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Inleiding                                                                                                                                               
 
El camino es el destino. Dit Spaans gezegde, vrij vertaald ‘De weg ernaartoe, is het doel op zich’, is 
mijn motto. Een ingesteldheid waarbij ik mijn voldoening haal uit het hele proces. Genieten van 
het moment zonder me krampachtig vast te klampen aan een bepaald punt in de toekomst. Een 
leven lang leren waarbij de klemtoon ligt op het hier en nu beleven. Zowel op macroniveau over de 
ganse lijn van mijn leven, als op microniveau tijdens het werken aan bijvoorbeeld een muziekstuk 
en tijdens de uitvoering ervan. De tijd vliegt voorbij en is te kostbaar om vluchtig te beleven. Als ik 
terugkijk op gebeurtenissen in mijn leven, zijn het niet altijd de highlights die belangrijk zijn maar 
evenzeer het gevoel en de beleving van de hele periode die eraan voorafging.  
 
 

1. Life is music 
 

I. Early eighties 
 
Muziek is alomtegenwoordig geweest in heel mijn leven. Thuis, bij familie, bij vrienden, op elk 
familiefeest zowel langs vaders als moeders kant. Mijn moeder kreeg, zoals haar tien broers en 
zussen, pianoles van haar vader en zong mee in het familiekoor dat door hem gedirigeerd werd. De 
componist Lodewijk de Vocht was vriend aan huis en heeft heel wat van zijn liederen op maat van 
de toenmalige kinderstemmen van mijn toen nog jonge tantekes gecomponeerd. Ook bij elk 
nieuwjaarsfeest in het grootouderlijk huis in Bekkevoort was de rode draad muziek. Er werd er 
gejamd door de jeugd en klassiek opgetreden door jong en oud.  
Ik heb mijn moeder altijd weten zingen bv. in het universitair koor, in kamerensembles, voor 
feestelijkheden, huwelijken en uitvaartplechtigheden en tot vandaag nog bij het Leuvens koor 
Concinité. 
Langs mijn vaderskant werd er ook veel gemusiceerd, in veel gevallen begeleid door mijn oma aan 
de piano. Mijn vader speelt sinds zijn 12e viool en sinds zijn 40e ook viola da gamba en is daar ook 
nooit mee gestopt. Hij heeft altijd in kwartetten, orkesten en andere ensembles gespeeld met vaak 
twee tot drie repetities per week en in het weekend concerten.   
 
Toen ik op mijn vijfde voor drie jaar verhuisde naar Duitsland, kon ik daar al vanaf de derde 
kleuterklas muziek volgen en kreeg ik mijn eerste orff-initiatie en blokfluitlessen.  
Mijn zus en ik werden bijna altijd 
meegenomen naar de talrijke repetities en 
optredens waar mijn vader viool speelde 
of mijn moeder zong, en we kregen zo een 
heleboel klassieke klassiekers mee. 
Ook tijdens de wekelijkse strijkkwart-
repetities thuis, luisterden we aandachtig 
vanuit de zetel, vielen in slaap en werden 
we tijdens de pauze al dromend naar 
boven gedragen na ons privé-concert. 
Mijn moeder had ook haar gitaar mee 
naar Duitsland en ik leerde daar va haar 
de eerste akkoorden. 
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II. Early nineties 

 
Terug in België woonden we even bij de grootouders en 
kreeg ook ik pianoles van mijn grootvader. Dat hield ik 
drie jaar vol maar mocht dan toch voor de gitaar kiezen. 
Ik begon met gitaarlessen bij  Marijke Boon  tijdens de 
middag in de steinerschool, waar ik van het vierde 
leerjaar tot het derde middelbaar school liep.  
Uiteindelijk zou ik 15 jaar les volgen bij haar en nu ben ik 
vereerd om een collega van haar te zijn aan de academie. 
Het niveau van muziekonderricht aan de steinerschool 
was beduidend hoger dan in de traditionele scholen. 
Twee uur per week was er muziekles waar er ook 
notenleer werd gegeven en we voerden in de middelbare 
school o.a. stukken van Mozart uit in drie stemmen met 

de klas. Jaarlijks werd er aan minstens één toneelvoorstelling gewerkt met de klas en daarin werd 
er altijd in koor gezongen of muzikaal begeleid.  
 
Zoals in de vorige generatie werd er in de familie weer een familiekoor opgericht in Bekkevoort. Dit 
keer onder leiding van mijn meter Rita. Met de neefjes en nichtjes luisterden we in de kerk enkele 
jaren de kerstmis op met stukken van Lodewijk de Vocht en typische kerstliedjes in verschillende 
stemmen. 
 
Na de repetitie met het familiekoortje hoorde ik ineens de zware distortion van de elektrische 
gitaar van mijn neef die Metallica aan het spelen was. Op een of andere manier werd ik 
aangetrokken door de sound van de jaren-80-, begin jaren-90-metalgitaren. Telkens als ik bij mijn 
neefjes van dezelfde leeftijd was, ging ik langs bij de oudere broers en zussen om cassettes te 
kopiëren van al hun hardste muziek. Ac/Dc, Guns n' roses, Iron Maiden, Sepultura enz. Verbazend 
hoe ik als 10-jarige al zo'n stevige muzikale opvoeding op dat vlak kreeg. Naast metal kwam al 
gauw hiphop. Ook via mijn oudere neefjes leerde ik Wu Tang Clan, Cypress Hill en House of Pain 
kennen. Nog dagelijks luister ik naar deze muziekstijlen vaak in combinatie met andere 
muziekgenres. 
 
Van Marijke Boon kreeg ik na lang aandringen mijn eerste Metallica cassette van 'The Black Album' 
en de bijbehorende partituren toen ik negen was. Ik mocht van mijn ouders een elektrische gitaar 
kopen op voorwaarde dat ik klassieke gitaar bleef volgen. Op mijn 13e was het zover. Mijn eerste 
elektrische gitaar. What a feeling!  De klassieke gitaarlessen bleef ik volgen en Marijke wist me 
warm te maken voor Muzikamp. Een 10-daagse in het klooster in Vaalbeek onder leiding van Marc 
Verboomen. Dat kamp heb ik vijf jaar op rij gevolgd in de zomervakantie en ik heb er nog mooie 
muzikale connecties en vaardigheden aan overgehouden. Daarbij denk ik o.a. aan de 
koorproducties van Kurt Bikkembergs.  
 
Een ander zangtalent dat alomtegenwoordig was in ons huis was Lucie Frateur, de meter van mijn 
moeder, internationaal gereputeerde zangpedagoge en auteur van het boek 'Het vocaal 
instrument'. Gedurende heel mijn jeugd gaf zij zangles en stemtesten bij ons thuis aan zangers van 
over heel de wereld. Die stemtechnieken zouden later nog van pas komen bij de backing vocals 
voor heel wat projecten en bij de coaching van mijn leerlingen die willen zingen en gitaarspelen.  
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III. My music 
 
  a) Saicore 
 
Op mijn 15e werd ik opgenomen in een notoire 
groep van elf vrienden in Bertem die mij uitnodigden 
om bij hen in de Chiro te komen. Ik was er drie jaar 
lid, stond vijf jaar in leiding en schopte het ook tot 
kamphoofdleiding. Mijn medeleden/leiding zouden 
de trouwste fans worden van al mijn muzikale 
projecten die ik nog zou realiseren. Via een van hen 
kwam ik in contact met een drummer waarmee ik 
een heel grote muzikale overlap had. In 1998 begon 
ik met Koen Verheyden met covers van de zwaardere 
jaren-90-metalbands in de trend van Sepultura, 
Pantera, Machine Head en Rage against the Machine 
en we gingen al snel over naar het schrijven van 
eigen nummers in een kelder in Holsbeek. Ik stelde 
akkoordenschema's op in een eigen notitiestijl [foto 
rechts] en hij zocht er een drumpartij op. Na twee 
jaar kwam er een bassist en een leadgitarist bij en 
speelden we op een van de eerste grote 
verjaardagsfeesten bij ons thuis in Pellenberg. [foto 
rechts onder] 
 
 
  b) Studio in Pellenberg  
 
Die verjaardagsfeesten begon ik op mijn 15e met een 
20-tal vrienden en ze groeiden elk jaar exponentieel tot 
een heus festival. Daar werd de basis gelegd voor de 
vele events die ik nog zou organiseren. Er was altijd een 
podium voor live bands, een dj booth voor de dj's, eten 
en drinken aan democratische prijzen, een grote 
camping voor de gemiddeld 130 gasten en een zeer 
groot kampvuur. Nog tot enkele jaren geleden was dat 
feest een traditie en al mijn muzikale projecten 
passeerden er de revue.  
Samen met Koen de drummer kreeg ik de kans van mijn vader om een oude hooizolder van 6 op 
7m te verbouwen tot muziekzolder. Geleidelijk aan verhuisde ik mijn inboedel naar die zolder en 
woonde ik er uiteindelijk in een repetitiekot dat later tot opnamestudio evolueerde. 
 
 
  c) Slom 
De bandleden van Saicore gingen hun eigen weg en in 2002 kwamen er in de plaats twee 
Nederlandse broertjes (zang en gitaar) en een Leuvense bassist bij. De loeiharde repetities vonden 
van nu af aan plaats op de muziekzolder in Pellenberg op drie meter in vogelvlucht verwijderd van 
de zetel waarin mijn vader oorverdovend de blaadjes van zijn boeken omsloeg zodat we elkaar niet 

meer konden horen! 😉  
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De stijl van de band nu genaamd 'SLOM' (Subjective Loss Of Memory) was nog altijd stevige 
hardcore metal en er werden nu nummers geschreven met 'zang'.  
Het metalgebrul hoe dat voor sommigen klinkt, vergt echter een heel speciale middenriftechniek 
die nauw met klassieke zang is verbonden. Dat geldt ook voor het gitaarwerk van de voor veel 
mensen ontoegankelijke metal muziek. Een groot deel van de metal muzikanten heeft een 
klassieke basis achter de rug en technisch is het een zeer interessante stijl om spelen. Achter het 
distortiongordijn gaat een breed, melodisch, ritmisch en vaak orkestraal pallet schuil. Nog dagelijks 
luister ik naar metal muziek in ruimere zin, vaak in combinatie met andere muziekstijlen als jazz, 
reggae of hiphop.  
Toen we vijf nummers klaar hadden, namen we een demo op in 'De Studio' in Asse, mijn eerste 
studio-ervaring was een feit. 

 
 
  d) Festivals in alle muziekstijlen 
 
Ik kan mezelf een fervent festivalganger noemen. Ik herinner mij Marktrock in Leuven met Iggy Pop 
en Skunk Anansie in '96 waarbij ik tot vooraan op de Oude Markt geraakte en genoot van het 
geduw en het getrek in de mosh-pit. Vanaf mijn 15e tot nu ga ik jaarlijks naar meer dan tien grote 
festivals en bijna wekelijks naar optredens in grote en kleine zalen. Dour, Starwarz, I love techno, 
Couleur Café, Reggae Geel, Jazz Middelheim, Gent Jazz, Graspop Metalmeeting, Horst Arts & 
Music, enz. zijn de festivals waar ik op zoek ga naar mijn favoriete bands in alle uiteenlopende 
stijlen. Mijn hoofdstijlen in het begin waren metal, hiphop maar op pukkelpop leerde ik op mijn 
15e de snelle elektronische muziek drum-‘n-bass kennen. In deze geproducete beat muziek uit de 
UK, worden alle muziekstijlen verwerkt: klassiek, jazz, metal, hiphop, reggae, funk, enz. Mijn 
topfavorieten zijn o.a. London Elektricity, Goldie, Roni Size, Bad Company en DJ Hype. Tot vandaag 
hou ik ervan om een hele nacht lang te dansen op die stevige, snelle drumpartijen en zware, 
neusvleugelvibrerende baslijnen. Alles weliswaar met oordopjes! In die tijd was ik nog één van de 
eersten en enigen die zijn oren beschermde.  
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2. Music for life 
 

Hoewel ik ongelooflijke fan was van verschillende bands en heel mijn kamer en nadien de zolder 
ook vol hing met posters van mijn idolen, had ik nooit de droom om zélf zo beroemd te worden of 
op een groot podium te staan. Kwaliteitsvolle muziek beluisteren en spelen was altijd de 
normaalste zaak geweest in mijn familie en bij vrienden zonder dat er sterrendom aan te pas 
kwam, en ik dacht dat het ook zo zou blijven. Music zou 'for life' zijn en niet 'for living'. Ik was 
begonnen aan mijn universitaire studies meertalige bedrijfscommunicatie Duits-Spaans aan de 
Vlekho in Brussel en was van plan om mijn brood te verdienen met dat soort communicatie tussen 
mensen. 
Dat was ook de reden dat ik stopte met de band Slom. Zij dachten dat ze 'one in a million' waren, 
gingen doorbreken en beroemd worden maar ik had daar een andere kijk op. Ik wilde gewoon 
kwalitatieve muziek maken voor het plezier. Technisch was ik ook op zoek naar meer uitdagingen. 
Niet lang erna werd de band opgedoekt. 
 
 

I. Undefined  
Een week na dat ik gestopt was bij Slom in september 2004 werd ik opgebeld door de band 
Undefined die tot dat ogenblik vooral blues speelde met een drum-, gitaar- en basbezetting in een 
garage in Herent.  In die periode ontmoetten ze een dj Toby Jebbadizer en twee zangers Cedric en 
Jaymee, die uit andere muziekgenres kwamen en soul, hiphop, metal en reggae achtergrond 
hadden.  Ik had ook een redelijk brede bagage dus het werd een interessante mix van hiphop, 
blues, reggae, ragga, jazz en funk. De bassist kroop achter de toetsen en mij werd gevraagd om te 
bassen.  
Te bassen? Ik speelde al heel mijn leven gitaar maar bas was nog niet in mij opgekomen. Wel had ik 
al lang een voorliefde voor goeie baslijnen in hiphop, funk, jazz en drum-‘n-bass. Ik voelde mij 
direct aangetrokken door de speciale mix en de plaats in de band als bassist stond mij uiteindelijk 
meer aan dan als leadgitarist. Dat is tot vandaag nog altijd het geval. Ik voel mij meer comfortabel 
achterin op het podium als verbinding tussen de ritmesectie en de melodie. Dat neemt niet weg 
dat ik een zeer actieve, rondlopende bassist ben die niet terugschrikt voor stagediven.   
Ik kreeg ook een gratis opleiding in reggae, ragga en dancehall van de bandleden. Ik vroeg hen om 
een best off van hun favoriete nummers te maken en ik zorgde dat ik ze allemaal klakkeloos kon 
mee bassen. In wezen kan je je zo inwerken en 
inleven in elke muziekstijl. 
Al na enkele maanden traden we op met nieuwe 
nummers. Altijd in het midden van de show 
speelden we een medley van bekende hiphop en 
reggae nummers wat ons trademark werd en een 
goeie muzikale leerschool was voor alle bandleden. 
We begonnen in café Alegria op de Oude Markt in 
Leuven. Al snel werd het vuur verspreid naar de 
Blauwe Kater, naar jeugdhuizen in de buurt, naar 
lokale wedstrijden in en rond Leuven en 
uiteindelijk grotere festivals. 
 
We verhuisden van hun vroegere repetitiekot in Herent naar mijn muziekzolder in Pellenberg en 
beneden werd er een recording room opgebouwd door Alexander Vyverman, die tot onlangs nog 
directeur was van de soundengineerschool SAE in Brussel. Dankzij zijn kennis en de leergierigheid 
van de rest van de band maakten we een heleboel opnames met een basis aan opnamemateriaal. 
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Ons eerste album kreeg vorm op de muziekzolder en begin 
2007 brachten we de plaat 'Eternal Undefined' uit. We waren 
niet aangesloten bij een label of distributeur maar zorgden 
zelf voor de verdeling van de 500 stuks die we hadden laten 
drukken. Ik ging rond bij enkele muziekwinkels in Leuven, 
Brussel, Antwerpen en Gent en kreeg na een tijdje te horen 
dat ik de stock op bepaalde plaatsen mocht gaan bijvullen. In 
Leuven lag de cd ook in de Fnac. Op de vele optredens 
verkochten we wel het meeste albums. Vanaf die periode 
deden we zo'n 30 optredens per jaar.  
 
Enkele hoogtepunten: 
 

✓ Jamsession met Eek-A-Mouse @ den hooizolder chez moi 2006 (foto) 
✓ Opname clip ‘Eternal undefined’ 
✓ Stuk eindfeest vs breakdance crew rafaga de viento 2007 
✓ Winnaar Ternat Noisegate rockrally 

2007 
✓ Winnaar Retie Rockt Rally 2007 
✓ Finalist Rockvonk @ Depot Leuven 2007 
✓ Tournee in Denemarken 2008 
✓ Botanique Brussel 2008 
✓ Winnaar Road2Fame TMF 
✓ Marktrock Vismarkt 2009  
✓ Marktrock Oude markt 2010  
✓ Suikerrock 2010 
✓ Depot Leuven 2010 
✓ Feest in het park 2011 

 
Met drie repetities per week, vaak tot in de late uurtjes begon het wat druk en luid te worden voor 
mijn vader. Hij stelde ons voor de keuze: ofwel een andere stek zoeken ofwel zelf een eigen studio 
bouwen onder zijn carport met zijn financiële steun. Het werd het laatste. Met de hele band 
bouwden we zelf een studio met binnen- en buitenmuren, isolatie, elektriciteit, waterleiding en 
verwarming. Van teambuilding gesproken. Alex (keyboard) en Hans (gitaar) konden een oude DNR 
opnameconsole op de kop tikken, haalden elk element eruit, soldeerden de losse kabels vast en 
poesten de 1830 knopjes op zodat we een echte professionele set up kregen. 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TNjm0OuMSpo
https://www.youtube.com/watch?v=3mxWxRAHa48&t=236s
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We waagden onze kans met een inzending voor de 
wedstrijd Road to fame van de muziekzender TMF en 
wonnen de finale in de TMF studio's. 
Als hoofdprijs kregen we een opname in een 
professionele opnamestudio van het label Evil Penguin en 
de shoot van een videoclip van de song die dan op TMF 
zou gedraaid worden. We kozen het nummer All the Galls, 
een feestnummer dat we altijd als laatste speelden op 
elke show. In de motormusic studio's werd de deur 
letterlijk opengedaan door Raymond van het Groenewoud 

en Bart Peeters dronk samen met ons koffie. De label- en studiobaas Hans Bellens had al vanaf het 
begin interesse in ons als band. We hadden al meetings gehad met enkele labels, bookers en 
promotoren die ons nog niet konden overtuigen maar nu hadden we dus een afspraak in de 
Gouden Vis in Mechelen met Hans Bellens.  
Eind 2008 besloten we om te tekenen bij Evil Penguin. Met de videoclip van All the Galls kwamen 
we in de hitlijsten van TMF en Jim TV en ook in de afrekening van Studio Brussel klommen we tot 
aan de top 10. Ook andere radio's als MNM en Radio 1 draaiden en draaien nog altijd onze songs.  
 
 

II. Cedric 
Begin 2009 kreeg alles een andere wending. Na een 
gezellig etentje en een creatieve repetitie op 18 januari 
vertrok Cedric met zijn brommer vanuit de studio in 
Pellenberg. Hij slipte op de ijzel in het midden van het 
dorp, kwam terecht onder een tegenligger en overleed 
ter plaatse. We verloren op slag een vriend, bandlid, 
een deel van onze familie en een ongelooflijk 
getalenteerde zanger.  
Mijn leven bestaat uit een voor en een na Cedric. Op 
zijn begrafenis kon je merken hoe diep hij in de 
muziekwereld was binnengedrongen. De Sint-Jan-De-
Doperkerk in Leuven was te klein voor de meer dan 
500 aanwezigen. Met de band speelden we de hele 
ceremonie aan elkaar. De glasramen zijn het nog altijd 
niet vergeten. Op die dag na de viering leerde ik mijn 
huidige vrouw kennen. Zij was al jaren goed bevriend 
met Cedric en dat bracht ons nog dichter bij elkaar. Nu 
elf jaar later hebben we het nog bijna dagelijks over de 
C en is zij mijn grootste steun in alle muzikale 
projecten die ik heb. 
 
Cedric had drie vierde van de teksten geschreven bij de songs van Undefined, dus de overblijvende 
zanger, Jaymee, had een loodzware taak om de leegte op te vullen. We hadden wel het geluk om 
muzikanten te zijn en ons verdriet en onbegrip in muziek te kunnen uitdrukken. Dat deden we ook 
en het album met de toepasselijke naam Crimes Against Logic ontstond. In de zomer van 2010 
kwam het uit op het label Evil Penguin.  

https://www.youtube.com/watch?v=qMen9BIaFfs
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TMF, Jim en Studio Brussel bleven ons steunen en nog vier 
tracks van het album belandden in de afrekening op stubru. 
TMF organiseerde TMF Stressfactor in verschillende 
middelbare scholen over heel Vlaanderen. Omdat we door 
de scholieren vaak werden uitgekozen als band speelden 
we op zeker 15 edities ervan.  
Ik had persoonlijk wel problemen met de druk van het label 
om meer muziek in de commerciële richting te maken met 
een radio format van 3.30 minuten. Ik wilde nog altijd 
eerlijke en oprechte muziek maken, zonder water bij de 
wijn te doen en de stijl aan te passen aan de heersende 
trends op de radio. Het was een moeilijke tijd met 
existentiële keuzes. In de band was iedereen aan het 
studeren of aan het werk in een bedrijf. Muziek kon (nog) niet als hoofdinkomen dienen. 
Ik speelde ook nog in een andere band waar wel alle bandleden alles wilden én konden opgeven 
om fulltime in een band te spelen. Ik besloot om de wereld rond te reizen met La Chiva Gantiva en 
het verhaal met Undefined af te sluiten. 
 
 

3. Music for living 
 
I. La Chiva Gantiva 

  
Na de tweede wereldoorlog verhuisde de broer van mijn grootvader naar Colombia met heel zijn 
hebben en houden nadat een zoontje was gestorven door vliegende bommen. 
Na twee generaties kwamen een paar kleinkinderen naar Europa om hier te studeren. Een ervan 
was Felipe Deckers, een leeftijdsgenoot die hier geschiedenis kwam studeren. Na een jaar hield hij 
het voor bekeken omdat het Europese eenrichtings-onderwijs hem niet zinde en besloot hij gitaar 
aan het conservatorium te volgen. Hij werd bij ons thuis in Pellenberg als een familielid 
verwelkomd en we hadden onmiddellijk een goeie klik. Ik zou hem later, samen met mijn vader, 
begeleiden voor zijn 1e prijs klassieke gitaar aan het Koninklijk Conservatorium in Luik. Eind 2004, 

vlak na de eerste repetities bij Undefined, nodigde hij me 
mee uit naar Brussel waar hij samenwoonde met nog drie 
andere Colombianen. Daar leerde ik de Colombiaanse, 
aanstekelijke swingende, traditionele muziek kennen zoals 
cumbia, mapalé, champeta en salsa. Als 
gemeenschappelijke interesses hadden we de zwaardere 
metal zoals Sepultura, Metallica, Iron maiden, Slayer en 
Pantera, rock zoals de Red hot chili peppers, Van Halen en 
de Stones en funk zoals The Meters, Sly and the family 
stone en James Brown. Bij de vier Colombianen (gitaar, 
drum, tambora en maracas) sloot zich nog een Bretoense 
klarinettist en een Mexicaanse trompettiste aan. Ik nam 
automatisch de bas voor mijn rekening. De communicatie 
verliep in het Frans en Spaans en was een zeer aangenaam 
taalbad voor mij en een goede oefening voor mijn 
opleiding vertaler-tolk. Na de les aan de VLEKHO bleef ik in 
Brussel om te repeteren met het internationale gezelschap. 
La Chiva Gantiva werd de groepsnaam. La Chiva is een 
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kleurrijke typische Colombiaanse bus die door de bergen rijdt met fruit, dieren en mensen aan 
boord en Gantiva is de kapitein van de berg en is ook de achternaam van de tamboraspeelster 
Natalia. Tijdens de eerste jams ontstond er een stijl tussen traditionele ritmes met funk en rock 
invloeden. Iedereen zong de refreinen luidkeels mee en er werd ook stevig gedanst tijdens het 
spelen! We speelden eerst in kleine Brusselse cafés en ik organiseerde in 2005, 2006 en 2007 een 
aantal concerten in Leuven waaronder Villa Ernesto, Der Machine, Schapenrock en de Blauwe 
Kater.  
 

De eerste opnames maakten we in 2007 bij mij in de 
studio op de muziekzolder in Pellenberg en een jaar 
later namen we onze eerste EP Apretao op in de 
Sugarbeat studio van Antoon Walgrave [foto links]. 
Alles was nog altijd in eigen beheer. Ik regelde de 
mastering in Electric city, liet de cd’s persen en deed de 
ronde van alle platenwinkels in de grote steden. We 
stuurden onze cd’s op zover we konden en dat leverde 
geen windeieren op. In 2009 deden we onze eerste 
tournee buiten België en speelden op het Fusion 
Festival in Hamburg en in de Stella’s Hangar in Berlijn. 

Daar legden we contacten met een Duits booking agency dat ook actief was in de rest van Europa. 
Al snel zouden de buurlanden volgen. De repetities werden van het weekend verplaatst naar twee 
à drie dagen overdag in de week. Dinsdag, vrijdag en zondag repeteerde ik ’s avonds al met 
Undefined dus met vijf repetities per week had ik mijn handen vol. Iedereen van La Chiva paste zijn 
leven en werk aan, aan het ritme van de band. Daardoor konden we extra weekends en 
choreografiedagen plannen en een degelijke show uitwerken. De optredens werden beter betaald 
en stilaan werd het ook mogelijk om financieel te kiezen voor een muzikantenleven. Van Saint 
Gilles verhuisde ons repetitielokaal naar Schaarbeek in het muziekcentrum Nova Noïs waar we 
onder andere Zap Mama en Starflam vaak tegen het lijf liepen. In 2009 konden we de opening van 
een Mexicaans lucha libre gevechtstoernooi openen in Palais du Midi. Vanaf dan droegen we   
enkele jaren een catchmasker tijdens onze concerten.  
 

  
 
In Brussel waren we ondertussen tot in de kleine uithoekjes bekend en ook de programmator van 
Couleur Café wist ons te vinden voor de editie van 2010 [foto voorblad scriptie]. We konden een 
kleine toer in Nederland regelen voor het Bevrijdingsfestival en speelden op drie verschillende 

https://youtu.be/W05OZS0KAbM
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plaatsen op een weekend.  
Ook konden we voor het eerst in Londen optreden op het Colombiage festival. Maria Coenen, een 
ondernemende uitbaatster van de bar Bonnefooi tegenover de Ancienne Belgique, werd onze 
manager en we mochten van haar boven het café in hartje Brussel komen repeteren. Ik had al een 
opnamestudio gebouwd in Pellenberg en kreeg nu de kans om een hele verdieping om te bouwen 
met drie ruimtes om de instrumenten apart op te nemen. Hierin konden we de pre-opnames 
maken voor een volgend album. We vonden een unieke opnamestudio in de buurt van Avignon 
(FR) waar we konden overnachten met de voltallige band, rowdy, cameraman en de producer 

Richard Blair, die nog met Peter Gabriel had 
samengewerkt. De mixtafel was nog 
gebruikt in de Abbey Road Studio’s door The 
Beatles. Op tien dagen namen met het 
album Pelao op, dat we begin 2011 
uitbrachten op het Brusselse 
wereldmuzieklabel Crammed Disc. Terug in 
België huurden we de VK af om de 
opgenomen tracks in een live show te 
gieten. De podiumrepetities werden onder 
de loep genomen door choreografen en we 
optimaliseerden de levels van ieder zijn 
persoonlijke monitor met de monitormixer 
van Axelle Red. We waren klaar om een cd 
release te doen. We kregen de kans om dat 
in de grote zaal van de AB te doen tijden de 
Brussels Jazz Marathon. Een onvergetelijke 

ervaring in een van de beste zalen van België. Dat jaar spelen we nog acht shows in Nederland, 
speelden we voor ons grootste publiek ooit van 45000 uitgelaten Portugezen in Lissabon en 
ondernamen we onze eerste tour buiten Europa: Colombia.  Bij de landing in het noorden van 
Colombia in Cartagena bleek mijn bas verloren te zijn en moest ik de daaropvolgende weken 
noodgedwongen op een vervangbas spelen maar het weer en het gastvrije land maakten veel 
goed. Na een show in Cartagena vlogen we naar Bogota voor nog drie shows, een televisie 
optreden en een heleboel interviews.   
 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Studio Vega Avignon 

F 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Festa do Avante Lissabon 
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   In the streets of Bogotá                                                                                                   TV show Bogotá 
 
 
 
2012 zou nog veelbelovender worden. In januari werd 
de videoclip opgenomen voor de track Pelao, 
geregisseerd door de zanger en onze fotograaf, in een 
zelfgemaakt decor. Na enkele weken hadden we 10.000 
views op YouTube. Nu zijn het er meer dan 200.000. Met 
die promovideo en een persmap die ik vertaald had van 
het Spaans naar het Nederlands, Frans, Duits en Engels, 
konden we heel wat bookers overtuigen en konden we 
spelen in de Paradiso in Amsterdam, op Couleur Café 
voor de tweede keer, op Trafalgar Square voor de 
Olympische spelen [foto rechts], zeven keer in Frankrijk, 
op de Gentse Feesten op Polé Polé, in Barcelona op de Ramblas, speelden we in Canada in Quebec, 
Montreal en London en stonden we voor een uitverkochte AB club.  

In 2013 konden we een tour regelen in de States. We 
begonnen in Chicago waar we nauwelijks 10u in de stad 
waren met overnachting inbegrepen. In New York hadden we 
meer tijd en speelden in een club in Manhattan. Daarna een 
concert in Dallas en eindigden in Austin op het grote SXSW 
(South by South West) festival [foto links]. Een heuse 
handelsbeurs voor bands, labels en managers waar alle 
groepen showcases van een half uur speelden in grote en 
kleine zalen en bars in heel het centrum van de stad. Ik 

ontmoete er onder andere de bassist van James Brown Bootsy Collins en nog veel meer grote 
muzikanten. In de komende maanden speelden we in Nederland in Venlo, Maastricht, Groningen, 
Haarlem en Heerlen. In Duitsland deden we Keulen en Plauen, in Frankrijk deden we een kleine 
tour in Bretagne en ik kon op mijn geliefde festival Dour op de mainstage openen in juli. Via onze 
producer Richard Blair kwamen we terecht in het Womad circuit, een wereldmuziekfestival waar 
Peter Gabriel de peetvader van was. Verspreid over alle continenten zijn er 
versies van dit festival en wij konden in de zomer op drie edities spelen. 
Eerst op de versie van Caceres in Zuid-Spanje, dan op de oorspronkelijke 
site in Bristol UK en het laatste van de drie concerten was op Womad in 
Rusland. Op mijn website www.illzeppos.com staan er nog een tiental 
foto’s van internationale podia. Tussen de show’s door namen we al tracks 
op voor het nieuwe album Vivo dat uitkwam in 2014 en waarop ik nog 
enkele baslijnen inspeelde. 

https://www.youtube.com/watch?v=P6Z1leFtxOs
http://www.illzeppos.com/
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Coronaproof lesgeven bij mij thuis 

  
Ik had nooit gedacht dat ik dit leven zou leiden; als muzikant de wereld rondtoeren en alleen 
daarmee de kost verdienen. Ik genoot van het reizen naar verschillende steden, van de contacten 
met de andere muzikanten, met de lokale mensen. Ook was ik heel vaak en graag de chauffeur 
met een bende slapende feestneuzen vanachter in het tourbusje; El destino es letterlijk el camino. 
 
Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Het urenlange improductieve wachten, omgaan met 
temperamentvolle muzikantenkarakters, voor je ogen zien dat bandleden de tijd doden met alles 
wat het lichaam liever niet binnenkrijgt, een harde music business waar vaak alleen fame en money 
tellen, het gemis van familie- en vriendenmomenten en belangrijke gebeurtenissen waar je niet 
kan bijzijn omdat je altijd in het weekend moet optreden… Het zijn maar een paar ongemakken 
van zo’n muzikantenbestaan. Wel prijs ik mij gelukkig dat ik de jongensdroom van zo veel muzikale 
collega’s heb kunnen beleven. 
 
Eind augustus 2013 verzamelde ik na een show in Nederland de band in de studio in Pellenberg om 
hen in te lichten over mijn vertrek. Ik plaatste de officiële mededeling op facebook: “Door 
artistieke, organisatorische, financiële en relationele meningsverschillen stop ik definitief als bassist 
bij La Chiva Gantiva”. Over de interne keuken kan ik nog een boek schrijven maar laten we 
samenvatten dat het hoog tijd was om te vertrekken. Mijn laatste show met de band was in 
Rusland. Toen ik bij aankomst met mijn bas uit de luchthaven in Zaventem wandelde werd ik 
gebeld door Wim van de Phillibustas. Daarover meer in het hoofdstuk ‘projects’. 
 
 

II. Teaching 
a)  Familie 

Mijn eerste gitaarlessen gaf ik aan mijn neefjes en nichtjes. In de grote muzikale familie waren er 
tijdens bijeenkomsten en vakanties veel momenten waarop ik stukjes aanleerde aan mijn 
leeftijdsgenootjes.  
 

b) Paul van Riel 
Ik zat bij de dochter van Paul van Riel in de klas in de steinerschool. Hij organiseerde het festival 
Klank en beeld, had een muziekwinkel in Leuven, bouwde instrumenten in Holsbeek en wist dat ik 
al een hele tijd gitaarles volgde bij Marijke Boon. Hij vroeg me om in 2009 en 2010 groepslessen te 
geven in zijn atelier. Ik werkte een paar pop klassiekers met akkoorden en fingerpicking uit en 
verdeelde de groep in beginners en gevorderden. Het was een zeer leerrijke ervaring waar ik de 
lesgeefmicrobe te pakken kreeg. Ik merkte wel dat een één-op-één-les een heel pak makkelijker en 
productiever verliep.  
 

c) Privélessen 
Ik begon met privélessen bij mij op de muziekzolder in 
2008. Ik hing briefjes op in alle muziekwinkels en kon 
een achttal leerlingen per week vinden om wekelijks op 
gitaarles te komen. Sindsdien heb ik altijd rond de acht 
leerlingen per week die les volgen op klassieke-, 
akoestische-, elektrische- of basgitaar. De meesten leren 
spelen met tablaturen en een klein deel met noten. Het 
ritme noteer ik voor iedereen in normale notennotatie. 
De basis van mijn privélessen zijn bekende popsongs, 
waarbij ik een eigen notatie van akkoordenslagjes 
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aanleer om zo snel mogelijk mee te kunnen spelen met het originele liedje. Daarnaast geef ik de 
basis van fingerpicking, toonladderoefeningen en werk ik solo’s uit. Ik probeer een zo breed 
mogelijke waaier aan muziekstijlen aan te bieden zodat ik de horizon van de leerlingen kan 
verruimen en ook kan ontdekken waar ze zich het meest toe aangetrokken voelen. Dan kan ik 
inspelen op die motivatie en nieuwe stukken in gelijkaardige stijlen geven. Het blijkt een 
succesvolle formule want ik heb al ettelijke leerlingen die zes, zeven of acht jaar graag blijven 
komen.  
 

d) Master Vertaler  
Vanaf mijn middelbaar had ik drie opleidingen in gedachten. Ik wilde ofwel architect ofwel 
schrijnwerker ofwel leraar Duits worden. Ik koos uiteindelijk voor het laatste maar dan via het 
meer praktisch gerichte meertalige bedrijfscommunicatie vertaler Duits – Spaans. Met dat 
masterdiploma kon ik, zoals na een master Germaanse als licentiaat, les geven in de middelbare 
graad. Dat komt nu ook van pas aan de academie. In 2008 behaalde ik mijn diploma Master in het 
vertalen maar de muziek besliste anders over mijn leraar-Duits-carrière.  
 

e) Jeugdmuziekschool Lubbeek 
Tijdens het ophangen van mijn gitaarlesafscheur-
strookjes in de basisschool in Linden, werd ik 
aangesproken door een medewerker van de 
jeugdmuziekschool in Lubbeek. Ze vroeg me of ik les 
wilde komen geven in Lubbeek, Linden en Pellenberg. 
Ik kreeg een sollicitatiegesprek bij Harry Doms, al 20 
jaar de coördinator van de muziekschool en bij de 
schepen van cultuur. In september 2011 mocht ik 
beginnen lesgeven in het statuut van bediende bij de 
vzw.  Mijn leerlingenaantal groeide gestaag tot een 
30-tal en ik kon toch blijven toeren met mijn bands 
zolang ik de lessen maar inhaalde. Ik begon met 
voornamelijk klassieke kinderliedjes voor de jongsten 
en eerder popmuziek voor de ouderen. Ik maakte alle 
partituren zelf in het muzieknotatieprogramma 
Sibelius. Ik heb ondertussen een repertoire van rond 
de 300 stukken die ik  uitgeschreven heb in akkoorden 
of noten met tablatuur eronder. Gaande van klassiek, 
naar metal, over pop, rock, jazz, funk, country, folk, bossa nova, reggae, flamenco, blues, enz. [Zie 
bijlage I.] De vzw werd Atelier voor Muziek en Woord in 2017 en ik kreeg de vraag om mee de 
coördinatie te doen samen met Harry omdat hij stilaan de fakkel wilde overdragen. Ik dacht eerder 
dat zo een functie op een verder stadium van mijn leven ging opduiken maar na enig aandringen 
van de Raad van Bestuur nam ik het voorstel aan. Ik mocht me direct bewijzen in het organiseren 
van het 40-jarig bestaan van de muziekschool. Het werd een geslaagd event met drie podia in een 
grote zaal waar non-stop optredens werden gegeven door leerlingen, leerkrachten en bands op het 
einde.  
 

f) Academie Regio Tienen 
De gemeente had echter andere plannen met de muziekschool en wilde het hele project 
outsourcen. Er werden gesprekken gevoerd met de academie van Tienen voor een overname. Ik 
was ook aanwezig bij de gesprekken en hield mijn hart vast voor de gevolgen van zo’n drastische 
beslissing. Ik vreesde voor een grote uitval van leerlingen, die tot dan enkel één instrumentles per 
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week hadden en die zouden afhaken als er andere verplichte vakken zouden bijkomen. Het aantal 
leerlingen daalde van 360 naar 180… Mijn werk als coördinator zou wel kunnen blijven bestaan 
maar van mijn functie als leerkracht was ik niet meer zeker. Kilian Mineur, de directeur van de 
academie van Tienen voor podiumkunsten, kon mij overtuigen om aan boord te blijven voor de 
nieuwe afdeling. Er was blijkbaar een mogelijkheid om mijn ervaringen te laten valideren in een 
voldoend geacht bekwaamheidsbewijs. Hij was ervan overtuigd dat ik met datgene wat hij over mij 
wist, een toekomst kon opbouwen aan de academie. Zeer vereerd schrijf ik dan ook mijn muzikale 
memoires voor dit hogere doel en prijs mij gelukkig dat ik intussen al twee jaar les mag geven aan 
de ART vestiging Lubbeek als leraar jazz-pop-rock gitaar en basgitaar. Bij de eerste contacten met 
het personeel van de academie en na research bij familie en kennissen die ook aan de ART  
lesgaven, bleek dat ik mij wel kon vinden in de visie en werkwijze van de ART en dat ik mezelf kon 
zijn en blijven. Nu bijna twee jaar later voel ik mij helemaal ingeburgerd en aanvaard binnen de 
academie en heb ik sinds november 2020 bovendien een functie als pedagogisch coördinator voor 
ART bij de stad Tienen.  
 
 

4. Projects 
 

I.       2006 Mijn alter ego 
Al mijn spaargeld ging 
vanaf mijn jeugd naar 
gitaren, versterkers en 
ander muziekmateriaal. 
Ik kende de mensen bij 
muziekhandel Leo Caerts 
en mocht met hen een 
paar keer mee naar de 
Musikmesse in Frankfurt. 
Een van de grootste 
muziekbeurzen ter 
wereld. Daar ontdekte ik de elektrische contrabas. Ik was zo 
verkocht voor de sound en de praktische vorm dat ik het 
instrument bestelde bij de Italiaanse instrumentenbouwer Alter 

ego. Ik volgde een paar lessen bij mijn neef Joris Van Vinckenroye, de virtuoze contrabassist van 
o.a. Aranis, Basta en Troissoeur en nam het instrument samen met mijn basgitaar mee naar de 
Akdt Masterclasses. 
 
 

II.      2006 Drum-‘n-bass @ Salamanca 
In 2006 ging ik tijdens mijn derde jaar van mijn master vertaler op 
erasmus naar Salamanca. Ik had er al twee zomerstages gedaan in 
de jaren ervoor en had al een heleboel muzikale connecties 
gemaakt. Hoewel de Spanjaarden een stevige dans- en feestcultuur 
hebben kon ik nergens de extreem dansbare muziekstijl drum-n’-
bass vinden. Daarom besloot ik om zelf een drum-‘n-bass nacht te 
organiseren in een van de beste nachtclubs Submarino met als dj 
alias D Giu Seppe. Ik maakte zelf de flyers en verdeelde ze op de 
Plaza Mayor en aan alle universiteiten. Het werd zo’n succes dat ik een tweede versie mocht 
organiseren. Deze keer nam ik Gonzalo aka rapper mc Sutra mee die ik op een van mijn eerste 



 18 
 

jamsessies in Salamanca was tegengekomen [foto op de voorgaande bladzijde]. Het is nog altijd 
een van mijn beste vrienden die ook voor mijn huwelijk is overgevlogen en die een track mee heeft 
ingezongen op het album Crimes Against Logic van Undefined. 
 
  

III. 2007 & 2008 Jazzstages AKDT 
Via Kaer, een zanger van de befaamde 
Belgische hiphopgroep Starflam waarmee 
we een track hadden opgenomen, hoorde ik 
over een interessante jazz stage in het 
zuiden van België. Ik schreef me in en trok 
met mijn tent, mijn bass, contrabas en twee 
leden van Undefined naar Libramont. Daar 
kon ik les krijgen bij Nicolas Thys en Benoit 
Vanderstraeten. ’s Avonds werd er gejamd in 
de bar en ook in het bos bij onze tentjes. 
Hier heb ik veel goeie, muzikale connecties 
aan overgehouden en vooral veel nuttige 
muzikale tips van Belgische topmuzikanten 
in de jazz. 
 
 

IV.        2007 Underground Kings Louvain 
Joris Vandezande, oftewel Juz Kiddin als mc/rapper, was al jaren een spil in de Leuvense hiphop 
scene. Hij bracht een 20-tal Leuvense artiesten samen op één album L.o.u.v.a.i.n. Underground 
kings. De release van het album werd in Der Machine in Leuven gehouden. De muzikale 
ondersteuning werd voorzien door Undefined en ik schreef mee aan de uitwerking van de 
instrumentale tracks voor een live bezetting. De repetities vonden plaats bij mij op de 
muziekzolder en het werd een legendarische avond waar veel albums verkocht werden. 
 
 

V.       2008 – 2009  Flo & The Hoo  
Een Franse huisgenoot van La Chiva Gantiva , Flo, was een soort rapper/songwriter die enkele van 
zijn liedjes met een full band wilde spelen. Omdat ik al bassist aan huis was, vroeg hij me mee om 
enkele repetities en shows mee te doen. Een leerrijke funk en soul ervaring en een vriend voor het 
leven heb ik eraan overgehouden. 
 
 

VI.       2009 – heden One for the road 
The Deckers Brothers maakten in de jaren ’70 al de Leuvense aula’s onveilig. De broertjes van mijn 
moeder hadden zoals zij, een rijke klassieke muzikale opvoeding genoten en vonden elkaar in blues 
en rock ’n roll covers. Jaren later kwam mijn vader erbij met zijn viool en werd het groepje 
omgedoopt tot One for the road. Het werd een mooie mix van blues, folk, klezmer, bossa nova, 
wals en tango met contrabas, gitaar, viool, piano en percussie. De bassist (nonkel Seppe Deckers) 
was vaak op reis en ik heb hem menig maal vervangen voor trouwfeesten, familiefeesten, en 
recepties. Na jaren namen ze een eerste album op in de studio van Undefined in Pellenberg. Ze 
repeteren nog steeds en spelen nog live shows 
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VII.       2010 – Juz Kiddin cd release 
Dezelfde Juz Kiddin van de Underground kings bracht zelf een 
solo album uit en wist een avond te versieren in het Depot in 
Leuven. Weer kon ik samenwerken aan de live-uitvoeringen 
van de liedjes en repeteerden we een live show bij mij thuis 
met Alexander Vyverman de keyboard speler van Undefined, 
Stijn Quax en Kris Putseys, de dj Damented die o.a. in 2012 
DMC dj-wereldkampioen werd met de Mixfits. 
 
 

VIII. 2010 Nyankomago  
Voor een kortfilmfestival in het STUK in Leuven kreeg ik de vraag van de producers Nyankomago 
om mee te werken aan de begeleiding enkele producties. In april 2010 speelde ik live met mijn 
elektrische contrabas, filmische achtergrondimprovisaties voor drie van hun kortfilms. 
 
 

IX.       2010 – 2011 Jazz masterclasses Reggie Washington & Victor Wooten 

Het Depot in Leuven organiseerde de masterclass "Anatomy of the Groove" met drummer 

Maxime Lenssens en de internationaal gerenommeerde jazz bassist Reggie Washington. Ik had het 
geluk dat we maar met vier ingeschrevenen waren voor de bas klas en dat ik zo een hele dag zeer 
nuttige jazz tips heb kunnen opslaan. Niet veel later dat jaar had ik de eer om nog een van mijn 
helden te ontmoeten. In Gent werd er een clinic georganiseerd met Victor Wooten en ik werd 
uitgenodigd door Boris Vanoverschee, een virtuoze bassist en getalenteerd componist die mijn zou 
vervangen bij Undefined. Naast de technische jazz lessen die ik gevolgd heb, ben ik al jaren grote 
jazzliefhebber en ga regelmatig naar jazzoptredens. Ook alles wat met jazz gemixt wordt trekt me 
aan en ik heb een heleboel vrienden in ‘het wereldje’ waarmee ik telkens nieuwe bands ontdek. 
Enkele van mij topfavorieten: Herbie Hancock, Stan Getz, John Scofield, Jaco Pastorius, Snarky 
Puppy, Robert Glaspher, Stuff., etc…. 
 
 

X.       2013 – 2018 PhillibustasPlus 
Met Wim Vercruysse aka Meester Stekel ofwel de frontman van de Phillibustas had ik al jaren een 
goede band. Hij toerde al 20 jaar met zijn Leuvens hiphop project 
samen met nog enkele MC’s en een dj en had al enige strepen 
verdiend onder ander in de finale van Humo’s Rockrally en in 
samenwerkingen met heel wat Belgische grote hiphop namen 
zoals de Sint Andries MC’s. Toen hij me eind september 2013 
belde op de luchthaven na mij laatste show met La Chiva Gantiva 
en mij vroeg of ik bij een live project van de Phillibustas wilde 
spelen kon ik bijna niet anders dan toezeggen. Dit was namelijk 
waar ik naartoe wilde. Spelen voor het plezier, in de buurt rond 

Leuven, voor een kleiner publiek waar ik mijn 
vrienden en familie kon op uitnodigen. Na de eerste 
maand mocht ik al de eerste baslijnen opnemen in 
de studio van Luc Wyns voor het album PLUS. In 
eigen beheer brachten we het album uit begin 2014 
en bezorgden het zelf aan de kleine platenwinkels. 
Omdat we geen album pusher voor de radio hadden 
en dat toch een medium is om je muziek te 
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verspreiden, besloten Wim en ik om zelf langs te gaan bij de VRT. Door een afspraak te veinzen met 
een zekere ‘Bram’ lieten ze ons binnen aan de ingang. Met een doos cd’s vielen we onuitgenodigd 
binnen bij alle radiostations in het hele VRT-gebouw. Het leverde ons toch airplay op bij onder 
andere Radio 1 en een live sessie op MNM. We speelden nog enkele shows waaronder de rockrally 
voor Rock Landen waar we de hoofdprijs meepikten [foto vorige pagina]. In 2015 was er al 
materiaal genoeg voor het volgende album NOG. We speelden de tracks live in en rond Leuven en 
wonnen de Nero Rock rally in Hoeilaart. Het derde album, MEER, kwam er in 2018 en namen we 
op in de Save The Music studio in Wijgmaal. Ik had al een tijdje zin om me vrijer te bewegen als 
muzikant zonder gebonden te zijn aan een band. Ik wilde meer kleine projecten ondernemen zoals 
opnames maken voor producers, kleine concertjes organiseren met mensen waarmee ik al lang 
geen muziek meer had gemaakt en meer tijd investeren in de muziekschool en samenspelen met 
de leerkrachten. Zo geschiede en ik nam in schoonheid afscheid van de Philliez met een concert op 
het Becker Remyplein in Kessel-Lo. Hoewel ik de band wel zou missen en zij mij ook, was er geen 
enkel negatief gevoel bij de beslissing. De bandleden respecteerden mijn keuze en mijn relatie met 
hen is tot vandaag nog even goed. Er staat zelfs een nieuw project in de startblokken met enkele 
leden van de Philliez.    
 

                        
 
 

XI.       2013 – 2015 Pamela Sioux  
Samen met Tobias Livemont, de DJ van Undefined, en een goeie vriend en artiest Hans Geyens 
alias Señor Color, hadden we het snode plan om een hit te maken voor de rode duivels voor de 
wereldbeker in 2014. Omdat het in Brazilië te doen was maakten we een samba, gebaseerd op een 
Braziliaanse traditional, met een stevige beat er onder. Het nummer werd gedoopt: ‘AEIOU 
BELGICA’. Makkelijk om mee te zingen. Ik speelde baslijnen, gitaar en percussie en een deel werd 
ingezongen door de Braziliaan Fabio Marcs. Hans schreef mee teksten en Toby deed de productie. 
We maakten een eigen videoclip in stop motion en schreven alle pers uit onze lijstjes aan. Het 
nummer geraakte tot op de regionale 
en nationale radio en we kregen 
enkele interviews met kranten. In 
Leuven waren er enkele cafés die het 
nummer in hun playlist hadden en 
speelden het als er een goal werd 
gemaakt van de rode duivels. In café 
Hungaria was voetballer Dries 
Mertens vriend aan huis en via hem 
geraakte het liedje mee naar Brazilië 
en zijn er opnames van als de rode 
duivels in hun kleedkamer het liedje 
meezingen.  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WePL7xsTiTg&t=33s
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XII.       2014 – heden The Biez 
Mijn vrouwtje, Bieke De Keyzer, zingt al heel haar leven. Ze is fan van soul en rnb en vooral van 
Beyoncé. Ze woonde in dezelfde wijk als Selah Sue aka Sanne Putseys en in hun tienerjaren zongen 
ze veel samen. Toen ik dat hoorde wilde ik haar graag eens begeleiden. Stap voor stap kwamen er 
covers tot stand en konden we een repertoire van een 40-tal nummers opbouwen. Een goede 
vriend van mij trouwde en vroeg of we de ceremonie wilden opluisteren. Zo gebeurde het en het 
ijs was gebroken. Sindsdien hebben we enkele trouwceremonies, familiefeesten en tuinparty’s 
voorzien van sfeervolle songs met gitaar en zang. 
 

 
 

XIII. 2014 – heden ILL ZEPPOS 
Vanaf 2014 besloot ik om als zelfstandige aan de slag te gaan. Naast een vaste bediende job aan de 
jeugdmuziekschool, een vaste arbeiders job als handyman in café Bonnefooi in Brussel wilde ik 
alles wat ik nog wilde doen in mijn leven onder een bedrijfsdakje organiseren. Het werd eerst SEP 
TMC waarbij de TMC voor translations, music en constructions stond. In elk van de onderdelen 
vond ik jobs en tot vandaag heb ik het geluk om als zelfstandige te doen wat ik echt graag doe. 
Mijn queeste: de ultieme balans vinden tussen teksten vertalen en denkwerk achter de pc 
verrichten, mij technisch bijschaven als muzikant, les geven en optreden en fysiek mijn lichaam in 
vorm houden met uitdagende fysieke inspanningen op werven in de bouwsector. Twee jaar 
geleden besloot ik om mijn artiestennaam ILL ZEPPOS, die ik eigenlijk al had gekregen van mijn 
hechte vriendengroep van Bertem in mijn tienerjaren, te gebruiken als overkoepelende naam voor 
al mijn activiteiten. www.illzeppos.com   
  
 

XIV.   2016 – heden Poldoore  
In het kleine muzikantenwereldje van Leuven kwam ik producer Poldoore tegen en hij vroeg me 
om baslijntjes in te spelen voor een reggae track op zijn nieuwe album. This road was het eerste 
nummer dat we samen opnamen maar er zouden er nog ettelijke volgen voor zijn komende 
albums. Hij komt zelfs wekelijks naar de basles om zelf zijn tracks te voorzien van lage frequenties. 
 
 

http://www.illzeppos.com/
https://youtu.be/YAGgLc-2TXg
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XV.         2017 Flaurimba 
Het duo flaurimba was een combinatie van Rebecca 
Meletiadis op dwarsfluit en Fiona Pui-Yee Foo op 
marimba. De zeer getalenteerde dames nodigden mij 
en de Griekse drummer Vassilis Pantazis uit om een 
concert te geven in Brussel. We speelden samen 
enkele stukken van de Franse componist Claude 
Bolling. Dezelfde set speelden we nog een keer op 
het 40-jarig jubileum van de jeugdmuziekschool in 
Lubbeek.  
 
 

XVI. 2017 °Flo 
Op 23 oktober 2017 werd onze zoon geboren. Ik schreef een stuk op klassieke gitaar en bedacht de 
melodie en tekst die ik samen met mijn vrouwtje inzong. De opnames deden we in de studio van 
Poldoore en hij mixte ook de track. 
 
 

XVII.       2018  Afrika filmfestival  
Voor het Afrika Filmfestival werkte ik enkele nummers uit 
voor een slam poetry night met de zangeres Djossy Cruz 
Oliveira. In het Wagenhuis in Leuven konden we een geslaagd 
optreden op ons palmares schrijven.  
 
 
 
 
 

 
XVIII.  2018 Beatstreet Sound  

Al van bij het ontstaan van de reggae, ragga, dancehall soundsystem Beatstreet Sound was ik erbij 
op talrijke feestelijkheden en festivals waar de crew moest draaien. In 2018 speelde ik baslijnen in 
voor de track Keep it up die uitkwam op het label Big Bout Ya Records. Niet veel later zouden we 
nog veel nauwer samenwerken. 
 
 

XIX. 2018 Spaanse avond Scouts Lubbeek 
Voor een Spaanse avond in Lubbeek speelde ik ten midden van een 200 tal restaurantbezoekers 
drie keer een set van 45 minuten klassieke, Latijns-Amerikaanse gitaarstukken. Daartussen mixte ik 
als dj latin-getinte muziek aan elkaar.  
 
 

XX. 2019 Benefiet voor Ayna Paesmans 
Voor een benefiet voor de behandeling van de ziekte van Lyme van mijn nicht Ayna Paesmans, 
organiseerde ik samen mijn Iris Berardocco, de frontvrouw van The Jaqcuelines, en Rein 
Vanvinckenroye o.a. medeoprichter van Troissoeur, een muzikale avond waar ik met enkele 
projecten kon optreden. Met de twee medeorganisatoren speelden we italiaanse volksmuziek, met 
4 neven van dezelfde leeftijd speelden we rock, blues en jazz en ik kon nog eens met mijn vrouwtje 
optreden. 

https://youtu.be/AVzIgfIlLas
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XXI. 2019 World Jam 
Eind 2018 werd er een World Jam  
georganiseerd in het Stuk in Leuven door 
vrienden van mij Jo Zanders, Sara Moonen en 
Iwona Pom. De bedoeling was om zoveel 
mogelijk etnische groepen uit Groot-Leuven te 
verenigen op een podium en een 
multiculturele jam uit te lokken. Ik pakte mijn 
bas en genoot van een ongelooflijke avond 
met Afrikaanse, Latijs-Amerikaanse, oosterse, 
balkanmuziek en westerse invloeden die 
elkaar vonden in een unieke blend. Ik vond 
het zo’n interessant project dat ik mee mijn schouders zette onder de tweede editie in Het 
Narrenschip aan de vaart in Leuven. Het werd weerom een uiterst interessante culturele jamsessie. 
Door de coronamiserie konden we een derde editie niet laten plaatsvinden maar die komt er zeker 
nog. De bedoeling is om niet alleen muziek maar ook gastronomie en beeldende kunst te 
verenigen op een avond waar zoveel mogelijk etnische groepen elkaar kunnen vinden die normaal 
geen plaats krijgen om zich te tonen aan een breder publiek. 
 
 

XXII. 2020 Phillidub – heden 
Begin 2020 liet Wim mij een album horen dat hij met Jef, de tweede mc van de Phillibustas, had 
opgenomen op riddims van Beatstreet. Riddims zijn hetzelfde als jazz standards maar dan voor 
reggae, ragga en dancehall. Hij wilde de tracks uitwerken met een live band. Ik vond een drummer 
en een keyboard speler en in de periode tussen de eerste en de tweede coronalockdown konden 
we stevig repeteren. We zullen klaar staan met een nieuwe set als de roaring twenties zich 
aanbieden na de coronaperiode! 
 
 

XXIII. 2021 °Bluesette 
Op 2 februari 2021 werd onze dochter Bluesette geboren. Voor haar herwerkte ik de klassieker van 
Toots Tielemans en herschreef de akkoorden, de melodie en de tekst. Ik speelde de gitaar en de 
bas in, mijn vrouwtje zong, Joachim Saerens, de man van Selah Sue, speelde de fender rhodes en 
Poldoore deed de mixing.  
 
 

XXIV. ILL ZEPPOS events 
Naast het spelen op talrijke events heb ik er zelf ook een heel aantal (mee) georganiseerd. De juiste 
bands zoeken, beluisteren, contacteren, booken en nadien evalueren heeft mij inzicht gegeven in 
de muzikale en organisatorische werking van bands en gezorgd dat ik kwalitatieve shows op poten 
kon zetten. Daarbij zorgde ik voor posterontwerp, de gepaste zaal, personeel, catering, huren van 
materiaal, geluidstechnici, drank, bonnetjes lijsten, promo, posters & flyers en zelfs radio reclame 
regelen. 
 
Een klein overzicht: 

- 1997 – 2014 Seps birthday parties  
- 2004 Optreden Slom & more – Ons  Huis Leuven 
- 2005 Optreden La Chiva Gantiva & more – Der Machine Leuven 

 

https://youtu.be/K5RslXxU0MI
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- 2011 – heden Talrijke klasconcerten en kerstconcerten voor de jeugdmuziekschool en nu 
voor ART Tienen 

- 2015 Kheblijm festival – Rumba Leuven 
- 2015 What the fonk 1 & 2 – Sojo Kessel-Lo 
- 2015 Open Mike – Sojo Kessel-Lo 
- 2017 40’jarig jubileum van de jeugdmuziekschool van Lubbeek met drie podia in één zaal. 
- 2019 World jam  
- 2019 Benefiet Ayna Paesmans 
- 2020 Groot concert ART Lubbeek met twee podia in één zaal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/iwona.pom/posts/10218996908369567
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5. Music for people - pedagogische visie 

 
I. Een leven lang leren 

Dat je een leven lang kan leren staat vast. Persoonlijk heb ik het geluk gehad dat ik van thuis uit 
veel kansen heb gekregen, maar ik heb ze wel altijd zelf met een stevige leergierigheid gegrepen. 
Dan heb ik het over de vaardigheden om een studio te bouwen vanaf de fundering met alle 
praktische en akoestische vereisten, over vijf jaar Portugees en twee jaar Italiaans leren aan het 
CLT Leuven na mijn vertaler-tolk studie Duits-Spaans. Dan heb ik het over nieuwe instrumenten 
leren zoals contrabas, een speciale bas synthesizer micro korg, over een cursus elektriciteit volgen, 
over leren zagen met een paneelzaag, recent leren lassen, het 3D-architectenprogramma sketchup 
onder de knie krijgen, de laatste versie van het muziekschrijfprogramma sibelius met photoscore 
en audioscore beheersen, leren werken met het opnameprogramma ableton enz.  
De voorgaande bewijzen van mijn leergierigheid tonen aan, dat ik bereid ben om mezelf na te 
scholen waar nodig om te voldoen aan de vereisten van de academie.   
 
Die levenshouding van een leven lang nieuwe dingen te leren en de open geest om verschillende 
muziekstijlen en technieken onder de knie te krijgen, wil ik overbrengen aan mijn leerlingen. Die 
vonk doorgeven is me al aardig aan het lukken sinds ik lesgeef. Als ik kijk naar wat mijn leerlingen 
beluisteren en zelf meebrengen na bv. acht jaar les volgen, sta ik soms verbaasd hoe uiteenlopend 
hun muziekinteresses zijn. Zelfs al denk je dat je bij bepaalde leerlingen een limiet hebt bereikt, 
altijd is er nog een mogelijkheid om via een andere weg de aandacht te trekken en nieuwe 
vaardigheden aan te leren of interesses aan te snijden. Extra hobby’s inplannen naast school of 
werk is altijd een puzzel. Als leerkracht ben ik er om alle stukjes mee in elkaar te laten passen en te 
motiveren om een leven lang te genieten van muziek spelen. 
 
 

II. Les op maat van de leerling 
Elke leerling beschouw ik als een individu dat met een persoonlijke aanleg en bagage een 
instrument wil leren. Door in te spelen op die persoonlijke aanleg kan je het tempo van de 
opeenvolgende muziekstukken aanpassen. Bij sommigen kunnen bepaalde oefeningen worden 
overgeslagen als er snel vooruitgang wordt geboekt en voor anderen zijn bijkomende oefeningen 
nodig. Iedereen heeft een verschillende (muzikale) opvoeding gekregen, heeft meer of minder tijd 
voor zijn instrument en heeft meer of minder technische en muzikale aanleg. Daarom is het 
belangrijk om je zo goed mogelijk te verplaatsen in de leefwereld van de leerling om te weten te 
komen welke didactiek er nodig is om maximaal resultaat en voldoening te behalen. Wat je graag 
hoort, speel je liever en je doet er meer je best voor om het onder de knie te krijgen. Naast de 
basisstukken die ik standaard geef aan de leerlingen [zie bijlage I.] vraag ik op regelmatige basis of 
leerlingen lijstjes willen maken van muziek die ze graag horen of zouden willen spelen. Voor bijna 
elke leerling heb ik al stukken uitgeschreven in sibelius of een tekst in Word voorzien van 
akkoorden en ritmepatronen. Vaak noteer ik akkoorden als begeleiding en een uitgewerkte 
melodie eronder. Zo kunnen leerlingen samenspelen en kan ik ook combinaties maken voor 
concerten met bijvoorbeeld viool of andere instrumenten [zie bijlage II.] Dat samenspelen probeer 
ik zoveel mogelijk te bevorderen want zo leer je, naast luisteren naar de anderen, je eigen klank te 
onderscheiden en kan je de wondere wereld van de muzikale interactie ontdekken.  
Ondertussen heb ik voor leerlingen al meer dan 100 stukken (arrangement by ILL Zeppos) 
uitgewerkt. Sommige stukken zijn pedagogisch/technisch verantwoord genoeg om opgenomen te 
worden in mijn basislijst.  
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III. De leerling zelfstandig maken 

Vanaf het moment dat ik een instrument kon vastnemen wilde ik graag spelen wat ik hoorde. Heel 
mijn jeugd heb ik uren voor de stereo, de cassettespeler en de cd-speler gezeten en riffs en liedjes 
nagespeeld en uitgepluisd. Van klassiek naar metal over bossa nova, jazz, rock, reggae, funk, blues, 
hiphop, drum-‘n-bass, folk, en popmuziek. Door mijn leerlingen actief te leren luisteren naar 
muziek kunnen ze na een tijdje de gitaarpartijen eruit filteren en proberen te horen wat er juist 
gespeeld wordt. Ik leer hen ontdekken welke effecten er gebruikt worden, waar op de hals ze aan 
het spelen zijn en hoe je vaak terugkerende patronen in vingerzetting en aanslag kan herkennen. 
Dat helpt hen om zelfstandig muziekstukken uit te dokteren. Op het internet zijn er veel 
gitaarpartijen te vinden in tablatuur. Leerlingen zelf partituren laten zoeken, de tablaturen 
proberen te begrijpen en waar nodig aanpassen is een vaardigheid die ik standaard in mijn lessen 
aanleer. Zo wordt de onderzoeker getriggerd en wordt er een tool ontwikkeld die een leven lang 
kan dienen. Mijn overtuiging is dat we als leerkracht vooral de muzikale vlam moeten blijven 
voeden en zo hard aanwakkeren dat ze de rest van het leven blijft branden bij de leerlingen. Dus ik 
wil graag verder denken dan de afgebakende opleiding van de academie. Soms stopt een leerling 
om bepaalde redenen tijdens het parcours maar ik ben ervan overtuigd dat mijn leerlingen 
allemaal nog hun gitaar zullen blijven vastnemen omdat ze zo een goeie herinnering hadden aan 
mijn lessen. Als ze eventueel zelfstandig verder willen gaan in de muziek of in bandformaties willen 
spelen kan ik hen met mijn ervaring ongetwijfeld de voor en nadelen van een muzikantenbestaan 
schetsen.  
 
 

IV. Seps Singalongsongs 
Vanaf mijn 16e begon ik liedjes met teksten erbij 
te bundelen in een mapje. In de Chiro werd ik al 
snel gebombardeerd tot huismuzikant en werd 
licht gepusht om talrijke kampvuur zangstondes 
op te luisteren. Zo ontstond mijn bundeltje 'Seps 
Singalongsongs'. Een verzameling van populaire 
en minder populaire, meezingbare of 
meespeelbare liedjes. Ik had er zes exemplaren 
van gedrukt die ik random in het rond gooide en 
waar mensen random liedjes uit konden kiezen. 
Het begon met een index met in het begin een 
100'tal nummers. Er was ook een bladzijde voor 
suggesties waardoor het bundeltje nu een 170 tal 
nummers telt [zie bijlage III.]. Nog regelmatig 
worden de bundeltjes in vriendschappelijke 
zangstondes bovengehaald. Uit al deze nummers 
en daarnaast alle nummers die ik al voor mijn 
gitaarlessen heb uitgewerkt, kunnen mijn 
leerlingen kiezen wat ze willen leren. Ik kan dan 
oordelen of het op dat moment in hun technische 
mogelijkheden ligt om het nummer te leren.  
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V. The Jam 
Een van de mooiste muzikale ervaringen is jammen. Echt luisteren naar de andere, daarop 
inspelen, je persoonlijkheid erin leggen en de andere weer inspireren is een ongelooflijk proces 
waar veel menselijke, sociale vaardigheden aan te pas komen. Een goede jammer is een kameleon 
die continu zijn oren spitst naar alle aanwezige melodische, harmonische en ritmische elementen, 
probeert contacten te leggen, inspeelt op wat er zich afspeelt en soms de leiding durft te nemen 
om de jam in een bepaalde richting te sturen. 
 
In het begin van mijn tienerjaren begon ik samen te improviseren met mijn neefjes op blues en 
rock ’n roll. Met Jouk Op De Beek, een klasgenootje uit de steinerschool en huidig drummer van 
Our Wheel of Smoke, jamde ik voor het eerst met drum en gitaar. Niet veel later begon ik met 
metal jams met Koen Verheyden. Die jams nam ik op minidisc op en goot ze in een structuur tot 
eigen nummers. In alle daaropvolgende bands had ik mijn dictafoontje altijd klaar om op te nemen 
en samen met de bandleden zochten we er dan de beste stukjes uit. Toch zeker meer dan de helft 
van alle nummers die ik ooit heb opgenomen zijn zo tot stand gekomen. 
 
Naast het jammen in groepsverband heb ik deelgenomen aan ontelbare jams in binnen- en 
buitenland en zelf heb ik er ook ettelijke georganiseerd. Nu nog trek ik er vaak op uit om in Leuven 
te jammen in cafés als er door bijvoorbeeld Leuven Live blues, funk, jazz of rock jams worden 
georganiseerd. Ik heb tal van voorbeelden waar ik eerst een uur gejamd had voordat ik de eerste 
woorden tegen een muzikant zei. Na een jam zocht ik de persoon op waarmee ik echt een klik had 
gevoeld en altijd bleek dat er achter de muzikant een persoonlijkheid zat die heel goed matchte 
met de mijne. Zo heb ik al ettelijke vrienden voor het leven gemaakt.  
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Die speciale, geestverruimende, leerrijke energie geef ik door aan mijn leerlingen door hen te 
wapenen met een luisterend oor, technische akkoordenskills en de kennis van toonladders en 
solo’s om zichzelf muzikaal te kunnen uitdrukken. 
    
 

VI. Meespelen met originele uitvoeringen 
Doordat ik werk met min of meer bekende songs is er altijd wel een opgenomen versie van het 
nummer te vinden. Ik heb een aangepaste Spotify playlist voor mijn gitaarlessen en van elk van de 
143 liedjes heb ik zelf de partituur uitgeschreven. Ik heb ook verschillende opnames die ik zelf 
gemaakt heb en die ik aan mijn studenten kan doorsturen.  
De leerlingen leren eerst de technieken die vereist zijn voor het nummer en beginnen dan met een 
laag tempo. Ik bepaal de begin-bpm (beats per minute) en dat wordt stapsgewijs opgevoerd tot er 
kan meegespeeld worden met het originele tempo. Deze manier van werken zorgt dat er een 
duidelijk eindpunt is en dat er telkens een nieuwe klankkleur en speelstijl per nummer kan 
besproken worden. Elke opname is anders, met een andere gitaar, met een ander effect, meer of 
minder hoorbaar in de mix, … . De afwerkingsgraad is door de leerkracht en door de leerling goed 
te controleren omdat er constant kan vergeleken worden met de originele versie. Het leren 
luisteren naar andere instrumenten, en ritmisch, harmonisch en melodisch houvast zoeken kan ik 
hen hiermee ook aanleren. Hier kan ik ook teren op al deze jaren bandervaring. Na wat rondvragen 
bij andere leerkrachten aan academies heb ik gemerkt er bij de richting jazz-pop-rock aan de 
academies ook vaak gewerkt wordt met tablatuur. Ik heb altijd al een mix gegeven tussen gewone 
muzieknotatie, tablatuur en akkoordenschema’s en dat is blijkbaar ook in het DKO een gangbare 
aanpak.  
Vanaf de eerste les leren mijn leerlingen werken met een metronoom en moeten ze er eentje 
downloaden op hun gsm. Veel met de metronoom spelen zorgt dat je uiteindelijk een innerlijke 
metronoom gaat ontwikkelen en beter je tempo gaat houden. Dat is zeker een van de sterktes van 
mijn leerlingen en ook een welkome vaardigheid bij het samenspelen met andere instrumenten. 
Op mijn leerlingen kan je vertrouwen en ze zullen zich aanpassen als een ander instrument 
versnelt of vertraagt. 
 
 

VII. Music by ILL ZEPPOS 
Vanaf mijn eerste lessen heb ik zelf partituren samengesteld met eigen manieren om 
aanslagpatronen te noteren onder mijn artiestennaam ‘ILL ZEPPOS’. Zowel bij beginners als 
gevorderden probeer ik een goede balans te vinden in fingerpicking, melodieën spelen en 
akkoordbegeleidingen. Vooral voor de solomelodieën en fingerpicking is het belangrijk om een 
gepast stuk te kiezen voor het niveau waar de leerling zich in bevindt. Daarom heb ik voor elk 
niveau zelf stukken geschreven en arrangementen gemaakt om bepaalde technieken onder de knie 
te krijgen [zie bijlage IV.]. Al van het begin was het mijn bedoeling om zelf ooit een gitaarhandboek 
uit te geven. Daarvoor heb ik na 13 jaar lesgeven al aardig wat stukken verzameld maar ik zou er 
nog enkele bij willen schrijven voor ik naar de uitgever stap.  
 
 

VIII. Leerlingen en de academie 
Ik kan me helemaal vinden in de visie en de missie van de academie. Ik wil die daarom ook zoveel 
mogelijk doorgeven aan de leerlingen en werk mee aan een muzikant die zich thuis voelt in de 
academie. Naast het welbevinden is het belangrijk dat praktische afspraken en deadlines worden 
gerespecteerd. Er wordt veel geëvalueerd en opgetreden en de leerlingen moeten rekening 
houden met die evaluatie in hun studiemethode en leerproces. Daarom is de communicatie en 

https://open.spotify.com/playlist/1DmSWB4RjHu1ATpMC676q4?si=5PPW0bItTdOui0gWj586hw
https://www.youtube.com/watch?v=i5SwIFGwCXg
https://www.youtube.com/watch?v=i5SwIFGwCXg
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begeleiding rond de evaluatie belangrijk. Je moet ze tonen hoe ze zichzelf kunnen evalueren, op 
welke manier de academie evalueert bij procesevaluatie en productevaluatie, welke criteria er 
gehanteerd worden en hoe de resultaten geëvalueerd worden. Als de leerlingen het grotere geheel 
kunnen vatten en zichzelf en hun capaciteiten ergens in de academie kunnen plaatsen, gaan ze 
beter presteren, zal het stressgehalte aanzienlijk verminderen en kunnen ze onvergetelijke, 
positieve ervaringen opbouwen.   
 
 

IX. Leraar en persoonlijke coach 
Als leraar moet je beseffen dat je door les te geven niet alleen de technische kant van het vak 
overbrengt maar ook een opvoedkundige taak hebt. In mijn lessen wordt er niet alleen over de les 
gesproken. Het is goed om te merken dat mijn leerlingen vaak met persoonlijke verhalen, 
problemen en opmerkingen komen. Ze voelen zich op hun gemak en kunnen helemaal zichzelf zijn. 
Elke leerling brengt zijn persoonlijkheid mee en heeft recht op een persoonlijke aanpak zodat hij 
zich optimaal kan ontplooien. Mijn persoonlijke waarden als een positieve ingesteldheid, respect, 
een open geest, empathie, nieuwsgierigheid en gedrevenheid, dringen door in alles wat er tijdens 
de les gebeurt en vormen mee een stukje van hun persoonlijkheid. Je kan bijvoorbeeld mijn 
leerlingen eruit halen als er een concert wordt gegeven door de manier waarop ze opkomen: 
vastberaden, over het algemeen zonder podiumvrees, een beetje nonchalant, een beetje humor in 
de voorstelling, … .  

 
El destino es el camino. Ik probeer mijn leerlingen vooral te laten genieten van het leerproces, het 
moment waarop ze aan het spelen zijn en los te komen van de partituur en de prestatiestress. Dit 
niet alleen op toonmomenten maar ook tijdens de les en tijdens hun oefentraject. Als het leren op 
zichzelf een aangename bezigheid wordt, valt de druk weg en wordt de tijd die erin geïnvesteerd 
wordt, levenskwalitijd. 
 

X.       Organisatie, structuur en communicatie 
a) Lessen 

Ik ben van nature uit zeer georganiseerd en hecht belang aan een heldere communicatie. Dat 
verlang ik ook van mijn leerlingen. Mijn gitaarcursus is geordend in functie van de niveaus van de 
leerlingen en wordt voortdurend geüpdatet. Een korte- en langetermijnplanning opstellen met de 
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leerlingen werkt voor het overzicht en het welbevinden tijdens de lessen.  
 

b) Ouders 
Aan een goede relatie en communicatie met de ouders hecht ik veel belang om verschillende 
redenen. Ze moeten aanvoelen dat hun kroost in een goede, veilige en kwalitatieve leeromgeving 
les krijgt. Ze moeten hun kinderen zorgeloos kunnen achterlaten en zien dat de muziekles een 
positieve invloed heeft op de ontwikkeling. Zij moeten ook hun kinderen blijvend motiveren en 
dragen natuurlijk ook de goede naam van de academie uit naar de buitenwereld. Niet alleen met 
de ouders van mijn leerlingen maar met alle ouders van de vestiging in Lubbeek probeer ik als 
coördinator de contacten zoveel mogelijk te onderhouden.  
 

c) Vakgroepvergaderingen 
Sinds twee jaar neem ik deel aan de constructieve vakgroepvergaderingen voor klassieke gitaar 
aan de academie. Ik heb al heel wat inhoudelijke toevoegingen kunnen doen aan het leerplan en 
ben zeer tevreden met de structuur en de inhoud van de afgelopen vergaderingen. Ik kijk ernaar 
uit om dat met mijn collega’s van jazz-pop-rock ook nog verder uit te bouwen. 
 

d) Pedagogisch coördinator 
Ik moet als pedagogisch coördinator voor ART veel deadlines, lijstjes en opdrachten afwerken en 
ook mijn collega’s het goede voorbeeld geven van organisatie en structuur. Daarnaast sta ik ook in 
nauw contact met de medewerkers van de gemeente, kan ik altijd voor alles terecht bij de 
vriendelijke directies van de scholen, probeer ik waar mogelijk met de ouders zoveel mogelijk 
gesprekken aan te gaan en sla ik graag een praatje met de leerlingen die soms op de gang staan te 
wachten. Deze instelling heeft de voorbije jaren heel wat mooie relaties, onvergetelijke momenten 
en strak georganiseerde events opgeleverd. Ik ben verantwoordelijk voor het materiaal in de drie 
vestigingen waar ik lesgeef en zorg dat iedereen respectvol omgaat met alles wat er gebruikt 
wordt. Een goede communicatie met alle leerkrachten, samen projecten uitwerken met een frisse 
teamspirit, is iets waar ik veel belang aan hecht. Ik ga ook regelmatig langs tijdens de les van 
leerkrachten en heb daar ook al veel kunnen vergelijken met mijn stijl van lesgeven. Ik denk dat ik 
in tussentijd al een constructief, samenhangend en dynamisch team heb gevormd maar het werk is 
nooit af. Daar moet blijvend energie worden ingestoken. 
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XI.       APP ART 
Het artistiek pedagogisch project van de Academie Regio Tienen sprak me aan vanaf het begin van 
mijn aanstelling. De leerling centraal stellen, verbinding maken tussen leerlingen, leerkrachten, 
collega’s en ouders, lesgeven met passie en dit alles in een omgeving waar iedereen zich welkom 
voelt, dat waren ook de waarden die ik in de voorbije jaren had nagestreefd in de 
jeugdmuziekschool in Lubbeek. Ik twijfelde in het begin of ik in een academie zou passen qua 
persoonlijkheid en visie maar dit APP trok me over de streep. Iedereen wordt betrokken in de 
organisatie op een respectvolle manier met een heldere communicatie. Ook hun omschrijving voor 
de interne werking als een GOGh (een gestructureerd organisch geheel) via de Kaizen-methode 
past in de manier waarop ik een organisatie zie functioneren. Binnen de bestaande structuur heb 
ik het gevoel dat er speelruimte is en dat er geluisterd wordt naar nieuwe ideeën en inzichten en 
dat er vooral iets mee gedaan wordt.  
 
 

6. Slot 
 

Ik denk dat ik tot hier een volledig beeld heb kunnen schetsen van mijn ervaringen in het Belgische 
en internationale muzieklandschap. Alles heeft bijgedragen aan de technische en sociale 
vaardigheden die ik op dit moment in mijn rugzak heb zitten. Als ik deze skills weer uitpak en op de 
visie en de missie van de Academie Regio Tienen projecteer, denk ik dat er een groot deel van de 
vereiste kwaliteiten zijn gedekt. Dat neemt niet weg dat er nog hiaten kunnen opduiken die 
opgevuld kunnen worden. In vergelijking met een afgestudeerde muzikale master die aan de 
academie begint, zal ik misschien niet dezelfde virtuoze, theoretische achtergrond hebben maar dit 
kan ik wel compenseren met mijn rijke en brede ervaringen.  
 
Het is niet omdat iemand over bepaalde vaardigheden beschikt, dat hij die ook op een 
kwaliteitsvolle en boeiende manier kan delen met leerlingen. Ik ken genoeg muzikanten die 
technisch beter zijn dan ik, maar ik weet wel dat ik goed ben in het overbrengen van bepaalde 
vaardigheden. Ik heb al veel kunnen bereiken bij een heleboel leerlingen en ben er zeker van dat ik 
hen tot het einde van hun carrière aan de academie kan begeleiden. Ik zal hen vooral de tools én 
de zin meegeven om de rest van hun leven te blijven spelen. 
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7. Sprekend gedicht van een leerling 
 

Dit is een gedicht van een van mijn leerlingen Justine Laporte 07/07/2020. Zij geeft eigenlijk op een 
spontane manier weer welke vonk ik met mijn gitaarlessen wil doorgeven. 
 

De gitaar, het allermooiste instrument, 

dat waarschijnlijk iedereen op de wereld kent. 

Het tokkelding vindt zijn oorsprong bij de oude Griek 

die waarschijnlijk hield van een beetje romantiek. 

De speelmicrobe kreeg ik drie jaar geleden te pakken 

en is dag na dag, week na week, maand na maand nooit gaan verzwakken. 

Voor de dwarsfluit die ik vijf jaar heb bespeeld, 

heb ik mijn aandacht niet meer verdeeld. 

Ik ben een enthousiaste meid, normaal begaafd, 

maar één ding staat vast: ik ben gitaar-verslaafd! 

Ik droom over noten en akkoorden, 

ze komen uit mijn gitaar als vloeiende woorden. 

Ben ik boos, droevig, bang of ziek, 

slechte gevoelens blijven nooit lang, ze vinden hun weg in elektrisch of klassiek. 

Van mijn leraar krijg ik elke week heel moeilijke stukken toegewezen, 

ze zijn voor mij een uitdaging waarvoor ik keer op keer word geprezen  :-):-). 

Mijn gitaar, momenteel mijn passie en mijn leven… 

Hopelijk duurt dit gevoel nog heel even … en veel langer … en veel langer … en veel langer … 
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8. Bijlagen 
 
I. Index stukken voor volwassenen arrangements by ILL ZEPPOS 

Nr. Track bpm Nr. Track bpm 

1 Rattle my heart 128 56 Fade to black- kids 224 

2 Lola 128 57 Country roads 175 

3 Pack up 136 58 9 Crimes – Damien Rice 145 

4 Smoke on the water 115 59 Master of Puppets 110 

5 Manu Chao -Me gustas –Mentira 150 177 60 Street Spirit 138 

6 Daar is de lente  146 61 Californication 192 

7 Knockin on heaven’s door 132 62 Fast Car 100 

8 House of the rising sun 82 63 One- kids 202 

9 Redemption Song 114 64 You make me feel 106 

10 Cowboys & Roses – Ill Zeppos - kids 166 65 No Woman No Crime 157 

11 Beat it 139 66 Sinshine of your love 117 

12 Michel 122 67 Every breath you take – Police 118 

13 Someone like you 136 68 Jolene 209 

14 Black Adder 120 69 Amalfi  138 

15 Hey Brother - Avicii 125 70 Sacrifice me 140 

16 Wonderful tonight 189 71 Karma Police 145 

17 Climbing Clouds – Ill Zeppos- kids 200 72 Admiral freebeer – nothing else 188 

18 Behind blue eyes 122 73 Use Somebody  134 

19 Djeemz Bont – Ill Zeppos- kids 120 74 Summer of 69 138 

20 Blues Lee – Ill Zeppos- kids 120 75 Pink Panter 110 

21 Scales en toonladders 250 76 Come as you are  120 

22 Bach Cantate 147 210 77 Polly 115 

23 Wish you were here 118 78 Nobody’s wife 98 

24 Always look on the bright side of life 120 79 To live is to die 208 

25 The Joker & Superfreak- kids 150 80 Hey Jude 154 

26 Paint it Black- kids 160 81 So tinha de ser com voçe 112 

27 Swingin strings  130 82 I will wait – Mumford & Sons 130 

28 Bagagedrager 105 83 Set fire to the rain 209 

29 Smooth Criminal 119 84 Starwarz 105 

30 Shatterhand – Ill Zeppos- kids 180 85 Dust in the wind 188 

31 Viva La Vida – Coldplay 138 86 Call of Ktulu 137 

32 Tango Tanga – Ill Zeppos- kids 115 87 Tears in Heaven 156 

33 Zotte morgen  208 88 Somebody that I used to know 130 

34 Wonderwall 175 89 The battle of Jericho  120 

35 Cannonball – Damien Rice 148 90 Meta Sequoia 140 

36 Het is een Nacht 138 91 Girl from Ipanema 130 

37 Hallelujah 214 92 Cry Me A river 56 

38 I wish 212 93 Piensa en mi 166 

39 How Bizarre 126 94 Wave 120 

40 Jessie J - Nobody’s Perfect 140 95 Hotel Caifornia 150 

41 Time of your life  187 96 Scarborough Fair 188 

42 Lemon tree 143 97 Nothing Else Matters 143 

43  Angie 136 98 Under the Bridge 168 

44 Arregato – Ill Zeppos- kids 143 99 Sunny 114 

45 Yesterday 98 100 Spanish guitar blues 120 

46 Big me 130 101 Classical Gas 130 

47 Favorite things- kids 180 102 One Note Samba 175 

48 Hard times 161 103 Swing ‘59 100 

49 Blues  130 104 Sunday Morning Overcast 115 

50 Let it be  141 105 Jeux Interdits 109 

51 Scales practice en toonladderoefening 300 106 Milonga 122 

52 Malagueña 180 107 Valsa sem nome 160 

53 Purple Haze 217 108 Norteña 130 

54 Samba  108 109 Verano Porteño 115 

55 Ironic 173 110 Isaac albeniz asturias 180 
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II. Arrangements by ILL ZEPPOS 
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III. Index Sepsingalongsongs 
 

BAND SONG PAGE 

4 Non Blondes What’s up 85 

AC/DC Back in Black 44 

AC/DC Rock ‘n roll ain’t noise pollution 43 

AC/DC Rocker 45 

AC/DC Shoot to thrill 70 

AC/DC Sin City 69 

AC/DC The Jack 46 

AC/DC Thunderstruck 67 

AC/DC You shook me all night long 68 

Admiral Freebeer Nothing else to do 147 

Alanis Morissette Ironic 143 

Anouk Nobody’s wife 72 

Anouk Sacrifice me 83 

Anouk Michel 114 

Aretha Franklin You make me feel 137 

Avicii Hey brother 136 

Belgian Associality Bompa Punk 57 

Belgian Associality Den afwas 94 

Belgian Associality Em is duud 60 

Belgian Associality Kriep - Kriep 59 

Belgian Associality Morregen 93 

Belgian Associality Sex met u 58 

Beyonce Halo 123 

Bob Marley No woman no criMe 10 

Bob Marley Redemption song 11 

Bodycount Evil Dick 101 

Boudewijn de groot Verdronken vlinder 52 

Brian Adams Summer of soixante neuf 149 

Bruno Mars When I was your man 119 

Carlos Jobim The girl from Ipanema 40 

Clouseau Daar gaat ze 53 

Coldplee Viva la vida 141 

Counting crows Mr. Jones 87 

Cpex Asbak 80 

Cpex Boecht van Dunaldy 79 

Cpex Dikke Lu 81 

Cpex Foorwijf 103 

Cpex Pinokkio 104 

Cpex Vindegij mijn gat 82 

Deus Roses 77 

Dolly Parton Jolene 145 

Ed Schapen Sheeran Thinking out loud 112 

Ed Schapen Sheeran Autumn leaves 115 

Ed Schapen Sheeran Lego House 120 

Eric Clapton Layla 9 

Eric Clapton Tears in heaven 8 

Eric Clapton Wonderfull tonight 99 

Everlast Ends 41 

Everlast Whats it like 42 

Extreme More than words 98 

Foo Fighters Big me + For all the cows 47 
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Fools Garden Lemon tree 88 

Gers Pardoel Bagagedrager 140 

Gloria Gaynor I will survive 49 

Gorki Mia 51 

Gotye Somebody that I used to know 152 

Greenday Good riddance 48 

Guns ‘n Roses Knockin’ on heavens door 18 

Guns ‘n Roses Paradise City 17 

Guns ‘n roses Sweet child o’ mine 19 

Guus Meeuwis & Vagant Het is een nacht 54 

Hooverphonic Amalfi 116 

Ill Zeppos & The BIS My butt hurts 157 

Ill Zeppos & The BIS Pussy car 158 

Jan De Wilde Daar is de lente 135 

Jason Mraz I'm yours 133 

Jeff Buckley  Hallelujah 132 

Jewel Morning song 86 

Jewel Save your Soul 127 

Jewel You were meant for me 128 

Jimi Hendrix Hey Joe 32 

Jimi Hendrix Purple Haze 31 

Joan Osbourne What is god was one of us 56 

John Denver Country roads 30 

K’s choice Not an addict 95 

K’s choice Old woman 96 

Kansas Dust in the wind 156 

Kings of Leon Use somebody 148 

Koop Summersun 126 

Krezip I Apologize 125 

Lady Gaga & Bradley Cooper Shallow 111 

Lenny Kravitz Are you gonna go my way 34 

Lenny Kravitz Heaven Help 117 

Les Sultans  La poupée qui fait non 134 

Lianne La Havas Forget 122 

Life of Agony Lets pretend 75 

Life of Agony Underground 76 

Machine Head (The Police) Message in a bottle 6 

Madonna Like a virgin 92 

Marc Anthony Flor Pálida 121 

Marco Borsato De meeste dromen zijn bedrog 50 

Metallica Enter Sandman 15 

Metallica Fade to black 62 

Metallica Hero of the day 61 

Metallica Mama said 64 

Metallica Master of Puppets 65/66 

Metallica Nothing else matters 13 

Metallica One 14 

Metallica Sanitarium 63 

Metallica The unforgiven 16 

Monty Python Always look on the bright side 139 

Mumford & Sons I will wait 151 

Nick Cave The Wild Rose 21 

Nina 99 Luftballons 89 

Nirvana Come as you are 26 
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Nirvana Lithium 28 

Nirvana Polly 27 

Nirvana Smells like teen spriti 29 

Noordkaap Kou van u 131 

Owaysis Wonderwaal 142 

Phille Collins You'll be in my heart 129 

Pink Floyd Wish you were here 138 

Prince Purple rain 33 

Queen Crazy little thing called love 36 

Radiohead Street spirit 84 

Radiohead Karma Police 146 

Rage Against The Machine Bombtrack 105 

Rage Against The Machine Killing in the name of 106 

Ray Charles Hit the road Jack 91 

Red Hot Chili Peppers My Friends 4 

Red Hot Chili Peppers Other side 1 

Red Hot Chili Peppers Road trippin 2 

Red Hot Chili Peppers Scar tissue 3 

Red Hot Chili Peppers Under the bridge 5 

Rolling Stones Angie 39 

Run DMC & Aerosmith Walk this way 74 

Sepultura Refuse/Resist 107 

Sepultura Slave new world 110 

Sepultura Territory 109 

Sepultura (Black Sabbath) Syptom of the universe 108 

Simon & Grafunkel Scarborough fair 7 

Simon & Grafunkel Sound of silence 97 

Sinead o’ Conner Nothing compares to you 12 

Skunk Anansie Weak 20 

Skunk Anansie Hedonism 124 

Sound of music R.R.&O.H. My Favorite things 154 

Suicidal tendencies I’ll hate you better 78 

The Animals The house of the rising sun 35 

The Beatles Hey Jude 22 

The Beatles Let it be 25 

The Beatles Michelle 71 

The Beatles Norwegian wood 23 

The Beatles Yellow Soepterrine 24 

The Beatles Here comes the sun 130 

The Beatles Blackbird 150 

The Beatles  Yesterday 26 

The Broken Circle Breakdown If I needed you 113 

The Clash Should I stay or should I go 90 

The Cranberries Zombie 55 

The Cure Boys don’t cry 73 

The Eagles Hotel California 153 

The Kinks Lola 38 

The Police Every Breath You Take 118 

The Scabs Hard times 37 

The Who Behind blue eyes 102 

Tracy Chapman Fast car 144 

Urbanus De aarde 155 
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IV. Composities ILL ZEPPOS 
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