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Nederlandse première
in Apeldoorn
APELDOORN - De grootste
Schotse indoorshow ter wereld
komt naar Nederland! De Music
Show Scotland geeft op 23 maart
2013 twee voorstellingen met Ernst
Daniël Smid in de Omnisporthal
in Apeldoorn. De van oorsprong
Nederlandse show toert onder de
naam Musikschau Schottland al
jaren met groot succes door Duitsland en beleeft nu zijn Nederlandse
première in
Apeldoorn.
Kaarten zijn
verkrijgbaar
bij de Nationale Theaterkassa.
Scan de QR-codes in
deze krant met uw
smartphone voor
extra informatie en video’s!

Ernst Daniël Smid

Mistflarden hullen het Schotse
Highland Valley Castle in een mysterieuze duisternis. De torens en
kantelen op de hoge muren van
de vesting lichten plotseling op als
felle bliksemflitsen de lucht doorklieven. Het geluid van de donder
is oorverdovend.
By the center, quick march! klinkt
een militair bevel achter de poort,
gevolgd door het typische geluid
van de Schotse snaredrums. In
de verte klinken doedelzakken.
Het geluid van de pipes en drums
zwelt aan. Steeds harder en harder.
Een imposante formatie van meer

dan honderd doedelzakspelers en
drummers met Schotse kilt, full
dress en bontmuts, marcheert door
de kasteelpoort naar buiten.
Het geluid van de doedelzakken
gaat door merg en been. Kippenvel
bij de duizenden toeschouwers op
de tribunes. De grootste indoorpipeshow van de wereld is begonnen. Wat volgt is een afwisselend
programma met meer dan drie uur
aan Keltische muziek, zang, Schotse dans, Ierse stepdance, humor
en een letterlijk knallend einde.
Music Show Scotland is de naam
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van een van de grootste showproducties van Europa, die met meer
dan 200 muzikanten, dansers, vocalisten en een compleet Schots
kasteel al jaren langs de grote arena’s in Duitsland toert. Op 23 maart
is de Nederlandse première van de
show in de Omnisporthal in Apeldoorn. Een thuiswedstrijd, want
de oorsprong en thuisbasis van de
show ligt niet in de Schotse hooglanden, maar in het Achterhoekse
Borculo. De Borculose Highland
Valley Pipes & Drums staan aan
de basis van het succes. De vereniging levert niet alleen doedelzakspelers en drummers, maar ook

dansers en zelfs een Castleband;
een orkest compleet met blazers,
percussionisten, violistes, gitaristen, toetsenisten, tinwhistle-players
en vocalisten. Over thuiswedstrijd
gesproken: de City of Apeldoorn
Pipes & Drums toert al jaren mee
met de show en is uiteraard ook van
de partij in de eigen Omnisporthal.

Opera’s, musicals, televisieprogramma’s en nu een Schotse show.
De bekende Nederlandse bariton
en tv-presentator Ernst Daniël
Smid geeft op 23 maart een gastoptreden bij de Music Show Scotland
in Apeldoorn. De in Enschede geboren Smid begon net als de Music Show Scotland zijn carrière in
de Achterhoek (Lichtenvoorde,
Winterswijk) en maakte ook eerst
furore in Duitsland, voordat hij in
Nederland bekend werd.

Hoe is deze show ontstaan? Waarom roept de doedelzak zulke heftige emoties op? Is het moeilijk om
doedelzak te spelen? En hoe is het
om voor duizenden mensen op te
treden? In deze special leest u alles
over de Music Show Scotland.

Kaarten verkrijgbaar bij NTK of www.musicshowscotland.nl
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Vijftien jaar Highland Valley
BORCULO - De Highland Valley Pipes & Drums is vijftien jaar
geleden in 1997 in Borculo opgericht. De pipeband ontstond
als afsplitsing van de Borculose
muziekvereniging
Volharding;
een aantal muzikanten zocht een
grotere uitdaging dan de jaarlijkse optochten, vaste concerten, serenades en concoursen.
Maar hoe begin je een Schotse pipeband? Met vallen en opstaan,
leerden de eerste twaalf leden. Ze
kregen eerst geen geluid uit een
doedelzak en ontdekten dat de
drummers een compleet nieuwe
stijl en techniek moesten aanleren. Er werden zelf kilts gemaakt,
er kwamen steeds meer leden,
het doedelzakspelen en drummen ging steeds beter en de eerste optredens waren een feit.
In 1999 kwamen er echte Schotse uniformen en werd ook een
Schotse Highland Dance-groep
opgericht. Er kwamen zoveel aan-

vragen voor optredens dat een
maximum moest worden ingesteld. De band werd in het seizoen
2003-2004 door NOS Langs de
Lijn uitgeroepen tot beste pauzeact in de Eredivisie. De Highland
Valley speelde voor tienduizenden
voetbalfans in onder meer de Vijverberg in Doetinchem, het Abe
Lenstra Stadion in Heerenveen
en het Gelredome in Arnhem.
Bennie Jolink zag de band optreden bij De Graafschap en vroeg
de Highland Valley mee te gaan
op toernee bij de Normaal Krachttoer. Ook volgde een cd-opname
met Jovink en de Voederbietels en
een optreden met André Rieu.De
Highland Valley doet niet mee aan
wedstrijden en concoursen, maar
wil vooral toegankelijke muziek
spelen voor een groot publiek. Dat
is vijftien jaar na de oprichting met
de grootste Schotse indoorshow
ter wereld uitstekend gelukt. Gezelligheid staat daarbij nog steeds
hoog in het vaandel.

Met het hele gezin
aan de doedelzak

LICHTENVOORDE - Belachelijk vond ze het. Lelijk ook. “Verschrikkelijk, dat geluid van die
doedelzakken”, vond Maureen
Lensink (19) uit Lichtenvoorde
toen ze een keer met haar moeder en broertje naar de taptoe
in Borculo ging, waar de Highland Valley speelde. Ze wilde
in 2009 eigenlijk ook helemaal
niet mee naar een kennismakingsavond bij de club, maar
moest van haar moeder. En?
Ze is nooit meer weggegaan.
Vanwaar die ommekeer? “Als je
zelf die muziek maakt, is het toch
anders, leuker. Ik heb de doedelzakmuziek ook leren waarderen.
En luister er zelf ook wel eens
naar, vooral als er moderne popmuziek mee wordt gespeeld, zoals
door de Red Hot Chilli Pipers.”
Op school reageren klasgenoten
wel eens vervelend als ze foto’s
op Facebook zien van Maureen
in een kilt en uniform. “Ze vinden het belachelijk. Stom. Dat

doe je toch niet, zeggen ze dan
tegen mij.” Maar Maureen trekt
zich niets aan van die pesterijen.
“Ik heb hier een hele leuke vriendengroep gevonden. Allemaal
jongeren. De jongste is 14, de
oudste is 24. Of je nu oud bent of
jong, slank of dik, mooi of lelijk;
iedereen hoort er bij. Het is echt
een hechte club. We maken niet
alleen muziek samen, maar doen
ook buiten de vereniging leuke
dingen.”
Of ze het moeilijk vond om doedelzak te leren spelen? “Ik begon
helemaal op nul. Op de chanter
vond ik het niet zo moeilijk. Met
de doedelzak wel, maar het is wel
leuk om te doen. Mijn moeder,
Benno en mijn broer spelen allemaal doedelzak, terwijl mijn
zus drumt. We oefenen behalve ‘s
woensdags in Borculo elke maandagavond met hele gezin in een
aparte ruimte in Lichtenvoorde.
En elke avond na het eten even
op de practice chanter.”
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‘Dat massale, dat geluid, die
uniformen: prachtig!’
BORCULO - Ze zag een paar jaar
leden op de Duitse omroep NDR
een verslag van de Edinburgh Tattoo en dacht: dat wil ik ook. “Ik
was meteen helemaal verkocht.
Dat massale, dat geluid, die uniformen. Prachtig!”, zegt Margo Berendsen (26), één van de pipers van
de Highland Valley uit Borculo.

Ze wilde al een tijdje iets met muziek doen. “Ik had zelf een gitaar
gekocht bij de Kijkshop. Maar dat
werd eigenlijk niets. Mijn moeder
zei toen: in Borculo, daar zit zo’n
doedelzakclub. Ik heb in 2005
de stoute schoenen aangetrokken en ben op een avond gaan
kijken. Voor ik het wist had ik al
een practice chanter (een oefenpijp/fluit zonder zak) in handen
en zat ik aan tafel te oefenen.” De
vingerzetting bij de chanter van de
doedelzak is heel anders dan bij
een blokfluit. “Het grote voordeel
voor mij was, dat ik nooit blokfluit had gespeeld. Ik hoefde dus

ook niets af te leren”, lacht Margo.
Het eerste nummer, Amazing
Grace, had ze al snel onder de knie.
Maar voor ze aan de echte doedelzak mocht beginnen, moest ze eerst
een aantal nummers op de practice
chanter uit het hoofd kunnen spelen. “Met doedelzak? Dat viel tegen! Ik moest helemaal opnieuw
beginnen. Want dan moet je in één
keer allemaal dingen tegelijk doen:
blazen, de zak op druk houden, de
vingers op de juiste plek zetten en
natuurlijk de juiste noten spelen.”
Twee jaar later in 2007 mocht
Margo meedoen met haar eerste concert en sindsdien is ze er
bij elk optreden bij. “We hebben
overal gespeeld: in Duitsland,
Frankrijk, op televisie. Dat is
hartstikke leuk. Je komt op plaatsen, waar je anders niet komt.”
Maar is doedelzakspelen niet iets
voor oude mannen met baarden?
“In het begin was het inderdaad
bijzonder als er een vrouw ging

doedelzakspelen. Maar ik
moet zeggen: bij de Highland Valley zijn er altijd
veel vrouwen geweest.
We zijn soms zelfs in de
meerderheid, ha ha.
En oud? Nee, hoor: er
zijn juist heel veel jongeren bij de band. En onderling is het zo gezellig,
dat ik er van baal als ik
op woensdagavond niet
naar de repetitie kan.”
De Highland Valley bracht ook
een andere wending in Margo’s
leven. In 2008
kreeg ze verkering met de drummer van de Castleband:
Niek Braam. “We hebben nu al bijna vijf jaar
wat met elkaar en wonen sinds kort samen
in Borculo.”

Highland Valley heeft eigen opleiding
BORCULO - Doedelzakspelen leer
je niet bij de muziekschool. Benno
Beerten spreekt uit ervaring. “Toen
we vijftien jaar geleden begonnen,
wisten we helemaal niets van de
doedelzak af. Niets van de muziek,
vingerzetting en het instrument”,
lacht hij. Met hulp van leden van
de Concorde Pipe Band werden
met practice chanters (oefenfluiten
zonder doedelzak) de eerste stappen gezet. Er werd gewoon in een
Borculose woonkamer geoefend.
De Highland Valley heeft inmiddels een eigen opleiding opgezet
voor (nieuwe) leden. Benno Beerten is één van de vier docenten, die
cursisten de fijne kneepjes van het
vak bij brengt. “Als mensen hier
binnen komen krijgen ze eerst les
op een practice chanter. Een soort
blokfluit, maar met een compleet
andere vingerzetting. Verder krijgen ze theorie: noten lezen en
algemene muzikale vorming.”

Na een maand moeten de cursisten Amazing Grace uit het
hoofd kunnen spelen. “Daarna
gaan we pas verder”, zegt Benno.
“Zodra ze een aantal nummers uit
het hoofd kunnen spelen, mogen
ze overstappen op de doedelzak.
Dat betekent in feite weer opnieuw
beginnen, want je moet dan allerlei dingen tegelijk doen: blazen,
de druk goed houden, letten op de
vingerzetting, de muziek uit het
hoofd spelen en later ook nog marcheren er bij.”
Of doedelzakspelen moeilijk is?
“Het is niet iets wat je zomaar
even doet. Maar dat geldt voor
alle instrumenten. Het vraagt veel
doorzettingsvermogen, discipline
en ook fysiek moet je sterk zijn.
Toch kunnen de meesten na twee
jaar wel meedoen met een optreden. De talenten soms al na een
jaar.” Duur hoeft de hobby volgens
Benno niet te zijn. “Je betaalt con-

tributie aan de vereniging
en krijgt daar gratis de lessen voor terug. De eerste
drie maanden zijn bovendien
gratis, zodat nieuwe mensen
kunnen zien of het wat voor
ze is. Ook krijgen de cursisten zodra ze zover zijn eerst
een oefenzak van de vereniging. Als ze echt zeker weten dat ze door willen, kan
er een eigen instrument
worden
aangeschaft.”
Voor Benno is doedelzakspelen honderd procent
passie. “Het is toch geweldig als je samen een
groot publiek kunt vermaken met iets wat je
zelf ook heel leuk vindt!
Bovendien is het bij
het lesgeven mooi
om te zien hoe mensen groeien op het
instrument,
steeds
beter worden.”

Welkom van de voorzitter
Als voorzitter van de Highland Valley Pipes and Drums verwelkom ik
u van harte bij onze vereniging.
Momenteel leest u onze krant, die
wij speciaal ter gelegenheid van ons
concert in Apeldoorn uitbrengen.
Uiteraard zijn wij trots op het feit
dat wij, na vele concerten in Duitsland, ditmaal onze show op eigen
bodem aan kunnen bieden. Speciale gast is niemand minder dan
Ernst Daniël Smid, die zonder
twijfel een extra dimensie aan het
concert zal geven.
In deze krant kunt u meer lezen
over onze show en over de bijdrage
daaraan van enkele van onze le-

den. Vanzelfsprekend is het succes van het geheel afhankelijk van
de inzet van iedereen, maar deze
uitgave is te klein om ieder afzonderlijk lid aan het woord te laten.
Uit hun bijdrage kunt u opmaken
met welke bezieling alle leden hun
rol bij onze vereniging vervullen.
Mocht u belangstelling hebben om
ook eens bij onze vereniging te kijken, dan bent u uiteraard welkom
op één van onze oefenavonden.
Ik hoop velen van u persoonlijk
te kunnen ontmoeten op 23
maart in Apeldoorn !
Johan van Doesburg
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Een luidruchtig wapen op het
slagveld: Crying ladies from hell
ENSCHEDE - Kan dat niet wat
zachter? Dat vragen veel mensen zich af, als ze het geluid
van een doedelzak horen. Want
het gaat letterlijk door merg en
been. Het antwoord is nee. Een
doedelzak kan aan of uit, maar
er zit geen volumeknop op.
“Een instrument? De Great Highland Bagpipe, zoals de Schotse
doedelzak wordt genoemd, werd
vroeger op het slagveld als wapen
ingezet om de vijand te verdrijven.
Doedelzakspelers liepen voorop,
het geluid was al op kilometers
afstand te horen en joeg de vijand
angst aan”, weet Annemieke van
Doesburg (20), zelf piper bij de
Highland Valley. Niet voor niets
gaven de Duitsers in de Eerste Wereldoorlog de Schotse militaire doedelzakspelers de bijnaam ‘Crying
Ladies from Hell’, vult senior-

drummajor Kees Westerkamp aan.
Je kunt het vergeten om doedelzak
te studeren aan een conservatorium in Nederland. De doedelzak is
in Nederland geen officieel instrument. “In België en Duitsland wel.
Waarom? De bagpipe wordt net
als de draailier gezien als iets
voor volksmuziek, er wordt op
neergekeken.” Onterecht, vindt
Annemieke, die dwarsfluit studeert aan het conservatorium
in Enschede. “Doedelzakspelen is absoluut niet makkelijk.”
Ze kwam 10 jaar geleden bij de
vereniging als 10-jarig meisje binnen als danseres, maar na een jaar
stapte ze over over de doedelzak.
Annemieke wist het instrument
binnen een jaar onder de knie te
krijgen. “Ja, dat is enorm snel. Maar
ik kon al noten lezen en speelde al
dwarsfluit, dat scheelde enorm.”

Als 12-jarig meisje speelde ze
al mee bij de optredens. Later trad ze ook op als dwarsfluitsoliste bij de concerten.
Kippenvel krijgt ze zelf ook regelmatig tijdens de concerten. “Het
is gewoon heel fijn om samen muziek te maken. En ook gezellig onder elkaar. Bovendien; we spelen
in arena’s voor duizenden mensen.
En dat kan zelfs op het conservatorium bijna niemand zeggen.”

Meedoen in onze pipeband?
Lijkt het jou ook wat om doedelzak te leren spelen? Te drummen
of wellicht te dansen op onze
Schotse muziek? De Highland
Valley heeft een eigen interne

opleiding en beschikt over eigen
oefenruimtes, een geluidsstudio
en een gezellige pub.
Kom eens op een woensdagavond kijken op onze locatie aan

het Jonkerspad 1 in Borculo of
maak een afspraak.
Voor meer informatie: Hans
Beerten: 06-50 62 40 81

Doedelzak is al 4000 jaar oud
Is de doedelzak van oorsprong een
Schots instrument? Vergeet het
maar. De Great Highland Bagpipe
is wel de meest bekende doedelzak,
maar het instrument is vermoedelijke zo’n 2000 jaar voor Christus al
ontstaan in India, Pakistan en Iran.
Doedelzakken kwamen ook voor
in het oude Egypte en Turkije. Door
de tochten van Alexander de Grote
kwamen de instrumenten naar het
westen. In de Romeinse tijd zijn ze
over heel Europa verspreid. Ze maken nog steeds onderdeel uit van
de cultuur in Duitsland, Schotland,
Ierland, Spanje, Servië en Albanië.

Margo Berendsen:
“ik baal als ik op
woensdagavond
niet naar de
repetitie kan.”
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Het instrument bestaat uit een leren of kunststof zak waarin een
viertal instrumenten gebonden zitten. Drie hiervan dienen als drone
of bourdon, oftewel continue klinkende brompijpen. Het zijn cilindrische pijpen met een enkel riet
en zijn zodoende te beschouwen
als klarinetten. De melodiepijp is
conisch en bevat een dubbel riet en
is dus verwant aan de hobo.
Speeltechnisch bestaat het probleem dat al deze pijpen samen
moeten klinken en niet rechtstreeks aangeblazen worden, zodat
de rieten niet met de mond te beïnvloeden zijn. De enige invloed die
uit te oefenen is, is de druk waarmee in de zak geknepen wordt.
Wanneer deze druk niet stabiel is,

Bassdrone

Chord

Tenordrones

Blowpipe

Cover
Reed

Pipe bag

Chanter

zal de toon van de verschillende
pijpen gaan variëren. Een ander
gevolg van het niet rechtstreeks
aan blazen is dat er alleen legato
(gebonden) gespeeld kan worden.
Accenten door volume veranderingen en rusten zijn onmogelijk.

Even een paar noten spelen is moeilijk. De zak moet namelijk eerst opgeblazen worden en de druk moet
bij de eerste toon meteen goed zijn.
Ook stoppen is moeilijk. Wanneer
er dan teveel lucht in de zak is, kan
dit ‘gejengel’ geven.
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Het ritmische hart van de pipeband
BORCULO - Het ritmische hart
van de pipeband. Zo kun je de
drummers wel omschrijven. Ze
mogen dan in tegenstelling tot een
Nederlandse drumband, in plaats
van vóór letterlijk ‘achter de muziek
aan lopen’, het niveau is zeer hoog.
De speciale side- of snaredrums,
tenordrums en bassdrums zorgen
voor een specifiek geluid en technieken als backsticking en flourishing met de beaters voor een
spectaculaire show.
“De sidedrum kenmerkt zich door
zijn zeer scherpe en daardoor
unieke ‘crispy’ geluid. Dit komt

met name door een zeer strak gespannen bovenvel. Ook de dubbele
snaarmatten onder het onder- en
bovenvel spelen daarbij een belangrijke rol”, legt drummer René
Beerten uit Borculo uit. “Daar waar
de technieken van het traditionele
slagwerk stoppen, gaat het Schotse
slagwerk verder, zodat we zeer gevarieerde stukken kunnen spelen.
De uitdaging is er niet alleen bij
het begin van een carrière als sidedrummer, maar wordt eigenlijk
alleen maar meer gedurende het
leerproces.”
Terwijl de sidedrummers zorgen

voor een flink ritmisch staaltje
muziek, zorgen de tenordrummers voor de visuele omlijsting en
show. De tenordrummer vormt
een ritmische basis in combinatie
met visuele effecten. René Beerten:
“Tussen de noten door wordt er namelijk behoorlijk gegoocheld met
de beaters (stokken). Dit noemt
men flourishing, het sierlijk bewegen van de beaters in allerlei figuren, vaak op hoge snelheid. De
tenordrum heeft een onder- en bovenvel en heeft een heldere gestemde klank. Deze stemming wordt
aangepast op de pipes en kan zelfs
per tenordrummer verschillend

zijn in meerstemmige stukken.”
Het hart van de hele band wordt
gevormd door de bassdrum. Deze
geeft niet alleen de maat aan, maar
benadrukt ook de accenten in de
verschillende muziek. “Ook een
bassdrum is afgestemd op de pipes
en vormt samen met de tenordrums
het fundament van de pipeband.
Door het formaat van deze drum
wordt een donkere diepe klank bereikt, die van verre goed hoorbaar
is”, weet René.
De Highland Valley kent een groot
drumcorps van hoog niveau. Door

de eigen opleiding binnen de band
worden nieuwelingen naar dit niveau gebracht en ook dan blijven er
voldoende uitdagingen.
Want niet alleen het begeleiden van
de pipers behoort tot de taken van
de drummers, ze presenteren zich
ook als een zelfstandig onderdeel
van de Music Show Scotland. Bij
Drumsalute vliegen de vonken er
van af. Het backsticking, hoge ritmische niveau en de visuele effecten doen denken aan het Top Secret
Drumcorps uit Basel (Zwitserland)
die met hun spectaculaire shows de
hele wereld over gaan.

De snaredrum: scherp en crispy
ZUTPHEN - Ze was zeventien
jaar, toen ze in 2003 op een open
dag van de Highland Valley voor
het eerst kennis maakte met het
typische geluid van een Schotse
drumband. “Vooral het scherpe geluid van de snaredrums sprak me
meteen enorm aan. En natuurlijk
de techniek. Het backsticking ziet
er enorm mooi uit”, vertelt Sanne
Gommers (26) uit Zutphen. In het
dagelijks leven is ze fysiotherapeut
in een verpleeghuis in Almelo,
maar daarnaast toert ze als drummer door het buitenland met de
Music Show Scotland.

Samen voor de spiegel
EIBERGEN - Marianne en Bert
Kuiper spelen al acht jaar samen
tenordrums bij de Highland Valley. Het echtpaar was daarvoor
meer dan 25 jaar lid van het Show
en Jachthoornkorps Euphonia uit
Eibergen, maar zocht een nieuwe
uitdaging. “Een tenordrum is heel
wat anders dan een blaasinstrument, maar geweldig leuk om te
bespelen.”
De opleiding was pittig. “Als je noten kunt lezen, sla je je wel door
de tunes heen, maar het moeilijkst
zijn de figuren die je maakt met

de stokken (beaters). Om dit flourishing onder de knie te krijgen,
moet je elke dag oefenen. Daar
stonden we dan samen voor de
spiegel, elkaar aan te moedigen
en te steunen. Na een jaar mochten we meespelen met de band.”
Wat er zo leuk aan is? “Deze muziek
trekt je of niet, zo simpel is het. De
gezelligheid en saamhorigheid spelen een grote rol. Inmiddels zijn wij
met zijn allen uitgegroeid tot waar
wij nu staan, hebben nu al tig shows
gedraaid, maar nog altijd krijgen
we kippenvel als we als band de zaal
binnenlopen.”
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zover was dacht ik: wauw, wat gaaf!”
De zalen werden steeds groter, de
bezoekersaantallen ook. “Zenuwachtig? Nee, alleen als er bekenden
in de zaal zitten”, lacht ze. Natuur-

lijk, alle optredens in het buitenland zijn soms vermoeiend. “Maar
het is gewoon ontzettend mooi en
gezellig om de shows samen met al
die leuke mensen te doen.”

“Ik wilde eigenlijk als kind al bij de
drumband van de Scouting, maar
daar is het nooit van gekomen, want
op de oefenavond had ik judo.” In
2003 kwam ze in Borculo bij de
drumband van de Highland Valley. Ze kreeg een interne opleiding
en na ongeveer twee jaar mocht ze
voor het eerst optreden. “Dat was
in een verpleeghuis in Doorn”, weet
Sanne nog precies. Daarna volgde
veel straatoptredens met de massed band in onder meer Frankrijk.
De eerste indoorshow? “Dat was in
sporthal ’t Timpke in Borculo. Ik
dacht eerst nog: hoe kun je nu een
avondvullend programma vullen
met Schotse muziek. Maar toen het
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Danspasjes tijdens het
tandenpoetsen
GRONAU - Oefenen doet ze niet
alleen op de wekelijkse repetitieavond in Borculo, maar ook thuis.
“Gewoon een YouTube-filmpje
opzetten en meedansen in de
kamer. Soms neem ik nog
een even wat danspasjes
door tijdens het tandenpoetsen”, lacht ze.
Emma van Doesburg
(18) danst al tien jaar
bij de Highland Valley. Als 8-jarig meisje

meldde ze zich samen met haar zussen Annemieke en Barbara aan bij
de club. “We bezochten een open
dag van de Highland Valley en ik
was meteen helemaal verkocht. We
hebben ons gelijk met ons drieën
aangemeld.”
Emma deed al aan streetdance.
Moest ze niet wennen aan de
Schotse muziek? “Nee hoor, ik
groeide thuis op met doedelzakmuziek. Mijn vader is helemaal
gek van de Schotse cultuur. We
gingen naar Schotland op vakantie
en bezochten de Edinburgh Tattoo. Thuis werd ook altijd Schotse
muziek gedraaid. Dus toen ik die
Schotse dansers zag, dacht ik: dat
wil ik ook.”
Ja, ze krijgt nog wel eens rare
reacties als leeftijdsgenoten
foto’s zien op Facebook van
een dansende Emma in
kilt en klederdracht. “Zo
van wat ben jij daar dan aan
het doen? Maar ik trek me
daar niets van aan. Want het
is gewoon ontzettend leuk om
te doen. We hebben ook een super
gezellige club, de sfeer is altijd prima. En die Schotse kleding hoort er
gewoon bij. Zonder kilt en kleren
zou de dans niet compleet zijn.”
Wat er zo leuk is aan het dansen?
“De techniek. Zien dat je vooruit
gaat. Mensen onderschatten het
nog wel eens en denken: oh dat doe
je zo even. Maar je hebt toch zeker een half jaar tot een jaar nodig
voordat je een beetje mee kunt
dansen. Ik dans nu tien jaar en
leer nog steeds.”

Highland Dancing was mannensport
BORCULO - Highland Dancing is
een Schotse dansvorm, die vroeger
werd beoefend om kracht en discipline te testen tussen verschillende
clans(families). Later werd het zelfs
door het Schotse leger gebruikt om
soldaten te testen. Daarom was het
vroeger een echte mannensport.
Pas aan het eind van de 19e eeuw
dienden de eerste vrouwen zich
aan. “Sindsdien is het aantal vrouwelijke danseressen toegenomen
en zijn er nog maar enkele mannelijke Highland Dancers te vinden”,
weet Anke Beerten, die de leiding
heeft over de dansgroep.
De ‘Highland Fling’ en de ‘Sword
Dance’ zijn de bekendste varianten.
De meeste dansen ‘vertellen’ een
verhaal waarbij bewegingen symbool staan voor een gebeurtenis. Zo
wordt er bij de ‘Sean Triubhas’ het
afschudden van een broek nagebootst. Dit is ontstaan nadat het
verbod op het dragen van een kilt
werd opgeheven en de broek ein-

delijk ‘afgeschud’ mocht worden.
Overal ter wereld zijn er Highland
Dance-groepen te vinden. Verschillende overkoepelende organisaties waarborgen de kwaliteit
en continuïteit. Anke: “Highland
Dancing vergt veel training, conditie en doorzettingsvermogen. De
technieken zijn namelijk vrij specifiek en worden tijdens kampioenschappen streng beoordeeld door
een deskundige jury.”
De Highland Valley Dance groep
is een club van zo’n 18 enthousiaste (jonge) dames. Gedrevenheid
en gezelligheid staan centraal. Een
ervaren Highland Dancer geeft
trainingen en daarnaast geven gecertificeerde docenten workshops.
De danseressen treden bijna maandelijks op voor duizenden bezoekers van de Music Show Scotland.
Daar zorgen zij keer op keer voor
een fantastische performance van
het bijzondere Highland Dancing.

‘Leuk en gezellig met de meiden’

Ook de gezelligheid bij
de vereniging spreekt
haar erg aan. “En
natuurlijk de optredens. Het is
geweldig om voor
duizenden mensen
in zo’n arena te mogen
dansen. Zenuwachtig?
Nee, ik treed natuurlijk al
tien jaar op. In het begin voor
vijftig mensen, nu soms voor achtduizend. En het is altijd genieten.”
Ze is vast van plan om nog heel
lang te blijven dansen bij de Highland Valley. “Ik kan het iedereen
aanraden. Het is gezellig en je bent
sportief, sociaal en cultureel bezig.
De Schotse cultuur uitdragen in
Duitsland, dat is best bijzonder!”

Emma van Doesburg:

“Mensen onderschatten het
nog wel eens en denken: oh
dat doe je zo even”
Kaarten verkrijgbaar bij NTK of www.musicshowscotland.nl

BORCULO/EIBERGEN - Bridney
Simmelink (10) is een van de jongste leden van de Highland Valley.
De leerling van groep zeven van
de Heuvelschool in Borculo danst
mee in de grote shows in Duitsland.
“Dat je met de concerten mee mag
doen is heel leuk. Ik vond het eerst
wel spannend om voor zoveel
mensen te dansen, maar dat gaat
steeds beter. Het is leuk om hier de
danspasjes te leren en het is gezellig met de meiden.” Oefenen? Dat
doet ze thuis. “Ik heb een cd meegekregen met Schotse muziek, daar
dans ik veel op in mijn slaapkamer.”
Vooral de gezelligheid en leuke
sfeer bij de dansgroep van de High-

land Valley spreekt Michelle Kuiper
aan. De 18-jarige Eibergse studeert
aan het Graafschap College verzorgende IG, maar wil eigenlijk
kraamverpleegkundige worden. Ze
danst al een jaar of acht bij de vereniging in Borculo.
Mijn ouders waren naar een open
dag geweest. Ze drummen nu allebei bij de Highland Valley. Zo
ben ik er ook een beetje ingerold.
“Wat er leuk aan is? Het is gewoon
heel apart, die Schotse cultuur. Het
is geweldig om zulke grote optredens te doen. Eng? Je ziet door de
schijnwerpers toch niet of er nu
tweehonderd of vijfduizend mensen zitten”, lacht ze.

23 Maart 2013 - Omnisporthal Apeldoorn
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De grootste Schotse
indoor show ter wereld:
Gänsehaut Garantiert!
Ze spelen in de grootste poparena’s
van Duitsland voor duizenden
mensen op dezelfde podia waar
wereldsterren als Joe Cocker, Deep
Purple, Shakira, Beyonce, Alice
Cooper en Bryan Adams stonden.
Een bijzondere prestatie voor de
muzikanten van de Musikschau
Schottland. Want behalve André
Rieu heeft nog geen enkele Nederlandse artiest of band dat succes in
Duitsland bereikt. “Niet gek voor
een stelletje Achterhoekse boeren
uit Borculo”, lacht Hans Beerten,
directeur bij Beerten Events Borculo, de organisator van de Musikschau Schottland.

De keuze voor indoorshows is bewust gemaakt. “Ons eerste grote
concert met de Highland Valley
Pipes & Drums in 2004 was in de
openlucht hier in Borculo. Er kwamen 1200 bezoekers op af, ongekend veel, dat hadden we niet verwacht. Het kasteel en geluids- en
lichtapparatuur stonden opgesteld.
Maar net voor het begin van het
concert begon het te regenen. Een
deel van de apparatuur konden we

niet gebruiken. Het concert was
wel een succes, maar we dachten
toen: nooit meer buiten.”
In 2006 werd de eerste indoorshow
gegeven: in sporthal ’t Timpke in
Borculo. “We namen zelf tribunes
mee en het werd een succes: de
hal was met 600 bezoekers uitverkocht.” Meer optredens volgden in
de sporthallen in de Achterhoek en
Twente. “We speelden onder meer
in Neede, Eibergen, Winterswijk,
Doesburg, Enschede, noem maar
op.”
“Hoe we in Duitsland terecht kwamen? De pipeband trad al wel eens
op in Duitsland samen met Celtic
Stepfire, een Ierse stepdance groep
uit Vreden. En via via kwamen we
in Borken in een grote sporthal terecht. We dachten toen: dan moeten we ook een Duitse naam aan
de show geven en zo is de titel Musikschau Schottland ontstaan.” De
show bleek in Duitsland enorm aan
te slaan. De Highland Valley kreeg
versterking van een tiental Duitse
pipebands, de Schotse dansgroep
McArthur Dancers uit Münster
en trad al op met het Duitse Celtic
Stepfire uit Vreden. Zo ontstond
een unieke Nederlands-Duitse samenwerking.

De sporthallen en de aantallen
toeschouwers werden groter en de
concerten werden ook verder weg
in Duitsland gegeven in plaatsen
als Minden, Hameln, Lemgo, Düren (Aachen), Castrop Rauxel en
Emsdetten. Maar ook deze zalen
werden te klein: in oktober 2010
werd overgestapt op de grote evenementenhallen en poparena’s
met minimaal 3000 zitplaatsen.
Er werd een BV opgericht omdat
de financiële risico’s van zo’n megashow voor een vereniging financieel niet meer te behappen is.
De Musikschau Schottland toerde
de afgelopen twee jaren door heel
Duitsland: van Kiel en Flensburg
bij Denemarken tot Stuttgart,
Nürnberg en Karlsruhe in het zuiden, van Erfurt, Schwerin en Berlijn in voormalig Oost-Duitsland
tot Oberhausen, Essen en Düsseldorf in het westen. Overal bezochten duizenden enthousiaste
bezoekers de show. De Musikschau
Schottland was ook voor een mil-

Kaarten verkrijgbaar bij NTK of www.musicshowscotland.nl

Hans Beerten:

“In totaal zijn we met vijf
trucks en opleggers en eigen
bandbus onderweg”
joenenpubliek te zien op grote,
Duitse televisiezenders als ZDF,
NDR, RBB (Berlijn) en gaf in juli
zeven uitverkochte voorstellingen
voor meer dan 13.000 mensen in
Zwitserland.
Er zijn aanvragen voor optredens
in Italië, Luxemburg, Praag en zelfs
Rusland. Beerten lacht. “Ik weet
nog dat we in Doesburg moesten
spelen. Sommigen vonden dat
toch wel heel ver weg, nu rijden
we soms wel zes tot zeven uur voor
we op de plek zijn waar we spelen.
In totaal zijn we met vijf trucks en
opleggers en eigen bandbus onderweg. Voor het vervoer van alle
muzikanten en danseressen komen daar nog eens vijf bussen bij.”
Achterhoekers die in Duitsland
de Schotse cultuur uitdragen. Is
dat niet wat vreemd? “Ik weet
dat er door sommige mensen op
ons neer gekeken wordt. Maar ik
kan je vertellen dat de Schotten
zelf razend enthousiast zijn. Als
we Schotse pipers of drummajors te gast hebben in onze show,
zijn ze verbijsterd dat hun cultuur duizenden bezoekers trekt.
Dat kennen ze in Schotland, behalve dan bij de Edinburgh Tattoo, helemaal niet.”

burgh Tattoo in Schotland. “Elk
jaar komen daar 350.000 mensen op af. Dat betekent dat er een
markt is voor Schotse doedelzakmuziek in Europa. Daar zijn wij
op ingesprongen. Je moet dan niet
de wedstrijdmuziek spelen, zoals
de meeste Nederlandse pipebands
doen. Want dan loopt je publiek
gillend weg. Maar je moet het,
net als Rieu doet, populariseren.
Neem Amazing Grace. Veel pipers
halen hun neus er voor op, maar
bij ons komt het publiek er voor.
Bezoekers krijgen kippenvel of
beginnen te huilen. Vandaar onze
slogan: Gänsehaut Garantiert!”
De variatie in de show is een andere succesfactor. “We brengen
niet alleen doedelzakmuziek. Dat

houden toeschouwers nog geen
uur vol. Nee, we wisselen af met
Schotse dans, Ierse stepdance,
mooie ballads, gezongen door
solisten (zelfs Voice of Hollandster Marieke Dollekamp was al
eens te gast), heel klein begeleid
op piano, gitaar, viool en tinwhistle en we spelen zelfs rockmuziek.
Want we hebben de beschikking
over een complete eigen begeleidingsband, inclusief (elektrische)
gitaren, toetsen, viool, tinwhistle, een blazerssectie en percussie.”
Ook visueel valt er veel te genieten.
“Mensen luisteren niet alleen, ze
kijken vooral naar muziek”, weet
Beerten. “We nemen voor elk
optreden een eigen kasteel mee:
zeventig meter lang, 12,5 meter
hoog met vier verdiepingen, waar
de muzikanten ook echt op staan.
Uniek in Europa! Daarnaast hebben we een enorm grote lichtshow,
het geluid wordt professioneel versterkt en we sluiten de finale af met
kanonsalvo’s en vuurwerk. Wat wil
je nog meer?”

Het geheim van het succes? Hans
Beerten wijst naar André Rieu. “Die
is ook in Duitsland begonnen. Hij is
was eerst daar razend populair, en
brak later pas in Nederland door.”
Beerten wijst ook naar de Edin-
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Music Show Scotland on tour
De Music Show Scotland speelde de afgelopen jaren voor tienduizenden mensen in de grootste poparena’s van Duitsland, waaronder in
de volgende Duitse steden: Oberhausen, Nürnberg, Berlin, Düsseldorf, Trier, Kiel, Stuttgart, Karlsruhe, Saarbrücken, Erfurt, Krefeld,
Essen, Hamburg, Schwerin, Koblenz en Sankt Gallen (Zwitserland).

Tour 2013:

12 januari: 			
16 februari: 			

Sport & Congreshalle – Schwerin
Campushalle – Flensburg

23 Maart: 			

Omnisport – Apeldoorn

20 april: 				
25 mei: 				
22 juni: 				
5 oktober:			
9 november: 			
14 december: 			

Ratiopharm Arena – Ulm
Sparkassen Arena – Kiel
Lipperlandhalle – Lemgo
Getec Arena – Magdeburg
Rittal Arena – Wetzlar
Ballsporthalle - Frankfurt

Ladies of the Dance: Celtic Stepfire

The Royal Scots Dragoon Guards Op televisie
BERLIJN - Ze worden gezien als
de beste pipeband ter wereld. Met
hun versie van Amazing Grace
scoorden ze in 1972 een nummer
één hit in Engeland, Ierland, Australië, Canada en Zuid-Afrika. Er
zijn meer dan zeven miljoen platen
van verkocht. Bovendien combineren ze succesvolle moderne (pop)
muziek met doedelzak. Ze spelen
daarbij samen met de grootste
popartiesten ter wereld.
The Royal Scots Dragoon Guards
zijn een begrip in de doedelzakwereld en het grote voorbeeld
voor de Highland Valley Pipes &
Drums. Voor de muzikanten was
het dan ook een grote eer om in
april samen met de Royal Scots
Dragoon Guards op te treden tijdens de Musikschau Schottland

in Berlijn.“Ze vonden het geweldig en hebben ons gevraagd of
ze niet vaker mogen optreden in
onze shows”, vertelt Hans Beerten.
De pipers en drummers van de
Royal Scots Dragoon Guards
zijn overigens militairen. Ze maken deel uit van het gelijknamige
Schotse cavalerie-regiment van
het Britse leger. Hun basis is op
dit moment in het Duitse Fallingbostel, waar ze deel uit maken van
de 7e Armoured Brigade The Desert Rats. Recent werden de Royal
Scots Dragoon Guards ingezet in onder meer Noord-Ierland, Irak, Kosovo en Bosnië.
Vlak voor de show in Berlijn kwam één van hen om in
Afghanistan. “Dat gaf aan het spelen van Amazing Grace een extra
emotionele lading.”

De Music Show Scotland is
regelmatig te zien op televisie
en de uitzendingen zijn in totaal door miljoenen mensen
bekeken op onder meer:
•

TV Gelderland
(documentaire)

•

NDR Fernsehen
(Concert Hamburg)

•

RBB Fernsehen
(Live concert Berlijn)

•

TV Berlin
(Concert Berlijn)

•

ZDF Fernsehgarten
(Live TV-show Mainz)

•

Tele Ostschweiz
(Tattoo Sankt Gallen)

VREDEN - Riverdance en Lord
of the Dance. Wie kent de wereldberoemde shows niet? Maar
om Ierse Stepdance te zien, kunt
u ook een bezoek brengen aan de
Music Show Scotland. Die heeft
namelijk zijn eigen Ierse stepdance
groep: Celtic Stepfire uit het Duitse
Vreden. Sinds 2007 toert de dansgroep door heel Duitsland met de
Music Show Scotland. Celtic Stepfire bestaat sinds 2002, toen Sandra
Gosling vrienden en bekenden bij
haar thuis verzamelde voor een
Irish Dance workshop. Sandra

Redactie
Jelle Boesveld
Vormgeving
Marian Beerten
Fotografie
Christian Schmitz
Jelle Boesveld
Hans Meijerink

zelf ontdekte de stepdance in 1998
in Duisburg, waar ze vier jaar bij
Celtic Feet danste. De groep telt
inmiddels zo’n 50 actieve leden in
vier tot vijf groepen, die twee dagen per week trainen en repeteren.
De choreografieën zijn grotendeels zelf bedacht en gebaseerd op de grote dansshows als
Riverdance. Ze bestaan zowel uit
traditionele als moderne stepdances. Celtic Stepfire wordt in de
Music Show Scotland live begeleid
door de eigen Castle Band.

Uitgever
Beerten-Groep

Colofon

Oplage
Achterhoek/Twente: 180.000
Apeldoorn: 120.000
www.musicshowscotland.nl
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Castle Band: folk, rock en ontroerende ballads
Scheurende gitaren, harmonieuze
blazersklanken en mooie zangstemmen. Daar denkt niemand aan bij
Schotse doedelzakmuziek. Toch is
de Castle Band een onmisbaar element in de Music Show Scotland.
De Castle Band ontstond in 2006
voor de première van Highland
Valley in Concert. Dat bleek zo
aan te slaan dat de band een vast
onderdeel van de Highland Valley
bleef. In zes jaar tijd ontwikkelde
de Castle Band zich van een klein

begeleidingscombo tot een heuse,
bijna twintig koppige showband,
compleet met blaasinstrumenten,
toetsen, gitaren, viool, tinwhistle,
drums, percussie en vocalisten.
De jongste sectie van de Castle
Band wordt gevormd door de blazers. Deze sectie met elf muzikanten heeft een nieuwe dimensie gegeven aan de begeleiding van de
massed pipes and drums van de
Music Show Scotland. “De blazers
vormen de warme deken onder de

pipers” zegt Hugo Wieggers, vaste
trombonist van de Castle Band en
woonachtig in Harreveld.

als ‘Lord of the Dance’ en ‘Toss the
Feathers’ laat de band zien heel wat
in zijn mars te hebben.

De ‘elektrische sectie’ van de Castle
Band verzorgt, naast de begeleiding
van de massed pipes and drums,
geheel live de muziek voor de Ierse
dansgroep Celtic Stepfire. Met de
combinatie van toetsen, gitaren,
slagwerk, viool en thinwistle vormen de muzikanten de folk- en
rockband binnen de Music Show
Scotland. Met uptempo nummers

De Castle band beschikt over eigen
vocalisten. De drie vaste zangeressen zingen ter afwisseling van al
het geweld van de pipes en drums
diverse Keltische hymnen en ontroerende balladen, alleen begeleid
op piano en/of gitaar, tinwhistle
en viool. De bassist en gitarist bewijzen bovendien ook over prima
zangstemmen te beschikken.

Ideeën voor de toekomst zijn er
genoeg. Het komende seizoen
wil de Castle Band alle muziek
van de Ierse Stepdancegroep
Celtic Stepfire live gaan spelen. Dit
is een enorm pittige maar vooral
leuke uitdaging. Ook is er een wens
voor een vast koor bij de Music
Show Scotland.
Het enorme applaus van het publiek in shows zegt genoeg: de Castle Band is niet meer weg te denken
bij de Music Show Scotland.

‘Helemaal los gaan op de gitaar’
afloop, en roepen: kijk daar loopt
íe!” Lachend: “Ja, daar kan ik van
genieten.”
Live spelen voor een groot
publiek is ook voor Chris
Bisperink (19) uit Geesteren
één van de leukste dingen om
te doen. Helemaal als hij samen met bassist Mauri Oliver bij
We will Rock You en Scotland
The Brave mag scheuren op zijn
elektrische gitaar. “Lekker helemaal los gaan bij de gitaarsolo
voor een paar duizend man publiek. Dat is echt kicken.”

ZEEWOLDE/GEESTEREN - Mauri Oliver (40) uit Zeewolde werd
geboren in Ierland, als kind van
een Ierse moeder en Indonesische
vader, maar groeide op in Glasgow
Scotland. “Ik kreeg de Schotse cultuur met de paplepel ingegoten”,
zegt de bassist, gitarist en zanger
bij de Castle Band. Vanaf z’n zesde
maakt hij al muziek: aan de oever van Loch Catherine leerde hij
mondharmonica spelen.
Vanaf z’n 15e speelde hij in allerlei
bands, tegenwoordig staat hij op de
Nederlandse podia met een Iron
Maiden en Kiss tributeband. Daarnaast toerde hij door heel Europa

als geluidsman van grote Amerikaanse heavy metalbands als Lizzy
Borden en Flotsam and Jetsam.
Mauri is een echt podiumbeest, hij
zoekt de interactie met het publiek
en kleedt zich als een rockster. “In
het dagelijks leven ben ik een rustige jongen. Maar op het podium
ben ik best wel extravagant. Ik vind
niet dat je er dan uit kunt zien als
een jongen die even boodschappen
doet in de supermarkt. Natuurlijk:
je speelt een rol, maar als je artiest
bent, moet je dat ook uitdragen.
En de mensen vinden het leuk. Ze
willen graag met mij op de foto na
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Chris studeert Liberal Arts & Sciences aan het University College
in Utrecht. Hij kwam vijf jaar geleden als veertienjarige toetsenist
bij de Highland Valley en zag de
show zich ontwikkelen van optredens in kleine sporthallen in
de Achterhoek naar de grootste poparena’s van Duitsland.

The fiddling sisters

Hij transformeerde zichzelf van
toetsenist naar gitarist en zingt
bovendien bij een groot aantal nummers mee. “Je moet een
beetje prettig gestoord zijn om
aan dit avontuur mee te doen.
Dat is iedereen hier”, zegt hij lachend.

APELDOORN/ZUTPHEN - The
fiddling sisters. Zo worden Sandy
Wetzels (41) uit Apeldoorn en Hanneke van Grol (32) uit Zevenaar
wel eens gekscherend genoemd.
Geen wonder, want de zussen spelen beide viool bij de Music Show
Scotland en bij de Ierse folkformatie Celtic Wind. “Via Celtic Wind
zijn we eigenlijk bij de Music Show
Scotland gekomen”, vertelt Hanneke van Grol, in het dagelijks leven procescoördinator studiebegeleiding bij de Hogeschool Arnhem
Nijmegen (HAN).

Chris krijgt positieve reacties
van mensen die naar Duitsland
zijn geweest om de show te bekijken. “Ze vinden het altijd anders dan ze verwacht hebben,
groter, imposanter. Dat kun je
alleen maar meemaken als je de
show zelf live hebt gezien. Dat kan
ik dan ook iedereen aanraden.”

“Onze Ierse band was uitgenodigd
om mee te komen spelen bij de
shows in Duitsland, onder meer
om de Ierse stepdancegroep Celtic Stepfire live te gaan begeleiden.
Een meerderheid van de band zag
dat niet zitten. Maar Charlie Janssen (mandoline/zang - red) en ik
wel. In 2011 zijn we meegeweest

naar een concert in Saarbrücken
en we waren meteen verkocht.”
Charlie heeft inmiddels de show
weer verlaten, maar Hanneke’s zus
Sandy speelt nu ook regelmatig
mee. Als stand in voor Hanneke,
maar soms spelen de zussen ook
samen.
Wat ze er zo leuk aan vinden? “Het
is mooi om deel uit te maken van
zo’n grote show en samen muziek
te maken die voor kippenvel zorgt.
Niet alleen bij het publiek, maar ik
heb soms zelf ook kippenvel terwijl ik speel”, vertelt Sandy, die als
muziektherapeute werkzaam is.
Hanneke: “Bij het nummer Millennium Prayer speel ik samen met
een dwarsfluitiste een solopartij.
Op het moment dat alle doedelzakken invallen is het echt wauw,
kippenvel! Dan voel je de enorme
kracht van muziek en wat het met
mensen doet.”
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Uw kaas specialiteiten
winkel van Neede
onder andere olijven, tapas,
wijnen en pakketjes'

Borculoseweg 14 - 7161 HA Neede

Het adres voor repetitieruimtes, snaren, in-ear
monitoren, gehoorbescherming en natuurlijk voor het
boeken van Q-Back en The Moodchers tribute band.

	
  

The Highland Valley Pub
BORCULO - Het gezelligste café
van Borculo. Zo wordt The Highland Valley Pub door insiders genoemd. De vereniging heeft een eigen bar, waar menige kroeg jaloers
op zou zijn. Compleet met biertap,
frisdrankautomaten, professionele
horeca-koelingen, koffiemachine,
eigen muntsysteem, kassa, keuken,
houten bar en Schotse aankleding.
Na afloop van de repetities wordt
hier dan ook vaak gezellig even ‘nagepraat’.

die zelf bij de Highland Valley
doedelzak speelt. Hans zorgt ook
voor de mobiele bar bij de concerten van de Music Show Scotland.

‘Kroegbaas’ is Hans Meijerink (60),
in het dagelijks leven werkzaam als
manager bij sportcentrum ’t Timpke in Borculo. Samen met Hans
Beerten haalde hij het diploma cafébedrijf. Hij ziet toe op de hygiëne,
maakt de barroosters en houdt de
voorraden bij. “Ik controleer elke
week de koelkasten, de houdbaarheid van de dranken en snacks
en doe de inkoop”, vertelt Hans,

Hans Meijerink is daarnaast één
van de trouwe krachten van de opbouwploeg voor de shows. Al meer
dan 50 concerten gaat hij vier dagen lang mee met de crew. “Vroeger
kookte ik ook nog voor iedereen bij
de concerten. Maar het is nu zo
groot geworden, dat we daar nu een
hele keukenploeg voor hebben.”
Sinds november 2000 is hij lid van
de Highland Valley. “Ik werd gegre-

“Inventariseren wat er allemaal
mee moet aan koffie, frisdranken,
bier en andere versnaperingen.”
En dankzij hem is er ook wat te
drinken tijdens de lange busreizen
naar de concerten in Duitsland. De
eigen bandbus heeft zelfs een complete keuken aan boord.

pen door het virus toen op een verjaardagsfeest bij Herman Kruijt, de
voorzitter van ’t Timpke, plotseling
een pipeband binnen kwam marcheren. Ik wist niet wat ik zag! Het
was mij helemaal niet bekend dat
Borculo een eigen pipeband had en
al helemaal niet dat mijn overbuurvrouw voorop liep, haha. We kwamen regelmatig in Schotland en ik
vond doedelzakmuziek al prachtig.”
Waarom hij zich al twaalf jaar zo
inzet voor de vereniging? “In de
eerste plaats spreekt de muziek me
aan. Maar daarnaast ook de gezelligheid, de saamhorigheid en ook
de vrijheid die je hier krijgt. Als je
goede ideeën hebt voor de bar of de
concerten, worden die ook uitgevoerd. We hebben ontzettend veel
lol samen en ik doe het nog steeds
met heel veel plezier. En de bar?
Welke muziekvereniging beschikt
nu over zo’n unieke ruimte?”

Thuisbasis om van te dromen
BORCULO – Een grote oefenruimte van zo’n 300 vierkante meter,
compleet met spiegelwand, geluidsinstallatie en een opnamestudio.

winnaar autoweek

tevredenheids
trofee 2012
De Mazda2 BiFuel

AUTOBEDRIJF NICO BRUGGINK
Spoorstraat 7 • 7271 CA Borculo • Tel. 0545 - 271 517
www.bruggink.nl
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Daarnaast diverse kleinere repetitie- en vergaderruimtes, een aparte
ruimte voor alle kleding, een werkplaats, opslag voor alle instrumenten, geluids- en lichtapparatuur en
een eigen pub. De thuisbasis van de
Highland Valley in Borculo bestaat
uit een complex, waar andere muziekverenigingen en bands alleen
maar van kunnen dromen.

kunnen ze zich ook uitleven in de
grote oefenruimte of bij mooi weer
als massed band buiten repeteren.
Na de dansers nemen de muzikanten van de Castleband bezit
van de oefenruimte. De complete
backline, gitaarversterkers, drumstel en andere instrumenten, microfoons, monitors, mengpaneel en

geluidsinstallatie staan permanent
opgesteld. “Het grote voordeel van
deze oefenruimte is dat je alle instrumenten en apparatuur niet elke
week hoeft mee te slepen. Alles kan
gewoon blijven staan. Ideaal”, vinden de bandleden. Ook beschikt de
Highland Valley over een geluidsstudio, waar onlangs nog een eigen
cd is opgenomen.

De Highland Valley Dancers repeteren elke woensdagavond in de
grote danszaal en kunnen zichzelf
daarbij goed zien in de spiegelwand. Intussen oefenen de pipers
met hun practice-chanters in een
naastliggend lokaal. De drummers
repeteren met hun silent drumpads
in een afsluitbaar deel van de receptie. Samen met de Castleband
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Jacques Vleemink (39): ‘de muziek
Negentien longbloedingen, een gesprongen aorta, een onsteking aan z’n
hart en daarbovenop nog een dwarsleasie. Het is een medisch wonder dat
Jacques Vleemink (39) uit Goor nog leeft. De vader van twee kleine kinderen keek de dood meermalen in de ogen. Maar dankzij zijn vechtlust,
doorzettingsvermogen en een flinke dosis geluk, maakte de tenordrummer
van de Highland Valley Pipes en Drums uit Borculo in mei 2012 een wonderbaarlijke comeback tijdens de show in de ISS-Dome in Düsseldorf. “De
muziek heeft mij er doorheen gesleept.”

Door: Jelle Boesveld
GOOR - Het is zaterdagavond 27
november 2010. De muzikanten
van de Musikschau Schottland
hebben een middagvoorstelling
gegeven in de Rhein Main Hallen
in Wiesbaden en maken zich op
voor een uitverkochte avondshow.
De massed band marcheert voor
de tweede keer die dag onder
luid applaus van duizenden toeschouwers door de poort van het
Highland Valley Castle naar buiten. Maar als tenordrummer Jacques Vleemink het commando
By the right, quick march hoort,
voelt hij dat het niet goed gaat.
“Ik kreeg steeds minder lucht. We
liepen de zaal in, maar ik ben omgedraaid en ben zo rustig mogelijk terug gelopen”, vertelt hij. Wat
het publiek niet ziet, is dat Jacques
achter het kasteel in elkaar zakt en
bloed opgeeft. Paniek backstage.
Een ambulance komt aangesneld
en de drummer uit Goor wordt
met gillende sirenes afgevoerd naar
het ziekenhuis in Wiesbaden. Het
is (voorlopig) zijn laatste optreden.
Jacques Vleemink wordt in 1973
geboren met een vernauwing van
de aorta. Op 4-jarige leeftijd wordt

daarom bij hem een prothese ingebracht. Maar hierdoor ontstaat op
een andere plek in de aorta een levensgevaarlijke aneurysma. In 2004
barst de tijdbom. “Ik zat in Utrecht
gewoon achter de computer, toen
mijn aorta openscheurde. Ik heb
het echt aan de broeder van de ziekenwagen te danken dat ik nog leef.
Hij nam mij op z’n rug, gooide me
letterlijk in de ambulance, zoals je
wel eens op tv na een aanslag in het
Midden Oosten ziet, en scheurde
naar het ziekenhuis. Als ze echt
volgens protocol mij eerst netjes
gestabiliseerd hadden en voorzichtig op een brancard het huis uit
hadden gedragen, had ik het nooit
overleefd.”
De artsen weten een levensreddende operatie uit te voeren. Jacques begint daarna aan, zoals hij
het zelf noemt, zijn tweede leven.
“Gek genoeg heeft mij dat in 2004
bij de Schotse muziek gebracht. Ik
was in 1994 in Schotland op vakantie en werd daar bij de Highland
Games gegrepen door de muziek.
Toen wist ik al dat ik die muziek
zelf wilde maken.
Het kwam er nooit van, je bent
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druk met andere zaken. Maar tien
jaar later heb ik me na het verlaten
van het ziekenhuis meteen aangemeld. Je realiseert je dan pas goed
dat je niet moet wachten met dingen, die je altijd al graag hebt willen
doen.”

Goor en moest vrijdagavond speciaal terug naar Hilversum om te
repeteren. Maar als ik door files in
de avondspits te laat op de repetitie
kwam, mocht ik niet meer meedoen. Daar had ik zo’n tabak van,
dat ik ben weg gegaan.”

Jacques meldt zich aan bij de Beatrix
Pipeband in Hilversum. Eerst als
snare- of sidedrummer. “Maar toen
ze tenordrummers te kort kwamen
bij een competitiewedstrijd ben ik
overgestapt.” Wat hem aanspreekt
aan de tenordrums? “De combinatie van drummen met de sierlijke
showbegingen van de beaters, het
zogenoemde flourishing. Dat ziet
er altijd geweldig mooi uit.”

In 2008 ziet hij in Markelo reclameborden staan van een optreden van
de Highland Valley. Hij belt en gaat
op een woensdagavond naar de repetitie in Borculo. “En ik ben nooit
meer weg gegaan”, zegt Jacques lachend. “Vooral het sociale van de
vereniging spreekt mij erg aan. De
club heeft een eigen Highland Valley Pup waar na afloop gezellig nog
wat gedronken wordt. Dat was er in
Hilversum nooit bij. Daar ging het
alleen om presteren en daarna snel
weer naar huis.”

De Beatrix Pipeband is een fanatieke competitieband. De band doet
mee aan wedstrijden om te winnen.
“Ik was inmiddels verhuisd naar

Het niveau mag dan volgens Jac-

ques bij de Highland Valley iets
lager zijn. “Met onze grote shows
in Duitsland bereiken we wel een
heel groot publiek. En, we weten
de mensen te raken. Dat is nou precies waar het bij muziek maken om
draait. Muziek is geen wedstrijd,
muziek is emotie.”
Na de operatie van 2004 blijven
medische problemen Jacques achtervolgen. In 2008 hoest hij voor
het eerst bloed op. Uit onderzoek
blijkt dat hij een afwijking heeft
in de longen. “Er zitten bloedvaten die er niet horen te zitten. Die
zorgen voor bloedingen. Bij operaties zijn deze bloedvaten afgesloten via embolisatie. Maar telkens vormden zich daar omheen
weer nieuwe bloedvaten die weer
voor nieuwe bloedingen zorgen.”
Tijdens de show in Wiesbaden
krijgt hij zo’n bloeding en bij een
optreden in Minden gaat het ook
fout. Telkens keren de levensgevaarlijke bloedingen terug. Bij de
zoveelste embolisatie in het specialistisch ziekenhuis in Nieuwegein
in februari 2011 gaat het helemaal
mis: een bloedstolseltje komt in
z’n ruggenmerg terecht. “Ik ontdekte zelf dat ik geen gevoel had
aan één kant van m’n lichaam.
En aan de kant waar ik wel wat
voelde, had ik geen kracht meer.
Groot alarm op de afdeling. Ik
werd naar een neuroloog gebracht
en kreeg een MRI-scan. Toen werd
wel duidelijk wat er aan de hand
was. Ik kon niet eens meer rechtop
zitten, ik zakte meteen scheef. Ik
moest in een rolstoel. Diagnose:
een incomplete dwarsleasie. Ik was
net voor de tweede keer vader geworden. Dex was net vijf weken
oud. Ik dacht: wat gebeurt er in he-
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heeft mij er door heen gesleept’
melsnaam met m’n leven….”
Ondanks de dramatische diagnose gaat Jacques niet bij de pakken neerzitten. “Wat hielp: ik had
een collega met een volledige
dwarsleasie. Die kon werken, zelfstandig wonen en reed zelfs auto.
Ik wist dus dat het niet het einde
van de wereld is. De boodschap
is keihard, maar er is geen andere
mogelijkheid: deal er maar mee!”
Jacques wordt overgebracht naar
het Roessingh in Enschede om te
revalideren. “De prognose? Onzeker, ze weten het niet. Die eerste
maanden zijn heel belangrijk. Ik
ben dus keihard aan het werk gegaan, wilde die rolstoel uit. Toen ik
achter een rollator kon lopen was
dat een overwinning. In mei 2011
mocht ik naar huis.”
Eigenlijk zou hij drie keer in de
week terug moeten naar het Roessingh, maar hij heeft geluk: in
Goor blijkt een fysiotherapeut
te zitten die 20 jaar bij het Roessingh heeft gewerkt met als specialiteit: revalideren na een dwarsleasie. “Daar ga ik nog steeds naar
toe: drie ochtenden in de week.
Het eerste wat we deden was doelen stellen: Wat wil je?” Een van de
doelstellingen van Jacques is dat hij
weer mee wil doen met de shows
van de Highland Valley in Duitsland. “In het voorjaar van 2012 in
Düsseldorf was het plan. Dat betekende keihard trainen. Ik heb zelfs
met de tenordrum op de loopband
gestaan onder begeleiding van de
fysiotherapeut om weer te leren lopen met zo’n trommel om.”
Intussen blijft zijn long voor problemen zorgen. De bloedingen
blijven terugkomen. “In oktober
hebben de artsen mij voor de keuze
gesteld. Of de long laten zitten, met

minuten lang duren, als je zo’n
helse pijn hebt. Een bijwerking van
morfine is dat het hallucinerend
werkt. Ik weet nog dat ik een hele
dag alleen maar reggae-muziek in
m’n hoofd heb gehoord. Maar ik
vond ’t prima. Alles beter dan die
pijn.”

“Je moet uit het leven halen wat
er in zit. Niemand anders gaat dat
voor je regelen.”
het risico dat ik vandaag of morgen
doodbloed. Of de long verwijderen, wat een heel zware operatie is.”
Jacques kiest voor het laatste. Een
zware operatie volgt in oktober
2011. “De anesthesist durfde een
ruggeprik met mijn dwarsleasie
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niet aan vanwege het risico. In
plaats daarvan kreeg ik een morfinepomp. Man, wat heb ik een
pijn gehad. Je mag zelf op de knop
drukken om morfine toe te dienen,
maar maximaal een keer per zeven
minuten. Maar wat kunnen zeven

Weer een complicatie volgt: Jacques krijgt een ontsteking aan
z’n hart na de operatie. Opnieuw
kruipt hij door het oog van de
naald. Met gerichte antibiotica en
een niet aflatende strijdlust weet
hij ook die crisis te overleven. “Het
was een heftige tijd. Ook voor mijn
vrouw Margriet en onze kinderen. Ze konden maar twee keer in
de week naar Nieuwegein komen.
Soms kon ik niets anders dan alleen
naar een foto kijken. Een foto van
Margriet en mijn twee kinderen.
Dat weet je dat je niet mag opgeven.
Dat je voor hen door het vuur gaat.”
Steun krijgt hij ook van de Highland Valley. “Dan zitten daar in
Nieuwegein in het ziekenhuis plotseling muzikanten van de vereniging aan je bed. Voorzitter Hans
Beerten is geweest. Hij bracht de
tussenmix van de nieuwe cd van
de Musikschau Schottland mee,
kon ik die vast luisteren in bed. Dat
doet je enorm goed. Ja, die muziek
heeft mij er doorheen gesleept.”
De muziek geeft hem ook de kracht
om zijn doel alsnog te bereiken. Leren lopen met een been waar geen
gevoel meer in zit. De loopband op
met een zware trommel om, zonder
om te vallen. Keihard werken om
weer mee te kunnen doen met de
show. In Berlijn in april 2012 gaat
hij mee om alvast de sfeer te proeven. Een maand later is het zover:
Jacques maakt een wonderbaarlijke
comeback in de Musikschau Schot-

tland in de ISS-Dome in Dusseldorf. “Het marcheren en drummen
ging goed. Maar er gaat wel iemand
mee de trap op van het kasteel als ik
daar bovenop moet drummen.”
Begin juni zien 2,2 miljoen Duitsers Jacques op televisie stralen bij
het optreden van de Musikschau
Schottland in ZDF Fernsehengarten. In juli gaat hij mee naar de
Tattoo in het Zwitserse Sankt
Gallen om daar zeven optredens
voor meer dan 13.000 mensen te
doen. Hij heeft een uitnodiging
om mee te doen aan de grootste
en de beroemdste tattoo’s van de
wereld: die in Edinburgh en Basel. Jacques haalt opnieuw zijn
rijbewijs. Staat zelfs weer even
op de tennisbaan met zijn fysio.
Een grote doelstelling heeft hij nog
wel: weer een baan vinden. “Ik ben
grafisch vormgever van beroep,
maar had een tijdelijk contract. Dat
is niet verlengd toen ik in het ziekenhuis lag. En thuiszitten? Daar
heb ik eerlijk gezegd geen zin meer
in. Ik wil weer aan de slag.”
Ondanks alle medische rampspoed
staat Jacques ongekend positief
in het leven. “Ik zie veel mensen
die ontevreden zijn, zonder dat ze
daar eigenlijk een reden voor hebben. Het leven is een feestje! Echt
waar! Je moet van elke dag genieten, van elk mooi moment. Dat
klinkt als een cliché, maar dat is
het niet. Ja, ik heb leren relativeren, geleerd wat echt belangrijk is
mijn leven. Een gezin, waar ik voor
door het vuur ga. Ik kan genieten
van hele kleine dingen. Van mijn
kinderen, mijn vrouw, de zon, van
muziek. Je moet uit het leven halen
wat er in zit. Niemand anders gaat
dat voor je regelen, dat moet je echt
helemaal zelf doen!”
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‘Een goede balans vinden’
Het geluid verzorgen voor de Music Show Scotland in enorme poparena’s is geen kleinigheid. “Dit is
één van de moeilijkste dingen om te
doen. Er staan ontzettend veel muzikanten op het podium en de doedelzakken en drummers zijn niet
versterkt. Om dan toch een goede
balans te vinden, vergt veel ervaring
en goede oren”, weet geluidstechnicus Theo Mulder (58) uit Lochem.
Ervaring heeft de Lochemer wel.
Hij beschikt over een eigen geluidsstudio (Flamingo), had jarenlang een eigen muziekwinkel

(Musica) in Deventer en speelde
bovendien als toetsenist in tal van
bands, waaronder bluesband Ides
of May. Theo zit bij de shows achter
het enorme 48-kanaals mengpaneel, maar staat er niet alleen voor.
Hij krijgt hulp van Joop Wolfs
(60) van Dynamo Sound Borculo en monitormixer Luuk Horenberg uit Oldenzaal. Samen
hebben ze zo’n 30.000 watt aan
audiovermogen, 40 (draadloze)
microfoons, instrumenten, in-earsystemen, monitoren, 1500 meter
aan audiokabels en negentig meter
multikabel ‘onder de knoppen’.

Een lichtshow van 350.000 Watt
De concerten van de Music Show
Scotland zijn ook visueel gezien
een spektakel. Het enorme Highland Valley Castle, de indrukwekkende formatie van pipers
en drummers, dansgroepen, solisten en Castleband krijgen een
extra dimensie dankzij een mega-lichtshow en special effects.
Elk concert worden honderden
lampen, schijnwerpers, (volg)spots,

moving heads, rook en pyrotechniek gebruikt om een spetterende
show neer te zetten. “In totaal heeft
onze lichtshow een vermogen van
meer dan 350.000 Watt”, vertelt
Leon Spoor uit Eibergen, die samen met Benno en René Beerten
verantwoordelijk is voor ‘het licht’.
De meeste spots hangen hoog boven de bühne aan aluminium trussen. Door speciaal ingehuurde

riggers worden voor de shows op
tientallen meters hoogte motortakels aan het plafond van de arena’s
bevestigd. Deze 36 motortakels (totaalcapaciteit 18.000 kilo) hijsen de
180 meter aan trussen met lampen omhoog. Leon heeft tijdens de show achter zijn
computergestuurde lichttafel met
vooraf geprogrammeerde scènes
alle controle over licht, rook, vuurwerk en special effects.

Hoe bouw je in twee dagen een kasteel?
ACHTERHOEK – Hoe bouw je in
twee dagen een kasteel? Met een
ploeg van Achterhoekse, harde
werkers, die één keer in de maand
ver van huis bij de Music Show
Scotland de handen uit de mouwen
steken. Bij elk zaterdagconcert in
Duitsland vertrekken ze donderdagmorgen al vroeg en zijn ze zondagavond pas laat terug.
Antoon Wopereis (63) uit Groenlo
is één van de vaste krachten, die
met de Music Show Scotland door
het buitenland toert. Twee jaar geleden zag hij een advertentie waarin vrijwilligers gevraagd werden
voor de show. Antoon was onderhoudsschilder en is nu met de VUT.
“Maor ik bun absoluut geen huusende (huiseend- red)”, zegt hij lachend. “Ze zeiden: is dat niet wat

voor jou? Ik dacht: ik ga gewoon
een keer mee. Vier dagen van huis
met een stel wildvreemden ergens
in Duitsland een kasteel bouwen. Ik
vond het geweldig! Allemaal dezelfde types uit de bouw. Het was
net alsof ik er al jaren bijhoorde.
’s Avonds gezellig een biertje drinken met elkaar. Het is altijd feest.”
Nee, Antoon heeft niks met muziek. “Ik ben a-muzikaal en heb me
altijd geërgerd aan die herrie van
de doedelzakken. Maar hier bij de
imposante show krijg ik kippenvel,
elke keer weer. Het is zo indrukwekkend, daar kan ik emotioneel
van worden.”

speelt klarinet bij de show. Ik was
toeschouwer bij een concert in
Castrop Rauxel en vroeg of ze geen
vrijwilligers nodig hadden. Nu
doen er dus drie generaties mee
met de show.” Henk had een eigen
bouwbedrijf. “Dat je iets van de
bouw weet, komt wel van pas bij het
bouwen van het kasteel. Waarom
ik elke maand vier dagen van huis
ga met deze club? Het is natuurlijk hard werken, maar ook enorm
gezellig onderling. Anders hou je
het ook niet vol. En het is leuk om
een paar dagen in een heel andere
groep met hele andere mensen in
een heel andere omgeving te leven.”

Henk Somsen (63) uit Eibergen
gaat al drie jaar mee met de opbouwploeg. “Mijn kleindochter Ilse
danst en mijn dochter Hanneke

Herman Kruijt (66) uit Borculo is
een echte Music Show veteraan.
Hij heeft alle shows vanaf het begin
al meegemaakt. “Maar nog nooit
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eentje zelf gezien. Ik zit tijdens de
show altijd achter het kasteel met
een headset op als floormanager.” Hoe hij bij de show terecht is
gekomen? “Toen mijn vrouw 50
werd wilde ze graag een optreden
van een pipeband voor haar verjaardag. Die wens is in vervulling
gegaan en sindsdien ben ik bij die
band blijven hangen”, lacht hij.
Pogingen om zelf doedelzak te leren spelen, waren geen succes.
Maar Herman bleef als vrijwilliger
actief bij, zoals hij het zelf noemt,
‘een ontzettend fijne club.’ Herman
Kruijt werkte onder meer als concernmanager Personeel en Organisatie bij de gemeente Enschede
en is nu nog actief als voorzitter
van sportcentrum ’t Timpke in
Borculo. “Vanuit die achtergrond
vind ik het mooi om het beste in de

mensen naar boven te halen. Het
is geweldig om te zien hoe jong en
oud samenwerken om er iets moois
van te maken. De sfeer is geweldig. Ik zou het niet willen missen.”
Gerrit Reinderink (62) uit Borculo is van huis uit timmerman,
maar is net als de andere leden
van de opbouwploeg met de VUT.
“Ik kwam thuis te zitten en wilde
graag iets gaan doen. Toen ik de
oproep voor vrijwilligers zag, dacht
ik: Kom, ik ga een keer mee om
te kijken of het wat voor me is.”
Hij was wel eens in het Schotse
Edinburgh geweest, maar had eigenlijk niets met de Schotse doedelzakmuziek. Toch was hij na de
eerste keer meteen verkocht. “Ik
dacht toen ik het kasteel zag: dit
bouwpakket bevalt me wel!”
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Met de vlam in de pijp over de Duitse Autobahn
BORCULO - Een logistieke megaoperatie. Zo kun je de tournee van
de Music Show Scotland wel omschrijven. Want het vergt een hele
organisatie om het Schotse kasteel,
de enorme lichtshow, geluidsinstallatie, instrumenten, keuken, merchandise, muzikanten en alle medewerkers op de juiste tijd bij een
concert te krijgen. Donderdag voor
een concert vertrekken vijf trucks

met opleggers en een eigen bandbus in een konvooi vanuit Borculo
naar Duitsland. Op de zaterdag van
het concert zijn nog eens vijf touringcars met muzikanten uit Nederland en alle hoeken van Duitsland onderweg.
Bar winterweer kan voor overlast
zorgen. Zo herinneren de chauffeurs zich het concert in decem-

Ingrediënten voor een concert
Voor een warme maaltijd voor
200 mensen voorafgaand aan het
concert gebruikt de keukencrew
zo’n veertig kilo aardappelen,
veertig kilo vlees, vijftien kilo
witte kool, vijf kilo rode kool,
tien kilo wortels, 150 eieren, tien
kilo tomaten, twaalf komkommers en 24 kroppen ijsbergsla.

belfris, dertig liter cassis, dertig liter ice-tea, dertig liter cola
light, achttien liter jus d’orange,
achttien liter appelsap en rivella.

Per concertweekeinde zijn alleen voor de lunches en ontbijt al
veertig broden, zes kilo smeerboter en vijf kilo broodbeleg nodig.

Na het opbouwwerk en na het
concert bij de afterparty gaan er
in zo’n weekeinde zeven vaten
bier, tien flessen whiskey, zes
flessen jenever, zes flessen Jachtbitter, tien liter rode wijn, tien
liter witte wijn, whiskey cream,
Strongbow Cider en alcoholvrij
bier door heen.

Er wordt niet alleen gegeten,
maar natuurlijk ook gedronken
in een concertweekeinde. Het
gaat dan om zo’n duizend koppen koffie en thee, 85 liter cola,
zestig liter sinas, 36 liter dub-

Ook de inwendige mens wordt
daarbij niet vergeten met zo’n
duizend hapjes, bittergarnituren, stukjes kaas, worst, borrelnootjes, dropjes, chips, snoep en
stokbroden met kruidenboter.

Horeca is jaloers op mobiele keuken
Hoe voorzie je meer dan 200 muzikanten en medewerkers van de
Music Show Scotland van eten en
drinken? Met een eigen mobiele
horeca-keuken! Die voorziet ook
vier dagen lang de mensen van de
opbouwploeg, geluids- en lichttechnici van ontbijt, lunches en
warme maaltijden.
“Zodra de vrachtwagens van de
show donderdags bij een grote
zaal aankomen, wordt allereerst
de keuken uitgeladen, opgebouwd en aangesloten”, vertelt
‘chef de cuisine’ Tonny Beerten.
“Terwijl de mannen van de opbouwploeg aan de slag gaan, kunnen wij alvast koffie zetten en aan

ber 2009 in Lemgo, waar door de
bittere kou (min 21 graden) de
vrachtwagens niet wilden starten.
Heftige sneeuwval zorgde ook
bij de concerten in Düren (januari 2010) en Koblenz (december 2010) voor problemen. Rick
Klein Severt (Ruurlo): “We kwamen met de vrachtwagens de oprit van de Autobahn niet op van-

wege alle sneeuw en gladheid.”
In maart 2012 haalde de Music
Show Scotland het nieuws vanwege brand in één van de trucks
in Ruurlo. “Toen bleek dat het
nuttig is om in konvooi te rijden.
Alle vrachtwagenchauffeurs stopten en schoten met brandblussers
te hulp. Het vuur was snel onder
controle. Met een gehuurde truck
kon de oplegger later alsnog de reis

naar Duitsland voortzetten”, vertelt
René Beerten.
Wat moet in welke vrachtwagen? In
welke volgorde? Wat moet als eerste door de meegebrachte heftrucks
weer uitgeladen worden? Alex van
Rijn (56) uit Borculo maakte er een
speciaal schema voor. “Nu we dat
goed op papier hebben scheelt dat
enorm veel tijd.”

De keukenprinsessen worden
op handen gedragen
Ze worden op handen gedragen
door de meer dan 200 muzikanten en medewerkers van de Music
Show Scotland. Want de keukenprinsessen Coby Batterink (49) uit
Doetinchem, Gerdie Nieuwenhuis
(63) uit Groenlo, Joke te Molder
(60) uit Lichtenvoorde, Luci Oosterholt uit Harreveld (54) en Tonny
Beerten (51) uit Borculo zorgen
ervoor dat het hen aan niets ontbreekt.
“We zorgen voor de complete catering”, vertellen de dames, gekleed
in keukenschorten met een Schots
motief (een zelfgemaakt cadeautje
van Luci). “Van de aankomst op
donderdagmiddag tot het vertrek
op zondagmorgen. Van warme
maaltijden, tot hapjes tussen door

en van lunches met soep tot een
uitgebreid ontbijt met gebakken
eitjes.”

ving te bekijken. Want het is best
aanpoten. Maar als het niet leuk zou
zijn, zouden we het toch niet doen?”

Op de dag van het concert voorzien
ze gemiddeld zo’n 200 muzikanten
en medewerkers van eten en drinken. “Al hebben we bij de DVDopnames in Essen voor ruim 300
mensen de maaltijden verzorgd.
Dat is keihard werken. Maar ook
supergezellig. Backstage is het één
grote familie. Je hoort er echt bij.
En ook de muziek spreekt ons natuurlijk aan, we proberen altijd een
stuk van de show te kijken”, leggen
ze hun motivatie uit om vier dagen
lang ver van huis ‘in de keuken’ te
staan. “Meestal zien we die dagen
alleen de hal van binnen en hebben
we geen tijd om iets van de omge-

Coby kwam via haar man Leo,
die basedrum speelt bij de Highland Valley bij de club terecht.
Hun dochter Mariska danst bij
de Highland Valley. Gerdie probeerde zelf doedelzak te spelen, moest afhaken, maar vond
het zo gezellig dat ze in de keuken bleef helpen. Hetzelfde geldt
voor Luci, die hoorn speelde bij
de Castleband. Joke werd gevraagd om een keer meer te
gaan. “En dat was zo leuk dat ik
nooit meer ben weggegaan.” En
Tonny staat behalve in de keuken
ook nog op het podium, waar ze
klarinet speelt in de Castleband.

het werk gaan met de maaltijden.”
De meeste zaaleigenaren kijken
hun ogen uit, want een beetje horecabedrijf is jaloers op de faciliteiten
die de mobiele keuken biedt. Wat
er zoal mee gaat voor de catering?
“Twee grote steamers, een grote
bakplaat, een enorm elektrisch
fornuis, twee kookketels waarmee
we 70 liter soep per keer kunnen
maken, een grote friteuse, twee
dubbele diepvriezers, zo groot dat
je er in kunt staan, vier enorme
koelkasten, een eigen bar compleet met biertap en frisdrankautomaten, een koffie-automaat,
roestvrijstalen snij- en werktafels
en een eigen spoelkeuken voor de
afwas”, somt Tonny op.
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montage
mogelijk
d o o r M U LT I M AT E

Nieuw bij Multimate:
Raffito schuifdeuren
Vervaardigd uit hoogwaardige, aluminium
omlijstingen met verrassende deurvullingen.
Schuigdeuren zijn er voor ieder huis, iedere
ruimte en in iedere stijl. Het is allemaal maatwerk, dus de mogelijkheden zijn eindeloos bij
Multimate.

Nu met
20% korting*
Deze actie is geldig bij:
Multimate Aalten
Sondernweg 1 Aalten
tel. 0543-477026

Multimate Borculo
Korenbree 26 Borculo
tel. 0545-271367

Multimate Groenlo
Parallelweg 3 Groenlo
tel. 0544-467472

Multimate Schefffer
Brinkweg 11 Zelhem
tel. 0314-620870

*

*Actie geldig t/m week 1 van 2013

DA’S NOU HET MOOIE VAN MULTIMATE

