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Roemrijk rockverleden komt
weer even tot leven
PROGRAMMA OVER ICHTEGEMSE ROCK-
SCÈNE OP CARINA RADIO OP 1 SEPTEMBER
ICHTEGEM Op donderdag 31 augustus wordt de ra-
diotiendaagse op de Tramstatie feestelijk geopend. De
volgende dag, vrijdag l september, presenteert bier-

prpefclub The Eiciediecies een radioprogramina over

delchtegemse rockscene. Muziek en interviews moe-

ten de vele Ichtegemse rockgroepjes uit de voorbije

decennia weer doen verrijzen. Het programma is te

beluisteren op Carina Radio, maar ook live te volgen

op het radioterras op het bedrijf Mispelon in de Hu-
go Vemeststraat, waar The Eiciediecies die avond de

glazen vullen.

DOOR HANNES HOSTEN

Net zoals twee jaar terug is de

tiendaagse revival van Carina Ra-

dio te volgen op de radio via 97.3

FM en op www.
tramstatie-ichtegem.be. Carina

zendt weer uit vanuit het oude

tramstel op de site-Mispelon en

iedereen kan daar tien dagen lang

ook naartoe komen om bij een

drankje van de sfeer te komen

proeven. Er staan heel wat activi-

teiten gepland, zoals op vrijdag l
september het radioprogramma
>^-ind het Ichtegemse rockverle-

den.

"Onze bierproefclub heeft zijn lo-

kaal op de site-Mispelon. We zijn
er dus een beetje thuis", verklaart

David Van Moerkercke waarom

de Eidediedes meewerken aan de

radiotiendaagse. "Vorig jaar vler-

den we onze 20ste verjaardag met
een optreden van Bïazzy Juice en

dat werd een groot succes. We wü-

len graag nog eens naar buiten

treden. Bovendien hebben enkele

van onze leden een rockverleden:

Ben Mispelon, Steven Vierstraete

en ikzelf speelden in rockgroe-

pA, Koen Paepe is nog altijd ac-

tiefbij Blazzy Juice."

'T WIT PAARD
m de jaren 80 en 90 beleef-

den de Ichtegemse rockgroepjes

hoogdagen. Opvallend is wel dat
in heel wat verschillende groepen

teJIÏPns dezetfde mensen terug-

kwamen. "Wij behoren tot de

jongste generatie", vertelt Davld,
zelf 40 jaar en samensteller van

het programma. "De eerste gene-

ratie is wat ouder dan wij, maar
ï'Jffn.siïl zijn we geboren in de

jaren 60 en 70. Er is wel wat mate-

riaal opgenomen van Ichtegemse

bands. Die muziek zal te horen

zijn in ons programma, afgewis-
seld met live interviews met enke-

Ie hoofdrolspelers."

"Zelf kwam ik destijds veel in café
'T ^vit Paard, bij Gilbert Vanroose

en Rita Steen", herinnert David

zich. "Daar vonden heel wat op-

ti.A^ns plaats en ik bleef er regel-

matig plakken. Op een bepaald

moment zocht de groep FuUtLme

Canard een nieuwe zanger. De

andere groepsleden zijn toen per-

soonlijk bij mij thuis gaan vragen
- ook aan mijn ouders - of ik bi]

de groep mocht komen. Het was
goed zolang mijn studies er niet

onder leden. Dat was niet het ge-

val en zo bleef ik enkele jaren de
zanger van Fuütime Canard. We

brachten stevige gitaarrock en

speelden zo'n 55 optredens in

West- en Oost-Vlaanderen."

LESBIANS
Ben Mispelon is nog een Eiciedie-

cie met een rockverleden. "In de

jaren 90 vonden enkele keren de

Gerrefeesten plaats", vertelt hij;

"Daar ontstond het idee om mu-

ziek te maken met Bart Provoost,

Bjöm Hoorelbeke, Wesley Jaques

en wijlen Torn Provoost. De

meesten kwamen uit de KSA. We

maakten grappige Nederlandstali-

ge nummers, maar in deze sa-

mensteUing traden we nooit op en

hebben we zelfs maar kort gerepe-

teerd. Maar ik had de smaak te

pakken en kon als bassist terecht

Enkele Eiciediecies in de studio van waaruit straks het radioprogramma over het lchtegemse rockverleden zal
worden uitgezonden. We zien v.l.n.r. Ben Mispelon, die in heel wat rockgroepen speelde, voorzitter Michael

Broucke, Hannes Hosten, die mee presenteert, en David Van Moerkercke, zelf oud-rocker, presentator en samen-

steiler van het programma. (Foto HH)

bi] een reeks andere groepen: de
death metalband Existence De-

nied. Los Hombres Calientes en

Cherry Bomb."

David en Ben speelden ook sa-

men en wel in de groep Lesbian

Spanking Infemo, tot nu toe de

laatste Ichtegemse rockexploot.
Ook de andere 'Lesbians' waren

vaste waarden uit het rockleven

van het dorp: Luc Declerck, Fabi-

an Kyndt, René Andries en Toon

MuyUe. "We speelden eigenlijk

eenmalig op het verjaardagsfeest-

je van Eddy 'Hummeltje' Ingel-

brecht, nog zo'n Ichtegems rocld-

coon", weet David nog. "Maar

door de grote vraag kwamen er

alsmaar nieuwe optredens, hoe-
wel we altijd maar weer zeiden dat

het de laatste keer was. Ons laat-

ste optreden dateert alweer van

2013, maar zeg nooit nooit."

(lacht)

«HET KITTELT NOG"
"Op een bepaald moment voel je

dat het op is en dat de goesting

een beetje weg is. Dan ga je in

vriendschap uit elkaar", legt David

uit waarom al die rockgroepen in-

tussen verdwenen zijn. "Maar

toch kittelt het nog hoor. Ik sluit

zeker niet uit dat ik weer muziek

ga maken, als ik ooit weer wat

meer tijd heb."

"Ik zou ook wel nog willen spe-

len", zegt Ben. "Als ik de juiste

mensen tegenkom, zou het best
kunnen dat ik ooit weer in een

groepje stap."
Waarom Ichtegem zoveel rock-

groepjes telde? "Het klinkt mis-

schien raar, maar café 't Wit

Paard had daar veel mee te ma-

ken", zegt David. "Al die Ichte-

gemse rockers kwamen er over de

vloer. De helft van wie daar aan de

toog zat, speelde in een groep.

Daar vonden we elkaar en we

mochten er optreden. Intussen is

het café verdwenen, maar we zit-

ten nu ook in het digitale tijdperk.
Jongeren luisteren liever naar
elektronische muziek. Vandaag

heb je dan ook veel meer dj's.

Maar het bUjft toch leuk om onze
rockscene nog eens tot leven te
wekken."

De lchtegemse Rockscene op

Carina Radio, vrijdag 1 septem-

ber van 21 tot 23 uur.

Druk op de Tramstatie
ICHTEGEM Vanaf donderdag 31 augustus barst het geweld weer los op dé Tramstatie. Zowel op Carina
Radio als om en rond de studio op het bedrijf Mispelon in de Hugo Vemeststraat is tien dagen lang van
alles te beleven. Iedereen is elke dag welkom op het radioterras.

Op donderdag 31 augustus be-

gint om 14 uur in Westouter een

rit van de Belcanto Classics naar

de Tramstatie in Ichtegem. Deel-

nemers zijn onder meer Guido

Belcanto en Guy Swinnen van

The Scabs. Om 17.30 uur komen

zij aan in Ichtegem en om 18
uur wordt de tiendaagse officieel
opgestart. Om 19 uur knipt

Vlaams minister van Cultuur

Sven Catz het lint door en daar-

na brengen Guido Belcanto en

Guy Swinnen nog een minicon-

eert.

Op vrijdag l september staat
naast het radioprogramma van

VC The Eiciediecies over het
ïchtegemse rockverleden (zie

hierboven) ook een lezing van de
bekende kmderpsychiater Peter
Adriaenssens op het program-
ma. 'Liefde in tijden van angst',

zo luidt het thema. De lezing
wordt muzikaal ingeleid door
WiUem Vermandere, peter van

de Tramstatietiendaagse. Af-

spraak om 19.30 uur in GC De

Ster. Kaarten kosten 8 euro - ten
voordele van Te Gek!? ~ en zijn

verkrijgbaar bij dagbladhandel
Sonja, Engelstraat 7.

KUNSTENAARSDORP
Op zaterdag 2 september vind je
vanaf 15 uur een kunstenaars-

dorp op het radioterras. Irénée
Duriez. Dirk Santens, Mia Mo-

reaux, Ruben WiUaert, Koen

Vandewalle, Peter Vandercruys-

se en Veronique Demuynck znl-
len er live aan het werk zijn.

Hun werken worden tijdens de

tiendaagse per opbod verkocht
voor Te Gek!?

Op zondag 3 september is er om

11 uur een aperitiefconcert met

3D, de band van Dimitri Jacobs
(bas) uit Ichtegem, Dirk Beselae-

re (piano) uit Eernegem en Dirk
Vandelanotte (zang) uit Oost-

kamp. Deze drie doorwinterde

rockers leven zich uit met num-

mers van onder meer Leonard

Cohen, Torn Waits en Arno. Op

zondagnamiddag is er een tea-

room en om 17 uur is er een

concert van Het Onderspit, de
groep rond de broer van Wannes

CappeUe. (HH)


