moet 
hebben: I’m Moving On (Snow is componist 
en originele uitvoerder van deze klassieker), 
Rhumba Boogie, The Golden Rocket, Reindeer 
Boogie, I’ve Been Everywhere, Honeymoon 
On A Rocketship. We krijgen ook enkele 
oudere nummers zoals Blue Ranger (1945), 
die vooral aantonen dat wat de man met de 
neus-ste stem aller tijden later deed gewoon 
een aan de tijden en aan alle rages (mambo, 
rumba, Hawaiiaanse muziek, kerstliedjes, het 
space age thema...) aangepaste versie was 
van wat ie altijd al had gedaan. De meeste 
andere tracks lijken dan weer 
geselecteerd op basis van het 
feit dat ze vooral bekend zijn 
in de versies van anderen: I’m 
Here To Get My Baby Out Of 
Jail (Everly’s), A Fool Such As 
I (Bill Haley, Elvis - had ik u al 
verteld dat Snow de eerste 
manager van Elvis was? En 
toen kwam Kolonel Parker 
op de proppen...), One More 
Ride (Johnny Cash), Wreck 
Of The Old 97 (Cash, Hank 
C. Burnette), en het killer 
country Miller’s Cave (Louis 

Armstrong!).
Samengevat : nauwelijks als rock ‘n’ roll te 
bestempelen, maar voor wie houdt van old 
skool country een erg goeie CD. Of had ik dat 
al gezegd ? En natuurlijk een pak goedkoper 
dan die 6 dozen. Op hanksnow.com kan u 
Hank Snow drinkbekers, -nummerplaten en 
-oorbellen kopen. Info: www.bear-family.de 
(Frantic Franky)

HOT STEAMY LOVERS 
VOL. 3 + 4 + 5

Collector Records, CLCD 4511 + 4512 + 4513

Deel 1 en 2 waren nauwelijks uit of ze 
worden ze al op de hielen gezeten door 
3, 4 en 5: Collector heeft een nieuwe bron 
aangeboord! Het principe: 3 x 33 covers van 
bekende en minder bekende rock ‘n’ roll 
songs in alle mogelijke stijlen die Collector 
typeren: wazige white rock, electrified 
country, rollende ragtime piano’s, jaren ‘60 
rock ‘n’ roll (aha, u dacht dat Greasy Rock 
And Roll daar het monopolie op had) en 
instrumentals allerhande. De manier waarop 
gecove-rd wordt varieert van noot voor noot 
gecopiëerd tot totaal onbegrijpelijk, zoals 
Lalo Guerrero’s chiwawa versie van Hound 
Dog, Piano Red’s live honky tonk piano 
boogie Right String Baby But The Wrong Yo 
Yo, of de medium tempo country pianoversie 
van Are You Lonesome 
Tonight door ene 
Herman Schmerdley, 
niet echt een naam 
om carrière mee te 
maken. Bekendste 
nummer is de op 
orkaankracht loeiende 
s a x o f o o n s t o m p e r 
Summertime van Rodney 
& The Blazers (recenter 
schaamteloos maar even 
opwindend nagedaan 
door Rob Grazebrook en 
zijn Playboys), een ander 
prijsbeest is de Mule 
Skinner Blues van Hank 
Jarman, voor één keer 
gebaseerd op de rock ‘n’ roll 
versie van The Fendermen in plaats van op de 
jodelversie van Jimmie Rodgers. Zwakste track 
is Tennessee Ernie Ford’s Blackberry Boogie 
in de tamme versie van ene Mel Berry. Nooit 
van gehoord? Houden zo! Buitenbeentje 
is de mid 60’s countryrock versie (zo klinkt 
Dickey McCanless in elk geval) van A Thing 
Called Love (in 1971 een hit voor Johnny 

Cash), en voorts 
staan deze drie 
CD’s boordevol 
merkwaardige 
opnames. Dat 
Rock-A-Beatin’ 
Boogie van Artie 
Malvin & The 
R & R Rhythm 
Rockets meer 
te maken heeft 
met de swing van 
The Treniers (het 
origineel van deze 

Bill Haley 
compositie schijnt trouwens niet van The 

Treniers maar van The Esquire Boys te zijn) of 
een Freddie Bell dan met de rock ‘n’ roll van 
Bill Haley, hey, no problemo. Maar rockabilly 
klassiekers Rock And Roll Ruby of My Baby 
Left Me in swing hoor je niet alle dagen. 
Eigenlijk net als de budget artiesten daarvoor 
verantwoordelijk, respectievelijk The Saints 
en Loren Becker. Of neem traditional Frankie 
And Johnny in de bluegrassversie van Ted 
Prillaman & The Virginia Ramblers die meer 
op cajun- dan op bluegrasspatronen steunt, 
leunt en omvervalt. Ooit een Wipe Out met 
steel gehoord? Hier zijn The Tansi Cherokees! 
Een loungy That’ll Be The Day? Collector vond 

hem op een 6-track 
cover-EP waarvan de 
platenfirma zo cheap 
was dat ze zelfs de 
moeite niet nam 
om de namen van 
de uitvoerders te 
vermelden. Om nog 
maar te zwijgen van 
de valsspelers die zich 
bijvoorbeeld Little 
Richard Moreland 
noemden, of Steve 
Drexel, acteur in Hot 
Rod Gang (1958), die 
de twee nummers 
die Gene Vincent 
in die film zong 

snel zelf uitbracht 
op single... En daarna krijg je weer een Oh 
Boy met een early 60’s feel door ene Roger 
Rudy & The Pyramid (in het enkelvoud, jawel) 
die alles weer goed maakt, want voor elke 
tenenkrullend slechte South Of The Border 
(Armando & The Chilli Peppers) staat hier wel 
een prima Short Shorts (Bill & Ronnie & The 
Jimmy Carroll Orchestra) op. 
En zo kunnen we nog wel even doorgaan. 
Meer bepaald meer dan drie en een half uur, 
zoveel waar krijgt u voor uw geld. You get 
my drift: ondergetekende raadt dit aan aan 
alle mensen die zich amuseren met het maken 
van hun eigen compilaties van ongewone 
covers, want de kwaliteit van de covers blijft 
consequent consistent. Goed om weten voor 
de verzamelaars: op volume 5 vinden we 
heel wat Australische artiesten. Alsmede 
één foutje: I Can’t Help It van Mike Callahan, 
hier opgevoerd als Hank Williams cover, 
heeft buiten de titel niets met dat nummer 
gemeen. Voor de volledige tracklist, check 
www.collectorrecords.nl (Frantic Franky)
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Recente jaren ‘50 & ‘60 
CD’s – kort besproken
WILD GUITAR ROCKERS

Collector Records, CLCD 4514

De titel Wild 
Guitar Rockers 
staat hier voor 
instrumentale 
rock ‘n’ roll 
en op volle 
snelheid rijden 
we meteen 
mee met The 
Jaguars en hun 
Dog Catcher. Dit 
is toffe hot-rod 
muziek en het 
kan nauwelijks 
wilder! Niet alles 
is even wild, maar 
dat brengt ons 
variatie. Zo is het 
mildere Mashed Potatoes een 
uitstekende rocker en The Emotions hebben 
dan ook een uitstekende gitarist in hun midden. 
The Starliters zijn een soort instrumentale 
Bill Haley & his Comets-band zo is te horen 
dankzij hun Harmony Rock. The Paladins 
zien voor hun nummer Party Time niet direct 
een hoofdrol voor de gitaar, doch voor de 
saxofoon een weggelegd. Zou Dave Gonzalez 
trouwens weten dat er in 
de jaren ’50 al een groep 
was die zich The Paladins 
noemde? Groepen als 
The Four Satins stonden 
duidelijk aan de wieg 
voor het genre dat The 
Ventures zich later 
zouden toe-eigenen. 
Hun Drop Off wordt 
wel een stuk wilder en 
sneller gebracht en dat 
is meteen het grote 
verschil tussen deze en 
de latere instrumentals 
uit de jaren ‘60. Beetle 
Boogie is al een link 
naar de latere surf, 
met dank aan The Four 
Shades. En zo vinden we meer groepen met 
illustere, doch pakkende namen als The Mad 
Plaids, The Triumphs, The Lancers en noem 
maar op.  
Ja hoor, dit is real-honest music, primitive wild 
en rare killer stuff! Leuk zijn de enkele foto’s 
van de aanwezige groepen op deze CD en de 
fanatiekeling kan zich vergapen aan de 19 
labelshots. Info: www.collectorrecords.nl (Frans 
van Dongen)

MEAN MAMAS AND DO-
RIGHT DADDIES: ROUGH & 
ROWDY HILLBILLY OF THE 

1930’s Vol. 3
Collector Records, CLCD 2878

Dit derde deel komt schijnbaar zomaar uit de 
lucht vallen, maar is het vervolg op de twee 
Rough And Rowdy Hillbilly CD’s met muziek uit 
de jaren ‘30 begin ‘40 van Bill & Cliff Carlisle 
en Bill Cox & Cliff Hobbs die enkele jaren terug 

verschenen. De roots van de rock ‘n’ roll gaan 
immers heel diep, en Collector verzamelt hier 
29 tracks uit de jaren stillekens die toch niet 
zó stil bleken wanneer de dikke 78 toeren 
werden bovengehaald. De geest van Jimmie 
Rodgers is nooit veraf, jodelen was nog een 

kunstvorm, fiddles krassen alsof 
ze een passerende trein willen 
overstemmen, vreemd vibrerende 
klanken worden ontlokt aan 
dobro’s, mandolines geven gas, 
accordeons trekken dat het een 
lieve lust is, western swing en 
ragtime echoën door de songs, 
hier en daar weerklinkt zelfs 
een toeter, stemmen klinken 
hemels. Toch is alles minder 
onschuldig dan het lijkt, want 
wie naar de teksten luistert 
hoort dat het allemaal gaat 
over Long Legged Daddies en 
Triflin’ Women die the habit 
hebben, alles weggeven, 
of juist verkopen wat ze 

vroeger gratis weggaven. Dat 
‘rowdy’ in de titel verwijst dan ook eerder naar 
de teksten, net zoals dat ‘rough’ slaat op de 
opnamekwaliteit en niet zozeer op de muziek 
zelf: die is eerder onstuimig dan wild. Bekende 
liedjes zijn Deep Elem Blues (later Jerry Lee 
Lewis), I’m A Do Right Papa (later herwerkt tot 
Frankie Miller’s True Blue) en het instrumentale 
Train Special (dat verdacht veel op die andere 
trein, de Orange Blossom Special lijkt). Namen 
die een belletje doen rinkelen zijn Al Dexter (de 

man van Pistol Packin’ 
Mama), de Carlisle 
broers en Leon Chappel 
(hier onder zijn echte 
naam Leon Chappelear). 
The Callaghan Brothers, 
Walter Hurdt, The 
Shelton Brothers, 
Sammy & Smithy, Buddy 
Jones en Evelyn Haire 
daarentegen zijn al 
lang tussen de plooien 
van de geschiedenis en 
in de afgronden der 
vergetelheid gevallen. 
Collector biedt hen 
driekwart eeuw na datum 
een digitaal platform. 
Verzamelaars van dit ultra 

zeldzaam spul mogen beginnen likkebaarden: 
deel 4 is ook al onderweg. Info: www.
collectorrecords.nl (Frantic Franky)      

HOODLUM ROCKIN’ Vol. 6
Collector Records, CLCD 4509

Van een reeks met de titel Hoodlum Rockin’ 
verwacht je rock ‘n’ roll voor nozems, maar 
dat is niet echt het sfeertje dat deze CD 
uitstraalt. Wel is het een meer dan gemiddeld 
goeie Collector, met een respectabel aantal 
tracks die toch mogen gerekend worden bij 
de betere melodieuze rockabilly en primitieve 
countrybop. Al zijn ze natuurlijk niet alle 30 
even geslaagd: Little Drummer van The Rockets 
is een merkwaardige poging om Johnny B. 
Goode te transponeren naar een drummer, 
Trucker’s Lament van Frank Bell & Aaron Smith 
heeft meer met folky bluegrass dan met rock ‘n’ 
roll te maken, het Joe Garlin Trio brouwt een wel 

heel bizarre breakdown, en zo 
vallen nog wel enkele tracks onder de Incredibly 
Strange Music noemer. Maar zolang wij kunnen 
genieten van Ain’t No Sign I Wouldn’t If I Could 
(Ford Nix & The Moonshiners), Jilted Again (The 
Collins Coins) en Snuffy Smith (Johnny Acton) 
hoort u ons niet klagen. Als Boppin’ Around 
het blad is voor een desperate 50’s lifestyle, 
is dit de geknipte soundtrack. Info: www.
collectorrecords.nl (Frantic Franky)

ROCKIN’ WITH
UNKNOWN GREATS

Collector Records, CLCD 4510

Geen woord van gelogen: we durven er een 
kratje op zetten dat u buiten het geniale 
Trapped Love van Keith Courville de 30 tracks op 
deze Collector nog nooit hebt gehoord. Waar 
heeft Cees Klop ze toch allemaal opgedolven, 
en waar blijft ie ze halen? De ingrediënten zijn 
bekend: sixties rock ‘n’ roll met de nadruk op 
rock ‘n’ roll in plaats van op sixties, krakende 
countryknakkers, white rock van halfdronken 
pubers. Het zijn natuurlijk niet allemáál Keith 
Courvilles hier, er staan namelijk ook Big 
Bopper imitaties, indianeninstrumentals, de 
occasionele cover (Midnight Special, Susie Q), 
en zelfs een vleugje zwarte doo-wop tussen. 
Veel verschil met de andere rock ‘n’ roll releases 
op Collector is er dus niet, maar deze biedt in 
elk geval een redelijke muzikale kwaliteit (de 

hifi kwaliteit daarentegen 

kraakt aan alle kanten) en 
staat vol met het soort nummers dat je in het 
pré-CD tijdperk op goed geluk per 14 kocht op 
verzamelelpees. Nu vang je er in één keer 30 
hogelijk geapprecieerd in kringen waar rock 
‘n’ roll loeihard wordt opgezet. Stoney Kilroy’s 
versie van Johnny B. Goode is even goed als 
de geniaalste Indorock! Doe er uw voordeel 
mee, in de wetenschap dat The Rhythm Surfers 
duizend keer beter waren dan U2 ooit zal zijn. 
Info: www.collectorrecords.nl (Frantic Franky)
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TAKE OFF AND MORE
LEON McAULIFFE & HIS CIMARRON BOYS

Bear Family Records, BCD 16854 AH
 
Leon McAuliffe wordt beschouwd als een 
van de beste steel gitaristen ooit. Hij leerde 

het vak begin jaren 

‘30 bij W. Lee O’Daniel’s 
Light Crust Doughboys, en 
werd een ster bij Bob Wills’ 
Texas Playboys die hij van 
flitsende solos voorzag van 
1935 tot 1942. Na de tweede 
wereldoorlog ging McAuliffe 
solo met zijn eigen Cimarron 
Boys, die opnamen voor 
Columbia. In 1957 tekende 
hij voor twee jaar bij Dot, en 
deze CD verzamelt de LP Take 
Off, de EP Take It Away Leon, 
de single What’s The Use/ 
Under The Double Eagle, zes 
nummers die links en rechts 
op compilaties verschenen, 
en twee onuitgegeven 
nummers. Die 26 tracks 
vormen samen McAuliffe’s 
totale output voor Dot, of 
toch bijna: twee andere 
onuitgebrachte opnames 
blijken spoorloos. Pakweg 
tweederde van de tracks zijn 
instrumentaal, de muziek 
zelf is een mix van western 
swing, dixieland jazz, pop en 
variété, verpakt in geniale 
bigbandarrangementen 
voor gitaar, verschillende 
fiddles, piano, klarinet, 
alt- en tenorsax. De steel is 
uiteraard voorbeeldig, de 
piano gaat bij momenten 
wel heel erg jazzy of juist 
mierzoet, de sax klinkt 
ronduit plat in de stijl van 
een Earl Bostic. En ook al 
wordt Bill Doggett’s Honky 
Tonk gecoverd, van enige 
rock ‘n’ roll toegeving is geen 
sprake, wat geen verbazing 

mag wekken. Western swing incorporeert 
immers de facto elementen uit jumpende 
rhythm and blues. Het repertoire bestaat 
vooral uit nieuwe versies van nummers die 
McAuliffe al eerder had opgenomen (Take 
It Away Leon, Steel Guitar Rag, Panhandle 
Rag, Panhandle Waltz, Red Skin Rag, 
Cimarron Rag, Blue Man’s Blues, Little Girl 
(Go And) Ask Your Mama, Maiden’s Prayer, 
Lone Star Rag, Silver Bell, Twinkle Twinkle 
Little Star, Hear Me Now), aangevuld met 
western swing (Under The Double Eagle) en 
jazzklassiekers (Count Basie’s One O’ Clock 
Jump). Geweldige muziek, maar enkel voor 
de liefhebbers van western swing. Info: 
www.bear-family.de (Frantic Franky)

THIRTY DAYS
ERNEST TUBB

Bear Family Records, BCD 16866 AH

Nog meer Gonna Shake This Shack 
Tonight op een CD die vergelijkbaar is 
met die van Hank Snow, en niet alleen 

omdat er parallellen zijn 
tussen de carrière van beide heren. 
Ook Tubb begon in de jaren ‘30 zwaar 
beïnvloed door Jimmie Rodgers, en 
evolueerde over country met een 
kermisorgel naar wat begin jaren ‘60 

de basis van de honky tonk 
country zou worden. Dat valt 
hier mooi te volgen van Mean 
Mama Blues (1941) tot tracks 
als de Hank Williams cover 
Long Gone Daddy (1959). Uit 
5 Ernest Tubb dozen, samen 
30 CD’s, puurt Bear Family 
de 30 zogenaamd meest 
rock ‘n’ roll-achtige tracks 
1941-1960, maar opnieuw zit 
daar geen échte rockabilly 
tussen. De Chuck Berry cover 
Thirty Days (1955) klinkt 
prima maar blijft up-tempo 
country met fiddle, steel en 
honky tonk piano, met als 
enige rock ‘n’ roll toegeving 
de geprononceerde 
slagtrommel. Goed spul is 
verder Walking The Floor 
Over You (1941, helaas staat 
de kerstversie Walking The 
Floor This Christmas hier 
niet op) plus nog veel meer 
countrymoois, al lijken 
de meeste songs eerder 
geselecteerd op basis van 
hun link met rock ‘n’ roll dan 
op hun eigen rock ‘n’ roll 
gehalte (Tomorrow Never 
Comes, You Nearly Lose Your 
Mind, Tennessee Border (in 
een komische duetversie met 
Red Foley), Driving Nails In My 
Coffin, Crazy Arms, Tennessee 
Saturday Night), dan wel 
op het criterium dat in in 
de titel het woord “honky 
tonk”, “hillbilly”, “blues” of 
“Tennessee” voorkomt. Toch 
een uitstekende old time 
country-CD. Info: www.bear-
family.de (Frantic Franky)
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Allereerst, op welke leeftijd ben je 
begonnen met zingen?
RUBY DEE: Ik zing al vanaf dat ik een klein 
kind was. Wij woonden op het platteland 
aan de oostkant van North-Central 
California. Omdat er geen andere kinderen 
waren om mee te spelen ging ik maar lange 
wandelingen maken en verzon verhalen en 

Op 14 april 2007 bezocht ondergetekende een optreden van Ruby 
Dee & the Snakehandlers in de Batcave van 013 te Tilburg. Op die 
avond had ik haar volwaardige CD North Of Bakersfield gekocht en 
had tussen de twee sets door zowel met Ruby Dee als gitarist Jorge 
Harada gesproken. Hieronder kunnen jullie lezen wat de 42-jarige 
Ruby Dee op mijn vragen antwoordde.

liedjes, en zong tegen mijn denkbeeldig klein 
mannetje die ik in een eikenboom zag, of 
achter een rozenstruik of zelfs in een poort. 
Ook reed mijn moeder een vrachtwagen 
voor de kost, en soms ging ik met haar mee. 
We brachten uren zingend door met al haar 
country & western bandjes en de radio. En 
mijn oma was een amateur operazangeres, 

en we besteedden niet alleen heel wat tijd 
met zingen, maar ik zat in het koor dat ze 
dirigeerde.

Door wie ben je als zangeres 
beïnvloed?
RUBY DEE: Loretta Lynn, Tammy Wynette, 
Dolly Parton, Patsy Cline, Patti Smith, Debbie 
Harry, Willie Nelson, Buck Owens, Hank 
Williams, Elvis Presley, Alejandro Escovedo 
en zo vele anderen waar ik nu even niet op 
kan komen. Ik probeer niet om mijn stem te 
laten klinken als mijn voorbeelden. Ik luister 
simpelweg zowel naar de geweldige stemmen 
van elk van deze zangers/ zangeressen als 
naar het geweldige schrijfwerk en de emotie 
en de ongelooflijke simpele en effectieve 
manier van contact leggen met het publiek. 

Het zijn niet de vocale trucjes die je versteld 
doen staan, het is de echte ziel van de 
persoon en de beleving dat elke stem een 
ongelooflijk en memorabele stoot geeft. Dat 
zijn de stemmen die mij beïnvloeden.

Hoe en wanneer kreeg je interesse in 
country en rockabilly?
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RUBY DEE: country is 
mij door mijn moeder 
met de paplepel 
ingegoten. Dat is waar 
we thuis en onderweg 
naar luisterden. Ik 
bracht ook enkele 
van mijn kinderjaren 
door in Texas, waar 
ik leerde hoe ‘echte’ 
countrymuziek klinkt. 
Later, ging mijn 
interesse naar punkrock, 
en vele jaren later 
kwam ik weer terug bij 
country, met nog steeds 
die punkinvloed in mijn 
achterhoofd, dus ik denk 
dat je kunt zeggen dat ik 
door een soort muzikale 
achterdeur tot rockabilly 
ben gekomen. En goed, 
Jorge heeft me echt warm 
gemaakt voor rockabilly 
- de basis en ritmes ervan, 
de grondleggers en de in standhouders 
ervan. Ik kom met de country, hij komt 
met de rockabilly, en we hebben 
samen denken we iets goeds lopen.

Je speelt een mix van country en 
rockabilly. Waar gaat je voorkeur 
zelf naar uit?
RUBY DEE: Ik denk dat ik dat 
net hierboven beantwoord heb. 
Hoewel, alhoewel ik uit een 
country achtergrond kom (met die 
punk invloed als maatstaaf), ben 
ik echt into rockabilly! Ik hou van 
de ritmes, de zang, het slappen 
van de basgitaar, de drijvende 
beat, het wanhopige zweet en 
traanvolle vreugde… Het is allemaal een 
beetje onbezonnen en ‘old school’ terwijl 
het toch meteen uniek nieuw en fris blijft. 
Maar dan breng je dat countrygeluid er in, 
de lange emotionele uithalen, de ‘hikjes’ 
en diverse drumbeats, en man, dan heb je 
geweldige muziek! Dus, ik weet het niet. Ik 
hou van ze allebei.

Trouwens, speel je zelf ook een 
instrument?
RUBY DEE: Ik speel een klein beetje gitaar, 
maar niet goed genoeg voor nu op het 
podium. Niettemin zal dat spoedig komen. 
Ik schrijf het grootste deel van mijn nummers 
zonder een instrument, hoewel dat wel een 
beetje tegenwerkt. Ik hoor het nummer 
in mijn hoofd, en als ik het dan niet kan 
spelen, dan is dat frustrerend. Dus… ik speel 
grotendeels mijn stem, maar let op voor als 
ik op een dag een ‘flat top box’ voorbind en 
een beetje ritmegitaar begin te spelen.

Wat heb je gedaan voordat je met The 
Snakehandlers begon?
RUBY DEE: Ik zong enkele jaren backing 
vocals in een band genaamd Deadwood. 
Ook was ik medeauteur en zong ik met Marc 
Olsen, Gerald Collier en nog een paar anderen. 
Vele, vele jaren geleden, zong ik wat backing 
vocals in een band genaamd Mexican Death 
Holiday, maar ik was toentertijd veel te gek 
bezig met drugs om daar iets van te maken.

Wanneer ben 
je met The 
Snakehandlers 
begonnen?
RUBY DEE: 
Ik stopte met 
Deadwood en 
begon mijn 
eigen band 
bij elkaar te 
krijgen dat 
uiteindelijk The 
Snakehandlers 
werd. Dit was 
in 2002, dat is 
nu alweer vijf 
jaar geleden.

Hoe ben je 

aan gitarist 
Jorge Harada, 
voormalig van 
Dragstrip 77, 
gekomen?
RUBY DEE: Hah! 
Nou dat is een 
verhaal. Ik was 
op zoek naar een 
gitarist voor de band, 
en een hoop van 
mijn vrienden in de 
muziekgemeenschap 
wisten dat ik op zoek 
was en hielden hun 
oren en ogen voor mij 
open. Er is een plaats in 
Seattle genaamd Little 
Red Hen, en ze hebben 
gebruikelijk wekelijks 
een huisband. Elke band speelt op dezelfde 
avond. Deze vrienden van mij, The Swains, 
waren de huisband op de donderdag, en 
deze nodigden mensen uit om een nummer 
of twee mee te spelen, tenminste als ze je 
kende. Ik eindigde meestal op het podium 
voor een nummer of twee, en op een 
donderdag, stootte een vriend van mij me 
zachtjes met zijn elleboog aan en zei “hey, 
daar is je gitarist” en hij wees naar Jorge. Ik 
wachtte totdat Jorge gespeeld had en hij 
was verdomd goed! en toen liep ik recht op 

hem af en zei “ik begrijp dat jij mijn nieuwe 
gitarist bent!” Hij keek me aan en zei: “Well, 
show me what you got”. Beroemde laatste 
woorden…
We kwamen bij mij thuis samen om enkele 
van mijn nummers te spelen. Hij vond ze 
goed, ik hield van zijn stijl, we brachten een 
ritmesectie bij elkaar en begonnen te spelen 
als The Snakehandlers! Hoe dan ook eind 
van dat hoofdstuk. Volgende verhaal!

Liz Smith speelt ritmegitaar in de band 
en verzorgd de backing vocals. Ook Liz 
heeft een prachtige stem. Hoe ben je 
aan haar gekomen?
RUBY DEE: Eigenlijk, Lizzy heeft onlangs 
besloten om de band te verlaten. Ze heeft er 
lang en hard over nagedacht aangezien haar 
echte droom is om rock ‘n’ roll te spelen, 
zoals haar helden Heart. Nadat we van onze 
laatste tour door Europa terugkeerden, 

besloot Liz dat ze er 
echt mee moest 
stoppen alvorens 
wij echt iets van 
onszelf beginnen te 
maken en het steeds 
moeilijker wordt voor 
haar om te gaan. We 
zijn er droevig om, 
maar we zijn reeds 
bezig met nieuwe 
arrangementen - we 
hebben besloten om 
haar niet te vervangen - 
ik zal de gitaar oppikken, 
Jorge en Lewis zullen 
de backing vocals gaan 
doen, en we gaan als een 
kwartet verder. Ook deed 
ik bijna alle 

backing vocals op de CD, 
dus dat zal niet veranderen.

Na de 5-track EP Five For The Road 
(uit 2003) heb je in 2006 op het label 
Dionysus Records je volwaardige debuut 
North Of Bakersfield uitgebracht. Heb je 
voor dit label gekozen omdat Jorge met 
Dragstrip 77 het album Sin City Hotrods 
op dat label heeft uitgebracht?
RUBY DEE: Reken maar! Eigenlijk namen 
we de CD zelf op en gingen ermee langs 
platenlabels. Dionysus was erg cool en gaf 
ons een geweldige deal zodat we nog steeds 
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onze eigen albumrechten hebben, wat 
zeer ongebruikelijk is in deze industrie. We 
kregen de deal zeker vanwege de relatie 
die Jorge had met hen vanwege zijn tijd bij 
Dragstrip 77.

Hoe is de verkoop van het album North 
Of Bakersfield?
RUBY DEE: Na zes maanden op de markt, 
hebben we de verkoopbarrière van 1000 
CD’s verbroken. We zijn nog steeds op tour 
om de CD te promoten en zijn van plan om 
volgend jaar terug de studio in te duiken 
om een nieuw album op te nemen, welke 
in zichtbaarheid zal toenemen. De markt 
heeft zich verplaatst naar een compleet 
nieuw genre, en we zitten net op het randje 
dat we het kunnen volhouden. Nochtans, ik 
denk dat dit het soort album gaat worden 
dat eerder een blijvende verkoop zal hebben 
dan dat het een plotselinge grote ‘hit’ wordt 
en een snelle dood zal sterven.

Ik neem aan dat het album 
goede recensies krijgt?
RUBY DEE: Ja, we hebben 
sterrecensies (lees: als een soort 
puntentelling) gehad in vele talen 
en in sommige geweldige kranten 
en tijdschriften. Je kunt sommige 
van deze zien op onze website 
www.rubydeemusic.com waar links 
op staan naar de recensies.

Wat zijn je persoonlijke favoriete 
nummers van het album?
RUBY DEE: Oh, dat is moeilijk 
te zeggen. Soms kan ik me niet 
herinneren wat er op staat! Ik hou van 
4500 Saturday’s omdat ik dat nummer 
voor mijn oma heb geschreven, en onze 
vriend Billie Joe Huels speelt trompet op 
dat nummer. Ik hou ook van Just One 
Day, I Only Want You en Who Is She, 
allemaal om diverse redenen. Ik zal je 
wat vertellen - toch hou ik ervan om alle 
nummers te zingen, dus dat zegt iets over 
wat ik voor deze nummers voel.

Met welke zanger of zangeres uit de 
country of rockabilly scène zou je in 
de toekomt graag een duet willen 
opnemen voor op een volgende CD?
RUBY DEE: Oh dit is gemakkelijk. Dolly 
Parton, Loretta Lynn, Willie Nelson, Alejandro 
Escovedo, en dan zijn er een paar bands 
waarvan ik het niet erg zou vinden om daar 
deel van uit te maken zoals The Derailers, 
Dale Watson, The Bastard Sons Of Johnny 
Cash…

Je hebt zelf een aantal tatoeages. Wat 
betekenen tatoeages voor je?
RUBY DEE: Elke tatoeage van mij 
vertegenwoordigt een verschillende tijd van 
mijn leven. Ik heb altijd een nieuwe tatoeage 
gehad wanneer ik door een levensverandering 
ga naar één of andere nieuwe richting - iets 
nieuws of eindigend. De tatoeages op mijn 
voeten vertegenwoordigen het werk dat ik 
gedaan heb als visser en als een vrouw die 
de aarde bewerkte als een soort landbouwer. 
De roos met prikkeldraad op mijn ene arm 
vertegenwoordigd de bitterzoete kwaliteit 
van de liefde - hoe het soms zo zoet kan 

zijn, maar toch kan het 
je steken of vasthouden 
als prikkeldraad. Ik heb 
een ster op mijn buik 
dat betekent dat ik een 
sterbuikige Sneetch ben 
van Dr. Seuss. (een soort 
vogelfiguur uit een 
kinderboek van Dr. 
Seuss, AvO)

Hoe waren de shows 
van je Europese 
tour in april 2007 
bezocht?
RUBY DEE: We 
hadden een geweldige 
tijd! Vooral in de 
g e v a n g e n i s … 
Eigenlijk, dat waren 

twee geweldige shows, 
de respons was prachtig, soms zelfs een 

beetje eng. Maar buiten dat, terwijl onze 
shows niet zo goed waren bezocht, de 
respons van diegene die wel kwamen was 
overweldigend positief. Jullie mensen weten 
echt hoe je een vrouw in Europa zich welkom 
moet laten voelen! Muzikanten in Amerika 
worden niet zo goed behandeld, en ik moet 
je vertellen, ik heb liever 15 Belgen in het 
publiek dan elke dag 50 mensen uit Seattle!

Je speelde, toen ik je zag, twee sets. 
De eerste set bestond voornamelijk uit 
eigen materiaal en de tweede set vooral 
uit covers. Hou je ervan om covers te 
spelen?
RUBY DEE: Onze sets bestaan uit 2/3 eigen 
materiaal en 1/3 covers. Dus… ja, ik hou er 
van om enkele covers te spelen. Er zijn 
sommige geweldige nummers in de wereld 
op dit moment, en we geven er onze eigen 
unieke draai aan. De meeste covers zijn ouder, 
Johnny Cash, Hank Williams, Patsy Cline etc. 

Zo nu en 
dan gooien we er iets eigentijds 
door. Maar nogmaals, het meeste wat we 
doen is eigen materiaal. We willen dat de 
mensen uiteindelijk onze CD’s kopen!

Koop je zelf veel cd’s? Zo ja, wat zijn de 
laatste cd’s die je hebt gekocht?
RUBY DEE: O, dat gaat in opwellingen. Ik 
koop een hele tijd niets, en dan koop ik er 
ineens 20. De laatste CD’s die ik kocht was 
in Austin, van lokale mensen die daar 
speelde in Cheapo’s Record Store. Ook de 
laatste solo-CD van Charlie Louvin toen 
we in Nashville waren.

Kun je 5 albums noemen die 
absoluut tot je all time favorites 
behoren?
RUBY DEE: Alejandro Escovedo’s Man 
Under The Influence, The Rachels’ 
Music For Egon Scheil, Billy Braggs’ 
Mermaid Ave, en geselecteerde 
liedjes van Dolly, Johnny, Tammy, 
Patsy, Hank, Willie… ik hou van mijn 
iPod…

Heb je nog tips van bands die de moeite 
waard zijn om eens te beluisteren?
RUBY DEE: Hillbilly Casino uit Nashville, 
Bastard Sons Of Johnny Cash uit Austin, West 
Valley Highway uit Seattle… Jorge kent veel 
meer mensen en herinnert meer namen dan 
ikzelf. Ik herinner hun nummers.

Zou je de lezers van Boppin’ Around nog 
iets willen zeggen?
RUBY DEE: Bedankt voor het lezen van dit 
en niet om als bodem te gebruiken van de 
parkietenkooi. Support live muziek. Dans 
totdat je te oud bent geworden om met je 
voeten te stampen. En eet je groenten.

Bedankt voor dit interview!
RUBY DEE: Dank je Ad - het was leuk je 
ontmoet te hebben, we kijken er echt naar 
uit om je opnieuw te zien in januari 2008, 
wanneer we jouw kant op ‘boppen’ (lees: 
komen)! Tot dan, keep on honky tonkin’, of 
wat het dan ook is wat je doet, Ruby Dee.
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Boppin’ To The Bands

 
The Lightning Recorders was plaats 
van handeling voor deze verse demo 
waarbij Henri werd bijgestaan door 
The Rock-A-Tones, niemand minder 
dan bandleden van gerenommeerde, 
authentiek klinkende bands als Ike & 
the Capers, Cherry Casino & the Gam-
blers en The Round Up Boys.
Henri noemde zijn stijl van muziek 
maken Sociabillywoprock, oftewel een 
mix van rockabilly, doo-wop, straight 
rock ‘n’ roll voorzien van teksten over 
sociale thema’s. Dat laatste is niet di-
rect typerend voor rock ‘n’ roll, maar 
nergens staat ook geschreven dat dat 
verboden is! Feit is dat Henri aardig 

kan schrijven, en nog zinnig ook. Qua 
sound is zijn demo, die er goed ver-
zorgd uitziet (compleet met uitgebre-
id booklet en persbericht), verdeeld in 
twee categorieën: het sentimentele 
deel versus het rockende gedeelte. Van 
de eerste categorie bevalt mij In My 
Dreams het beste. In de song, vertel-
lend over een ‘gedwongen’ vrijgezel-
lenbestaan, geeft Henri zich helemaal 

bloot. Iets dat vele muzikanten maar 
half kunnen… of durven. Gene Vin-
cent’s In My Dreams stond wat model 
voor deze song. De zang van Henri 
is duidelijk verbeterd in vergelijking 
tot zijn eerste demo. Beter uitgebal-
anceerd kun je zeggen. Ietwat mind-
er uit de verf komt dan toch het (sowi-
eso gedurfde) acapella nummertje 
Why Do You Hurt The One You Love 
(dat gaat over een afgewezen liefde). 
Een acapella vertolkte song wordt ge-
heel teruggebracht tot de basis, qua 
zang zelfs tot de essentie van een uit-
ing van gevoel. Dit is erg moeilijk en 
alleen de allerbeste zangers kunnen 

dan ook een dergelijke song dragen. 
Het is een aardige poging, dat wel.
Over naar the rockin’ side of Rockin’ 
Henri & the Rock-A-Tones. Niet typisch 
een rebelse rock ‘n’ roll tekst heeft de 
song Mom And Dad. Het eerbetoon 
aan pa en ma is echter gemeend en 
het is uitermate grappig dat Henri 
het tegenovergestelde doet van 
wat de rockin’ rebels in de jaren vi-

jftig deden: het 
zich afzetten tegen oudere gen- era-
ties! The Rock-A-Tones voelen zich als 
een rockende vis in een rollende vijver. 
De composities van Henri liggen de 
band wel. En mij bevalt dan weer het 
karakteristieke geluid van band én stu-
dio: we horen een ruimtelijke, heldere 

sound. Vandaar ook 
het prima gezongen 
eerbetoon Lightning 
Recorders Song. Dad-
dy Country And Mama 
Blues, met een flinke 
Gene Vincent touch, is 
zo’n uitgesproken ex-
pressieve rock ‘n’ roll 
song, en It’s All Rock & 
Roll is een prima jiver 
die je zo meezingt. 
Wennen is de in het 
Nederlands, met Lim-
burgse tongval gezon-
gen Mijn Leven Ging 
Aan Mij Voorbij. Qua 
melodie en sound is 
het sowieso geslaagd, 
en daar gaat het ook 
om. Zeg waar het op 
staat (ofwel: Henri is 
wél een rebel!) is het 
Duitstalige (!) Ich Bin 
Kein Schleimer. Klinkt 
goed, al prefereer 
ik toch Engelstalige 
teksten in de rock ‘n’ 
roll. Don’t Steal My 
Songs bijvoorbeeld, 
als eerbetoon voor de 

verbitterde rockabillycultster Ronnie 
Haig die zich sterk afkeert tegen het 
bootleggen van zijn (en andersmans) 
songs.
Slotconclusie: Een gedurfde samen-
stelling van zelfgeschreven songs, pri-
ma uitgevoerd, weer een stuk beter 
gezongen dan de eerste demo en een 
sollicitatie richting de platenlabels in 
de rock ‘n’ roll wereld…
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Als 50’s het thema is, dan horen daar naast 
de muziek steevast bepaalde attributen bij: 
jukebox, Cadillacs, petticoats en kuiven c.q. 
paardenstaarten (ponytails), ofwel; acces-
soires, voertuigen, kleding en… haardracht, 
yep! Als er iets kenmerkend is voor een rock 
‘n’ roll-liefhebber, dan is het toch wel de 
haardracht. Want ook al kleed je je 50’s, op 
het werk of op andere sociale bijeenkomsten 
(anders dan 50’s events) draag je gewoonlijk 
geen 50’s kleding! Maar die 50’s haardracht, 
die neem je wel overal mee! Zelfs naar het 
kleine intieme huisje (tegenwoordig zonder 
hartje erin en vroeger stonden die dingen 
nog buiten het huis in de kou, maar dat is 
een ander 50’s thema). Dat die 50’s haar-
dracht ook die vorm heeft, die je juist zo op 
een rock ‘n’ roll-liefhebber laat lijken komt 
door, tadaa: brillantine (althans voor de jon-
gens, haarspray voor de meiden)! Daar ik 
zelf een jongetje ben en alles weet van de 
jongenswereld, maar niks van de meisjes-
wereld, begeef ik me liever op het redelijk 
veilige pad van een artikel over brillantine. 
Rockabellas worden bij deze uitgedaagd een 
artikel over haarspray te schrijven!
Juist omdat ik een glanzende doorzichtige 
haardos heb, een heerlijke plaat (geen 45 
toeren overigens), ben ik de meest aangewe-
zen redacteur om iets over dit smeerseltje te 
schrijven Het doet me weemoedig verlangen 
naar de jeugd, toen er wel nog iets was dat 
de prikkende zonnestraaltjes tegenhield. 
Niettemin, ik mocht van mijn moeder geen 
haarvet gebruiken, want ze wist nog uit haar 
eigen jeugd (de golden 50’s) dat die rotzooi 
niet uit de kussenslopen te krijgen was, tja… 
dan maar zo min mogelijk haren wassen en 
elke dag een klodder water in het haar… en 
het werkte! 

WAT IS BRILLANTINE?

Een vettige geparfumeerde haarvulling. Of, 
volgens onze goeie ouwe “Dikke Van Dale”: 
“smeersel om haar glanzend te maken”. Tja. 
Klopt dus niet helemaal, want glanzend ma-
ken is één ding, de haarsprieten bij elkaar 
houden is een andere uitdaging voor het 
vettige goedje. Zeker bij wilde rock ‘n’ roll 
parties wordt het smeersel op de proef ge-
steld. Het kenmerk van brillantine is evenwel 
dat het niet uitdroogt.

BRILLANTINE
DE P(L)AKKER(D) VAN DE ROCK ‘N’ ROLL

WAT ZIT ER IN BRILLANTINE?

Ja, wat smeer je je eigenlijk allemaal op je 
bol, dag in, dag uit? Het hoofdbestanddeel is 
petroleumgelei (in de volksmond aangeduid 
met de merknaam Vaseline) met daarnaast 
(merendeels): mineraalolie, dierlijk vet, bij-
envet (ook bijen zijn diertjes, maar toch is dit 
geen dierlijk vet, is immers niet van de bijtjes 
zelf, maar wordt door hen uitgespuugd), 
hars, parfum en kleurstof. Tja, dat sleep je 
dus allemaal mee!
Een heel opmerkelijke waarschuwing las ik 
op een (hoe kan het ook anders) Amerikaan-
se site met betrekking tot het gebruik van 
brillantine. Vermijd contact met condooms, 
omdat het petroleum de latex aantast. 
Hmm… wie trekt er nu een condoom over 
zijn hoofd heen? 
Of heb ik het dan toch altijd verkeerd ge-
daan, toen ik dit kleinood zorgvuldig aan-
gebracht had, alvorens de grote jump in het 
verleidelijke te wagen?

HET WOORD BRILLANTINE EN HAAR SY-
NONIEMEN

Betekenis: 
Het woord brillantine is afkomstig van het 
Franse brillant (hetgeen briljant, schitterend, 
betekent). Ook brillantine is glanzend c.q. 
schittert, daarvandaan de naam. Ofschoon 
we in het Nederlands het woord briljant ken-
nen, schrijft men toch volgens de correcte 
spelling brillantine (dus van het Frans afge-
leid) en niet briljantine!

Nederlandse synoniemen: 
pommade, haarvet (ook wel brylcreme, en 
wel foutief geschreven dus).

Buitenlandse benamingen: 
Afrikaans: pommade, vet, shea botter, bryll 
cream
Albanees: pomadë
Amerikaans: grease, brylcreem, pomade, 
(ook wel: hair wax)
Deens: brilliantine, brylcreme, pomade
Duits: Brillantine, Haarpomade (of gewoon 
Pomade) 
Fins: hajuvoide
Frans: brillantine, pommade
Hongaars: brillantin, pomádé

Indonesisch: minyak rambut
Italiaans: brillantina, pomata
IJslands: ilmsmyrsl
Japans: kouyu
Pools: brylantyna, pomade
Portugees: brilhantina, pomada
Russisch: pomada
Spaans: brillantina, pomada
Tsjechisch: briliantina, pomáda
Turks: briyantin, pomat sürmek
Vietnamees: sáp chai tóc, sáp tho’m boi tóc 
Zweeds: briljantin, pomade, brylcreme
Opmerking: let op de feitelijk verkeerde 
schrijfwijze van brylcreem in het Afrikaans, 
Deens en Zweeds.

Gerelateerde termen:
Door brillantine ontstonden nieuwe woor-
den. Want door het gebruik ervan kreeg/ 
krijg je een (vet)kuif (aan de voorkant) of 
een eendenkontje, eigenlijk eendenstaart 
(aan de achterkant).
 
Afrikaans: kuif: kuif, eendenstaart: eend-
stert
Amerikaans: kuif: coif, eendenstaart: ducktail 
of da (duck’s ass). Joe Clay zong al in 1956: 
Don’t Mess With My Ducktail (knoei niet met 
mijn ducktail).
Duits: kuif: Schmalztolle, eendenstaart: En-
tenschwanz.
Engels: kuif: quiff (vrij vertaalt, zie haarstijlen 
hierna), eendenstaart: ducktail.
Frans: kuif: mèche, eendenstaart: queue de 
canard
Italiaans: kuif: ciuffo di capelli, eendenstaart: 
coda dell’anatra
Spaans: kuif: tupé, eendenstaart: cola del 
pato
Turks: kuif: alindaki bukle
Zweeds: kuif: pannlock, eendenstaart: ande-
stjärten
Opmerking: de term coif wordt opvallend 
genoeg ook gebruikt voor de aanduiding 
van een eind jaren vijftig vrouwelijke haar-
stijl, zoals die toen door oudere vrouwen 
gedragen werd.

HAARSTIJLEN

Met brillantine konden diverse haarstijlen 
worden gemaakt. Hier staan volledigheids-
halve alle voor de rock ‘n’ roll typische man-
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nelijke haarstijlen vermeld. (Brillantine werd/ 
wordt evenwel gewoonlijk alleen voor Pom-
padour en Quiff gebruikt).

Crew cut: kort gesneden haar, zoals gebrui-
kelijk in het leger in de 50’s. De Canadese 

doo-wopgroep The Crew Cuts (hit: Sh-Boom, 
1954) vernoemde zich naar deze haarstijl.
Flattop: net als crew cut, kort gesneden, 
echter aan de bovenkant langer en vlak af-
geknipt. In 1955 zong Boyd Bennett nog een 
ode hieraan: My Boy Flat Top.
Pompadour: een haarstijl die haar naam 
dankt aan Madame de Pompadour, de me-
tresse van koning Louis De 15de van Frank-
rijk. Het was de haarstijl die we kennen van 
James Dean, Marlon Brando (in the Wild 
One), Elvis, Johnny Cash etc. 
Quiff: een combinatie van pompadour en 
flattop. De Deense Jumpcats zongen in 2006 
nog eens nostalgisch hierover: Where’s My 
Quiff?

Als je nog meer wilt weten over 50er jaren 
haarstijlen en hoe deze te maken, zowel 
voor mannen als voor vrouwen, dan is deze 
website een must: http://www.rockabillyhair-
style.com/

BRILLANTINE ALS HERKENNINGSWOORD

Natuurlijk wordt het woord brillantine of 
afgeleiden ervan veelvuldig gebruikt in 50’s 
gerelateerde producten en marketing. Toch 
zijn er twee bijzondere voorkomens van het 
woord, en dan meer bepaald de Amerikaan-

se afgeleide ervan: grease.
- Zoals wij de rebelse tieners in de 50’s en ear-
ly 60’s aanduidden als nozems, zo werden ze 
in Amerika Greasers genoemd (zie ook mijn 
artikel over nozems, uitgave 69, september 
2006). 

- Vaste kledij: denim jeans broek met omge-
slagen pijpen, zwart leren jasje, wit T-shirt 
en… een (stalen) kam in de broekzak (om de 
grease door de haren heen te trekken)! 
- In 1978 luidde de musical Grease het begin 
van een rock ‘n’ roll revival in. 

BEKENDE BRILLANTINEMERKEN

- De oudste brillantine fabrikant is Mur-
ray’s Superior Products Company (wat een 
bedrijfsnaam!), in 1925 opgericht door C.D. 
Murray in Chicago (USA). Murray’s produ-

ceerde niet alleen brillantine onder haar ei-
gen naam, maar ook onder de merknaam Nu 
Nile! De Spaanse rockabillyband Nu Niles uit 
Barcelona heeft zich hiernaar vernoemd. 
-  Daarentegen de oudste brillantine fabri-
kant wiens merknaam nog steeds gebruikt 
wordt, is evenwel County Chemicals uit Bir-
mingham (Engeland). In 1928 werd door 
deze fabrikant namelijk het overbekende 
Brylcreem op de markt gebracht.
- Daarnaast is er nog een ander populair 
merk sinds 2000: Dapper Dan. Dit is feitelijk 
een pseudo-merk dat in de film “O Brother, 
Where Art Thou?” (O broeder, waar bent u?) 
gebruikt werd. 
- Uit New York is het merk Duke afkomstig, 
dat een handelsnaam is van Supreme Pro-
ducts/ Spartan Brands Inc.
- Een ander Brits brillantine merk is uit huize 
Morgan’s Pomade Company uit Swalecliffe 
Whitstable Kent en heet Morgan’s. 

BRILLANTINE EN RECLAME

Ik prijs me de gelukkige eigenaar te zijn van 
een aparte LP uit 1961 van Connie Francis 
(mijn ‘all time favorite’ zangeres): “Brylcreem 
presents: sing along with Connie Francis” (be-
geleid door The Jordanaires!). Connie Fran-
cis als wandelend reclamebordje voor een 
haarvetfabrikant. Op die LP staat trouwens 
een aardige reclamespreuk: “Brylcreem, a 
little dab’ll do ya! Brylcreem, you’ll look so 
debonair! Brylcreem the gals’ll all pursue ya. 
They’ll love to get their fingers in your hair!” 
(Vertaling: “Brylcreem, een beetje zal je al 
goed doen! Brylcreem, je zult zo hoffelijk uit-
zien! Brylcreem, de meisjes zullen je allemaal 
achtervolgen. Zij zullen het heerlijk vinden 
om hun vingers door je haar te laten gaan”. 
Tja, of die laatste twee zinnen waarheid zijn 
geworden voor alle mannen valt te betwijfe-
len). Er is in datzelfde jaar precies eenzelfde 
LP met Connie Francis verschenen voor Sil-
vikrin shampoo. Overigens, Fred Flintstone’s 
oerkreet Yabba Dabba Doo is direct afgeleid 
van “dab’ll do ya!”. Connie had trouwens in 
1961 een door Brylcreem gesponsorde TV-
special Kicking Sound Around op TV-zender 
ABC. 
Daarnaast bezit ik nog een superzeldzame 
rock ‘n’ roll-opname van een Nederlands re-
clamespotje uit begin jaren zestig, bedoeld 
voor de radio en gemaakt door Benny Vre-
den Produkties (BVP): Cheseline. 
Trouwens alle reclames ten spijt: degene die 
geen geld hadden voor echte brillantine ge-
bruikten gewoon… boter!

Henri Smeets, Heerlens Int. R&R Archief: 
http://dutch.rockabilly.nl

rockandroll@home.nl
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Dag John! De hele 
Nightriders geschie-
denis staat uitge-
breid beschreven 
in het booklet van 
de cd Banished To 
The Beach (1994), 
dus daar hoeven we 
in Boppin’ Around 
niet dieper op in te 
gaan. Maar vertel 
eens iets over je mu-
zikale achtergrond?
Ik ben opgegroeid 
in Zuid-California 
en kreeg toen ik 10 
jaar was een goed-
kope akoestische 
gitaar als kerstca-
deau. Dit was eind 
jaren ‘50 in de tijd 
toen op de radio 
regelmatig gitaar-
instrumentals te ho-
ren waren. Ik leerde 
spelen door naar de 
radio te luisteren en 
te proberen mee te 
spelen met alles wat 
ik hoorde, maar 
vooral met instru-
mentals. Mijn eerste 
leraars waren dus de 
plaatjes van groe-
pen als The Fireballs 
en The Ventures en 
wat later Dick Dale. 
Ik voelde me direct 
sterk aangetrokken tot surfmuziek toen die eind 1962 opkwam omdat ik op de high-
school zat in de tijd toen kids die op school zaten platen maakten die gedraaid werden 
op de radio! Veel van die kids speelden in instrumentale surfbands. Het was makkelijker 
instrumentals te spelen dan gitaar te spelen en tegelijk te zingen. Voor diegenen onder 
ons die niet zongen maar toch een band wilden waren instrumentals ideaal.
 

Aha, u dacht dat de surfrevival op gang werd geblazen toen Dick Dale’s Misirlou door de boxen 
knalde tijdens de begingeneriek van Pulp Fiction? Vergeet het: dat gebeurde reeds eind jaren ‘70 in 
California door bands als The Evasions, The Surf Raiders, The Wedge, The Malibooz, The Belair Ban-
dits, The Surf Punks en vooral Jon & The Nightriders, de bekendste en meest succesvolle neo surf 
groep, die in die dagen platen uitbracht op Rockhouse en ook in Nederland optrad. Sinds de CD Un-
dercover (2000) is het stil rond Jon & The Nightriders. Hoogste tijd om groepsleider, meestergitarist 
en surfhistoricus, -auteur en -autoriteit John Blair op te sporen (dank u, Ingrid) en aan de tand te 
voelen. Surf’s up in dit exclusieve Boppin’ Around interview!

Weinig mensen weten dat je vóór Jon & The 
Nightriders lid was van The Rockabilly Rebels, 
de band die Ray Campi begeleidde nadat Ron-
ny Weiser Ray had herontdekt. Je speelde zelfs 
gitaar op Ray’s eerste twee LPs, Born To Rock 
(1977) en Rockabilly Rocket (1977, beide op Rol-
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lin’ Rock). Hoe kwam je bij Ray Campi terecht? Er staat ook één John Blair track, Slidin’ 
Grades, op de Rollin’ Rock verzamelaar Rollin’ The Rock Vol. 2: California Rockabilly 
(1977). Hoe eindigde je associatie met Rollin’ Rock? Heb je nog contact met Ray of 
Ronny?
Ik heb Ray en Ronny al jaren niet meer gezien. Ik kan me niet meer herinneren hoe ik 
Ray ontmoette, maar ik herinner me wel dat ik hem vertelde dat ik gitaar speelde en 
into rockabilly was, toen meer dan nu. Kort daarop belde hij me op om te vragen of 
ik ritmegitaar wou spelen bij een optreden. Zijn toenmalige ritmegitarist was opge-
stapt en hij had dringend een vervanger nodig. Ik deed niet liever dan hem te helpen, 
wat leidde tot de Rollin’ Rock opnames. Ik kan me niet herinneren waarom of onder 
welke omstandigheden ik uit zijn band stapte, maar ik heb uiteindelijk niet langer 
dan een paar maanden bij hen gespeeld. Goeie herinneringen aan overgehouden, 
dat wel. Interessant is dat Ray Campi optrad op hetzelfde festival in Eindhoven dat 
het allereerste concert van de allereerste Europese toer van Jon & The Nightriders 
was. Het leven heeft soms verrassingen in petto.  
 
Toch was Rollin’ Rock niet je opnamedebuut. Op internet vond ik een interview met 
je uit 1995 waarin je zegt “ik speelde ritmegitaar op een obscurebluegrass plaat uit 
1973 van een gehuwd duo uit Missouri”. Euh?
Dat is een lang verhaal. Laat ik zeggen dat ik meespeel op verschillende nummers 
van de LP Lake Of The Ozarks van The Procks, opgenomen in Fresno, California door 
een duo uit Missouri dat bestond uit een man en zijn echtgenote. Tja, iedereen moet 
ergens beginnen...
 
Je richtte Jon & The Nightriders op in 1979 in Riverside, California met drummer Dusty 
Watson, gitarist Eddie B. Gianni en bassist Jeff Nicholson alias Niki Syxx. Waar leerde 
je hen kennen?
In Riverside zelf. Ik hielp Jeff met het boeken van bands voor zijn nachtclub The 
Squeeze in Riverside. Dusty zat in een punkband uit Corona genaamd The Press die 
in die club had gespeeld. Ik had besloten een groep op te richten, enkele surfinstru-
mentals op te nemen en een plaat te laten persen. Jeff was de eerste die ik belde 
en aannam. Daarna kwam Dusty. Ed Black was een sessiegitarist uit Los Angeles die 
me had geschreven in verband met de surfdiscografie die ik een jaar of zo daarvoor 
in eigen beheer had gepubliceerd. Zijn manier van spelen was sterk beïnvloed door 
mensen als Duane Eddy, en ik dacht dat hij een goeie ritmegitarist zou zijn voor de 
plaat die ik in gedachten had. Hij vond het een unieke kans, maar wou voor dit pro-
ject een andere naam gebruiken dan voor zijn sessiewerk voor de grote labels in L.A. 
Eddie B. Gianni was een soort combinatie van zijn voornaam en de gitaarspelende 
hoofdpersoon in Chuck Berry’s Johnny B. Goode. Het was niet mijn bedoeling om 
verder te gaan met de band nadat we de vier tracks van de California 101 EP had-

den opgenomen, maar ik werd gecontacteerd 
door Bomp Records die een volledig album met 
surf instrumentals wilden uitbrengen, dat uitein-
delijk Surf Beat ‘80 werd. Ook daarna was het 
niet mijn plan om verder nog iets te doen met de 
band, maar toen kregen we aanbiedingen voor 
optredens. Ed kon dat niet combineren met zijn 
werk, en Jeff stelde voor om een vriend van hem, 
Dave Wronski, erbij te halen als ritmegitarist. Zo 
kwam Dave erbij, en hij is door de jaren heen 
altijd in de band gebleven. 
 
Wat ik me altijd afvroeg: waarom wordt jouw 
naam in de groepsnaam als “Jon” gespeld in 
plaats van “John”?
Ik dacht simpelweg dat het de aandacht wat van 
mijn naam zou afleiden en een groepsidentiteit 
zou aanduiden in plaats van een frontman met 
een begeleidingsband. Het gaf ook een Britse 
draai aan de groepsnaam. Ik vond het wel een 
leuk idee dat de naam ons niet direct in stereo-
tiepe sixtiesstijl bestempelde als surfband. Ik wou 
zeker niet dat Jon & The Nightriders een ‘surfre-
vival’-band zou worden, zij het door de implica-
tie van de naam, zij het om andere redenen.
 
De eerste LP, Surf Beat ‘80, verscheen in 1980 op 
Voxx, een onderdeel van new wave label Bomp 
Records. Hoe kwam je daar terecht?
Greg Shaw, de eigenaar van Bomp, belde me na 
de California 101 EP. Hij zei dat als ik een vol-
ledig surfalbum wou opnemen, hij het zou uit-
brengen. Hoewel ik geen plannen had met Jon 
& The Nightriders na die eerste single, kon ik dat 
aanbod niet weigeren. 
 
Als ik me goed herinner was er een heel verhaal 
verbonden aan de woodie, de auto met houten 
zijwanden op de hoes van Surf Beat ‘80?
Die auto was van een vriend van me en reed niet 
meer. Ik denk dat er zelfs geen motor meer in 
zat. Ik liet hem naar een droge rivierbedding 
slepen door een garagist. We zaten trouwens 
kilometers ver van het dichtstbijzijnde strand. De 
surfplank leende ik van een andere vriend. Het 
skelet in het zand kwam van de plaatselijke uni-
versiteit en was geleend door een vriend die daar 
op het college werkte. De fotograaf was ook een 
kameraad. Die hoes is gemaakt met meer dan ‘a 
little help from my friends’.
 
In 1981 namen jullie een live LP op in de wereld-
beroemde Whisky A Go Go club in Hollywood. 
Hoe was de sfeer daar toen? Bestaat de Whisky 
nu nog?
Jazeker, de Whisky staat er nog. Een echt Hol-
lywood instituut tegenwoordig. Toen was nog 
er nog weinig veranderd sinds de late jaren ‘60. 
Geen go go-danseressen meer in kooien, maar 
de rest was hetzelfde. Om diverse redenen was 
de Whisky een fantastische plek om te spelen, 
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en je kon niet anders dan 
stilstaan bij het feit hoeveel 
geweldige bands en artiesten 
er door de jaren heen op de 
bühne stonden. 
 
Die twee LP’s én de Splashback 
vinyl EP (1982) verschenen in 
Nederland op Rockhouse. Hoe 
kwam je daar terecht?
Bomp had een distributiedeal 
met Rockhouse, het label van 
Bert en Frances Rockhuizen. 
Zij promoten en sponsorden 
ook onze eerste Europese 
tour. Geen slecht woord over 
de Rockhuizens, want ik kijk 
met veel genoegen terug op 
heel die ervaring.
 
Waarom promoten jullie de 
band als “the world’s number 
9 surfing band”?
Dat hebben we enkel gebruikt 
als opdruk op de Stampede LP. 
De hoes was ontworpen in de 
stijl van een LP van The Lively 
Ones op Del-Fi uit 1963 (red.: 
de LP Surfing Drums). De op-
druk bovenaan die elpeehoes 
is “the world’s number 1 sur-
fing band”. Onze ‘claim’ de 
9de beste surfband te zijn was 
enkel een geintje.     
 
Jon & The Nightriders zijn gesplit in 1982. Waar-
om ?
Tot 1982 ging het geweldig. We speelden in 
alle grote clubs in L.A., onze platen hadden een 
goeie distributie, we toerden in Europa, en gin-
gen in zee met producer Shel Talmy (The Kinks, 
The Who...) om een album op te nemen in de 
Gold Star Studios (red.: Gold Star was de studio 
op de hoek van Santa Monica Boulevard en Vine 
Street in Hollywood waar ondermeer Eddie Co-
chran (Summertime Blues), Ritchie Valens (La 
Bamba, Donna), The Champs (Tequila), Duane 
Eddy, Dick Dale, Bobby Darin en The Beach Boys 
opnamen en Phil Spector zijn Wall Of Sound ont-
wikkelde. Gold Star sloot in 1984 en is ondertus-
sen gesloopt). Toen ging een aantal clubs dicht 
en de nightclubscene veranderde helemaal. Er 
was een dispuut tussen Bomp Records, Shel Tal-
my en Gold Star waardoor het een jaar duurde 
eer het album uitkwam. Zonder nieuwe plaat en 

met minder optredens viel de band stil. Daar komt bij dat ik in 1982 ben gehuwd, 
en een flink deel van mijn aandacht en tijd ging naar mijn huwelijk. Al die zaken 
samen zetten flink de rem op de band. Het enige dat we in die jaren deden was 
Stampede opnemen, de LP waar ik het daarnet al over had. Op dat moment had-
den we geen contract met Bomp, dus ging ik rechtstreeks naar Rockhouse en die 
brachten het probleemloos uit (red.: Stampede verscheen origineel op Rockhouse 
sublabel Kix4U). 
 
In Amerika verscheen Stampede in 1990 met twee bonustracks (Shaften en Anesthe-
sia) op Norton Records. Vertel eens iets over Billy Miller en Miriam Linna van Norton. 
Ik heb hen jaren geleden ooit gesproken bij een optreden van hun toenmalige band 
The Zantees, en ze leken mij de vriendelijkste mensen die je je kan inbeelden, met 
een onwaarschijnlijke passie voor muziek.
 Ik kende Billy en Miriam al jaren en het was fantastisch met hen samen te werken 
aan de heruitgave van Stampede. Ze zijn inderdaad nog steeds gepassioneerd door 
rock ‘n’ roll, en daarenboven gezegend met een geweldig gevoel voor humor. Meer 
dan wie ook op deze planeet begrijpen ze dat rock ‘n’ roll muziek inherent fun is.  

Op Stampede introduceerde je sax, een instrument dat niet zo vaak voorkomt in 
surf, en waarvan sommigen vinden dat het niet eens thuishoort in surf. Waarom dan 
die sax, en wie speelde sax op jullie albums?

Variatie kruidt het leven. Ik kende George 
White, de saxofonist van The Tornadoes (van 
het nummer Bustin’ Surfboards), en ik vroeg 
hem op een paar tracks van Stampede sax te 
spelen. Enkel voor de afwisseling. Idem voor 
het album Fiberglass Rocket, waarop Bill Swan-
son van The Eliminators meespeelde.
 
Jon & The Nightriders kwamen opnieuw bij el-
kaar midden jaren ‘90. Waarom?
Dat was rond 1996. Het was gewoon een beslis-
sing van mijnentwege om opnieuw bij elkaar 
te komen en een nieuw album te maken. Op 
dat moment was er een grote surfrevival in de 
States en in Europa, en dat inspireerde me. Het 
toeval wou ook dat ik in 1992 scheidde en een 
nieuw Nightriders project me goed uitkwam. 
Het resultaat was onze eerste CD, Fiberglass 
Rocket.
 

��



Sinds Fiberglass Rocket (1996) verschenen er drie nieuwe CD’s: het live album Raw And 
Alive ‘98 (1998), Moving Target (1999) en Undercover (2000). Daarop speelden onder-
meer Paul Johnson van The Bel Airs en George Tomsco van The Fireballs mee. Hoe krijg 
je legendarische gitaristen van dat kaliber als gast op je CD? Hoe is het met hen samen te 
werken?
Ik probeer altijd dingen te vinden die iets extra toevoegen aan een album, om ze op een 
bepaalde manier anders te maken. Ik ken Paul al jaren, dus dat was gewoon een kwestie 
van vragen of hij wou meedoen. George Tomsco leerde ik kennen toen ik de linernotes 
schreef voor de Cowabunga CD-box op Rhino Records. Toen we Moving Target opnamen 
wou ik Rik-A-Tik coveren, een oude tune van The Fireballs die door veel sixties surfbands 
werd gespeeld. Dat gaf me het idee om George erbij te betrekken omdat hij mijn eigen 
gitaarspel erg heeft beïnvloed. George is een van de sympathiekste en warmste mensen 
die ik ken, en het was een eer dat hij wou meedoen. Hij nam zijn lead voor onze cover 
van Rik-A-Tik op in New Mexico waar hij woont, en uiteindelijk stonden we nooit samen 
in dezelfde studio. 
 
Wie is Richard Blair, de opnametechnicus van Moving Target?
Richard is mijn jongere broer en een uitstekend rock- en bluesgitarist. Hij is ook een prima 
technicus en heeft al enkele jaren zijn eigen studio, Operation Robot.
 
Laat ons het even hebben over versterkers, gitaren en snaren. Op wat voor materiaal speel 
je? Wat is het best geschikt voor surf?
Om op te treden en op te nemen gebruik ik altijd gitaren en versterkers van eind jaren 
‘50 tot midden jaren ‘60, voornamelijk omdat ik geen recenter materiaal heb. Mijn favo-
riete versterkers zijn de Fender Dual Showman en de Fender Super Reverb. In het begin 
speelde ik op een Fender Jaguar, daarna ben ik overgestapt op een Fender Stratocaster. 
Zowel de Strat als de Jaguar hebben nog steeds hun originele pick-ups uit de fabriek. Bij 
alle opnames en alle concerten heb ik ook een Fender Reverb gebruikt voor de splashy, 
poppy surfgitaar sound. Je kan niet echt stellen dat er versterkers of gitaren zijn die ‘het 
beste’ zijn voor surf, maar met de combinatie Showman-Stratocaster-Reverb zit je altijd 
goed. Belangrijk is daarentegen, in ieder geval voor mij, het gebruik van zware flatwound 
snaren. Mijn persoonlijke voorkeur gaat uit naar D’Addario 13’s.
 
Wat is het geheim om surf te spelen ?
Ik denk niet dat er een geheim is, maar je moet je wel bewust zijn van de uitdagingen. 
Als instrumentale vorm wordt het al snel routine en vervelend, dus is het belangrijk om 
nieuwe manieren te bedenken om elk nummer interessant te maken zonder de basisele-
menten van het genre uit het oog te verliezen.  
 
Je schreef twee boeken: The Illustrated History Of Surf Music (1978) en The Illustrated 
History Of Hot Rod Music (1990). Hoe begin je aan zo’n gigantisch werk?
Wat moet ik daarop zeggen? Het grootste deel van mijn leven heb ik gewerkt als schrijver, 
wat zoals elke beroepsdiscipline kennis en ervaring vereist. Ik ben technisch schrijver, door 
de jaren heen heb ik voor verschillende firma’s gewerkt, en dat had altijd te maken met 
schrijven over computertoepassingen, software en hardware. Het bedrijf waar ik nu werk 
maakt computerchips die gebruikt worden in mobiele telefoons. Ik schrijf elektrische en 
technische handleidingen voor die chips. En ik heb ook geschreven voor magazines, en li-
nernotes voor LP’s en CD’s. Ik heb ook heel mijn leven platen verzameld, en de combinatie 
van mijn ervaring als schrijver en verzamelaar was essentieel bij de totstandkoming van 
beide boeken. Overigens zijn ze momenteel beide niet meer voorradig. Ik ben bezig aan 
heruitgaven, die hopelijk in de nabije toekomst zullen verschijnen. 

Beide boeken behandelen de periode 1961-1965. Waren dat de gloriejaren van de surf?
Ja. Het jaar 1963, meer bepaald de zomer van 1963, was het hoogtepunt van de popu-
lariteit van de surf als je er de hitlijsten op naslaat. Ik koos voor 1961 als begin omdat er 

dat jaar een 
handvol op-
names waren 
die dicht in de 
buurt kwamen 
van de sound 
en de stijl-
vorm van surf 
nog voor het 
genre werke-
lijk werd ge-
creëerd door 
Dick Dale. 
Tegen 1965 
werd er niet 
veel surf meer 
opgenomen 
en was de stijl 
zo goed als 
verdwenen.

 
Dick Dale schreef trouwens een inleiding 
voor The Illustrated History Of Surf Mu-
sic. Hoe vraag je Dick Dale om een goed 
woordje?
Ha ha! Gewoon vragen. Ik ken Dick sinds 
ik hem in 1975 interviewde voor een stuk 
in Bomp Magazine. Ik ben trots en blij dat 
hij niet alleen het voorwoord schreef voor 
dat boek maar ook de linernotes voor de 
eerste plaat van Jon & The Nightriders, Surf 
Beat ‘80. 

Als je op Dick Dale moet afgaan heeft zijn 
gitaarspel een haast mythologische dimen-
sie. Heb jij ook zo’n surf-‘filosofie’?
Ik ben er niet zo zeker van dat ik een my-
thische dimensie kan toeschrijven aan mijn 
gitaarspel. Maar ik breng wel in de praktijk 
wat Dick Dale me ooit vertelde over het 
spelen van die muziekstijl. Het moet uit je 
ziel komen en je moet er je hele lichaam 
bij betrekken, niet alleen je twee handen. 
Dat begrijp ik volkomen. Ik denk ook dat 
een publiek het aanvoelt wanneer dat het 
geval is... Het betekent het verschil tussen 
een opwindende en betrokken uitvoering 
die spontaniteit inhoudt, en een die meer 
mechanisch en ‘gerepeteerd’ is.
 
Wat is je all time favoriete surfplaat?
Ik vind het altijd moeilijk slechts één favo-
riet te geven, eender waar het over gaat. 
Maar Bad News van The Trashmen is een 
van mijn favoriete platen omdat het alles 
heeft wat een goed surfnummer moet 
hebben: het is snel en erg luid, fantastisch 
drumwerk, massa’s reverb op de gitaar, en 
met gevoel voor humor. Onmogelijk er-
naar te luisteren en niet te glimlachen. 
 
Platen verzamelen! Ik ga niet vragen hoe-
veel platen je hebt, maar ik veronderstel 
dat je het grootste deel van je leven al 
platen verzamelt en dat je een indrukwek-
kende collectie bezit. En de meeste platen-
verzamelaars hebben fantastische verhalen 
te vertellen...
Ik denk niet dat ik het meest ongelooflijke 
verhaal kan vertellen, of de meest onge-
wone plaats waar ik platen vond. Enkele 
herinneringen die me te binnen schieten: 
ik vond een heel zeldzame surf verzamel-
elpee bij iemand die thuis een yard sale 
hield, wat ze in Europa een rommelmarkt 
noemen. Op een plank in de garage ston-
den honderden LP’s, maar die surfverzame-
laar was de enige die ik uiteindelijk kocht. 
En ooit vond ik voor 50 cent een first state 
Beatles butcher cover op een openlucht 
ruilbeurs! Die heb ik nog steeds (red.: het 
betreft hier de Amerikaanse Beatles LP 
Yesterday And Today uit 1966 in de origi-
nele hoes waarop The Beatles poseren in 
witte slagersjassen met onthoofde speel-
goedpoppen en slachtafval. De foto was in 
Engeland al gebruikt voor het hoesje van 
de single Paperback Writer maar veroor-
zaakte in de States zo’n controverse dat 
Capitol de LP onmiddellijk terugriep naar 
de fabriek en de hoes overplakte met een 
andere foto. De originele hoes is dan ook 
uiterst zeldzaam).

Naast je twee boeken schreef je ook liner-
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notes voor CD’s en colums voor rock ‘n’ roll bla-
den als Kicks en The Dumb Angel Gazette. Is er 
nog iets dat je zou willen doen?
Ik prijs me gelukkig dat ik heb kunnen verwe-
zenlijken wat ik tot nu toe allemaal heb gedaan. 
Wat ik nog zeker wil doen is de nieuwe edities 
van mijn surf- en hot rod-discografieën afwer-
ken. En ik wil nog enkele andere muziekgerela-
teerde boeken schrijven. Als ik dat nog allemaal 
kan zal ik bijzonder tevreden zijn.
 
Wat heb je gedaan sinds Undercover?
Privé kreeg ik het op een bepaald ogenblik erg 
druk, en Jon & The Nightriders zijn gestopt met 
optreden op regelmatige basis. Een jaar of vier 
terug brak ik verschillende ruggenwervels 
toen ik iets optilde, en de volgen-
de twee jaar liep 
ik alle dokters af, 
maar niets hielp. 
Daardoor heb 
ik sommige 
zaken moe-
ten opgeven, 
en bepaalde 
dingen die ik 
deed moeten 
veranderen. Ik 
vrees dat ik 
niet langer 
met zware gi-
taarversterkers kan 
rond zeulen. Maar 
eind 2005 heb ik sa-
men met Marty Tip-
pens, die in verschil-
lende surfbands speelde 
(red.: ondermeer bij The 
Fabulous Planktones 
en Banned From The 
Beach), besloten een CD 
met akoestische gitaarin-
strumentals op te nemen. 
De tracks zijn zo goed als af en ik ben 
aan het uitkijken naar een label om het 
binnenkort uit te brengen. Het is geen surf, maar 
er zitten wel surfachtige elementen in. Het gaat 
om covers van vroege rockgitaar instrumentals 
van bands als The Fireballs en The Ventures en 
eigen nummers.
 
Liggen Jon & The Nightriders momenteel stil?
Ik veronderstel dat je het zo zou kunnen noe-
men. Ik zie ons op korte termijn ook niet op-
nieuw opnemen of optreden.
 
Je hebt verschillende keren in Nederland en Bel-
gië gespeeld. Speciale herinneringen?
Ik heb dierbare herinneringen aan die tours. 
Zowel Nederland als België liggen me na aan 
het hart omdat we er door de jaren heen veel 
vrienden hebben gemaakt. Ik denk terug aan 
enkele speciale optredens, zoals de Paradiso in 
Amsterdam. De sfeer in dat oude gebouw was 
verbazingwekkend. Een heel speciaal optreden 
was voor mij ook ons allereerste in 1980 op de 
Rockhouse Meeting.
 
Zowat alle Nightriders spelen momenteel in an-
dere surfbands: Pete Curry (red.: de latere bas-
sist van Jon & The Nightriders) bij Los Straitjac-
kets, Dusty en Dave bij Slacktone, Dusty drumt 
sinds 1997 ook bij Dick Dale. Ben je trots dat zij 
de traditie voortzetten waar jij hen eigenlijk bij 
betrok?

Natuurlijk. Ik denk dat ik meer verantwoordelijk ben voor Dave en Dusty’s bekering tot 
het surfgenre dan voor Pete Curry. Pete zat al lang in de surf toen ik hem vroeg om te 
bassen bij Jon & The Nightriders.
 
Volg je de huidige wereldwijde surfscene? Veel bands vermengen vandaag de dag surf 
met 60’s garage trash en creëren een soort surfpunk. Wat vind je van die evolutie?
In de jaren ‘90 volgde ik de surfscene. Daarna is ze overal ter wereld geëxplodeerd en 
ik heb het al lang opgegeven om te proberen álles te volgen. Voor een instrumentaal 
genre is er zeker en vast heel wat variatie in de manier waarop sommige bands de 
muziek benaderen. Naar mijn mening werkt dat soms, en soms ook niet. Ik ben meestal 
meer onder de indruk van bands die oog hebben voor melodie en stijl dan van bands 
waarvan de opnames voornamelijk lawaai bieden. Als dat lawaai daarentegen melodie 
en stijl heeft...
 
Ken je Nederlandse of Belgische surfbands?
Ik volg de scene al een aantal jaar niet meer van echt dichtbij, noch hier noch in Europa. 
Toch heb ik het gevoel dat de laatste jaren uit beide landen verschillende prima surf-
bands en zelfs rocka- billy bands komen.
 

Zijn er op dit moment in de States bands die we in 
d e gaten moeten houden?

Waarschijnlijk een heleboel, alleen kan 
ik er geen noemen! Ik twijfel er niet aan 

dat er bijna elke dag nieuwe surf- en in-
strobands bijkomen. Maar voor zover ik het 

van op afstand bekijk, heb ik de indruk dat de 
populairdere bands die in de kijker lopen die 

bands zijn die al een tijd meedraaien. Met andere 
woorden: weinig ‘nieuw bloed’ aan de top. Ik hoop dat ik 
niemand te kort kom door dat te zeggen. 
 
De enige persoon die volgens mij evenveel kent van surf, 
op zijn minst over ‘moderne’ surf, is Phil Dirt van de Reverb 

Central website. Ken je hem? De enige info over hem die ik 
vond op internet wijst op een soort beatnik...
Ja, ik ken Phil al jaren. Vriendelijke kerel en inderdaad een enor-

me kenner van surfmuziek. Hij weet een pak meer dan ik wat betreft 
moderne surfbands. Ik vind hem helemaal geen beatnik. Meer een 

soort relaxte prof misschien. 
 
Surf jij eigenlijk zelf?
Nee. Het zal wellicht een aantal mensen verrassen, maar je hoeft niet te 
surfen om surf te kunnen spelen. 

 
Ik ben altijd gefascineerd geweest door de titels van surf tunes. Neem bijvoorbeeld 
Kuk van The Trashmen, waarvan ik geen idee heb wat het betekent. In de Egyptische 
mythologie is Kuk een god, maar wat betekent het in surf?
‘Kuk’ is slang, een andere manier om ‘kook’ te spellen. Een ‘kook’ is iemand die slecht 
kan surfen of een idioot.
 
Wat betekenen de volgende Jon & The Nightriders titels: Grommet? Stringer?
‘Grommet’ is slang voor een kid die op het strand rond de surfers hangt. Een wanna be 
surfer of een jonge surfer. Een ‘stringer’ is een stuk hout dat in de lengte langs een rub-
beren surfplank loopt. Een surfplank heeft er meestal twee.
 
Waarom vind ik geen Jon & The Nightriders website?
Is er nooit van gekomen. Een aantal jaren waren er wel enkele pagina’s over Jon & The 
Nightriders op de site van Cat en Charlie, twee longtime fans van de band. Momenteel 
werk ik aan een eigen website. Ik heb een webdesigner ingehuurd en hoop de site zo 
snel mogelijk online te krijgen. Een flink deel zal gewijd zijn aan Jon & The Nightriders 
en aan mijn andere muzikale projecten. Check out www.johnblair.us! 
 
Wat brengt de toekomst voor John Blair?
Als ik dat eens wist. Geen idee. Ik wil de nieuwe uitgaves van The Illustrated Discograp-
hy Of Surf Music en het bijhorende boek over hot rod muziek (geschreven samen met 
Stephen J. McParland) afwerken. En nog een tweetal boeken schrijven en uitgeven die 
ook te maken hebben met 60’s surf muziek. Ik moet de CD met Marty Tippens afwerken 
en uitgegeven krijgen, hopelijk een beetje snel. Later dit jaar verschijnt de Stampede LP 
voor het eerst op CD. De volledige info komt op de website, maar er zouden zes bonus-
tracks opstaan. Verder zie ik wat elke dag in petto heeft.
 
Nog een boodschap voor onze lezers?
Jawel: vrede. Wees lief voor mekaar.
      Frantic Franky
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BLACKBOARD JUNGLE
Warner Bros, DVD  Z9 66903

Blackboard Jungle (1955) was de al-
lereerste film met rock ‘n’ roll op de 
soundtrack, al bleef dat beperkt tot 
één enkel liedje, Rock Around The 
Clock van Bill Haley, in de bekende 
hitversie (zij het twee keer lichtjes 
anders ge-edit) schallend over begin- 
en eindgeneriek. Instrumentale flar-
den Rock Around The Clock zijn ook 
te horen vermengd met jazzthemas 
tijdens een vechtpartij. De legende 
wil dat Rock Around The Clock pas 
nummer 1 werd in juli 1955 nadát 
het in Blackboard Jungle te horen 
was, want toen 
het origineel ver-
scheen in mei 1954 
als B-kantje van 
Thirteen Women 
haalde het slechts 
de 23ste plaats van 
de hitparade. En 
je kan het je he-
den ten dage niet 
meer voorstellen, 
maar anno 1955 
was dit zo nieuw 
dat opgewonden 
jongeren ten ge-
volge van dit ene 
nummer heel 
wat bioscopen 
sloopten! Al he-
lemaal onwaar-
schijnlijk is dat 
je tijdens Rock 
Around The 
Clock jongens 
ziet jiven met 
elkaar...
B l a c k b o a r d 
Jungle, geba-
seerd op de 
gelijknamige roman van detective 
schrijver Ed McBain, ook de man 
achter The Birds (1963) en teen de-
linquent movie The Young Savages 
(1961), vertelt het verhaal van een 
idealistische leraar (Glenn Ford) 
die wordt aangesteld op een high-
school in een verpauperde buurt, 
geregeerd door raciale en seksuele 
spanningen en geweld. In tegen-
stelling tot zijn collega’s glijdt Ford 
niet weg in cynische apathie: hij ge-
looft dat hij zijn studenten op het 

rechte pad kan brengen, wat 
gepaard gaat met een kracht-
meting met de tienerbendes die 
de plak zwaaien op school: een 
indrukwekkende galerij nozems, 
knipmessen, Ford wordt in elkaar 
geramd, zijn vrouw krijgt een 
miskraam nadat ze dreigbrieven 
ontving, een lerares wordt ternau-
wernood gered van verkrachting. 
De zwart-wit fotografie accentueert 
deze grimmigheid: Rebel Without 
A Cause (1956) met James Dean 
bracht jeugdmisdaad in techni-
color naar de betere suburbs, 
Blackboard Jungle daalt af in 
het ghetto. Onvergetelijk is 
de scene waarin de 78-toe-
ren collectie van de wis-
kundeleraar aan flar-
den wordt geslagen. 
Gelukkig waren het 
maar jazzplaten! 
De film wordt ge-
kenmerkt door een 
typische 50’s moraal 
(het individu over-
wint haat en agressie; 
lesgeven is creëren, vorm 
geven aan leven), maar het acteer-
werk is uitstekend, met name van 
de mensgeworden rechtschapen-
heid Glenn Ford, Sidney Poitier in 
een van zijn eerste rollen als nozem 

die tot inkeer 
komt, en Vic 
Morrow (en-
kele jaren 
later in King 
Creole) in zijn 
filmdebuut als 
psychopatisch 
krapuul. Black-
board Jungle 
is prima kijk-
voer voor wie 
het teen delin-
quent thema 
na aan het hart 
ligt en voor wie 
houdt van dra-
matische zwart-
wit films uit de 
jaren ‘50, omdat 
ie gemaakt werd 
met een groot 
budget door een 
grote studio en 
dus geen pulp 
quickie is. Dat 
blijkt ook uit de 
vier Oscarnomi-
naties die de film 

scoorde voor Best Adapated Screen-
play, Best Editing, Best Cinemato-
graphy en Best Art Direction. Maar 
vanuit een rock ‘n’ roll standpunt 
blijf je natuurlijk op je honger zit-
ten, want de enige muziek naast 
Rock Around The Clock is jazz van 
Stan Kenton en Bix Beiderbecke. 
Wel komt er nog een mooi stukje 
gospel in de film, gezongen door 
enkele zwarte studenten. 
Extra’s blijven beperkt tot het 

Droopy 
tekenfilmpje 
B l a c k b o a r d 

Jumble (1957) 
dat buiten 

h e t onderwerp (drie 
kleine Droopy’s maken de leraar het 
leven zuur op school) geen verband 
houdt met Blackboard Jungle en de 
Tex Avery magie ontbeert (Droopy 
was toen al in handen van Hanna-
Barbera), en een niet ondertitelde 
commentaartrack van assistent-re-
gisseur Joel Freeman, acteurs Paul 
Mazursky en Jamie Farr (in deze film 
heette hij nog Jameel Farah) die 
bijrolletjes vertolkten als nozems, 
en de zoon van Glenn Ford die ten 
tijde van de opnames amper 9 jaar 
was maar wel een uitgebreide ken-
nis van de film heeft. Hij vertelt ook 
hoe Rock Around The Clock in Black-
board Jungle terecht kwam nadat 
regisseur Richard Brooks hem het 
plaatje hoorde opleggen. Lees het 
hele verhaal in detail op peterford.
com/ratc.html! De commentaartrack 
is best interessant maar verliest zich 
af en toe te veel in anekdotes die 
niets met Blackboard Jungle te ma-
ken hebben. Ach, je leert nog eens 
wat. Of wist u dat Rafael Campos, 
ook een van de nozems, ooit nog 
gehuwd was met Dinah Washing-
ton?
De DVD kwaliteit is erg goed, met 
een ruime voldoende voor scherpte 
en zwart-wit contrasten, en film-
grain en andere beschadigingen 
beperkt tot een minimum. Beeld-
formaat widescreen 16:9 1.85:1 (top 
en bottom chopped), Dolby digital 
betekent voor DVD’s dat simpelweg 
het originele monospoor werd ge-
bruikt. (Frantic Franky)
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Kon de Belgian Roots Night in de Ant-
werpse concertzaal Hof Ter Lo qua grote 
namen Dick Dale en Wanda Jackson overtref-
fen? Jazeker: Bo Diddley staat nog net een 
trapje hoger in de geschiedenisboeken, pak-
weg in de Top 10 der rock ‘n’ roll pioniers 
en in de Top 5 van de nog levende pioniers. 
Big Bad Bo, de enige mens ter wereld naar 
wie een ritme werd genoemd, de man die 
zo tegendraads was dat hij speelde op een 
vierkante gitaar. Ik had hem nog nooit live 
aanschouwd, hoewel ik daar vaak de kans 
toe had: Bo toert vrijwel onafgebroken de 
wereld rond. Maar toen ik pas in het we-
reldje kwam had ik nauwelijks interesse in 
de zwarte roots van de rock ‘n’ roll, en la-
ter kwamen de berichten die ik las over Bo’s 
concerten er steevast op neer dat hij enkel da 
blues predikte dan wel alle knoppen op zijn 
nieuwe gitaren uitprobeerde. Wijsheid komt 
evenwel met de jaren, en tegenwoordig kan 
ik Bo’s weirde jungle geluiden ten zeerste 
appreciëren. Meer zelfs: nummers als Down 
Home Special (1956) of The Story Of Bo Did-
dley (1959) klinken ronduit buitenaards. En 
laten we wel wezen: Bo heeft ondertussen 
de gezegende leeftijd van 78 jaar bereikt, 
is pas overgrootvader geworden (de Roots 
Night had bij wijze van presentje een hot rod 
babypakje gekocht) en zal geen eeuwigheid 
meer blijven toeren. Als de man op amper 
een kilometer van mijn woonstede audiën-
tie houdt, twijfel ik daarom niet, en begeef 

me spoorslags richting Hof Ter Lo gewapend 
met fototoestel, de Bo bio Living Legend van 
George White uit 1998 en nog wat extra sig-
neerbare goodies, al had ik geen flauw idee 
wat ik muzikaal kon verwachten.
De Roots Nights staan erom bekend dat 
ze goochelen met genreconventies, en Bo 
deelde de affiche met de jonge bluesabillies 
The Baboons, de surfers van Speedball Jr, en 
bluestijger Don Croissant, een man die zijn 
carrière begon eind jaren ‘50 in een rock 
‘n’ roll bandje genaamd Little Jimmy & The 
Robots, daarna (de geschiedschrijving ver-
meldt het jaar 1964) de hort optrok met de 
Vlissingse Indo-rockers The Sharks, en als 
grootste claim to fame mag rekenen dat 

hij in maart 1966, het jaar waarin ze de sin-
gle Love At First Sight/ All I Need opnamen, 
in het Brusselse Sportpaleis mocht openen 
voor The Rolling Stones. Little Jimmy Claeys 
timmert tegenwoordig nog steeds aan de 
weg als Don Croissant (hij is dan ook de zoon 
van een bakker!), helemaal op z’n eentje met 
een afgetrashte elektrische gitaar, zijn voet 
het ritme tappend op een houten plankje 
dat ook versterkt wordt. Het resultaat, mak-
kelijkheidshalve als bluesbop omschreven, 
beperkt zich tot het bijzonder luid en scherp 
afstellen van de gitaar en het eindeloos 
blijven hangen in hetzelfde akkoord. Toch 
meer blues dan bop, me dunkt. In het eerste 
nummer brak al een snaar, die niet werd ver-
vangen: blijkbaar speelt 5 snaren even goed 
als 6. Best interessant om eens een keertje 
te zien, maar toch be- kroop me 
het gevoel dat ik meer s t o n d 
te kijken naar d e 
gimmick van een 
oude man in een 
gek pak. Don Crois-
sant zou 
nog 2 x 
20 mi-

nuten spelen in de bar tijdens de podiumwis-
sels in de zaal, maar toen ik ‘s anderdaags uit 
mijn roes ontwaakte bleek dat ik die allebei 
had gemist.
Het gaat ontzettend snel voor de Turnhoutse 
Baboons: in no time spelen ze - zonder zelfs 
een CD uit te hebben - op de Rave en openen 
ze Peer, het grootste rhythm and blues fes-
tival in België. Echt vaak ben ik ze nog niet 
gaan kijken, daar ze mijns inziens hun rock 
‘n’ roll net iets teveel kruiden met blues en 
Seatsniffers-invloed, wat nog versterkt wordt 
doordat ze dezelfde opstelling mét sax bezi-
gen. Dat is evenwel geen kwaliteitsoordeel, 
en heeft enkel met mijn persoonlijke smaak 
te maken. Toch kan ik niet ontkennen dat er 
vandaag magie in de lucht hing en hun set 
gevarieerd was: ze openden met een erg six-
ties Have Love Will Travel, speelden zwarte 
rock ‘n’ roll als 30 Days, Number Nine en One 
Scotch One Bourbon One Beer, en hadden 
het lef Bo Diddley te coveren, Can’t Judge A 
Book. Daarnaast veel eigen songs, luisterend 
naar titels als Tic Tac, Drinking Gasoline, Rock 
Your Baby, Boogie Curse, Make Up Heart, At 
Ease, Lawn Dogs en Teasing Girl. Denk ik. 
Ze konden rekenen op enthousiast applaus. 
Nota aan mezelf: eens een keertje vaker The 
Baboons gaan kijken om achter hun geheim 
te komen.
Vielen The Baboons goed in de smaak bij de 
modale concertbezoeker die enkel was op-
gedaagd omdat hij weleens had gehoord van 
Bo Diddley, Speedball Jr. deed daarentegen 

veel wenkbrauwen fronsen. Dit was im-
mers toch geen blues, maar keihard gi-

taarlawaai! Nee, beste bluesliefheb-
ber, dit was surf. Harde en stevige 
en trashy garagesurf. Gitarist Fré 
Landuyt hoort niet graag de verge-

lijking met Fifty Foot Combo, maar 
kan daar niet onderuit, ze-

ker niet sinds ze óók be-
schikken over een or-

geliste. De surffanaat 
kan ongetwijfeld 

een gedetailleerde 
opsomming ge-
ven van alle ver-
schillen tussen 

Speedball en Fifty 
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Foot, maar daar heb ik geen behoefte aan. Ik 
laat me onbekommerd meesleuren door de 
tsunami van geluidsgolven. Doe uw voordeel 
met die vergelijking, Fré, en vul het gat in de 
markt dat Fifty Foot door hun split naliet. Het 
grootste deel van de set van Speedball Jr. heb 
ik niet gezien, wel gehoord, want ik bevond 
me achter de coulissen op jacht naar Bo Did-
dley. Een half uur voor zijn loge gewacht in 
het goede gezelschap van Baboons drummer 
Gust Van Gils, die Bo’s derde LP Have Guitar 
Will Travel (1959) bij zich had, de LP met Bo 
op een scooter die eruit ziet als een raket, 
een schril contrast met het feit dat de man 
tegenwoordig naar verluidt in een rolstoel 
wordt verplaatst. Ook wachtende: een came-
raploeg die Bo wilde interviewen voor het 
laatavondnieuws op BRT televisie. Uiteinde-
lijk geen Bo gezien: de Amerikaan Die Het 
Voor Het Zeggen Had deelde mede dat Bo 
voorlopig niemand ontving maar misschien 
na het optreden een handtekeningsessie zou 
houden. Misschien. Zou van Bo zelf afhangen. 
Waarna het tijd was voor de man die aange-
kondigd diende te worden als “the rock ‘n’ 
roll Hall Of Famer, the man who put the rock 
in rock ‘n’ roll, the mighty Bo Diddley”. Dat 
hoort Bo namelijk graag. Eén opluchting was 
alvast dat Bo gelijk zelf het podium ophob-
belde, ik had gevreesd dat we eerst 20 minu-
ten Debby Hastings Band, Bo’s vaste Ameri-

kaanse groep, 
z o u d e n 
m o e t e n 
onder-

gaan. Dat was 
gelukkig niet het 
geval: Bo zette 
zich neer op een 
stoel in het mid-
den van het po-
dium, omgorde 
zijn - inderdaad 
- vierkante rode 
gitaar, en liet zich 
het gejuich wel-
gevallen. Gitaar 

en versterker waren al tijdens de sound-
check afgesteld door de Amerikaan Die Het 
Voor Het Zeggen Had, maar toch hield Bo 
zich tijdens de eerste twee songs voorname-
lijk bezig met frutselen aan gitaar, versterker 
en microstatief. Het geluid dat hij het hele 
concert produceerde was een soort wah 
wah dat veel weg had van de gitaarsound 
op een nummer als Crackin’ Up (dat ie als 
mijn memorie me niet bedriegt inderdaad 
bracht), maar echt veel lead speelde Bo niet: 
de meeste solo’s liet hij over aan zijn band. 
Mijns inziens liet hij zich te vaak leiden door 
de band in plaats van zelf het initiatief te 
nemen, en meer dan één keer zag ik hem 
hulpeloos richting bassiste Debby Hastings 
kijken. Als hij zijn capodaster (een klemmetje 
om de stemming van de gitaar te verhogen) 
vastklikte, telde Bo het benodigde aantal 
hokjes meermaals zorgvuldig na. The Debby 
Hastings Band bestond uit twee dames en 
twee heren op leadgitaar, basgitaar, drums 
en keyboards. Die keyboards bleven geluk-
kig op de achtergrond, wat helaas evenzeer 
gold voor de marracca’s die keyboardiste 
Margo Lewis bijhad. Alles welbeschouwd 
vond ik Debby en co een soort blues-/rock 
balorkest op leeftijd. Een goeie zaak was dat 
er weinig blues gespeeld werd: alle trage 
nummers leken wel... ska! Goeie ouderwetse 
in rhythm and blues gedrenkte ska, niet het 
toeristische equivalent genaamd reggae. 
Voor de rest: Road Runner, Little Girl, een 
paar trages (I’ve Seen Them All, een soort 

eerbetoon aan iedereen van Elvis tot 
Stevie Ray Vaughan die het podi-

um deelde met Bo), een - jawel - 
rapsong getiteld Old Folks Rap, 
en drie keer Hey Bo Diddley. 

Wellicht waren dat drie verschillende num-
mers maar begon het publiek spontaan de 
strijdkreet “Hey Bo Diddley” te scanderen 
telkens de Diddley beat werd ingezet. Bo 
genoot zichtbaar, vertelde honderduit, en 
speelde de rol van zwarte pooier (Stay Out 
Of My Pocket?) met brio. Op het einde stond 
Bo op, wankelde richting drumstel, en ging 
een potje meetrommelen op floortom. Ik 
heb het er al veel zien doen, maar nog geen 
78-jarige. Tussen de meute Amerikanen en 
verrassend veel Nederlanders die tot Bo’s 
gevolg behoorden, ontwaarde ik een jonge 
eboniehouten schoonheid die het concert 
filmde met een handycam en eruit zag alsof 
ze elk ogenblik kon beginnen go go dansen. 
Ik sprak haar aan, want ik wil op de valreep 
best nog Bo’s blanke schoonzoon worden. 
Uit haar antwoord kon ik niet opmaken of ze 
zou dansen, wel verstond ik dat ze haar en-
kel had verzwikt. Of ze familie van Bo was? 
Nee, ze was zijn personal assistant. Alles wat 
ik haar heb zien doen was op het einde Bo’s 
gitaar aannemen, boven haar hoofd torsen, 
triomfantelijk aan het publiek tonen, en in 
het gitaarstatief te plaatsen. Het belang van 
die taak mag niet onderschat worden. Of er 
bissen volgden zou opnieuw helemaal van 
Bo afhangen, maar hij had er blijkbaar zin in, 
want we kregen er niet minder dan drie: Who 
Do You Love, Bad Seed en I’m A Man. 
De handtekeningsessie in de foyer daaren-
tegen ging uiteindelijk niet door. Bo ontving 
de lucky few met een backstagepasje in zijn 
loge, één per één graag. Fré liet zijn gitaar 
tekenen, Gust zijn LP, en zelfs de kok van Hof 
Ter Lo stond klaar met zijn fototoestel, nooit 
eerder vertoond. Mijn bio bleek een slechte 
zet, want die ontlokte Bo een furieuze uitval 
die erop neer kwam dat hij zijn hele leven 
aan George White had verteld en White ver-
volgens een boek vol leugens had geschre-
ven. Bo wou alles tekenen, tot het papieren 
tafelkleed toe, maar niet dat boek. Gelukkig 
had ik nog ander spul bij. Ook de jongste 
aanwezige mocht op de foto: Brent is 14 jaar 
en 100% rockabilly. Er is nog toekomst voor 
onze scene. Blij dat ik Bo op de valreep toch 
nog gezien heb. Twee weken later kreeg ie 
tijdens een concert een beroerte en diende 
hij afgevoerd naar intensive care.

Een oud maar wijs Boppin’ 
Around spreekwoord zegt: 
“Is er slecht weer daags voor 
het evenement, dan blijven 
rock ‘n’ rollers thuis zitten 
op hun krent”. Dit gaat van-
daag ook op voor de Fifties 
Day hier in Breda. Jammer 
natuurlijk, maar het is niet an-
ders. Vandaag zijn het 

dus de die-hards en verdwaal-
de toeristen die we op dit gratis 
rock ‘n’ roll evenement kunnen 
verwachten. Ik ben eens een keer 

extra vroeg, men is nog bezig 

met het opzetten van de kraampjes en 
de muzikanten laden hun instrumenten 
uit en brengen ze naar het podium. Van-
wege de vandaag te verwachten regen 
is het podium niet het al sinds jaar en 
dag vertrouwde frivole ronde tentje in 
de open lucht maar is er nu een groot 
podium met dak dat praktisch het gehele 
plein overkapt. Ook “nieuw” en handig 
is de ronde tap die men op het pleintje 
heeft opgesteld. Niet nieuw maar naar 
eigen zeggen nog steeds in nieuwstaat 
verkerend is de presentator van het 
evenement, onze eigen, in opvallend 
kostuum gestoken Frantic Franky. Met 

Breda, 13 mei 2007  verslag: Charlie Discount
    foto’s: Doo-wop Fraasie v. D
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“in nieuw-
staat” vermoeden wij 

dat hij hiermee zijn gepoetste bril-
lenglazen bedoeld. Niettemin een goede 
keus van de organisatie dunkt me want 
een oud maar wijs Boppin’ 
Around spreekwoord 
zegt immers “Elke 
willekeurige sprek-
er is zilver, Frantic 
Franky als spreker 
is goud”. Of het 
met de bands ook 
allemaal goed zit, 
moeten we afwa-
chten. 
Voor de eerste 
band The Bi-

zznizzmen Of Rock 
‘n’ Roll is het hier in 
Breda hun allereer-
ste optreden. Men 
heeft al driekwart 
jaar gerepeteerd 
en nu kunnen we 
dan horen wat 
dat heeft opge-
leverd. Helemaal 
ongerust over 
hoe dit gaat 
klinken hoeven 

we trouwens niet te 
zijn want iedereen heeft zijn sporen in 

de muziekwereld al ruimschoots verdi-
ent. Ronnie Pietersma neemt de akoes-
tische gitaar en de zang voor z’n reken-
ing,  Dick Otten de rhythmgitaar, Willy 
Pieters de staande bas en tenslotte Jan 
van Leeuwen op drums. Ze beginnen 
met een onbekende cover: Weary Blues 
Goodbye van Bob Perry. Dit is een goed 
nummer, echter zonder de ‘bluesy’ sfeer 
zoals bij het origineel. Met hun volgen-
de nummer, Crying Blues blijven we nog 
even in de ‘blues’ maar White Wedding 
van Billy Idol is dan weer andere koek. 
Als er dan toch uit recent materiaal ge-
coverd moet worden, vind ik dit nu eens 
een goede keuze. Het wordt minder snel 
gespeeld maar wel net zo spannend als 

het origineel door het goede gitaar-
werk. Het vierde nummer vind ik 

erg goed klinken maar is voor 
mij geheel onbekend. Het vol-

gende nummer herken je bij 
de eerste noten direct: All 

Over Now van The Rolling 
Stones, de sound klinkt 
zelfs ook zoals bij de 

Stones. Op de sa-
menzang moet bij 

dit nummer nog 
wat geoefend 
worden want dat 
gaat hier en daar 
de mist in. Meer 
‘hedendaagse’ 
nummers van 
ondere andere T-

Rex (op de titel kan ik zo gauw niet meer 
opkomen) en verder het ‘oude’ werk 
van onder meer Joe Poovey en Dale 
Hawkins. Na de afkondiging van Frantic 
Franky spelen ze nog een keer het num-
mer waar ze mee begonnen zijn: Weary 
Blues Goodbye. We zullen ze beslist nog 
vaker tegenkomen, maar dan met een 
repertoire dat aangevuld is met eigen 
composities (dat is de bedoeling ten-
minste). Als dat het geval is, hebben we 
er ongetwijfeld weer een interessante 
band bij. Door het uitdelen van dol-
larbiljetten probeert drummer Jan snel 
een grote schare fans voor de band te 
regelen maar bij nader inzien zit overal 
een (onverwachte) keerzijde aan: de dol-
lar blijkt maar een halve dollar waard 
te zijn, maar zoals een oud, wijs maar 
niet Boppin’ Around’s spreekwoord zegt 
moet je een gegeven paard niet in z’n 
bek kijken. 
Disc jockey Fred Talle zorgt voor de 
muziek tussen de optredens. Hij draait 
alleen vinyl, géén CD’s heb ik me laten 
vertellen. Maakt voor mij niet uit, zo-
lang de sfeer maar lekker fifties blijft. 
Ook de volgende band is wederom Ned-
erlands. The Trash Hombres zijn nog vers 
maar zij hebben in tegenstelling tot de 
Bizznizzmen al menig optreden achter 
de rug. Ze staan hoog op mijn verlan-
glijstje want ook deze jongens draaien 
al langer in het muziekwereldje mee 
en ben ik dus razend benieuwd wat ze 
te bieden hebben. Hun optreden van-
daag komt dus voor mij goed uit. The 
Trash Hombres worden gevormd door 
de uit de blueswereld afkomstige Marc 
Kamphuis die zang en mondharmonica 
voor zijn rekening neemt, Wil Sypkema 
op gitaar, Mark Verschoor op contrabas 
en Rasyif Kremer op drums. De muziek 
die ze maken noemen ze ‘spankabilly’ 
en waar dat op slaat, gaan we straks 
meemaken. De aftrap begint met Roy 
Brown’s Hip Shakin’ Baby. Het I’m Com-
ing Home zal iedereen ook bekend in de 
oren klinken. Verder werk van onder an-
dere Ronnie Dawson en The Seatsniffers 
(Loudmouth), ouder werk met Linda Lou, 
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The Crawl (een dans net zoiets als The 
Twist), Hey Good Looking, Hot Rod Rock-
in’, Black Slacks en het in onze kringen 
ontelbaar gecoverde Move It On Over. 
De set is over voor je het weet maar in 

ieder geval is mijn eerste kennismaking 
met hen prima bevallen. Met wat die 
mannen in huis hebben, kan er eigenlijk 
ook niets mis gaan. Maar ook hier geldt: 
hoe meer eigen nummers, hoe aantrek-
kelijker de band. 
Tussen de optredens wordt er natuurlijk 
weer vinyl gedraaid  waarop de dansers 
van Double U uit Elsloo naar hartelust 
uit hun tentdak konden gaan vandaag 
en is er natuurlijk de prijsuitreiking voor 
de mooiste oldtimer. De laatste uit Gent 
afkomstige band Slowclub The Luxe hier 
op het plein kennen we nog van vorig 
jaar toen ze als after partyband in café 
Catch 22 optrad. Er is echter één ver-
schil, de toevoeging The Luxe betekent 
dat er naast deze Elvis tribute band nog 

een heuse groep met blazers komt op-
draven . Het The Luxe extraatje was bi-
jna voor nop meegekomen want in het 
begin waren de blazers amper te horen, 
gelukkig werd dit later rechtgetrokken. 

Zangeres Na-
thalie “Mys-
terie Trien” is 
geboren voor 
het podium en 
daarvan laat ze 
dan ook géén 
vierkante centi-
meter onbenut. 
Een repertoire 
van louter El-
vis nummers 
vraagt om 
moeilijkheden. 
Dodelijk is nat-
uurlijk om Elvis 
exact te imit-

eren, dat doen 
ze dan ook niet, 
bij hen blíjft 
Elvis leuk en 
boeiend! Dit 
komt vooral 
door Nathalie: 
een vrouw die 
Elvis covert 
ligt natuurlijk 
niet voor de 
hand en zorgt 
voor het veras-
sende effect, 
tel daarbij op 
haar tomeloze 
energie en 
enthousiasme 

en succes is verzekerd. Eigenlijk ge-
heel overbodig maar om het verhaaltje 
compleet te maken een greep uit wat 
we voorgeschoteld kregen: Heartbreak 
Hotel, Return To Sender, Baby I Don’t 
Care, King Creole, Money Honey, Burn-
ing Flame, Devil In Disguise, All Shook 
Up, In The Ghetto en uiteraard Viva Las 
Vegas. De drummer blijkt net zo ener-
giek als de zangeres want deze Belg gaf 
een meer dan toffe solo weg. Als toegift 
werd Hound Dog gespeeld, alleen dan 
bloedjesnel.
De meesten keren huiswaarts maar ‘s 
avonds is er nog de al eerder vermelde 
after party. Organistor Cees Matthijsen 
zorgt dan altijd voor een verrassing. 
Deze keer is dat bluegrass muziek van de 
Amerikaanse band Oakhurst. Op het veel 
te kleine podium staan opgeteld: drums. 
staande bas, akoestisch gitaar, banjo en 
(volgens kenners) een mandoline. Nu is 

bluegrass 
niet echt 
mijn ding, 
door een 
zangeres 
in ruste, 
moet ik bij 
een man-
d o l i n e 
m e t e e n 
aan het 
G r i e k s e 
e i l a n d 
N i c o s i a 
d e n k e n . 
Ko r t o m , 
ik weet 
van blue-
grass net 
zo veel 
als Elvis 
over de 
nieuwste 
iPod. Alle 
nummers 
d u r e n 
minstens 
twee keer 

zo lang als een rock ‘n’ roll 
nummer met vaak twee man-
dolinesolo’s erin verwerkt. 
De vaart wordt er goed inge-
houden en elk nummer klinkt 
vrolijk door het geluid van de 
mandoline en van de banjo.
Enkele nummers die ik kon 
noteren: Sittin’ On The Top 
Of The World en Bluegrass 
Break. Leuk om deze muziek 
ook eens te horen. Normaal 
gesproken ga ik niet speciaal 
naar een bluegrass band ki-
jken maar als ‘toegift’ op het 
rock ‘n’ roll programma is dit 
mooi meegenomen en wordt 
je in de gelegenheid gesteld 
om eens in een andere keuken 
te kijken. Of het spreekwoord 
“Verandering van spijs doet 
eten of  “Wat de boer niet 
kent, dat eet ie niet” van to-
epassing is, hangt natuurlijk 
van je smaak af. 
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Ik hou niet van jazz. Tussen de 125 
gratis jazz (traditioneel en modern), 
blues, rock, funk, world en latino 
concerten die verspreid over drie da-
gen ressorteerden onder de noemer 
van de 12de Brussels Jazz Marathon 
(eigenlijk een gigantische kroegent-
ocht), waren er zegge en schrijve 
twee die een belletje deden rinkelen 
: het Pat Nylon Swing Quartet en 
Squeeze Me. De namen zeggen u 
wellicht niets, maar Pat Nylon is een 
pseudoniem van Patrick Ouchène en 
in Squeeze Me zat Renaud Patigny.
Brussel mag dan wel de hoofdstad 
van Europa zijn, mij viel vooral op 
dat classisistische voorgevels van lux-
ehotels zij aan zij staan met porno-
shops, zowat alle grote kruispunten 
richting centrum bezet waren door 
stand by oproerpolitie (later hoorde 
ik dat er voetbalrelletjes waren ge-
weest) en de grote hoeveelheden 
bedelaars, zwervers, dronken, gedro-
geerde, krankzinnige, luidruchtige en 
baldadige lowlifes die aangetrokken 
worden door de neonlichten van het 
nachtleven. Het is geen jungle out 
there, het is een dierentuin. 
Het Pat Nylon Swing Quartet speelde 
in de lobby van het Marriott Hotel 
(een pint: 2,50 euro) en bestond uit 
Patrick Ouchène en Big Ben, allebei 
Runnin’ Wild, aangevuld door gi-
tarist Christophe Astolfi (eerder al in 
Patrick’s wereldmuziekproject Algo 
Mas), de jonge jazzpianist Matthieu 
Vandenabeele, en een drummer en 
een later op de avond komen mee-
toeterende saxofonist, allebei con-
servatoriumstudenten waarvan Pat-
rick me enkel de voornaam wist te 

Brussel (B), 26 mei 2007
    verslag: Frantic Franky

Brussels Jazz Marathon
melden, respectievelijk Max en Urs. 
Geen spoor van de in het programma-
boekje vermelde ex-Domino’s drum-
mer Marco De Meersman of viool-
speler Renaud Crols die ik reeds zag 
bij Runnin’ Wild en de gecomebackte 
Domino’s. Gelukkig was de muziek 
minder boring dan deze inleiding, en 
wel een soort swingende boogie met 
de gypsy touch die opduikt in álles 
wat Patrick doet, aangevuld met de 
losse en luchtige jazzy feel van de 
boogie woogie piano en vooral de 
Django Reinhardt-achtige gitaar. Het 
geheel leek wat improvisatorisch, 
maar dat spontane zijn we gewoon 
van Patrick, en alle muzikanten had-
den genoeg talent in huis om ermee 
weg te raken en het publiek te over-
bluffen. De set kwam uit de typische 
Runnin’ Wild hoek: een bluesje als So 
Glad You’re Mine, veel ouderwetse 
swing als Dinah en Sweet Sue Just 
You, wat croonerstuff. Zet hier het 
stevige drumwerk van Koen Verbeek 
achter, en je hebt Runnin’ Wild de-
luxe. Interessant om Patrick op deze 
manier bezig te zien, want het toont 
zijn invloeden.
Boogie woogie, het vooroorlogse pi-
anogetingel dat zijdelings zijn weg 
kruiste met rock ‘n’ roll, is een heel ei-
gen genre met zijn eigen scene, con-
certen, festivals en artiesten, en de 
Belgische hopman van die scene is de 
in 1959 geboren Renaud Patigny die 
in het stampvolle Grand Café (cola 
light: 2,60 euro) moest optornen te-
gen domme mensen die zich een weg 
baanden dwars door de muzikanten 
heen (drumcymbalen én de contra-
bassist vielen om) en nóg dommere 

mensen die luidkeels hun afkeuring 
lieten blijken toen hij een verhaal 
begon te vertellen. Ik kende Patigny 
van naam maar had deze magere Al-
verman met zijn geitensikje en gekke 
hoedje nog nooit live gezien. In 2002 
bracht hij een live-CD uit samen met 
Carl Sonny Leyland (ex-Big Sandy) en 
in de States, waar hij regelmatig te 
gast is op festivals (twee weken na 
deze jazzmarathon staat ie op het 
Chicago Blues Festival), wordt ie be-
schouwd als een van de beste boogie 
woogie pianisten van Europa. Daar 
bleek geen woord van gelogen, want 
wat Patigny met zijn vaste kom-
panen John Valcke (contrabas) en 
Bob Dartsch (drums, allebei heren op 
leeftijd) vertoonde op zijn aftandse 
piano was van een ontzettend hoog 
niveau: eindeloze geraffineerde 
variaties met een vingervlugheid die 
het deed lijken alsof hij niet met tien 
maar met twintig vingers speelde, 
in een volledig instrumentale set die 
vooral steunde op het werk van Al-
bert Ammons, wellicht omdat 2007 
de honderdste verjaardag van Am-
mons’ geboorte is. Eind dit jaar haalt 
Patigny trouwens zangeres Lila Am-
mons, Albert’s kleindochter, naar het 
tweedaags boogie woogie festival 
dat hij organiseert in Brussel. Titels 
moet ik u schuldig blijven (ik kan geen 
instrumentals uit elkaar houden, wat 
mij betreft hadden ze vanavond alle-
maal Boogie Woogie Stomp kunnen 
heten), ook al lagen Patigny’s parti-
turen (die hij met kauwgum aan zijn 
piano kleefde) vlak voor mijn neus. 
Al is de term transcriptie hier wellicht 
beter op zijn plaats: Patigny schrijft 
zijn eigen partituren kwartnoot voor 
achtste noot zelf neer aan de hand 
van de 78 toerenplaten, voorwaar 
een nobel levenswerk. Als u de piano 
een warm hart toedraagt en Renaud 
Patigny nog niet kent, maak dan als 
de gesmeerde bliksem kennis op 
88boogie.com

Amsterdam, 16 juni 2007   verslag: Charlie Discount
      foto’s: Peter Rutten

D-Day
Voor rock ‘n’ rollers blijft D-Day hét bui-
tenevenement in Nederland waar men 
jaarlijks naar uitkijkt. Met tweeëntwin-
tig jaargangen op de teller is het ook 
een van de langst lopende festivals. Een 
hele prestatie om het iedere keer maar 
weer geregeld te krijgen! De toegang is, 
en dat kan maar niet vaak genoeg ge-
zegd worden, nog steeds gratis dus ie-
dereen met interesse voor de rock ‘n’ roll 
kan komen kijken en luisteren. Grootste 
vijand van een buitenevenement blijft 
het weer en regenbuien dreigden de 
boel dit jaar flink in de war te schoppen 

maar in de loop van de middag bleef 
het droog en kon je zelfs zonder jas tot 
en met de laatste band buiten blijven en 
dan is het toch al rond middernacht. Het 
viel dus allemaal reuze mee. Bekende 
ingrediënten deze dag: kraampjes met 
fifties spullen, kleding, vinyl en CD’s, 
oldtimers, motoren en bikes, patat-
kraam, geïmproviseerde buitenbar en 
natuurlijk de truck met oplegger als po-
dium. Als buiten het programma is af-
gewerkt hoef je nog niet naar huis want 
binnen gaat het feest nog door met tal 
van DJ’s. Nu ben ik dit jaar wel op tijd 
om het grootste deel van D-Day mee te 
maken maar D-Day verloopt voor mij al-
tijd anders dan andere festivals. Ik kom 
op deze dag veel bekenden tegen die 
ik lange tijd niet gezien heb en waar je 
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dan wat mee bijkletst, wat 
spulletjes mee uitwisselt of 
hun Amerikaanse techniek 
op twee of vier wielen be-
wondert. Op zich altijd leuk 
om weer wat bij te praten 
maar de tijd vliegt dan 
voorbij en voor je het weet 
heb je de meeste bands ge-
mist. Je hebt de bands wel 
gehoord maar je hebt niet 
geluisterd (dat zijn twee 
héél verschillende dingen) 
zodat je thuis tot de con-
clusie komt dat je eigenlijk 
alleen over een paar bands 
iets zinnigs kan schrijven 
want uiteindelijk gaat het natuurlijk om 
de muziek. Gelukkig treedt de band die 
ik écht niet wil missen als laatste op: de 
legendarische Sonny Burgess & the Pa-
cers, bekend van het al even legendari-
sche platenlabel Sun. Van de zes bands 
heb ik Annita & the Starbombers, Randy 
Rich & The Poor Boys en de Three Bad 
Jacks om eerder genoemde reden niet 
echt bewust meegemaakt, te druk dus 
met socializen...Van de Duitste band 
Cherry Casino & the Gamblers heb ik 
nog wel het één en ander meegekregen. 
In mijn aantekeningenboekje staat: erg 
goed! Een band met een saxofoon vind 
ik ook al gauw aantrekkelijker. Num-
mers die ze gespeeld hebben kan ik zo 
één twee, drie niet meer ophoesten. 
Met deze info over Cherry Casino zul je 
het dan mee moeten doen. In ieder ge-
val zullen ze van mij een volgende keer 
meer aandacht krijgen. Voor wat de vol-
gende band betreft, Matchbox, moet ik 
het ook doen met slechts een paar aan-
tekeningen. Het aantal keren dat ik ze 
gezien heb, kan ik al niet meer tellen 
en hun show vanavond is dan ook geen 
verrassing, hoewel volgens mij de Gene 
Vincent hommage-act niet is opgevoerd. 
In ieder geval heeft Graham Fenton en 
zijn maten weer een goede, professio-
nele show weggegeven. Het einde van 
hun optreden liet zich raden: het lijflied 
Rockabilly Rebel werd door iedereen uit 
volle borst meegezongen en na hun hit 
Midnight Dynamos zat het er op.
Na Matchbox zorg ik dat ik vooraan het 
podium kom te staan want hoewel Son-
ny Burgess nog regelmatig optreedt, zie 
ik hem vanavond voor het eerst live. Zo-
als bekend, behoort Sonny Burgess tot 
het clubje rockers van het eerste uur van 
het legendarische Sun Label. Wat Sonny 
in die beginperiode opnam was rauwe, 
ongepolijste muziek, rockabilly zoals 
niemand het gehoord had en zoals nie-
mand het speelde. Toen Sam Philips ze 
voor het eerst hoorde, wist hij meteen 
hoe uniek hun sound was en wilde hij 
direct een plaat met hen maken waarbij 
volgens hem het gevoel van het num-
mer op de plaat belangrijker was dan 
een foutloze opname! Daarmee sloeg 
Sam de spijker op z’n kop en wie het 
werk van Sonny Burgess & the Pacers 
kent (en wie kent dat niet?) zal zich dan 
ook net als ik afvragen hoe dat dan hier 
vanavond gaat klinken. Het dilemma is 

duidelijk: een stel oude mannen op het 
podium die zichzelf gaan imiteren gaat 
natuurlijk niet, hoe vitaal ze ook mogen 
zijn. Dan de ruwe ongepolijste sound 
die ze zelf voortbrengen in combinatie 
met de primitieve opnametechnieken 
van destijds, hoe creëer je in godsnaam 
die sfeer van hun platen hier op het po-
dium? Als ze opkomen dan zie ik nog 
vitale mannen, zeker Sonny Burgess 
ziet er voor zijn leeftijd nog goed uit. In 
de loop der jaren zijn er nogal wat wis-
selingen in de band geweest dus wat 
er nog van de ‘original’ Pacers is over-
gebleven zou ik niet kunnen vertellen, 
ik heb het ook nagelaten om me daarin 
te verdiepen,  shame on me! Sonny op 
leadgitaar, de drums, basgitaar en elek-
trische piano zijn ook bemand maar ik 
mis iemand voor de trompet of zou deze 
later komen? Niet dus. Als er gestart 
wordt is het eigenlijk 
een grote teleurstelling. 
Dat het niet klinkt zoals 
de opnamen uit de jaren 
vijftig, daar had ik wel 
op gerekend maar dit… 
zelfs de stem van Sonny 
klinkt anders. Men speelt 
veel nummers van col-
lega Sun-artiest Elvis en 
pas op het moment dat 
je je gaat afvragen of het 
eigen werk ook nog aan 
bod komt, komen ze met 
onder andere Hole In My 
Bucket, Red Headed Wo-
man en We Wanna Boo-
gie. Het is Sonny Burgess, 
maar dan heel anders! 
Bij één lang nummer, 
ik weet niet meer welk 
nummer dit was (of was 
het een medley?), liet de 
drummer zien dat hij ge-
blinddoekt ook nog een 
flinke, foutloze solo kan 
weggeven. Héél specta-
culair allemaal, maar ik 
vraag me wel af of op 
die leeftijd  het gezichts-
vermogen met of zonder 
blinddoek nog veel zou 
uitmaken. Nu even zon-
der gekheid, het mag dan 
een teleurstelling zijn dat 
je de typische sound mist 
die Sonny Burgess en z’n 

Pacers zo uniek maakte maar als 
je die teleurstelling vergeet dan 
wordt hier door een stel oude 
mannen op voortreffelijke wijze 
modern klinkende, maar vooral 
ook krachtige rock ‘n’ roll ge-
bracht. Let wel: hier treedt géén 
oude rocker op die weer in de 
spotlights wordt gezet met een 
gitaar voor de show rond zijn 
nek en waarbij de begeleiding, 
het échte werk dus, door een 
band uit de huidige scene wordt 
gedaan. Nee, hier staat niet al-
leen Sonny Burgess te zingen en 
de leadgitaar voor z’n rekening 
te nemen, maar de héle band be-

staat oude rotten van het vak die er nog 
eens tegenaan gaan. Want dat doen 
ze zeker, daar kan menig ‘jonge’ band 
nog een puntje aan zuigen! Hun laatste 
nummer is een extra lange uitvoering 
van Let It Roll waarbij Sonny nog niet 
te moe is om hier flinke gitaarsolo’s 
weg te geven. Het zal je niet verbazen 
dat mijn teleurstelling gaandeweg hun 
optreden veranderde in acceptatie om 
daarna over te gaan in bewondering en 
uiteindelijk eindigde in euforie! Dit heb 
ik nog nooit gezien!
Hierna is het feestje buiten over maar 
kan er binnen nog volop genoten wor-
den van diverse DJ’s. Ik blijf ook nog 
lang hangen vanwege de lekkere mu-
ziek die gedraaid wordt en zodoende is 
het al volop licht als ik terug naar huis 
rijd. Weer een gedenkwaardige D-Day 
is voorbij.  
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Ter gelegenheid van 25 jaar Ronnie 
Nightingale & The Haydocks werd er 
op 23 juni jl. een rock ‘n’ roll-avond 
gehouden in muziekkaffee De Kroeg 
in Geldrop, waar naast Ronnie Nigh-
tingale & The Haydocks ook The 
Wildcats uit Nederland/ Duitsland en 
Foggy Mountain Rockers (Duitsland) 
optraden. Na een prima optreden van 
The Wildcats gaven Ronnie Nightin-
gale & The Haydocks zich helemaal in 
een twee uur durende set voor het in 
grote getale opgekomen publiek, be-
staande uit binnen en buitenlandse 
fans (van zelfs ver uit Europa). Tijdens 
hun vooral up-tempo set passeerden 
veel oude en nieuwe nummers de re-
vue, wat onbekendere songs van hun 
singles en elpee voor Mac Records, 
maar natuurlijk ook de gebruikelijke 
teddy boy rock ‘n’ roll van hun twee 
CD’s, waardoor ze tegenwoordig nog 
bekender zijn en nog meer gewaar-
deerd worden. Op die manier werd 
de set een soort dwarsdoorsnede van 
hun muzikale kunnen van de begin-
tijd in 1982 tot het jubileumjaar 2007. 
Ontzettend leuk om die oude num-
mers ook nog eens te horen met de 
gebruikelijke herinneringen aan de 
fancluboptredens in en rond Nijme-
gen. Wat een fantastisch feest was 
het dankzij de hierboven genoemde 
drie leuke rock ‘n roll- bands en het 
enthousiaste publiek die samen zorg-
den voor een geweldige ambiance! 
Op die manier was het dus het een 
feest voor iedereen, dus voor zowel 
de band(s) als het publiek. Naast live 
muziek en van DJ Willie ‘The Kid’ 
Storm was er nog meer te genieten, 
namelijk van unieke live beelden uit, 
dacht ik, de jaren ‘80 en ‘90 via een 
zogenaamde slide-show. Op die live 

beelden waren nog oude bandleden 
als Ton ‘Sledgehammer’ Telkamp en 
James Abalain te zien. Deze twee sym-
pathieke bandleden waren natuurlijk 
ook door de band uitgenodigd. Ze 
waren allebei aanwezig en werden 
apart genoemd. Ere wie ere toekomt 
natuurlijk, want zij maken ook deel uit 
van die illustere historie van de band. 
Ik heb zelf als fan en vriend van de 
band de historie en ontwikkeling van 
de band van heel nabij meegemaakt, 
zoals de tijden van hun eigen studio 
Cheap Sound Recording Service en 
de overgang van een allround rock 
‘n’ roll-band uit de tijd van hun elpee 
(waarbij afwisselend met contrabas 
en basgitaar werd gespeeld en ook 
een mix van rock ‘n’ roll en rockabilly 
te horen was) naar de huidige teddy 
boy rock ‘n’ roll sound (in de Engelse 
stijl met basgitaar). In welke periode 
of stijl dan ook, ik ben altijd een grote 
fan geweest van hun energieke en 
enthousiaste optredens en dat geldt 
25 jaar na dato nog steeds zo. Dat de 
band nog steeds die power en drive 
van de begintijd heeft vind ik na 25 
jaar een groot compliment waard. De 
bandleden razen namelijk nog steeds 
over het podium als in hun nog jon-
gere jaren en de band kent in zanger 
Ronnie en bassist Charles twee wilde 
frontmannen die de zaal in no time 
op zijn kop kunnen zetten. Wie jarig 
is geeft een feestje en krijgt cadeau-
tjes, zoals een fraaie spandoek van 
de fans om bij elk optreden achter de 
band op te kunnen hangen en op het 
eind van hun optreden van een bui-
tenlandse fan nog een fraai presentje. 
De avond werd in stijl besloten door 
de bekende collega sfeermakers en 
allround rock ‘n’ roll-formatie Fogyy 

Mountain Rockers uit Duitsland. 
Ter gelegenheid van 25 jaar Ronnie 
Nightingale & The Haydocks is er spe-
ciaal voor de fans in eigen beheer een 
echt collectors item uitgebracht, een 
1-track single genaamd 25 Years Ago. 
25 Years Ago is een eigen nummer en 
een muzikaal klankbeeld van het wel 
en wee van een rock ‘n’ roll-band 25 
jaar on the road met natuurlijk alle ins 
en outs. Het is natuurlijk het perfecte 
visitekaartje van de band, zeer vette 
rock ‘n’ roll die bijna van de single 
afspat met Jeroen in zijn onnavolg-
bare wilde gitaarstijl en de ‘broer’ 
van Lyndon Needs met de bekende 
jajaja-kreten op de achtergrond (ik 
dacht dat Charles wel weer eens door 
het lint is gegaan). Inmiddels is deze 
single, misschien net als hun tweede 
CD uitverkocht, maar anders zou je 
kunnen proberen de band te benade-
ren via Charles Heyse op 024-3559948 
(na 19.00). Ik zou bijna zeggen: nog 
25 jaar erbij, want rock ‘n’ roll houd 
je jong en dat geld nog steeds voor 
alle bandleden en hun onafscheide-
lijke steun en toeverlaat Dick. Ronnie 
Nightingale & The Haydocks, bedankt 
voor 25 fantastische jaren, de zeer 
swingende muziek en de geweldige 
optredens. Ga zo door, naar de vol-
gende jubilea!

Geldrop, 23 juni 2007     verslag: Frank Nelissen

25 Jaar Ronnie Nightingale & the Haydocks

Ik zeg het niet gauw, maar deze 10e 
Elvisdisco gaat voor mij de boeken in 
als de beste en gezelligste. Helaas niet 
zozeer zo druk bezocht als voorgaande 
jaren. Dat lag natuurlijk aan het Sjock-
festival wat tegelijkertijd plaats vond 
in het Belgische Gierle en de nodige 
bezoekers afsnoepte van de Cruise Inn. 
Aan de andere kant gaf dat ook wel 
weer meer lucht en ruimte op de dan-
svloer. En dat was een geluk want de 
bands van de avond swingden de pan 
uit!
De openings-act van de avond waren 
The Reno Brothers. De grote verrass-
ing was dat slaggitarist Rockin’ Ramon 

Amsterdam, 7 juli 2007       verslag: Emiel Maier
  foto’s: Diana Hofmeijer en Jan Kunkeler

Elvisdisco #10
(...the guy with 
the Elvis-looks...) 
de band heeft 
verlaten. Zijn 
plaatsvervanger 

is Rolf, die ook de 
snaren bespeelt bij 
The Haystack High-
tones. Ten tijde van 
de Elvisdisco zat hij 
pas zes weken bij 
de band, en dit was 
voor hem tegelijker-
tijd ook het eerste 
optreden met de 
band. En ik moet 
zeggen dat deze 
bezettingswissel-
ing de band goed 
heeft gedaan. Want 
Rolf is niet zozeer 

een slaggitarist (wat Ramon wel was), 
maar meer een tweede lead-gitarist 
naast zanger Rogier. Het heeft de band 
meer muzikaler gemaakt. Ik heb mijn 
mening over The Reno Brothers hier-
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door moeten bijstellen. Daar waar The 
Reno Brothers in mijn oren nogal hard 
en ruig waren, zijn ze nu veel melo-
dieuzer gaan klinken. Vooral wanneer 
de lead-gitaristen elkaar ‘uitdagen’ is 
het een waar notenfestival, en neigt 
de band naar countryrock. De band (die 
één set speelde) bracht een vrolijke mix 
van Elvis en Reno Brothers-nummers. Zo 
speelde ze de speciaal ingestudeerde El-
vis-nummers: U.S. Male, Big Boss Man, 
You Gave Me A Mountain (in een zelf 
geschreven arrangement), Promised 
Land, Burning Love en als toegift zelfs 

If I Can Dream. 
Na een korte pauze was het om klok-
slag middernacht dan toch echt tijd 
voor de hoofdact van de avond: onze 
Zuid-Engelse vrienden van Hullaba-
loo (oftewel The Keytones aangevuld 
met een saxofonist). Het was voor 
het eerst dat zij een complete Elvisset 
speelden. Door hun drukke toursche-
ma was er maar weinig tijd geweest 
om nummers in te studeren. Ik geloof 
dat ze maar 1,5 dag de tijd gehad heb-
ben om het allemaal voor elkaar te 
breien. Maar dan zie je ook wel het 
professionalisme van de band. Ik denk 
dat niemand in het publiek het in de 
gaten heeft gehad! 
Ze opende met Good Rockin’ Tonight, 
gevolgd door Such A Night. En als ik 
het allemaal nog goed onthouden heb 
volgden er daarna onder andere I Got 
A Woman, Lawdy Miss Clawdy, Just 
Because, Return To Sender, Ain’t That 
Loving You Baby, Fools Fall In Love, Re-
addy Teddy (een regelrechte copy van 
Elvis’ Ed Sullivan versie!). Het enige 
rustige nummer uit de set was You 
Don’t Know Me. Het meest verras-
sende nummer vond ik de bluesversie 
van Anyplace Is Paradise. Het was 
volledig omgeturnd in een fifties strip-

tease nummer, en de meiden vooraan 
bij het podium lieten zich ook helemaal 
gaan: nog nooit zoveel draaiende heu-
pen bij elkaar gezien…
Het meest ontroerende nummer was 
(en iedereen zal het met me eens zijn), 
de acappella versie van Bridge Over 
Troubled Water. Een kippenvel moment 
omdat alle kelen open gingen. Dit num-
mer had ik speciaal aangevraagd omdat 
ik het jaren geleden al eens hoorde bij 
een Keytones-optreden. Achteraf hoo-
rde ik van manager Monique dat dit 
nummer het favoriete nummer was van 

Jarrod’s overleden broer. Iets 
wat ik niet wist! Het moet 
voor Jarrod confronterend 
zijn geweest om dit nummer 
te zingen maar hij deed het 
met overgave. Wat niet weg 
nam dat zijn vader – die de 
band vergezelde in Amster-
dam – tijdens dit nummer 
naar buiten is gelopen... Te-
gen het einde van de set ver-
ruilde Jarrod zijn staande bas 
voor een elektrische basgita-
ar. Dit luidde het tijdperk van 
de sixties en seventies in. De 
band vervolgde met Little Sis-
ter en C’mon Everybody wat 
de dansvloer deed schudden. 
De keeltjes van de bezoekers 

gingen open op The Wonder Of You. 
Tenslotte deelde de band de knock-out 

uit met Way Down en Burning Love. Ie-
dereen was het eens: we waren getuige 
geweest van een memorabele Elvisset 
van Hullabaloo. De duimen gingen 
omhoog! Er was slechts een kort inter-
mezzo van de goed draaiende DJ toen 
de band terugkwam voor hun tweede 
‘gewone’ Hullabaloo set. Een set die vol 
stond met swing en jive (Just A Gigolo, 
My Blue Heaven). Wat verderop in de 
set werd het wat ruiger met een su-
perstrakke Lonesome Train van Johnny 
Burnette en Lucille van Little Richard als 
afsluiter. De band kwam gelukkig terug 
voor een toegift, maar na Twist And 
Shout viel ook voor hen het doek.
Conclusie: Wie er niet bij was, heeft een 
gedenkwaardige avond gemist. En wat 
jammer om te zien dat de gemiddelde 
Elvisfan zich niet laat verleiden om 
naar Elvisdisco toe te komen. Het lijkt 
wel alsof die alleen maar naar fanclub-
gerelateerde evenementen gaan. Dat is 
iets waarop ik me ga bezinnen voor de 
komende edities. Ik heb ideeën genoeg, 
alleen word de spoeling qua bands wel 
steeds dunner. Je wilt toch steeds weer 
iets nieuws aanbieden, maar waar vind 
je nog een band die het Elvis-repertoire 
eer aan doet en koestert? Om met een 
Elvis-nummer te spreken: “Make Me 
Know It!”, maar kom alsjeblieft niet 
met een imitator aan zetten, want dan 
heb je de filosofie van de Elvisdisco niet 
begrepen.
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In de stille Kempen ligt een vreed-
zaam dorpje waar één weekend per 
jaar de koeien van het veld worden 
gejaagd om plaats te maken voor 
een kudde rockers ten behoeve van 
Sjock, dat merkwaardige festival dat 
een hoofdpodium in openlucht met 
lawaaierige rockbands combineert 
met een rockabilly tent. Even merk-
waardig:  zaterdag begint Sjock in 
de vooravond, des zondags gaat de 
beuk er al in vanaf het ontieglijk 
vroege uur van 12h30. Historisch 
zo gegroeid, naar het schijnt. Of is 
de kerk dan uit? Een normaal mens 
zou zaterdag vroeg beginnen en 
zondag afbouwen. Maar misschien 
is er beterschap: er gaan stemmen 
op om volgend jaar de zaterdag ex-
clusief te reserveren voor rockabilly. 

Proberen, zou ik zeggen, en kijken 
welke invloed dat heeft op het be-
zoekersaantal.
De eer om het festival te openen 
(lees: de moeilijke openingsposi-
tie) ging dit jaar naar de Brugse Big 
Bayou Bandits. Cajun rock ‘n’ roll in 
België, kan dat? Jazeker: Brugge is 
het Venetië van het noorden, dus 
water hebben ze er in overvloed. 
Contrabas, trekzak en afwisselend 
leadgitaar en dobro, meer heb-
ben de Bandits niet nodig om een 
feestje op gang te trekken, en ze 
brachten de sfeer er meteen in 
met een resem onbekende covers 
(tenzij u weet van wie Lache Pas 
La Patate, Je Suis Content D’être 
Cajun, Skip To My Lou en Convict 

Two Step zijn) en één eigen 
nummer, Paddle On The Bay-
ou. Beginnende bands uit ei-
gen land die we steeds beter 
zien worden, zo hebben we 
ze graag. 
Tijd voor de eerste buiten-
landers, Truly Lover Trio uit 
Hollywood, gelijk een groep 
met een apart geluid, early 
60’s rock ‘n’ roll met elek-
trische bas beïnvloed door 
band als The Bobby Fuller 
Four. Het timbre van de 
stem van zanger-gitarist 
Marcel Riesco heeft wat 
weg van de jonge Roy 
Orbison, dus het wekte 
geen verbazing dat Mean 
Little Mama en Domino 

in de 
set ston-
den. Spe-
ciale gaste 
was Dawn 
S h i p l e y , 
niet ver-
wonderlijk, 
want als 
ik me niet 
vergis zijn 
Shipley en 
Riesco ge-
huwd. De 
d r u m m e r 
was trou-
wens Tony 
De Herrera 
van The Va-
q u e t o n e s 
en Shipley’s 

eigen Sharp 
Shooters, en ook Riesco 
speelt wel eens gitaar bij The Sharp 
Shooters. Met Shipley erbij switchte 
de muziek naar rockabilly (Senti-
mental Fool, haar eigen Bear With 
Me Baby), al zong Shipley zelf niet 
echt veel beter dan op haar CD’s.
Sjock is er altijd als de kippen bij 
om de beste nieuwe Belgische groe-
pen een duwtje in de rug te geven, 
en dus mochten The Baboons niet 
ontbreken. Hun stomende set ging 
erin als koek en zette de toon voor 
deze editie: alle Belgische bands de-
den het erg goed dit jaar. Waarom 
was me niet helemaal duidelijk. 
Ze hebben kwaliteit in huis, zeker, 
maar konden evenzeer rekenen op 
de onvoorwaardelijke steun van 
hun schare fans. Ligt het aan de 

herkenning, in tegenstelling tot 
een groepje uit pakweg Spanje 
waarvan het merendeel van de 
festivalgangers nog nooit heeft 
gehoord? Of het groeiende besef 
in binnen- én buitenland dat er in 
het kielzog van The Seatsniffers 
nóg goeie rock ‘n’ roll wordt ge-
fabriceerd in eigen land? Laat ik 
me er het hoofd niet over breken: 
alle Belgische bands kunnen enkel 
beter worden van deze aandacht.
Voor rockabilly oud en fijn moet je 
bij The Mad Men zijn, zo luidt een 
Kroatische woordspreuk, maar op 
mij maakten ze vanavond een mat-
te indruk. Ze haalden alle show-
trucs uit de kast, gingen op de knie-
en, balanceerden met de contrabas 
en hebben zonder enige twijfel 
heel wat in huis, alleen kwam dat 
hic et nunc niet uit de verf, en daar 

Gierle (B), 7 en 8 juli 2007   verslag: Frantic Franky
      foto’s: Peter Rutten

Sjock
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kon geen Mean Little Mama, Move 
On Down The Line, All Night Long, 
Whistle Bait, Till The Law Says Stop, 
Bop Sweet Suzie of Rhythm And 
Sin iets aan verhelpen. Boo 
Hoo...
Afsluiter vanavond 
om 2 uur des nachts 
was de band waar-
naar ik het meest 
uitkeek wegens be-
zitter van twee schit-
terende CD’s van hen 
maar nog nooit met 
eigen ogen gezien: 
Ray Collins Hot Club 
uit Duitsland. Boven-
dien heb ik enkel po-
sitieve commentaar 
gehoord over hun 
live shows, behalve 
dan van die ene kri-
tikaster die meende 
dat hun prestaties 
nogal schommelen 
naargelang het aan-
tal muzikanten dat ze 
meebrengen. Nu ja, als 
het aantal muzikanten 
een graadmeter is, dan kwam het 
wel snor, want RCHC beklom het 
podium met maar liefst acht man: 
drums, contrabas, piano, gitaar, 
sax, baritonsax en trombone (waar 
is hun trompet gebleven?), 
allemaal strak in maatpak 
en stropdas (en even be-
langrijk: allemaal kuiven, 
niemand met een verdoken 
paardenstaart of zo. Niet 
dat het een must is, maar 
het zegt veel over hun toe-
wijding. Of over Ray Collins’ 
strenge hand), onder de 
deskundige leiding van 

Collins die beurtelings nog een 
extra gitaar of sax ter hand nam. 
Eindelijk tijd voor muziek! Mijn 
verwachting was hooggespannen, 

maar werd niet 
teleurgesteld: dit 
swingde, dit jive-
de, dit groove-de, 
dit rockte en rollde 
van start tot finish 
in een gevarieerde 
show die werkelijk 
een show was, erg 
visueel uitgevoerd 
met bijzonder veel 
showmanship en 
saxofonist Puky 
in de hoofdrol. 
Of wanneer hebt 
u nog eens een 
saxofonist op de 
boxen zien klim-
men? Was dit 
Gierle 2007 of 
Chicago 1947? 
Ook RCHC had 
een zangeres 
bij als special 

guest, Little Lou 
uit Parijs, die duetteerde op Come 
On Over To My House Baby Ain’t 
Nobody Home But Me. Wat mijn be-
treft was RCHC het hoogtepunt van 
Sjock 2007 en hadden de heren nog 

enkele uren mogen doorgaan. 
Helaas: 3 uur was de curfew, en 
omdat ze tot exact 3 uur speel-
den kregen ze geen toelating 
voor een bisnummer, alle Bare-
footins en Honk My Horns nog 
aan toe.

En de volgende ochtend ston-
den wij na een deugddoende 
nachtrust, een verfrissende dou-
che, een hoogstnoodzakelijke 
scheerbeurt en een copieus ve-
zelrijk ontbijt om 12h30 al weer 
monter paraat op de eerste rij. 
Not! Of ten dele waar: we ston-
den er, de rest was achterwege 
gebleven. Ik heb niemand zien 
achteruitdeinzen, dus zo hard 
zullen we niet gestonken heb-
ben. Maar terzake, naar Lawen 

Stark & The Slide Boppers, die er 
om 12h30 opvallend vrolijk, monter, 
wakker en nuchter bijliepen. Ook 
voor hen gold de wet der Belgische 
bands: puike prestatie, goeie res-

pons; was het festivalter-
rein vijf minuten voor ze 
opmoesten nog leeg, dra 
kwam het publiek uit alle 
hoeken en gaten gekro-
pen om te genieten van 
40 minuten top white rock 
en Sun-rockabilly. Wat ik 
me herinner: My Big Fat 
Baby, We Wanna Boogie, 
Tomorrow Night, Please 
Don’t Leave Me, Sea Of 
Heartbreak, San Fran-
cisco Bay. Ik val in herha-
ling: Stark heeft de looks, 
de presence, de stem, de 
moves en de kleren: neem 
een zwart-wit foto en die 
kan zo in een Bear Family-
CD boekje. Was dit Gierle 

2007 of Memphis 1957?
Al & The Black Cats (USA) betraden 
het podium zonder Al maar stonden 
erop toch als Al & The Black Cats aan-
gekondigd te worden. Ik had ze nog 
nooit gezien, ondanks hun drukke 
toerschema: volgens mij léven deze 
jongens in hun busje. Een oranje 
busje dat in België gebruikt wordt 
bij wegenwerken, inclusief zwaai-
licht, handig in de file. Continu on-
derweg, jong en onbezonnen denk 
je dan, maar gelijk hebben ze. Iedere 
tiener zou in een band moeten spe-
len (liefst rockabilly, dat spreekt), 
want ‘t is een unieke ervaring. Je 
komt op plekken waar je anders 
nooit zou komen en je leert massa’s 
mensen kennen. Gaan werken voor 
de kost kan je altijd nog. Ik was ge-
waarschuwd dat Al & The Black Cats 
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tegenwoordig een pak harder gaan, 
en dat was het minste wat je kan 
zeggen: dit was uitermate stevige 
‘billy met een flinke scheut psy-
cho en zelfs een aantal punksongs. 
Maar wat een energie! Als een band 
opkomt en als een gek begint rond 
te springen verwacht 
je dat ze 
na een 
nummer 
of drie, 
vier wat 
gas terug-
n e m e n , 
maar nee 
hoor: dit 
was 45 mi-
nuten non 
stop actie 
zonder zelfs 
maar hun col-
bertjasje res-
pectieveli jk 
lederen vest 
uit te doen, zij 
het gebracht 
met meer en-
thousiasme en 
inzet dan tech-
niek. Overigens 
de eerste keer 
dat ik een recht-
opstaande drum-
mer zie spelen 
terwijl hij de gita- rist in zijn 
nek torst! Een band die luidens de 
reacties die ik sprokkelde toch flink 
wat indruk maakte.
Ook de volgende band bevond zich 
aan de moderne kant van het rock 
‘n’ roll spectrum, en daar schrokken 
heel wat mensen van. De Spaanse 
Nu-Niles stonden nog geen 10 jaar 
geleden immers bekend als een van 
de betere authentic rockabilly bands. 
Ondertussen zijn ze - overduidelijk 
voor wie hun recentste CD’s Des-
tination Now en You Didn’t Come 
To My Funeral kent - veranderd in 
een groep die hedendaagse muziek 
brengt. Op zich niks mis mee (men-

sen evolueren, of je dat leuk vindt 
of niet), maar daarom hoef ik het 
nog niet goed te vinden. Een stuk 
of vijf goeie songs gehoord, de rest 
was rock met een contrabas. En wie 
leden van rhythm and blues band 
The Lazy Jumpers meende te her-
kennen had gelijk: ditzelfde trio on-
der leiding van Mario Cobo had de 
vorige dag inderdaad in 
Engeland opgetreden 
als The Lazy Jumpers!
Nee, voor het authen-
tieke werk moest je bij 
de volgende band zijn: 
na The Mad Men had 
Sjock met Spo-Dee-
O-Dee (Duitsland) op-
nieuw een grote naam 
naar Gierle gehaald. En 
net zoals The Mad Men 
speelde Spo-Dee-O-Dee 
een prima set met al-
les erop en eraan, maar 
slaagden ze er niet in 
het vuur aan de lont te 
steken. Had misschien 
met die herkenning 
te maken waar ik het 

daarstraks al over 
had. Ike Stoye 
was er niet bij, 
maar ze waren 
zo slim geweest 
Randy Rich mee 
te brengen op 
leadgitaar. Had 
ik het gewe-
ten, dan had ik 
ook zijn CD’s 
ter handteke-
ning meegebracht. Randy 
mocht uiteraard enkele 
liedjes de leadzang op 
zich nemen, en zong 
verdorie beter dan de 
eigenlijke zanger Andy 

Warner! Tip 

voor volgend jaar: boek Randy met 
zijn eigen Poor Boys. Hopende dat 
we dan niet dezelfde groep als van-
daag zien onder een andere naam, 
hahaha.
Paniek te Sjock: Portugese diva 
Ruby Ann zat in Duitsland vast in de 
file (zeker geen zwaailicht op haar 
busje) en kon onmogelijk op tijd ar-

riveren. Tja, wat doe je 
dan als je geen DJ hebt 
(niet nodig aangezien 
de bands in de tent en 
buiten elkaar naadloos 
opvolgen) en de band 
ná Ruby Ann, Los Fa-
bulous Frankies, nog 
niet voltallig aanwezig 
is? Improviseren, met 
behulp van de gitarist, 
contrabassist en drum-
mer van de Frankies, 
samen Moonshine Reu-
nion. Wan, Clark en Jo-
ris stelden hun instru-
menten op die ze toch 
nodig hadden voor 
later en schudden to-
taal onvoorbereid een 
uitstekende rockabilly 
set uit de mouw, hoge-
lijk geapprecieerd door 
het publiek. Een sym-
pathieke geste, want 
voor zover ik weet zijn 
ze er geeneens voor be-
taald! Waarna het tijd 
was voor mijn eigen 
band, maar aangezien 
eigen lof stinkt, ga ik 
mezelf niet bespreken. 

Dat laat ik liever over aan een ander, 
in casu Jantje Bluecap. Toegegeven, 
een fan, maar ik ben toch benieuwd 
wat hij er van vond.... 

vervolg Sjock door Jantje Bluecap…

Lang heb ik moeten wachten maar 
daar waren ze dan weer 

The Fabulous Fran-
kies in hun originele 
en hun beste bezet-
ting. En vlak voordat 
deze superband be-
gon, werd deze band 
zeer bescheiden door 
Franky zelf aangekon-
digd als gewoon “de 
beste band van de we-
reld”. En dat was dan 
ook te merken want hun 
eigen fans waren met 
grote getallen vooraan 
bij het podium gekomen 
om niets van deze Tequila 
band te missen. Ze speelde 
een repertoire dat intussen 
zo herkenbaar is geworden 
dat het net eigen nummers 
lijken. Daartussen mochten 
natuurlijk Speedy Gonzales 
van Pat The Cat en I Ain’t Got 
No Home van The Frogman 
niet ontbreken, beiden ge-
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zongen door Frankie Del 
Rio die al 25 jaar niet naar 
de kapper was geweest. 
Maar ook andere beken-
de nummers kwamen in 
een hoog tempo voor-
bij. Nummers die nogal 
van elkaar verschillend 
zijn. Van stevige roc-
kabilly tot nummers 
met veel samenzang, 
van nummers met 
veel humor tot La-
tino rock ‘n’ roll, 
van gitaarsurf tot, 
noem maar op en 
de Frankies spelen het 
wel. Maar de Frankies zijn natuur-
lijk niet alleen om naar te luisteren 
maar ook om te zien. Zo waren er 
ook vier knappe meiden in schaars 

geklede 
kostuums, maar 
met veel tattoes regelmatig 

op het podium te bewonderen. Er 
was weer een limbodans contest en 
natuurlijk veel Tequila met confetti. 
Kortom: er was weer feest!
Toch is er me één ding bijgebleven 
en dat is eigenlijk iets wat niet had 
moeten gebeuren. Helemaal op het 
einde, bij de toegift sprongen Fran-
tic Franky en Frankie Del Rio het 
publiek in. En Dell Rio weegt tegen-
woordig wel 100 kilo, dus je begrijpt 
wel het verpletterende effect dat 
dat kan hebben. Toen deze terug op 
het podium wilde werd hij door een 
wat enthousiaste en aangescho-
ten fan tegengehouden waardoor 
Dell Rio zijn zelf beheersing verloor 
waar weinig reden voor was en zelfs 
een gevecht voor aanging. Jammer, 
Koen (wat zijn echte naam is), ik 
vind je altijd zo’n geweldige show-
man en kijk altijd vol bewondering 
naar je optredens maar dit had je 

niet mogen doen. De Frankies 
zijn een show- en 

f e e s t -
b a n d , 
die Te-
quila met 
w a t e r p i -
stolen het 
publiek in-
spuit. (ook 
al doen 
ze dat wel 
voorzichtig, 
toch komt 
deze bijtende 
Tequila wel 
eens in de 
ogen van het 
publiek). Dan 
spuiten ze con-
fetti het publiek 
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in zodat 
de sfeer 
er echt in-
komt en 
per slot van 
re k e n i n g 
springt er 
ook nog 
eens een 
100 kilo 
w e g e n d e 
zanger op 
het pu-
bliek. Als 
je zo met 
je publiek 
o m g a a t , 
en begrijp 
me goed, 
ik vind het 
a l l e m a a l 
geweldig, 
dan mag je zelf niet je zelfbeheer-
sing verliezen als er iets gebeurd 
wat je zelf niet zo fijn vind. Door dit 
voorgeval kreeg een goed optreden 
van de Frankies toch een nare na-
smaak en dat is wel erg jammer.

vervolg Sjock door Frantic Franky…

Hey Jan, fijn dat je het zo leuk vond! 
Bedankt voor de lovende woorden, 
en bedankt voor de voorraad con-
fetti! Daarmee kunnen we weer 
een paar jaar voort!
Toch een korte reactie op wat jij 
Koen’s ‘gevecht’ noemt. Ik zou het 
hoogstens bestempelen als een in-
cident dat slechts enkele seconden 
duurde en door de meeste aanwe-
zigen niet eens werd opgemerkt. 
Jij zag het natuurlijk wel, want als 
trouwe fan stond je vooraan. Toch 
maak ik me sterk dat je niet gezien 
hebt wat er aan voorafging. Kijk, 
als wij een koekje van eigen deeg 
krijgen en ons publiek ons bekogelt 

met confetti, tequila en bier, vinden 
wij dat helemaal niet erg. Als we 
daar niet tegen konden, zouden Los 
Fabulous Frankies al lang niet meer 
optreden. Dat onze sombrero’s van 
ons hoofd worden getrokken en 
een rondedans beginnen door de 
zaal en beschadigd of helemaal niet 
meer terugkomen, is ondertussen 
een beroepsrisico geworden. Dat 
onze podiumversiering wordt gejat, 
ach, volgende keer kopen we wel 
nieuw spul. Minder aangenaam is 
dat er bij concerten (en heus niet 
alleen bij onze concerten) te vaak 
mensen zijn die menen dat in de 
prijs van een toegangskaartje het 
recht is inbegrepen het optreden 
te verstoren en de band lastig te 
vallen. Tijdens onze set was er één 
persoon die zichzelf (en enkel zich-
zelf) de hele tijd amuseerde met het 
wegtrekken van de microstatieven, 
het trekken aan onze broekspijpen, 
en het trekken aan de ketting aan 
mijn portemonnee. Zoiets is één 

keer lollig, maar wordt na verloop 
van tijd bijzonder vervelend als de 
kwaliteit van het optreden eronder 
begint te lijden. Toen Koen na een 
duik in het publiek opnieuw het 
podium beklom vond dit individu 
het nodig van de gelegenheid mis-
bruik te maken om hem een mouw 
van het hemd te scheuren. Het is 
reeds gebeurd dat de kleren ons 
van het lijf werden gerukt, meestal 
door mooie meisjes, maar nooit 
uit vandalisme en vernielzucht. 
Dus besloot Koen deze persoon 
duidelijk te maken dat zijn ge-
drag de regels van het fatsoen 
overschreed. Tot een vechtpar-
tij is het daarbij niet gekomen. 
Door de koelbloedigheid en te-
genwoordigheid van geest van 

zowel Koen als enkele aanwezigen 
vooraan tussen het publiek die de 
potentieel gevaarlijke situatie cor-
rect hadden ingeschat. Ik heb alles 
met eigen ogen zien gebeuren en 
vond het niet nodig te reageren, 
in te grijpen of zelfs maar een op-
merking te maken, aangezien de 
situatie de hele tijd volledig onder 
controle bleef. 
Het is niet mijn gewoonte te reageren 
op wat over de Frankies geschreven 
wordt, ik wil hier enkel de juiste con-
text van het gebeurde schetsen om een 
verkeerde voorstelling van de feiten te 
vermijden voor wie er niet bij was en dit 
verslag leest...
Rest mij nog te vermelden dat Ruby Ann 
arriveerde tijdens de set van Los Fabu-
lous Frankies, helaas te laat om nog te 
kunnen optreden: einduur is einduur, 
zelfs op Sjock. Ook hier was een oplos-
sing snel gevonden: Ruby Ann trad ná 
Sjock op in Tiki’s, tot vreugde van de 
fans. Afterparty! Afterparty! Afterpar-
ty! En Franky dronken af…
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Hoera, we hebben er weer een even-
ement bij: de Roundup in het Braban-
tse Gemert. Voor vijfentwintig euro 
de man kan er heel het weekend op 
het buitenterrein van de Kokshoeve 
gerockt en gerollt worden: drie 
bands op vrijdag, vier op zaterdag  
en twee bands op zondag waar-
bij de  DJ’s de gaten opvullen. Wie 
tussendoor nog wil slapen, kon de 

tent of caravan meenemen. Volgens 
de organisatoren is de Roundup de 
opvolger van het inmiddels gestopte 
evenement te Landgraaf. Dit was 
ook een meerdaags festival waar 
gekampeerd kon worden. De vrijdag 
laat ik voor wat die is en mis ik dus 
de Three Farmer Boys, Backshot en 
Junior Marvel samen met Catslap-
pin’ Crissy maar met nog zes andere 

bands in twee dagen te gaan, moet 
ik het weekend toch ook goed door 
kunnen komen. Het enige dat ik van 
Gemert weet is… dat er een rock ‘n’ 
roll evenement wordt gehouden, 
dus heb ik de ouderwetse kaart er 
maar eens bijgehaald om te zien hoe 
er gereden moet worden. De Kok-
shoeve ligt op het platteland, buiten 
Gemert. Hoewel het aan een door-
gaande weg ligt, is het voor mij toch 
nog even zoeken maar arriveer ik 
ruim op tijd voordat de eerste band 
vanmiddag optreedt. Nog wat tijd 
over dus om de boel eens te verken-
nen. Op een groot grasveld is er naast 
een solide feesttent een handjevol 
kraampjes voor kooplustigen, een 
mobiele snackbar, het noodzakelijke 

Kijk, dit is nu het soort initiatief waar 
wij 100 % achter staan: een week-
endje rock ‘n’ roll annex autotreffen 
in eigen land. En niet zomaar om-
dat het rock ‘n’ roll is, maar omdat 
het wordt georganiseerd vanuit het 
hart, niet voor het geld. John en 
Lucy, al járen bekende gezichten in 
onze scene (ze gaan dan ook overál 
naartoe, zie hun regelmatige fotobi-
jdragen in dit blad), organiseerden 
dit evenement uit liefde voor de 
muziek en om een alternatief te bie-
den voor het wegvallen van de Car 
& Rockabilly Rumble Landgraaf. Het 
principe was eenvoudig: een grote 
weide om je tent op te stellen, 
een grote tent voor de optredens 
(9 bands uit Nederland en België), 
rock ‘n’ roll kraampjes, een kuiven-
kapper, en dan maar hopen op vol-
doende interesse, ook al omdat ze 
geen cent verdienden op de drank 
en dus volledig moesten draaien op 
sponsoring en de inkom. Een uitdag-
ing, zeker omdat er zaterdag even 
verderop in Eindhoven een gratis 
rock ‘n’ roll-festival plaatsvond. Een 
impressie van de vrijdagavond, toen 
er al aardig wat volk was, zij het ze-
ker niet de grote toeloop.
De groep die later zal kunnen zeg-
gen dat ze de allereerste band 
op de allereerste Car & Rockabilly 
Roundup was, waren Three Farmer 
Boys uit Fryslân om 20h30. Geen 
makkelijke opgave, want op dat 
uur is iedereen nog aan het binnen-
komen, uitpakken, tentje opstel-
len en socializen. Ronnie, Peter en 
Sierk lieten het niet aan hun hart 
komen en brachten een coole set 
kort afgemeten rurale rockabilly 
zonder drums waarin heel wat fa-

vorieten langskwamen: Blue Jeans 
Jeans And A Boy’s Shirt, Rockin’ Rol-
lin’ Stone, Get Rhythm, I Was There 
When It Happened, Sneaky Pete, 
Long Gone Daddy (Pat Cupp), True 
Blue (Frankie Miller), Boppin’ Bon-
nie. Let ook op hun bij momenten 
driestemmige zang. Buitenbeentje 
naar het einde toe was bluesbopper 
Shake Your Hips. Goeie band, goeie 
opener. Ronnie was zondag nog 
steeds aan het feesten…
Next up: The Buckshots uit Tikitown 
Gierle. Het was alweer veel te lang 
geleden dat ik ze nog zag en ze 
leken me heden een pak twangier. 
Klonken ze vroeger 50’s hillbilly, nu 
klonken ze 60’s country. Maakt niet 
uit, zolang ze Johnny Cash, John-
ny Horton, Jack & Johnny, Jimmy 
& Johnny en nog een pak andere 
Johnny’s coveren, met opnieuw veel 
aandacht voor de stemmen. Een 
losse greep: Love Bug, The Race Is 
On, White Lightning, Play The Music 
Louder, Hot Rod Lincoln, Tennessee 
Border, tot mijn genoegen opnieuw 
True Blue, Stand Up Sit Down Shut 
Your Mouth, Watch Dog. Daarnaast 
zijn The Buckshots de enige band 
die Carl Perkins’ State of Confusion 
uit 1969 kunnen laten klinken als 
1959.
Afsluiter was Junior Marvel & Cat 
Rhythm oftewel de Nederlandse 
deken van de authentieke rocka-
billy begeleid door (ex-)Mad Fred’s 
Maniacs, een combinatie die niet 
fout kan. Muzikaal vuurwerk vol 
Hi-Fly Bop was gegarandeerd met 
de songs die we graag van Junior 
Marvel horen: Bop ‘56, Looking For 
A Woman, Hold Me Hug Me, Lies 
Lies Lies, Go Man Go, Sneaky Pete. 

Solide band, podiumpresence, tal-
ent en stijl.
DJ Harry van de Westerlo mocht 
nog plaatjes draaien tot 1 uur, 
waarna het tijd werd om onze tent 
op te zoeken voor een onrustige 
nacht met te weinig slaap wegens 
te veel regen. Zachtjes tikt de re-
gen tegen ‘t vensterraam, maar op 
een tentzeil klettert en ratelt ie als 
een mitrailleur. Sommigen waren 
slimmer geweest dan uw dienaar 
en hadden een hotelletje geboekt. 
Hoe op John en Lucy’s site een link 
kwam naar een hotel in Polen bleef 
een raadsel. Mijn warrige gedachten 
dwaalden af naar El Cheapo die 
vanuit België was komen gekard 
met een ‘41 Chevy zonder zijruiten 
of ruitenwissers... 
Tijd voor ontbijt, tot plots de 
hemelsluizen dichtgingen, de lucht 
opentrok, en de zon haar gouden 
stralen richtte op een respectvol ui-
teenwijkende mensenzee. Een en-
keling wiste een zweetdruppel. Alle 
ogen waren gericht op één man. 
Boppin’ Around sterredacteur Char-
lie Discount reed het terrein op in 
zijn Chevy Two-Ten Four Door Hard-
top Sport Sedan ‘57…

Gemert, 27 juli 2007    verslag: Frantic Franky
      foto’s: Lucy Schuurmans

1st Car & Rockabilly Roundup

Gemert, 28 juli 2007    verslag: Charlie Discount
 vervolg...    foto’s: Lucy Schuurmans

1st Car & Rockabilly Roundup
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sanitair en genoeg ruimte voor het 
parkeren van je vervoermiddel met 
de eventueel meegebrachte tent of 
caravan. 
Het trio The Rumba Kings bijt de 
spits af maar niet voordat de in-
middels veelgevraagd presentator 
Frantic Franky ze heeft aangekon-
digd. Ik moet goed kijken want er 
vinden nogal wat wisselingen in de 
band plaats, alleen zanger/ drum-
mer/ contrabassist Mark Spreckley 
herken ik direct want alle keren dat 
ik ze heb zien optreden, en dat zijn 
er ondertussen al aardig wat, was hij 
aanwezig. Veel coverwerk zoals Rock 
‘n Roll Ruby of  Brand New Cadillac. 
De basis is stevige rocka-
billy, maar laat je daardoor 
niet misleiden want door 
hun onvoorspelbaarheid is 
ieder optreden anders. Die 
onvoorspelbaarheid maakt 
ze in mijn ogen aantrek-
kelijk maar de tijd zal leren 
of dat het gevolg is van de 
wisselingen in de band of 
dat het de band eigen is. Ze 
spelen maar een uurtje en 
na de toegift neemt DJ Rudy 
het over. Zijn smaak is mijn 
smaak, dus zonder Rhumba 
Kings vermaak ik me dus 
ook opperbest. Hoewel het 
vandaag op diverse plaat-
sen in het land nog flink 
heeft geregend, is het hier 
goed toeven, het zonnetje 
prikt aangenaam en er ko-
men nog steeds mensen 
naar dit festival. De echte 
slimmeriken onder ons 
waren vanmiddag eerst nog 
even naar de gratis R&R-
meeting gegaan in het cen-
trum van Eindhoven, slechts 
een vijftiental rock ‘n’ roll 
nummers lang rijden uit je 
autoradio hier vandaan. Zij 
druppelen nu binnen, op 

tijd voor de drie bands die vanavond 
nog optreden. Voor het zover is, doe 
ik nog een rondje over het veld. Er 
is genoeg te zien, van een met alle 
denkbare luxe voorziene ‘57 Lincoln 
hardtop, dus inclusief begeerlijke 
airco, tot een gestripte ‘40 jaren hot 
rod van de Belgische Scrapers Car 
Club. De eigenaar hiervan moet een 
rasoptimist zijn want de gestripte 
hardtop mist niet alleen de zijramen 
maar ook de ruitenwissers. Wat ik 
vernomen heb, zijn de voorruiten 
vanochtend met een speciaal goedje 
ingespoten waardoor regendrup-
pels niet blijven hangen. Bij harde 
regen moet er tijdens het rijden af 

en toe toch nog met een wisser in 
de hand over de ruit gewreven wor-
den en dan is het wel zo handig als 
de zijruiten ontbreken. Echte motor-
rijders of beter gezegd rijdsters treft 
men hier ook aan: Caroline is er één 
van en ze is druk bezig om naast haar 
eigenhandig gereanimeerde Harley 
haar tentje op te zetten. Voordat de 
optredens weer beginnen ga ik nog 
wat eten. Het was de bedoeling dat 
de band Catslappin’ Crissy hier vana-
vond hun (eerste) CD presentatie 
zou houden maar dat feestje moet 
helaas tot september uitgesteld wor-
den. Rockabillybands met een vrou-
welijke zangeres zijn er maar weinig, 
dat was vroeger ook al zo en het is 
dan ook niet zo verwonderlijk dat 
zangeres Kristel de mosterd haalt bij 
Janis Martin: ik telde drie nummers: 
Bang Bang, William en My Boy Elvis 
die we vanavond voorgeschoteld 
kregen. Een prima cover is ook Got-
ta Lot Of Rhythm van Patsy Cline. 
Ook wordt er druk gewerkt aan ei-
gen materiaal, het Bop Stop dat ze 
vanavond ook spelen, laat zien dat 
ze heel wat in hun mars hebben. Als 
Frantic Franky ze afkondigt, moet er 
natuurlijk nog een toegift komen, 
het nummer Mercy van The Collins 
Kids leent zich goed voor een spet-
terend eind.
Zo te zien wordt er aardig strak aan 
het schema gehouden en hoeven we 
niet lang te wachten op The Barn-
stompers. Ik loop deze jongens vaak 
mis, laatste keer was dat in Turnhout 
omdat ik veel buitenlandse bands 
wilde zien en tja… dan laat je al snel 
een band van eigen bodem schieten. 

Voordat je het weet 
zijn er dan zomaar 
weer een paar jaar 
verstreken. Nu moet 
ik ook zeggen dat 
mijn voorkeur bij 
rockabilly ligt en The 
Barnstompers meer in 
de country en west-
ern-hoek zitten dus 
als ik moet kiezen, 
delven zij bij mij vaak 
het onderspit. Hoe 
onterecht dit eigenli-
jk is, blijkt vanavond. 
Het is net of ik ze ‘her-
ontdek’. Je kent het 
gevoel wel, het is net 
zo iets als je na jaren 
weer eens die LP van 
Little Richard opzet 
en realiseert hoe 
goed die nummers 
eigenlijk zijn. Zo’n er-
varing heb ik nu ook 
met The Barnstom-
pers. Wat klinkt elk 
nummer toch lekker 
zoals Behave Be Qui-
et, I’m Tired en Whirl-
pool en wat heeft die 
Kees toch een mooie 
donkere stem. Geen 
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wonder dat enkele Duitse vrouweli-
jke fans er een fikse autotocht voor 
over hebben om hen hier te zien. Na 
de eerste toegift die ze opdragen aan 
twee van de organisatoren, John en 
Lucy, volgt hun laatste nummer: Ice 
Cold Baby.
Daarna is het wachten op de laatste 
band van vanavond: Mischief! Als 
zij optreden, spelen ze gelijk hun 
troef uit: Justine klinkt het luid door 
de feesttent. Met zo’n intro heb je 
gelijk ieders aandacht te pakken! 
Het nummer mag dan een cover 
zijn, zelf kunnen ze er ook wat van. 
Hun In Dreams is in mijn ogen ook 
zo’n ijzersterk nummer: een goede 
melodie, de opgebouwde spanning 
door die paar simpele tikken van 
Richards drumsticks en het lekkere 
gitaarwerk in de solo. Tegenover dit 
soort hoogenergieke nummers staan 
smartlappen zoals From A Jack To A 
King, want ook dat is Mischief!, een 
band van uitersten! Uiteraard vraagt 
presentator Frantic Franky aan het 
eind van de set of we nog meer wil-
len horen. Natuurlijk willen we dat 
maar het feest mag niet langer dan 
klokslag één uur duren want dan 
moet er vreemd genoeg hier in de 
middle of nowhere (we bevinden 
ons letterlijk midden op het platte-
land) complete stilte in acht worden 
genomen. Achteraf horen we dat dit 
met vergunningen te maken heeft. 
Jammer, want ik kreeg juist nu zin 
om met één van de DJ’s eens flink 
de zolen van m’n 
schoenen te bop-
pen. Ik blijf toch 
nog anderhalf uur 
hangen om wat 
bij te kletsen voor-
dat ik naar huis 
rijd, kamperen is 
namelijk niets voor 
mij en de nacht is 
te koud om lekker 
buiten te blijven. 
Onderweg naar 
huis ben ik nog 
verrassend fit en 
luister ik naar mijn 
oude Motorola 

autoradio. Plotseling wordt de ont-
vangst slechter en hoor ik nummers 
als Teenager In Love en Chapel Of 
Love er op de achtergrond doorheen 
klinken… ik probeer handmatig af te 
stemmen, maar vreemd genoeg kan 
ik de zender met rock ‘n’ roll niet vin-
den. 
Als ik de dag erop weer naar de 
Roundup ga moet ik via planken het 
terrein op rijden. Het heeft namelijk 
flink geregend vannacht en een en-
kele auto heeft men al met een trac-
tor uit een ongewenste graspollen 
burn out moeten bevrijden. Het valt 
allemaal nog mee, in ieder geval is 
de organisatie goed voorbereid. 
Vanmiddag staan er twee bands op 
het programma. Wie vrijdag en/ of 
zaterdag is geweest heeft hiervoor 
al de intree betaald, wie alleen van-
daag de Roundup bezoekt, betaalt 
vijf euro. Ik parkeer mijn automobiel 
en loop al snel Frantic Franky tegen 
het lijf. Hij is vannacht hier gebleven 
en lost het mysterie van mijn autora-
dio op. Vannacht heeft men met een 
groepje rockers na de optredens sa-
men gezeten en heeft Mischief! nog 
eens een staaltje van haar kunnen 
ten gehore gegeven, alles accapella 
gezongen en niets werd afgeraffeld 
door de drie heren, nee, er werd uit-
erst serieus gewerkt! Professionalit-
eit ten top, verzekerde Franky mij, 
ondanks dat het een spontaan op-
treden voor klein publiek was. Deze 
drie zendelingen van de rock ‘n’ roll 

brengen de boodschap 
goed over! Het myste-
rie met mijn autoradio 
is hiermee opgelost, 
het bewijst weer eens 
dat rock ‘n’ rollers op 
eenzelfde golflengte 
zitten. 
Intussen is het tijd 
geworden voor het 
eerste optreden. 
Een nog jonge band 
Channel Red met nog 
jonge leden mag ons 
gaan vermaken. Dit 
trio speelt rockabilly 
en dat doen ze met 
héél veel enthousi-
asme, vooral bij drum-
mer Erik is dit van zijn 

gezicht af te lezen. Zijn gezwaai van 
zijn slungelige armen heeft wel wat 
weg van een orang-oetang. Hij trekt 
zo wie zo de aandacht met z’n base-
drum want er zit een prachtig logo 
van de band op. Pas na het optreden 
hoor ik dat gitarist Michael grafisch 
ontwerper is, vandaar. Het meeste 
dat gespeeld wordt zijn covers zo-
als Ronnie Dawsons’ Rockin’ In The 
Graveyard en Mercy van The Collin 
Kids. Alles prima uitgevoerd en naar 
gelang de aard van het nummer, 
speelt Michael op semi-akoestische 
of op elektrische gitaar. Met eigen 
nummers is men ook bezig, we horen 
het verdraaid goed klinkende Colt 
45. Dit instrumentale nummer is voor 
mij een schot in de roos. Ze sluiten af 
met de toegift Rock This Town. Meer, 
wat zeg ik, véél meer Stray Cats en 
Brian Setzer coverwerk krijgen we 
bij de volgende band Dice Rebels te 
horen. Ook meerdere Eddie Cochran 
nummers zitten in hun repertoire. 
Een cover van Carl Perkins kan ook 
niet uitblijven en men zoekt rustiger 
vaarwater op met de evergreen 
Mona Lisa. Met twee toegiften wordt 
er afgesloten: Jeanie Jeanie Jeanie 
en speciaal voor de vrouw van de 
zanger die binnenkort een kleine ver-
wacht: That’s All Right Mama. Zowel 
Channel Red als Dice Rebels leveren 
muzikaal goed werk af. Opvallend bij 
beide bands vind ik de zang: ze heb-
ben niet alleen een goede stem, ze-
ker bij de laatste band is die ook zeer 

helder en duidelijk. Hoe 
vaak is dit niet anders? 
De basis is bij beide 
bands solide en met 
meer onbekende covers 
of met eigen werk, moet 
het ze in ons verwende 
rock ‘n’ roll wereldje wel 
gaan lukken.
Voor de organisatie is 
het nu opruimen gebla-
zen, de boel evalueren 
en plannen maken voor 
volgend jaar want dat er 
volgend jaar een tweede 
Roundup komt, staat in 
ieder geval al vast!
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BE THERE!© is de agenda van het R&R-magazine Boppin’ Around en wordt met zorg samengesteld.  Echter,  Boppin’ Around kan nooit  aansprakeli jk gesteld worden voor eventuele onjuisthe-
den. Alle agendapunten zi jn alt i jd onder voorbehoud! Boppin’ Around plaatst al le relevante informatie die zi j  ontvangt.  ( In beknopte vorm! Wil  je meer kwijt,  plaats dan een advertentie!)  Tenzij 
anders vermeld, vindt het gebeuren in principe ’s avonds plaats.  De beste manier om info in te winnen of  te checken is om de organisatie van het evenement,  of  de zaal  waar het plaatsvindt, 
te bereiken. Eventuele veranderingen (of  toevoegingen) zi jn ons well icht bekend. Kijk daarvoor op onze internetsite 

www.boppinaround.nl
Note voor R&R bands en organisatoren: stuur of  e-mail  je agendapunten naar de hoofdredactie.  Het telefonisch aanleveren van agendapunten heeft  niet onze voorkeur.  Dit  in verband met de 
grotere kans op communicatiefoutjes.  Vanwege t i jdgebrek kunnen we niet naar de betref fende internetsites surfen voor data van optredens!

SEPTEMBER
za 15-9 € 8,- 20:00 Den Bosch, W2, Boschdijkstraat 100 (073-6123422 www.

w2.nl)
Pine Box Boys (USA), Satelliters, Biarritz Boys (Club Rockula)

za 15-9 21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.
com)

Ragtime Wranglers + surprise act

za 15-9  22:00 Maarssen, Café Floris, Nassaustraat 68 Reno Brothers
za 15-9   Almelo, Hokfeest Killer Bananazz
za 15-9  18:30 Opwijk (B), Gemeentelijk Park, Processiestraat Arve Haalands Cajun Band (N), Swamp (NL), Blind Cajun Date
za 15-9  19:00 Antwerpen (B), Cajun Queen Restaurant, Grote Markt Big Bayou Bandits
za 15-9  21:00 Gierle (B), Tiki’s, Singel 17 Rhumba Kings
za 
en 
zo

15-9 en 16-9  Lommel (B), Maatheide (www.allamericanweekend.be) Hi-Tombs (NL), Hometown Gamblers, Clearwater (All American Weekend)

zo 16-9  15:00 Tilburg, Little Devil, Stationsstraat 27 (013-5452140 www.
littledevil.nl)

Brent Amaker & the Rodeo (USA) A Band Named Cash en meer (Johnny Cash 
Memorial)

zo 16-9  16:00 Amsterdam, Cantine, Rietlandpark 373 (020-4194433) Lil’ Esther & the Tin Stars (3rd Rockabilly Art Exhibition)
zo 16-9  18:00 Oelegem (B), Taverne De Linde, Kerkhoflei 2 Wieners (NL)
zo 16-9   Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
El Rio Trio

zo 16-9 14:00 Hoeilaart (B), Jeugdhuis Phobos Slick Beavers (Nerorock Festival)
zo 16-9  20:00 Arendonk (B), Café ‘t Stekske Clark & the Aces
zo 16-9  20:00 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Pine Box Boys (USA)
zo 16-9   Moerkerke-Sint Rita (B), Little Saloon (www.freeridersmc.be) Big Bayou Bandits
wo 19-9 Lier (B), Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1 Seatsniffers
do 20-9 € 30/ 

60,-
20:00 Eindhoven, Frits Philips Muziekcentrum, Heuvel Galerie 140 

(00-32-14314440 www.elvis-2007.com)
TCB Band (USA) feat. James Burton, Glen D. Hardin, Jerry Scheff, Ronnie Tut, 
Terry Mike Jeffrey

do 20-9  21:00 Amsterdam, Paradiso, Weteringschans 6-8 (www.paradiso.nl) Hackensaw Boys (USA)
do 20-9 22:00 Hengelo, Café De Cactus, Pastoriestraat 37 (074-2426259 

www.cafedecactus.nl)
Trash Hombres

vr 21-9  21:00 Heerenveen, Café Stocks Eightball Boppers
vr 21-9 € 5,- 21:30 Tilburg, 013 (Batcave), Veemarktstraat Alkali Flats (USA)
vr 21-9  23:00 Amsterdam, Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163 (www.

maloemelo.com)
A Band Named Cash

vr 21-9 Merksem (B), Zaal Bart, Bartholomeusstraat 9a (www.
radiomodern.be)

Fabulous 40’s Orchestra

vr 21-9 Heule (B), JC Den Ast Big Bayou Bandits
za 22-9 € 12,50 

vvk/ € 
17,50 
zaal

14:00 Westerhaar, Terrein Sibculoseweg 5 (06-25366266 www.
americanevents.nl)

Shadows Tribute Band, Sparks, Flying Arrows, JPR Strinxband, Yeah Baby, 57 
Fairlane, Ed & the Fretman, Not Fade Away, Shannah, Vagrants (AUS) (Benefiet 
Music Festival Kika)

za 22-9  15:00 Sliedrecht, Elektra, Stationsstraat 4 Reno Brothers
za 22-9  20:00 Tilburg, Kaffee Lambiek, Wilhelminapark 66 (013-5364351 

www.kaffeelambiek.nl)
Boppin’ Rhyhtm Boozers

za 22-9   Axel, MVC Rattlesnakes, Sportlaan 9a (http://kingpin.
skynetblogs.be)

Lucky Devils (F), Dunlop Devils (B), El Rio Trio en meer (Rock ‘n’ Roll Earth-
quake)

za 22-9 € 15,- 12:00 Wilrijk (B), Skipiste Aspen (www.flamesfestival.be) Milwaukee Wildmen (NL), Moonshine Reunion, Tuxedo Weasels en meer 
(speedrock)

za 22-9  18:00 Binkom (B), Tiensesteenweg 61 Baboons en meer (Bluesfestival)
za 22-9  21:00 Gierle (B), Tiki’s, Singel 17 Alkali Flats (USA)
za 22-9  22:00 Geel (B), Het Podium, Markt 79 Catslappin’ Chrissy
za 22-9  22:00 Waregem (B), Bobsled, Olmstraat 25-29 Sin Alley
za 22-9 Lodelinsart (B), Place Du Gros-Fayt 1 Lunar Tiki’s en meer (Rocksten-Panse 60’s Festival)
zo 23-9 € 7,50 14:00 Oss, Café-zaal De Jong Lennerockers (D)
zo 23-9  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Trenchcoat

zo 23-9  20:00 Veldhoven, Lava Lounge Bang Bang Bazooka
do 27-9 21:30 Eindhoven, Café Wilhelmina Mary Jean McCall (USA), Mississippi Delta Brothers
vr 28-9 € 5,- 21:30 Tilburg, 013 (Batcave), Veemarktstraat Thee Andrews Surfers (B)
vr 28-9 Haarlem, Patronaat T-99 (garagefestival)
vr 
t/m 
zo

28-9 t/m 
30-9

Kewstoke-Weston Super Mare-North Somerset (GB), Sand 
Bay Holiday Village, Beach Road

Big Bad Shakin’ (D), Lennerockers (D), Darrel Higham & the Enforcers, Wild 
Bob Burgos, Firebirds, Flying Saucers, Matchbox, Starcats, Something Else, 
Bernie Woods & the Forest Fires, The Lady & the Sax, T. Jay & the Bellevue 
Bombers, Muskrats, Revolutionaires, Lee Scott’s Jive Mob, Keep It Cash en 
meer (Eddie Cochran Festival) 
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vr 
t/m 
zo

28-9 t/m 
30-9

Dusseldorf-Heerdt (D), Carizzo Springs Ranch, Freizeitpark, 
Aldekerkstrasse 17 (www.hillbilly-events.de)

Barnstompers (NL), Lost Hound (NL), Charlie Thompson (GB), Randy Rich & 
the Poor Boys (D)

za 29-9 19:30 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.
newland.nl)

Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

za 29-9 € 12,50 
vvk/ € 
15,- 
zaal

20:00 De Rijp, Hotel De Rijpereilanden (075-6426274 www.
srrmanagement.nl)

Surphonics, Cat Yanks, Torello’s Jive Bugs + meer w.o. stands

za 29-9  20:30 Reeuwijk, Zalencentrum De Brug (06-53146263) Shakin’ Arrows (Back To The Golden Years)
za 29-9  21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.

com)
Smooth & the Bully Boys (B), Spo-Dee-O-Dee (D)

za 29-9 21:00 Dongen, Zaal De Viersprong, Kanaalstraat 1 (0162-312054) Explosion Rockets
za 29-9   Westerhoven, Zaal De Buitengaander, Dorpsstraat (06-

10888597)
Jets (GB), Bad Boys (GB), Rhumba Kings (B), Stacy Cats (Westerhoven Rocks 
IV)

za 29-9   Borculo, Zaal Kerkemeyer Yeah Baby en meer
za 29-9 16:00 Sint Lenaerts (B), Dijkrock Festival Baboons
za 29-9 20:00 Teuven (B), Radio Modern, Dorpstraat 7 (www.radiomodern.

be)
Star Shooters + DJ Kaiser L.

za 29-9 Stekene (B), Gildenhuis, Dorpstraat 42 (00-32-497434076 
fullmetaldany@pandora.be)

Mark Harman & Hot Rockin’ (GB), Baboons, Slipmates, Grave Brothers, Horny 
Horses, Psycho Bones + DJ Rudy (Nasty Rock ‘n’ Roll Night)

zo 30-9  14:00 Berkel-Enschot, Hotel De Druiventros Silhouets, Danny & the Rockers, Lefties, Driftin’ Five, Ron de Vriesband & Tony 
Adams (Cliff & the Shadows Fanmeeting)

zo 30-9 15:30 Geldrop, De Kroeg, Bogardeind 203 (040-2856049 www.
mk-de-kroeg.nl)

Smooth & the Bully Boys (B)

zo 30-9  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.
com)

Mary Jean McCall (USA), Mississippi Delta Brothers + Jerry Lee Record Hop + 
Piano Jam Session (Jerry Lee Lewis Int. Fanclub Convention)

zo 30-9 21:00 Antwerpen (B), Koningin Elisabethzaal (00-32-14314440 
www.elvis-2007.com)

TCB Band (USA) feat. James Burton, Glen D. Hardin, Jerry Scheff, Ronnie Tut, 
Terry Mike Jeffrey

zo 30-9 Eindhoven, Café Wilhelmina T-99
zo 30-9  20:00 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Alkali Flats (USA)

OKTOBER
vr 5-10 Oud-Turnhout, Kroegentocht Clark & the Aces en meer
za 6-10 20:00 Berkel-Enschot, De Druiventros, Bosscheweg 11 Explosion Rockets, Straight (Country Meets Rock ‘n’ Roll)
za 6-10  21:00 Eindhoven, Musis Sacrum Partycentrum, Leenderweg 67 Shadows Tribute Band
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za 6-10 € 10,- 21:00 Hoorn, Manifesto, Holenweg 14c (0229-249839 www.
kizmiaz.nl)

Jack Face & the Vulcanoes (F), 49 Special (P) en meer (Rockabilly Festival)

za 6-10  23:00 Amsterdam, Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163 (www.
maloemelo.com)

Trenchcoat

za 
en 
zo

6-10 en 7-10  Rosmalen, Autotron (www.jukeboxfanaat.nl) Good Rockin’  Tonight (GB), Of Course, Riem de Wolff, Shannah, Big Caz & 
the Four Bobs (Rock Around The Jukebox: ‘s werelds grootste jukeboxbeurs, met 
tevens snuisterijen, platen, cd’s, memorabilia etc.)

za 6-10   Montegnée (B), Salle Culturelle De Montegnée William Smulders (NL) en meer (14ème Soirée Rock And Roll)
za 6-10   Hamburg (D), Knust Im Schlachthof Frenzy (GB), Termites (GB), Asmodeus (NL), Colu (GB), Heartbreak Engines, 

Sewer Rats (Kings Of Psychobilly 7)
zo 7-10 16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Jailbirds (D)

zo 7-10   Alkmaar, Café De Pilaren Golf-O-Rama
zo 7-10  20:00 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Zydepunks (USA)
ma 8-10 € 15,- 20:00 Verviers (B), Spirit Of ‘66, Place Du Martyr 16 (00-32-

87352424 www.spiritof66.be)
Dale Watson (USA)

di 9-10 19:30 Amsterdam, Paradiso, Weteringschans 6-8 (www.paradiso.nl) Dale Watson (USA)
do 
t/m 
zo

11-10 t/m 
14-10

Hemsby (GB), Pontin’s Holiday Camp, Beach Road (www.
hemsbyrocknroll.co.uk)

Alvis Wayne (USA), Art Adams (USA), James Intveld (USA), Nick Willet 
(USA), Ervin Travis (F), Fancy Dan & the High Shouters (S), Kick ‘Em Jenny 
(NL), Seatsniffers (B), Slapbacks (A), Keytones, Gene Gambler & the Shuf-
flers, Infernos, Sureshots, Topkatz, Mojo Kings, Itchy Feet Trio, Midnight Swift 
(Hemsby R&R Weekender)

vr 12-10  23:00 Amsterdam, Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163 (www.
maloemelo.com)

El Rio Trio

vr 
t/m 
zo

12-10 t/m 
14-10

 Berkel-Enschot, De Druiventros, Bosscheweg 11 (www.
rocknrollfestival.eu)

Big Caz & the Four Bobs, Rockin’ Clockwise, 57 Fairlane, Guitar Syndicate, 
Rockin’ Kofferband, Chris Watson (B), Vikings (B), Blue Moon Rockers (Roses 
Rock ‘n’ Roll Weekend)

za 13-10  21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.
com)

Jack Rabbit Slim (GB), Rocka-T-Bones

za 13-10  23:00 Almere, Grandcafé Seventies-Eighties, Noordeinde 92 Stone Town Frogs
za 13-10 € 7,- 20:00 Lille (B), Frontstage, Gierlebaan 26b (www.front-stage.be) O’Hara’s, Legendary Johnny Trash
za 13-10 Antwerpen (B), Antwerp Bowling, Vorstermanstraat (www.

antwerpbowling.be)
Be-Bop’s, Charlie Roy & his Ukelele Girls (Presentatie: Frantic Franky) (Rockin’ 
Bowl 5)

zo 14-10 16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.
com)

Moonshine Reunion (B)

zo 14-10 € 15,- 16:00 Helmond, Muziekcafé, Zuid Koninginnewal 39 (0492-532669 
www.muziekcafe-helmond.com)

Dale Watson (USA), Hi-Tombs

zo 14-10  20:30 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Quakes (USA)

zo 14-10   Beerse (B), Kafee Beatnik, Vrijwilligerstraat (www.beatnik.be) Slipmates
vr 19-10   Herentals (B), Scountsdomein, Wijngaardstraat Moonshine Reunion, Legendary Johnny Trash (Fantastic Friday)
za 20-10  11:00 Cuijk, Vrije Markt William Smulders
za 20-10 € 30,- 17:00 Roermond, De Donderie, Donderbergweg 47-49 (06-

17307396)
Billy Lee Riley (USA), Wayne Hancock (USA), Black Raven (D), Sunset Bop-
pers (B), Bellhops (American Roots 3)

za 20-10 € 21,- 20:00 Utrecht, Jacobi Theater (0411-677456 www.octantdirect.nl) Jet Harris (GB) & Shadow Faction plus Danny Davis
za 20-10 20:00 Midwoud, Café De Post, Triptouw 28 (06-51608022) Explosion Rockets, Pipeline ‘61
za 20-10 21:00 Tilburg, Kaffee Lambiek, Wilhelminapark 66 (013-5364351 

www.kaffeelambiek.nl)
Trash Hombres

za 20-10  21:00 Tilburg, Little Devil, Stationsstraat 27 (013-5452140 www.
littledevil.nl)

Al & the Blackcats (USA)

za 20-10  21:30 Eindhoven, Café/ Theaterzaal ‘t Rozenknopje, Hoogstraat 59 Shadows Tribute Band
za 20-10   Lier (B), Jeugdcentrum Moevement, Aarschotsesteenweg 1 Seatsniffers
za 20-10 Antwerpen-Borgerhout (B), Hof Ter Loo, Noordersingel 30 Batmobile (NL), Rochee & the Sarnos (GB), Spellbound (GB), Milwaukee Wild-

men (NL), Swampys (Old Skool Psychobilly Nite)
zo 21-10  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Bizznizzmen Of Rock ‘n’ Roll

zo 21-10  16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

El Rio Trio

zo 21-10 17:00 Asten, Café Spektakel, Prins Bernhardstraat 44 Catslappin’ Chrissy
zo 21-10 Zuidwolde, Podium Zuiderhof Blue Grass Boogiemen
zo 21-10 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Mofos (USA), Dunlop Devils
di 
en 
wo

23-10 en 
24-10

20:30 Brussel (B), Koninklijk Circus, Rue De L’Enseignement 81 (00-
32-22182015 www.cirque-royal.org)

The King: The Musical  (USA)

do 25-10  20:00 Luik (B), Forum (www.ticketnet.be) The King: The Musical  (USA)
vr 26-10  22:00 Winterswijk, Café De Boemel (0543-518397) Trash Hombres
vr 26-10   Amsterdam, RAI, European Road Transport Show Boss Hoss (D)
vr 26-10  20:00 Charleroi (B), Palais Des Beaux Arts (www.ticketnet.be) The King: The Musical  (USA)
vr 
en 
za

26-10 en 
27-10

 Hohenems (A), Tenniseventcenter (www.bombardeers.com) Miss Mary Ann & the Ragtime Wranglers (NL), Billy Lee Riley, Rosie Flores, 
Go Getters (S), Cherry Casino & the Gamblers (D), Randy Rich & the Poor Boys 
(D), Stampeders (D), Harbour Pearls, Pinstripes

za 27-10 19:30 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.
newland.nl)

Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

za 27-10  20:00 Venray, De Witte Hoeve, Gasstraat 5 (0478-580624 l-
linders@home.nl)

Seatsniffers (B), Big Four (NL/B), T-Bird Rhythm, Don’t Lose iT (Hoeve Blues 
Roots Rock Festival)

za 27-10  21:00 Tilburg, Kaffee Lambiek, Wilhelminapark 66 (013-5364351 
www.kaffeelambiek.nl)

Yeah Baby

za 27-10  21:00 Gemert, Zaal Verhappen (06-13388260 ven01941@planet.nl) Shakin’ Arrows (Back To The Sixties)
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za 27-10 21:00 Heesch, Café Pellus, ‘t Dorp 1 (0412-451261) Blue Moon Rockers
za 27-10  21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.

com)
Bang Bang Bazooka, Daltonics, Tazmania Devils (D) (Halloween Party)

za 27-10   Wijk Aan Zee, Hotel Sonnevanck El Rio Trio
za 27-10  20:00 Geel (B), Cultureel Centrum De Werft Velvetone (D), Orange Blossom Special, Slipmates (Boppin’ Mad)
za 27-10  20:00 Teuven (B), Radio Modern, Dorpstraat 7 (www.radiomodern.

be)
Ray Collins Hot Club (D), Domino’s + At’s Crazy Record Hop (NL)

za 27-10 € 5,- 20:30 Hermalle Sous Argenteau (B), Salle Debruche, Rue Du Perron 
1 (www.myspace.com/bullykris)

Lawen Stark & the Slide Boppers + DJ Rudy 

zo 28-10  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.
com)

R.J. & the Phantoms (NL/RUS)

zo 28-10  20:30 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Klingonz (GB), Hollywood Suicide

NOVEMBER
do 
t/m 
zo

1-11 t/m 
4-11

Benidorm (E), Gran Hotel Bali (www.myspace.com/ubangi_
stomp)

Ubangi Stomp Festival

za 3-11  22:00 Roosendaal, De Heksenketel, Molenstraat 60 Eightball Boppers

27 Oktober: Hoeve Blues Roots Rock NigHt
Venray ~ De Witte Hoeve ~ Gasstraat 5

Info & Reservering  
Bel 0478-580624 / 581626 of  
mail: l-linders@home.nl /
of: info@dewittehoeve.com

voorverkoop 12,50 euro avondkassa 15,00 euro

aanvang  20.00 uur
Ook arrangementen mogelijk! 

Meer info? Zie ook 
www.dewittehoeve.com

the seatsniffers [B]  the Big Four [B/Nl]

t Bird Rhythm [Nl]   Dont lose it [Ned]

za 3-11 € 18,- 20:00 Oberhausen (D), Jugend- & Kulturzentrum Druckluft, Am 
Förderturm 27 (www.westsideruhrpott.de)

Seatsniffers (B), Junior Marvel & Cat Rhythm (NL), Smokestack Lightning + DJ 
Willy “The Kid” Storm (NL) 

za 3-11   Torremolinos (E), Buensol Apartments (00-44-1702390916 
www.sexguitar.co.uk)

Roddy Radiacion & the House Band (GB), Steve Hooker Trio (GB) en meer + 
Tattooed Lady Burlesque (Tattooed Lady Rock ‘n’ Grind)

zo 4-11  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.
com)

Lil’ Esther & the Tin Stars

vr 9-11   Haarlem, Patronaat Dick Dale (USA)
za 10-11 21:00 Vught, Zaal Schoonveld, Van de Pollstraat 6 (06-45928586) Explosion Rockets
za 10-11  21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.

com)
Highway 54, Bizznizzmen Of Rock ‘n’ Roll

za 10-11  21:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Al & the Blackcats (USA) + support act

za 10-11   Rijkevorsel (B), Jeugdhuis Spiraal Seatsniffers (B)
za 10-11 € 18,- 21:00 Leffinge (B), Zaal De Zwerver, Dorpsstraat 95 (www.lef-

fingeleuren.be)
Dick Dale (USA)

zo 11-11  Codognan-Vergeze (F), Café De La Place, Place De La Répub-
lique (00-33-466351023)

Joe Clay (USA), Furious (GB), Prison Band (H), Dan Whyms & the Rock Island 
Line (GB), Arnold Backer, Rockin’ Squads, Teddy Boys Band, Rockhouse Trio 
(Vergeze 2008)

za 17-11 Deurne, Café Bright Side, Blasisustr. 11 (0493-313470) Panhandlers (B) en meer
zo 18-11 16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.

nl)
Rambler Rockabilly Sundays live band

zo 18-11 € 39,- 20:00 Tilburg, 013 (0900-3001250 www.ticketservice.nl) Chuck Berry (USA)  UITVERKOCHT!
zo 18-11  14:00 Gent (B), Vooruit (www.vooruit.be) Million Dollar Sunrise feat. Sue Moreno (NL)
vr 23-11 Amsterdam, Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163 (www.

maloemelo.com)
Yeah Baby

vr 
en 
za

23-11 en 
24-11

Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.
com)

Wildfire Willie & the Ramblers (S), Big Sandy (USA) & the Fly-Rite Boys 
(USA), Carl & the Rhythm All Stars (F), Pep Torres (USA), Chessnuts, Ronnie 
Nightingale & the Haydocks, El Rio Trio, Barnstompers, Mischief! (25 Jaar 
Cruise-Inn)

vr 23-11  21:00 Aarschot (B), JC De Klinker, Demervallei 14 (www.jcdeklinker.
be)

Seatsniffers

��



vr 
t/m 
zo

23-11 t/m 
25-11

 Camber Sands-Rye (GB), Pontin’s Holiday Centre (www.
rhythmriot.com)

Janis Martin (USA), Earl ‘Cadillacs’ Carroll (USA), Eugene ‘Jive Five’ Pitt 
(USA), Harvey ‘Moonglows’ Fuqua (USA), Herb ‘Cleftones’ Cox (USA), Dennis 
Binder (USA), Roscoe Chenier (USA), Sugar Chile’ Robinson (USA), Daddy’s 
Rebels (I), Big Four (NL), Domestic Bumblebees (S), Pete Anderson (LV), 
Boogie Machine (FIN), Stinky Lou & the Goon Mat (F), Spikebones (F), Smoky 
Joe Combo (F), King Pleasure & the Biscuit Boys, Ponchartrain, Little Victor, 
Houserockers, Juke Joint Jump (Rhythm Riot)

za 24-11 19:30 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.
newland.nl)

Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

za 24-11  21:00 Son, Zaal De Zwaan, Markt 9 (0499-472960) Explosion Rockets
za 24-11 21:00 Tilburg, Kaffee Lambiek, Wilhelminapark 66 (013-5364351 

www.kaffeelambiek.nl)
Ten Horned Devils

za 24-11  20:00 Teuven (B), Radio Modern, Dorpstraat 7 (www.radiomodern.
be)

5 In Love (A) + DJ Boppin’ Benvis Brothers

za 24-11   Peer (B), Zaal Pavilioen Seatsniffers (Blues Night)
zo 25-11  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Departure Level

zo 25-11 16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Carl & the Rhythm All Stars (F)

zo 25-11   Antwerpen-Borgerhout (B), Hof Ter Loo, Noordersingel 30 Boss Hoss (D), Ratmen, Moonshine Reunion, Slipmates + DJ Rudy (Presentatie: 
Frantic Franky)(Belgian Roots Night)

di 27-11 € 18,- 20:00 Verviers (B), Spirit Of ‘66, Place Du Martyr 16 (00-32-
87352424 www.spiritof66.be)

Webb Wilder (USA)

vr 
en 
za

30-11 en 1-12  Etterbeek (B), Collège Saint Michel, Théatre Saint Michel, Rue 
Père Eudore Devroye 2 (00-32-26492116 www.88boogie.
com)

Lila Ammons (USA), Axel Zwingenberger (D), Christoph Rois (A), JP Bertrand 
(F), Eeco Rijken (NL), Renaud Patigny, Baptiste Coppens, Marc Herouet, Filiep 
Ketels (Brussels Boogie Woogie Piano Summit)

VOORUITBLIK
za 1-12  20:00 Boekel, ‘t Boekels Ven Boppin’ Rhyhtm Boozers
za 1-12 € 8,- Malden, De Muse, Kerkplein 12 William Smulders, Ruud Kuijpers (Explosion Rockets), Ad Swart (Nederlandse 

Roy Orbison) (R&R Is King V)
za 1-12   Antwerpen, Kavka Legendary Johnny Trash
zo 2-12  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Highway 54

zo 2-12  20:00 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Steve Hooker Trio (GB)
vr 7-12 € 19,- 20:30 Opwijk (B), Doortstraat 4 (00-32-52356165 www.nijdrop.be) Dick Dale (USA)
za 8-12 21:00 St. Michielsgestel, Zaal Overberg, St. Michielstraat 1 (073-

472960)
Explosion Rockets

za 8-12  21:00 Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.
com)

Starliters (I)

za 8-12   Verviers (B), Spirit Of ‘66, Place Du Martyr 16 (00-32-
87352424 www.spiritof66.be)

Dick Dale (USA)

za 8-12   Lessines (B), Centre Culturelle, Rue de La Déportation 37 
(00-32-68250600 www.ccrenemagritte.net)

Renaud Patigny

zo 9-12 14:00 Eindhoven, Stadspaviljoen, Alberdingk Thymlaan 1 Shadows Tribute Band en meer (Back To The Sixties)
zo 9-12 16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.

nl)
Rambler Rockabilly Sundays live band

zo 9-12 € 16,50 19:30 Eindhoven, Effenaar, Dommelstraat 2 (www.effenaar.nl) Dick Dale (USA)
za 15-12 20:30 Poeldijk, Zaal Partycentrum ABC, Veiling Noord (06-

12151381)
Explosion Rockets

za 15-12  21:00 Baexem, Café De Oude Smitse Eightball Boppers
za 15-12   Gemert, Zaal ‘t Ridderhof (06-13388260 www.backtothesix-

ties.nl)
57 Fairlane

za 15-12  21:30 Ottenburg (B), Zevende Zegel Rhumba Kings
zo 16-12  16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.

com)
Miss Mary Ann & the Ragtime Wranglers

zo 16-12 16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Rambler Rockabilly Sundays live band

zo 16-12   Terneuzen, Kalaschnikov Dunlop Devils (B)
vr 21-12  22:00 De Pinte (B), Café De Bar-On, Baron de Gieylaan 12 (00-32-

93298090)
Trash Hombres (NL)

za 22-12 € 12,- 19:00 Tilburg, Feesterij ‘t Ridderhof, Leharstraat 110-114 (013-
4551118 www.riddershof.nl)

Charlie Thompson (GB), Pipeline ‘61, Barnstompers en meer + DJ Ad vd Nieu-
wenhuijzen en stands (Let’s Go Rock ‘n’ Roll 4 - Christmas Party)

za 22-12 19:30 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.
newland.nl)

Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

za 22-12   Amsterdam, Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.cruise-inn.
com)

Ocean Seven (GB), Big Shampoo & the Hairstylers (X-Mas Swingparty)

za 22-12   Tilburg, Kaffee Lambiek, Wilhelminapark 66 (013-5364351 
www.kaffeelambiek.nl)

2-Tones

za 22-12  22:00 Geel, Café Bacchus, Rozendaal 2 (00-32-14583483 www.
bacchuscafe.be)

Trash Hombres (NL)

zo 23-12 16:00 Eindhoven, The Rambler, Stationsplein 12 (www.therambler.
nl)

Rambler Rockabilly Sundays live band

zo 23-12  20:00 Rumst (B), Ace Café, Hollebeekstraat 4 (www.acecafe.be) Trash Hombres (NL)
zo 23-12  22:30 Zonhoven (B), Evenementenhal (www.teutrock.be) Seatsniffers en meer (Teutrock)
di 25-12 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.

newland.nl)
Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

wo 26-12 Klaaswaal, Newland, Rijksstraatweg 30 (0186-571312 www.
newland.nl)

Hillbilly Boogiemen, Blue Grass Boogiemen (diner reserveren gewenst)

do 27-12   Beerse (B), Kafee Beatnik, Vrijwilligerstraat (www.beatnik.be) Moonshine Reunion
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za 29-12  20:00 Venray, De Witte Hoeve, Gasstraat 5 (0478-580624 l-
linders@home.nl)

Dixie Aces, Mods, Clearwater (B) (Sixties Night)

za 29-12   Rosmalen, Café D’n Beer Rockin’ Kofferband
ma 31-12  22:00 Leuven (B), American Bar Celebrities, Bondgenotenlaan 145 Rhumba Kings
di 1-1  20:00 Gendringen, Het Kroegje, Ir. Sassenstraat 33 (www.hetk-

roegje.nl)
Trash Hombres

za 5-1  14:00 Geel (B), Jeugdhuis De Bogaard, Diestseweg 135 (www.
rock-n-roll-outlaw.be)

Hillbilly Moon Explosion (CH), Runnin’ Wild en meer (Monster Mash 8)

zo 13-1  16:00 Beerse (B), Kafee Beatnik, Vrijwilligerstraat (www.beatnik.be) Trash Hombres (NL)
za 19-1   Londen (GB), Rockers Reunion Johnny Powers en meer
za 26-1   Wellen (B), Sporthal De Bloken, Kortestraat 12 Lennerockers (D) en meer (Golden Memories Party)
zo 27-1   Den Bosch, Brabant Hallen Lennerockers (D) en meer (Western Experience)
vr 
en 
za

8-2 en 9-2  Torremolinos-Malaga (E), Palacio De Congresos (www.
rockinrace.com)

Bill Haley’s Comets (USA), Barrence Whitfield (USA), Seatsniffers (B), Space 
Cadets (GB), Riverside Trio (GB), Four Dots (P), 49 Special (P), Orientals (D), 
Beerbelly’s (D), Montesas (D), Smokestack Lightning (D), Hip Shakin’ Trio 
(Rockin’ Race Jamboree 14)

za 16-2 21:00 Aalst, Halostabar, E.P. Ooijenstraat 7 (0418-671595) Explosion Rockets
za 16-2   Alkmaar, Parkhof, Victoriapark 3 (www.parkhof.nl) Jacks ‘R’ Better, 69Beavershot en meer (Raw Rockabilly Party)
vr 22-2  23:00 Amsterdam, Maloe Melo, Lijnbaansgracht 163 (www.

maloemelo.com)
69Beavershot (live-DVD-presentatie)

zo 24-2 16:00 Purmerend, Caddy’s Diner, Verzetslaan 3 (www.caddysdiner.
com)

69Beavershot

za 1-3   Wetteren (B), Rock ‘n’ Roll Festival Rhumba Kings en meer
za 16-3 21:00 Udenhout, Zaal Theater ‘t Plein, Tongerloplein 1 (013-

5112173)
Explosion Rockets

za 22-3 € 10,- 19:00 Vught, Zaal Schoonveld, Van de Pollstraat 6 (06-27540102 
www.brboozers.nl)

Lil’ Esther & the Tin Stars, Eightball Boppers, ‘57 Fairlane, Boppin’ Rhythm 
Boozers (Rock ‘n’ Roll For KIKA = kinderkanker)

za 29-3   Kaatsheuvel, De Werft Lennerockers (D), Clearwater (B), Shakin’ Arrows, Tremeloes (GB) (11e Rock 
Around The Werft)

za 5-4   Bakel, Zaal De Zwaan, Dorpsstaat 22 Jets (GB), Flames (GB), ‘57 Fairlane
do 
t/m 
zo

10-4 t/m 
13-4

Las Vegas (USA) (www.vivalasvegas.net) Viva Las Vegas 11

za 19-4  21:00 Dronten, Nirwana, Het Kamp 4 Wieners
zo 11-5  21:00 Cromvoirt, Camping De Leuvert, Loverensestraat 11 Explosion Rockets
do 
t/m 
zo

15-5 t/m 
18-5

 Hemsby (GB), Pontin’s Holiday Camp, Beach Road (www.
hemsbyrocknroll.co.uk)

Sonny Burgess (USA), Dale Hawkins (USA), Rhumba Kings en meer

vr 
en 
za

16-5 en 17-5  Austin, Texas (USA), Stubb’s Outdoor Amphitheatre (www.
texasrockabilly.com)

Rockabilly Revival Festival Austin

za 17-5   Hoorn (0229-249839 www.kizmiaz.nl) Rock ‘n’ Roll Festival Hoorn
za 14-6  14:00 Amsterdam, in en bij The Cruise-Inn, Zuiderzeeweg 29 (www.

cruise-inn.com)
D-Day 23

vr 
t/m 
zo

11-7 t/m 
13-7

 Newark (GB), Americana Festival Ray Campi (USA), Rosie Flores (USA) en meer

ma 
t/m 
wo

14-7 t/m 
16-7

 Kewstoke-Weston Super Mare-North Somerset (GB), Sand 
Bay Holiday Village, Beach Road (www.hepcatsholiday.com)

Ray Collins Hot Club (D), Hep Chaps, Gents en meer

De plaatsing van een Boppertje
is aan voorwaarden gebonden.

Bassist zoekt enthousiaste, gedreven en ervaren muzikanten voor 
nieuwe band. Stijl: stevige roots en americana met R&R, honky tonk en 
bluesinvloeden. Voor info of reacties: Eric van Spreuwel 013-5336734 
of vanspreuwel@soudal.com 
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