
HET MAGAZINE



Op al deze momenten hebben we als podium het verschil mogen maken.  
Mijn wens voor de komende 10 jaar is dat Gebouw-T een fijne plek is én blijft 
voor mensen met een hart voor muziek. Een plek om samen te komen en 
jezelf te ontwikkelen. Hopelijk kan dit snel weer en kunnen we Bergen op 
Zoom weer een stukje mooier maken met onze verbindende factor: muziek!

Later dit jaar zullen we samen proosten op het 10-jarige bestaan van 
Gebouw-T en haar verjaardag vieren tijdens een mooi evenement!

GERT-JAN DE KOSTER – BESTUURDER
NAMENS HET GEBOUW-T TEAM

Denk ik aan de hoogtepunten van 10 jaar Gebouw-T, dan drijven er ontzettend 
veel bij me boven. De vele bijzondere evenementen waarvan steeds weer 
een veelzijdig publiek geniet. Het openingsweekend waarin we als piepjonge 
organisatie duizenden bezoekers over de vloer krijgen in vier dagen tijd. Ons 
eerste grote concert van Beth Hart. Op De T, waarmee we keer op keer een 
laagdrempelig festival wegzetten voor heel Bergen op Zoom. Maar ik denk ook 
zeker aan de geweldige groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzet voor 
Gebouw-T. En laat ik de studenten van CURIO niet vergeten, die hier vier dagen 
per week aan hun toekomst werken. Of de artiesten die hier zijn doorgebroken.

VOORWOORD
Tien jaar geleden... Ik weet het nog als de dag van gisteren. Gebouw-T staat op 
dat moment nog in de kinderschoenen en op mijn eerste werkdag kom ik het 
stadskantoor binnen met beschuit met muisjes omdat Fay, mijn dochter geboren 
was. De beleidsstukken en haalbaarheidsonderzoeken worden aan mij overhandigd 
door Gerlof Jorritsma en Ilse Schijvenaars. Zij praten mij van top tot teen bij en de 
ontwikkeling van Gebouw-T belandt in een andere fase. Het team begint zich te 
vormen: Cees Snellink brengt het onderwijs in de praktijk. Gilly Verrest is druk met 
het benaderen van de boekingskantoren en programmalijnen en Chris Kats is aan 
boord voor de vrijwilligers en de administratie. Arjette van Gorsel coördineert de 
marketing en Peter Janssen pakt de rol op van beheerder. Zelf ben ik drukdoende 
naar de verdere invulling en concretisering van de organisatie door het maken 
van het ondernemingsplan van Gebouw-T. Hoe gaan we ons als poppodium op de 
kaart zetten? Hoe ziet de organisatie eruit? Hoe werkt de organisatie in de partij 
en wat is ieders rol en hoe betrekken de vrijwilligers, stagiaires en bedrijfsleven? 
Een groot avontuur waarin we ontzettend mooie dingen hebben neergezet.
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NICKY (21)   
PRODUCER, MUZIKANT, (STUDIO-)TECHNICUS 
“Het leukste aan de lessen vond ik de vrijheid om 
je eigen creativiteit te gebruiken. Zelf een idee 
verzinnen en uitvinden wat er voor nodig is om 
dat idee uit te kunnen voeren. De grootste les 
die ik daarnaast heb geleerd is dat je niet moet 
afwachten, maar duidelijke doelen voor jezelf 
moet stellen. Dit zorgt ervoor dat je een punt 
hebt om naartoe te werken en bij tegenslagen 
goed weet waarvoor je het doet. Dit maakt het 
dan makkelijker om door te pakken.”

EDUCATIE IN DE SPOTLIGHTS:  
DE UNIEKE SAMENWERKING 
TUSSEN CURIO EN GEBOUW-T 
Maar liefst drie dagen per week fungeert  
Gebouw-T als klaslokaal van CURIO voor de 
opleiding Podium- en Evenemententechniek.  
De overige vier dagen draaien de studenten mee 
tijdens producties in Gebouw-T. Hoe is deze 
samenwerking tot stand gekomen en wat betekent 
dit voor beide partijen? 

EDUCATIE IN DE SPOTLIGHTS 
Tien jaar geleden geeft Cees Snellink nog les aan zijn studenten 
in een fabriekshal. Gerlof Jorritsma is vanuit de gemeente 
Bergen op Zoom op dat moment aangesteld als coördinator in 
het opzetten van een poppodium. De twee kruisen elkaar en de 
combinatie van educatie en de podiumwereld wordt gesmeed, 
met Cees als brug tussen de popwereld en het onderwijs. 
Cees: “Door bij elkaar in de keuken te kijken, versterken we 
elkaars krachten. Het onderwijs brengt structuur waar de 
popwereld meer ad hoc is, en het zorgt voor levensechte 
simulatie voor de studenten. Deze wisselwerking tussen die 
twee werelden vind je eigenlijk nergens.”

PRAKTIJK EN THEORIE IN 1 GEBOUW:  
DE ULTIEME SAMENWERKING MET CURIO
De studenten leren bij Gebouw-T dat de wereld geen klaslokaal 
is, maar een echte werkelijkheid. Cees: “De insteek was om 
een levensechte leeromgeving te creëren. Een plek waar 
studenten spelenderwijs het vak leren, door te denken en 
handelen vanuit hun eigen achtergrond. Ook voor Gebouw-T 
heeft het voordelen: door er met een onderwijsblik naar te 
kijken, wordt er beter gebruik gemaakt van de ruimtes en alle 
apparatuur die nodig is.” 

DE KUNST VAN HET LEREN 
Volgens Cees leren de studenten hier om ‘kunst te 
transporteren van het podium naar het publiek’. Het gaat 
dus verder dan het kennen van de juiste apparatuur. “In de 
basis gaat het niet om de spullen, maar om een idee dat je wil 
omzetten of een emotie die je wil projecteren. De truc is om 
die ideeën in hun hoofd om te zetten in iets tastbaars. En ja, 
daar hebben we dan de goede spullen voor nodig. Vaak is dat 
hoog technisch en dat leren we ze hier. Met de apparatuur die 
dit gebouw te bieden heeft, kunnen we ze dat ook leren. De 
apparatuur hier is van wereldklasse. Dit zorgt er dan weer voor 
dat het aantrekkelijk is voor de grotere artiesten. We zijn dus 
ook beter in staat om de klant te bedienen.”

“Samen maak je een 
betere organisatie”
 

CEES SNELLINK  - STAFDOCENT PODIUM-EN EVENEMENTENTECHNIEK CURIO  

EN HOOFD TECHNIEK GEBOUW-T 

CONCERTZAAL ALS COLLEGEZAAL
De opnameruimtes, de grote zaal, de studio: stuk voor 
stuk zijn het leer- én later misschien wel werkplekken voor 
de studenten. Maandag tot en met donderdag krijgen 
de leerlingen les, de weekenden worden gebruikt voor 
bijvoorbeeld de praktische examens die de leerlingen af 
moeten leggen. Zodra ze de opleiding hebben afgerond, 
krijgen ze de mogelijkheid om te blijven. Cees: “Afgestudeerde 
studenten krijgen hier ruimte om verder te gaan als technicus 
en zo hun kennis en vaardigheden uit te kunnen bouwen. 
Zo kunnen ze Gebouw-T gebruiken als springplank naar de 
volgende plek.”

WAT BETEKENEN CURIO EN GEBOUW-T VOOR ELKAARS TOEKOMST? 
In de afgelopen 10 jaar kregen meer dan 300 studenten les 
binnen deze muren. Gebouw-T heeft een belangrijke functie 
bekleed voor al deze voormalige studenten. “Wat Gebouw-T 
biedt, gaat veel verder dan wat je ziet en hoort tijdens een 
twee uur durend concert. We leiden hier een deel van de 
jeugd op, zodat ze in de toekomst ideeën gaan omzetten en 
uitdagingen aangaan die iets goeds betekenen voor iedereen in 
deze stad. Als je de jeugd geen toekomstperspectief biedt en 
ze niet leert om te gaan met uitdagingen die er altijd gaan zijn 
en komen, dan heb je als stad geen toekomst. En die toekomst 
kun je niet uitstellen!”

FLORAN (23)
KINLY, ZZP’ER GEBOUW-T
“Vanaf dag 1 leerden we hoe we met de techniek 
om moesten gaan. De ene week zat je in de zaal, 
de andere week in de studio of bij de monitor.  
Zo krijg je alle aspecten mee.”

WALTER (24)
GELUIDSTECHNICUS THEATER DE MAAGD, 
FREELANCE GELUIDSTECHNICUS 
“Les krijgen in een poppodium is erg dicht bij 
de werkelijkheid waar je enorm veel van leert. 
Aan de studenten die net zijn begonnen of gaan 
beginnen wil ik als tip het volgende meegeven: 
Gebruik je creativiteit, en verzin iets nieuws.  
Copy paste kunnen we allemaal, maar jouw 
creativiteit is uniek!” 

TIM (18)  
FREELANCE GELUIDSTECHNICUS, 3E JAARS 
STUDENT PODIUM- EN EVENEMENTENTECHNIEK 
“Het leukste aan les krijgen in Gebouw-T is de 
praktijk met de popschool waar wij een bandje 
konden mixen op zowel front of house als 
monitors. Alles is een grote les!” (OUD-) STUDENTEN  

AAN HET WOORD
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10 JAAR T DOOR 5 PAAR OGEN
Zonder vrijwilligers geen Gebouw-T. Geen barmensen, geen lichtmensen, geen geluidstechnici, geen foto’s achteraf 
op de socials, geen schone zalen, geen muziek voor en na de show. Gebouw-T is een ontmoetingsplek voor creatief 
talent, maar het heeft voor haar vrijwilligers ook een maatschappelijke functie. Zo ook een aantal vrijwilligers die al 
vanaf de eerste dagen meedraaien. SUUS (schoonmaak), ARNOUT (hospitality, huisdichter), FRITS (kaartverkoop), 
HELMA (garderobemedewerkster) en WILFRIED (geluidstechnicus) vertellen hun verhaal. 

Hoe komen al deze namen bij Gebouw-T terecht? SUUS is na de bouw 
van het poppodium werkzaam als bouwopruimer. Als hij hoort dat er 
vrijwilligers worden gezocht, neemt hij meteen contact op. “Toen was 
het zo geregeld!” ARNOUT komt door een tip van zijn vrouw bij het 
podium terecht. “Ik werkte in mijn baan bij De Pul in Uden altijd al graag 
met bands.” FRITS meldt zich na de infoavond in het tijdelijke kantoor 
van Gebouw-T in de Blauwehandstraat. HELMA: “Ik ben gewoon graag 
onder de mensen en word blij van leuke bandjes.” WILFRIED komt als 
geluidstechnicus van Het Land van Ooit. Na zijn burn-out belandt hij bij 
Gebouw-T.

Tijdens hun dienst bij Gebouw-T hebben ze allemaal een eigen doel 
voor ogen. HELMA: “Ik wil die dag lol hebben en er een leuke avond van 
maken. Daar haal ik het plezier uit.” ARNOUT: “Ik heb soms een uur of 
acht een band onder mijn hoede en ik zorg voor ze. Het mooiste vind ik 
de soundcheck, als ze nog in hun normale kloffie op het podium staan. Je 
leert zo een hoop leuke mensen kennen.” Voor FRITS is het belangrijk dat 
zowel de bezoekers als zijn collega’s het naar hun zin hebben. WILFRIED 
houdt van de wisselwerking die hij met de band heeft. “Ik vind het fijn 
om met muzikanten te werken en ze, en daarmee ook het publiek, van 
goed geluid te voorzien.” SUUS: “Mijn doel is om Gebouw-T met een leuke 
ploeg mensen schoon en netjes na ieder evenement achter te laten zodat 
onze gasten met veel plezier naar Gebouw-T terug blijven komen.”

Wat vonden ze zelf het leukst aan tien jaar T? WILFRIED heeft een hoop 
mooie herinneringen. Van het ‘broederschap’ van New Cool Collective 
die tegen hem zeggen dat hij er ook bij hoort, de knuffel van Beth Hart, 
Thé Lau die hem om advies vraagt om het publiek te vragen naar hun 
favorieten en die keer dat Her Majesty hem tot tranen roerde achter 
de mengtafel. SUUS vindt het leuke aan Gebouw-T de omgang met zijn 
collega’s. “De laatste tien jaar zijn voorbij gevlogen! Ik hoop nog eens tien 
jaar vol te kunnen maken.” HELMA: “Het mooiste vond ik de eerste keer 
dat ik de Rootsriders zag optreden, ik heb de hele avond gedanst!” FRITS: 
“Vrijwilligerschap geeft mij de vrijheid me in te zetten in de taken die me 
liggen en tegelijkertijd wel kunnen meegenieten bij muziek die geboden 
wordt.” ARNOUT: “Het mooiste vind ik de samenwerkingen met DeWolff. 
Die band is al een paar keer langs gekomen in Gebouw-T en ik heb ze drie 
of vier keer mogen ontvangen. Het zijn hele gewone jongens die ook nog 
eens prachtige muziek maken.” 

Allemaal vrijwilligers met ieder een eigen achtergrond, verhaal en 
beleving. Maar wat ze stuk voor stuk het mooiste vinden aan het 
vrijwilligerschap? Dat ze iets toevoegen aan de avond. Dat ze belangeloos 
mensen, bands en het publiek helpen. Zo blijkt maar weer: de liefde voor 
muziek is sterker dan wat dan ook!

DE MOOISTE FOTO’S UIT 10 JAAR GEBOUW-T
‘Gelukkig hebben we de foto’s nog’. Onze huisfotografen kozen hun favoriete foto´s. Ook zij zetten zich in als vrijwilliger voor Gebouw-T 
om de mooiste platen te schieten.

FRANK VAN ES - 666 THE NIGHTMARE

ERWIN KLOMP - FISHBONE

LOTTE BROUWERS - THE DIRTY DADDIES

TONNIE WESTERBEKE - REVAMP

NICOLE CRUSIO - THE KIK MARK VAN LOON - WILD ROMANCE HARRIJ STEKEL - DE DIJK

FOTO: HARRIJ STEKEL

FOTO: ERWIN KLOMP

FOTO: HARRIJ STEKEL
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Al meer dan 10 jaar! In aanloop naar dit jubileum werd afgelopen 
oktober de campagne ‘Gebouw-T Leeft!’ gelanceerd. Een selectie 
van 10 vrijwilligers stond centraal. Van een vrijwilliger die al jaren 
achter de bar staat in Gebouw-T, een CURIO-student Podium- en 
Evenemententechniek tot productiestagiair, huis-DJ en lid van de 
Raad van Toezicht. Een divers gezelschap. Tekstschrijver Lucas 
Boot voelde ze uitgebreid aan de tand en liet ze vertellen over 
hun passie en wat Gebouw-T voor ze betekent. Verhalen achter 
de gezichten die je misschien wel eens bij Gebouw-T hebt zien 
rondlopen. Ze stelden bovendien allemaal hun top 10 favoriete 
liedjes samen. In oktober, november en december van vorig jaar 
hing een selectie van alle portretten prominent als A0-poster door 
de stad Bergen op Zoom. Deze posters werden ontworpen door 
vaste huisstijlontwerper Jeroen Peetoom.

GEBOUW-T LEEFT!
TERUGBLIK 

“De zin ‘Gebouw-T is meer dan een gebouw’ is de afgelopen tijd vaak 
gevallen. Juist op dit moment, in deze situatie blijkt maar weer dat 
Gebouw-T zoveel meer is. Gebouw-T is een begrip dankzij de mensen die 
er werken. We mogen zo ontzettend dankbaar zijn voor de diverse groep 
aan mensen die we in huis hebben”, stelt onze vrijwilligerscoördinator 
Floortje Jochems. “Een groep die zich ondanks verschillende 
achtergronden en persoonlijkheden toch inzet voor die gezamenlijke 
passie: het mogelijk maken van culturen in al haar vormen. Technici, 
barmedewerkers, kaartjesscanners, DJ’s, schoonmakers: stuk voor 
stuk, voor en achter de schermen, zijn jullie de echte bouwstenen van 
Gebouw-T.”

De fotograaf Nick Franken had bij de campagne één doel voor ogen: 10 
vrijwilligers van Gebouw-T zo puur mogelijk op de foto zetten. Spontaan. 
Echt. Menselijk. Nick benadrukt de spontaniteit van deze fotoshoot: “Ik 
heb vooral niet gezegd hoe ze moeten kijken. In deze portrettenreeks 
zie je spontane blikken, droevige blikken, boze blikken. Dat is allemaal 
in het proces ontstaan. De één zit zekerder in z’n vel dan de ander. Juist 
dat is tof om te zien: iedereen is zichzelf! Bij elk model is de herkenbare, 
rode T op het gezicht geschilderd. Wie goed kijkt, ziet dat alle T’s anders 
zijn. Wat past bij welke persoonlijkheid? Daar hebben we naar gekeken: 
iedereen blijft dicht bij zichzelf.” Over heel veel dingen is bewust 
nagedacht. “De modellen hebben zich echt blootgegeven. Je ziet geen 
kleding op de foto. Geen archetypes. Geen aanleiding om iemand in een 
hokje te plaatsen. Ik hoop dat mensen zich in deze foto’s herkennen.”

Vanessa van Eerten was een van de modellen. “Na de lancering kreeg 
ik regelmatig selfies van vriendinnen met mijn billboard erbij. Toch 
bijzonder om jezelf zo levensgroot langs van de kant van de weg te zien.”
De verhalen en portretten zijn op de speciale landingspagina al meer dan 
duizend keer gelezen en bekeken. 

Zelf ook benieuwd? Ga naar www.gebouw-t.nl/leeft.FOTO’S: NICK FRANKEN
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Wie: Frans Verbeek (64), uit Halsteren
Bedrijf: AL Raad & Partners, voor administratieve, financiële en fiscale 
dienstverlening.
Eerste plaatje ooit gekocht: Shocking Blue – Never Marry A Railroad Man
Laatste stream: Quinn Sullivan – Midnight Highway. Uit de categorie Joe 
Bonamassa.

Business Club lid sinds: Dag één. Zodra die club er kwam ben ik lid 
geworden. Je slaat er twee vliegen in één klap. Drie zelfs. Ik houd van 
goede muziek, ik kan er contacten leggen en ik steun er Gebouw-T 
mee. Ik neem graag klanten mee. Dan doe ik aan klantenbinding, ook 

voor Gebouw-T. Soms maken ze dan voor de eerste keer kennis met het 
podium, kijken ze hun ogen uit en probeer ik ze en passant lid te maken 
van de club.
Gebouw-T is belangrijk: Omdat het impact heeft op de regio. De opzet 

is breed. Iedereen kan er terecht. Niet alleen is er muzikaal voor ieder 
wat wils, het gebouw kan op allerlei manieren voor diverse organisaties 

functioneel zijn. Ik ga er voor mijn plezier heen omdat ik van muziek houd. Ook 
als ik iets vooraf niet ken. Ik word regelmatig positief verrast.

Hoogtepunt 10 jaar Gebouw-T: Twee keer King Of The World. Ik ben blues-
liefhebber. De eerste keer ging ik vanwege gitarist Erwin Java, maar viel me ook 
de geweldige toetsenman op. De tweede keer vond ik misschien nog wel beter, 
met die nieuwe jonge Belgische gitarist Stef Delbaere. Ook geweldig waren de 
optredens van Fish en Beth Hart. En ik vind het ook geweldig leuk dat zoveel 

talent uit de regio mee komt jammen bij de T-Sessies!

‘TWEE VLIEGEN IN ÉÉN KLAP’

LEDEN BUSINESS CLUB
TEKST + FOTO’S: WILLEM JONGENEELEN

Wie: Anne-Marie de Weerd (53), uit Bergen op Zoom
Bedrijf: Garen & Meer, voor fournituren en handwerken; nooit meer de draad kwijt.
Eerste plaatje ooit gekocht: Leo Sayer – Long Tall Glasses
Laatste stream: Twee nieuwe songs alvast van het nieuwe album Sand van 
Balthazar 
Business Club lid sinds: Sinds ik ondernemer ben, april 2019. Daarvoor was 
ik al jaren Vriend van T. Ik wil gewoon Gebouw-T ondersteunen, maar vind 
ook al die extraatjes leuk. Leuk om andere ondernemers te spreken en van 
muziek te genieten, want soms ken ik een artiest vooraf niet, maar pakt het 
toch leuk uit. Ook zijn er vooraf wel eens interviews met artiesten in een 
intieme setting. 
Gebouw-T is belangrijk: Ik vond het tien jaar geleden zo geweldig dat er weer 
een echt poppodium kwam in mijn eigen kleine stad. Dat moet er, ook nu die 
stad financieel in zwaar weer zit, ook blijven. Wat is een stad zonder alle soorten 
van cultuur voor allemaal verschillende mensen?
Hoogtepunt 10 jaar Gebouw-T: Jet Rebel! Ik was vooraf niet eens een groot fan. 
Ik was zo aangenaam verrast door zijn energie en uithoudingsvermogen. Het concert 
duurde wel drie uur en alles bleef even fantastisch. Het enthousiasme spatte er vanaf. 
Ik weet zeker dat hij het net zo leuk vond op het podium als ik ervoor. Ik kan ook erg 
genieten van Belgische artiesten op Any Minute Now en Made In Belgium, zoals 
Daan en Warhaus.

Wie: Leon de Rond (60), uit Bergen op Zoom
Beroep: Rector, Regionale Scholengemeenschap ‘t Rijks
Eerste plaatje: Bee Gees – Night Fever
Laatste stream: Matt Berninger – Serpentine Prison. Zanger van The National, 

ontdekt op het festival Best Kept Secret in 2019. 
Toezichthouder sinds: Dag één. Eigenlijk al eerder, want als kwartiermaker 
door Gerlof Jorritsma, cultuurcoördinator van de gemeente, al ingeschakeld 

bij de voorbereiding van de sollicitatieprocedure voor het aannemen van 
directeur/bestuurder Gert-Jan de Koster. 
Gebouw-T is belangrijk: Kunst en cultuur is ongelooflijk belangrijk 
voor een stad. Voor zowel jongeren, ouderen als de leefbaarheid. Een 

poppodium is een stimulator voor een stad om andere zaken daarheen 
te krijgen. Die samenwerking met Curio is ook al geweldig. Gebouw-T is 

goed voor de ontwikkeling van mensen. Het biedt vrijwilligers een boost en 
werkervaring. Daar heb je pioniers bij nodig. Gert-Jan is zo’n ondernemer in 
podiumland, met een breed spectrum aan ideeën. Bergen op Zoom was een 

stad die altijd mogelijkheden bood iets uit te proberen. Hopelijk blijft dat. Zo 
ontstaan kweekplaatsen voor talent. Het is nu aan anderen daar op toe te zien, 

want na de maximale termijn van tien jaar geef ik het stokje over.
Hoogtepunt 10 jaar Gebouw-T: Een voorbeeld wat er in Gebouw-T allemaal kan, is 
de uitvoering van de Rijks Music Award; leerlingen en leraren samen optredend op 
dat podium. Geweldig!

‘POPPODIUM IS EEN STIMULATOR’

TOEZICHTHOUDERS GEBOUW-T

Wie: Justin Schlee (43)
Beroep: Strategisch directeur ANVA BV, innovatieve software die 
verzekeringsprocessen, bedrijfsvoeringen en klantrelaties ondersteunt.
Eerste plaatje: Roxette – Listen To Your Heart
Laatste stream: David Bowie – Blackstar. Te laat ontdekt hoe mooi dat album is. 
Toezichthouder sinds: Nu, als opvolger van Leon. Als puber was ik vrijwilliger 
in de Botte Hommel. Ik zocht aansluiting, ergens, destijds. Die vond ik daar, 
in dat poppodium. Ik heb daar zoveel geleerd. Mixen, een bandje oprichten 
en wat er allemaal bij komt kijken om zo’n bandje te runnen. Dat ik 
ondernemer ben geworden heb ik daaraan te danken. Nu wil ik dat ‘nieuwe’ 
jongeren dezelfde kansen krijgen die ik destijds heb gehad. 
Gebouw-T is belangrijk: Het poppodium als ondernemerskwekerij voor 
een bepaald type jongeren, dat is zo belangrijk. Ik spreek uit ervaring. Ik 
toerde met Against Time uiteindelijk tot in Zuid-Europa. Mijn vrouw hoort 
dit niet graag, maar ik noem dat wel eens de mooiste tijd van mijn leven. 
Muzikanten zijn eigenlijk de meest bijzondere ondernemers die er bestaan. 
Ze steken al hun tijd erin. Niet om rijk van te worden, maar uit passie. Maar je 
leert en passant wel hoe het werkt. Ik zat er destijds elke dag. Maar ook anderen, 
zoals Mark Brouwer, Tonny Presser, Kees Haverkamp, Erik van Wunnik. Allemaal 
ondernemer geworden. Ook ik, maar in de Botte Hommel leerde ik creatief zijn. 
Hoogtepunt 10 jaar Gebouw-T: Peter Pan Speedrock. Zelfs deze robuuste rock klinkt 
goed in deze zaal. Alle ingrediënten waren aanwezig om helemaal los te gaan. Ook 
te gek was dat in coronatijd Gebouw-T de enige plek was waar de leerlingen van 
groep 8 van basisschool Lodijke op een groot scherm, en de ouders op 1,5 meter 
uit elkaar, toch hun schooljaar waardig met een uitvoering konden afsluiten!

TEKST + FOTO’S: WILLEM JONGENEELEN
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Ons outdoor feestje, al bijna 10 jaar. Een bittere pil dat de geplande 
10e editie in mei 2020 niet kon doorgaan. Maar ach… Dan vieren we 
het toch gewoon in ons jubileumjaar? Donderdag 13 mei 2021 op het 
Wilhelminaveld staat met een dikke stift in onze agenda. Vaste krachten 
Merijn Sitsen, Koen Vos en festivalcoördinator Peter Janssen halen 
herinneringen op en blikken vooruit. Over één ding zijn ze het unaniem 
eens: werken tijdens Op De T is by far de leukste dienst van het jaar.

Merijn: “We hebben in die 10 jaar tijd echt stappen gemaakt in de organisatie 
en professionalisering. In het eerste jaar had er volgens mij nog (bijna) 
niemand in een festivalsetting een bar gedraaid. Het was complete chaos, 
maar naarmate de jaren vorderden, zie je dat we het steeds beter weten aan te 
pakken. Ik ben blij dat de populariteit van het festival ook mee is gegroeid met 
onze professionalisering. Ik moet er niet aan denken dat er op dat eerste jaar 
zoveel mensen hadden gestaan als latere jaren...”
Koen: “En wanneer er chaos is, los je dat ook weer op. Zo was onverwacht 
snel de cola light op en zijn twee stagiaires snel naar de AH gereden om de 
complete voorraad mee te nemen. Of toen Joost Schetters en ik samen het bier 
gingen bijvullen. We rolden de fusten van de helling af en Joost probeerde deze 
op te vangen met zijn voet. Het fust heeft gewonnen…”

Hij is programmeur, eigenaar van de mooiste platenzaak uit  
de regio én Gebouw-T’s allereerste werknemer: Gilly Verrest.  
Hoog tijd voor zijn muzikale hoogstandjes.

Peter: “Ik herinner mij nog Danny Vera in 2015, 
toen was het gigantisch druk. Makkelijk meer 
dan 5.000 mensen op het veld. En The Kik op 
onze allereerste editie. Toen speelden ze ook 
nog Engelse liedjes.”
Koen: “Eén van de edities viel op 
Bevrijdingsdag. De avond ervoor waren wij nog 
bezig met de opbouw. Toch hebben we samen 
om 20.00 uur netjes meegedaan met de 2 
minuten stilte. Geen Op De T zonder inzet van 
talloze vrijwilligers.” 
Peter: “Het is vaak een moment dat mensen 
die nog geen vrijwilliger zijn, komen meehelpen, 
bijvoorbeeld achter de bar. Vaak zie je deze 
mensen later weer terug bij Gebouw-T.”

Merijn is ondertussen ook lid van de Business Club van Gebouw-T. “Maar geen 
haar op mijn hoofd die eraan denkt om in de VIP-hoek van het festival te gaan 
staan. Ik sta veel liever achter de bar te vlammen.” “Behalve als Dave Vleghels, 
onze vaste cateraar, met hapjes rondgaat. Dan moest Merijn ineens kijken of 
de bar bij de VIP-hoek nog goed draait” grapt Koen.
Peter: “De naborrel na het opruimen is echt mijn hoogtepunt van het festival. 
Met het hele team keihard werken en dan het einde van de avond samen 
proosten op een mooie editie”.
Koen: “Ieder jaar beloofde ik Peter dat ik vrijdag (the day after) zou komen 
helpen om op te ruimen. Echter werd ik ieder jaar zo verkreukeld wakker dat ik 
niet in staat was om te komen. Dus hier ben ik maar mee gestopt.”

OP DE T FESTIVAL  
ONS FAMILIEFESTIVAL

10 JAAR GEBOUW-T 
IN 10 MUZIKALE 
HOOGTEPUNTEN 

FOTO’S: CORNÉ DE WEERT

Mijn toppunt van 2020 was toch wel 
Fulco. Wat een mooie combinatie van 
muziek en heel veel humor. 

In 2018 waren de mannen hier voor 
het laatst, hopelijk kunnen ze snel 
terugkomen. Iedereen stond de hele 
avond met een ‘big smile’. Wat een goede 
en strakke liveband. 

Wat krijg je als je Bert Dockx (Flying 
Horseman), Lyenn (Mark Lanegan) en 
Steven Cassiers (Dez Mona) in een band 
stopt? Een groep topmuzikanten die precies 
weten wat ze doen. Genieten was dit.

Lee Perry speelde met de Belse 
begeleidingsband ‘Pura Vida’. Wat een 
legende. Het was nog even spannend: 
komt hij wel, komt hij niet. Hij wilde 
eerst zijn geld voordat hij ook maar een 
noot zou zingen. Goed, dan regelen we 
dat. Het verdween vervolgens in zijn 
Jamaicaans getinte trolley die geen 
moment het podium af ging. Prachtige 
avond, geweldige vent. 

Een trashmetalband in hartje zomer.  
Het was snoeihard, maar retestrak.

8 AUGUSTUS 2012 
SEPULTURA

10 APRIL 2014 
LEE PERRY

10 DECEMBER 2016 
DANS DANS

6 APRIL 2018 
CLAW BOYS CLAW

6 FEBRUARI 2020 
FULCO

De tour van Fatal Flowers was de talk of 
the town. In no time was het uitverkocht. 
Het publiek kwam overal vandaan.  
Topavond! 

De try-out van Wende’s ‘Mens’ tour was 
een van de mooiste dingen die we ooit 
in Gebouw-T hebben gehad. Het was 
on-Nederlands goed. De combinatie 
van beeld, zang en muziek was 
indrukwekkend.

Wat een optreden en toen kwam die 
toegift. MC5 ‘Kick Out the Jams’. Dan moet 
je snel naar huis, beter wordt het niet. 

Een samenwerking tussen Torre 
Florim (De Staat) en Roos Reebergen 
(Roosbeef). Het was een fantastisch 
concert en ze hebben deze avond nog een 
legendarische clip opgenomen… 

Balthazar was in 2011 nog volledig 
onbekend, maar elke leek kon toen al zien 
dat deze Belgen een hele grote toekomst 
tegemoet zouden gaan. Ik denk er met 
veel plezier nog aan terug.

20 APRIL 2011 
BALTHAZAR

12 APRIL 2013 
DE SPEELDOOS

28 MAART 2015 
THE SORE LOSERS

18 FEBRUARI 2017 
WENDE

8 JUNI 2019 
FATAL FLOWERS
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JOE SATRIANI EN JEAN-PAUL HECK - FOTO: HARRIJ STEKEL

Eigenlijk was het gekkigheid. Hoe kun je een landelijk 
fenomeen naar West-Brabant halen? De Sena Performers 
European Guitar Award was al lang een fenomeen. Grootheden 
zoals Brian May van Queen, Slash van Guns ‘N Roses en Steve 
Lukather van Toto kwamen naar het event om de award in 
ontvangst te nemen en er meestal ook nog eens te spelen. 
May en Lukather zelfs met een keurkorps van Nederlandse 
muzikanten. Het leverde vaak een surrealistisch beeld op. 
Dat de Guitar Award uiteindelijk naar Gebouw-T is gekomen 
lijkt een onnavolgbaar verhaal, maar dat is het niet. Na 
een gesprek tussen Gert-Jan de Koster en mijzelf werd het 
ideetje in de lucht gegooid. ‘Goed plan!’ vonden we beiden. 
Toen dat ook nog eens werd bevestigd door geluidsgoeroe 
Cees Snellink was de politiek aan zet. Arjan van der Weegen, 
destijds wethouder, ging uiterst voortvarend aan de slag. We 
kwamen samen met het bestuur van de award in Bergen op 
Zoom en voor we het wisten was er een ‘go’. Maar toen ging 
het spel pas echt op de wagen. Immers, in Amsterdam komen 
de popsterren haast als vanzelf voorbijzeilen. Maar hoe haal 
je een gitaargod naar Bergen op Zoom, een plek waar ze nog 
nooit van hebben gehoord? 

We kregen in 2016 met de toezegging van Steve Vai meteen de 
lakmoesproef voor de kiezen. Die zou gewoon met zijn gehele 
band even afreizen naar ‘Burgen op Zoem’ en dat was meteen 
een uitdaging. Nederlandse bands en artiesten kunnen soms 
best een beetje veeleisend zijn. Maar acts die normaliter in 
pakweg de Ziggo Dome of Afas Live spelen, dat is toch andere 
koek. Met een geweldige liveshow en een rode loper waarbij 
honderden fans uit geheel Nederland Vai verwelkomden, 
was de toon gezet. Eigenlijk was het meteen duidelijk dat we 
beet hadden. De mensen van Gebouw-T die het snapten, de 
gemeente die er alles aan deed om de gasten te fêteren. Het 
kon gewoonweg niet beter. Een jaar later was superster Joe 
Bonamassa aan de beurt. Die had een paar weken daarvoor 
nog in de Ziggo Dome gespeeld en was speciaal voor de award 
met zijn vriendin en gitaartechnicus in de tourbus vanuit 
München terug naar Nederland gereden. Doodvermoeid kwam 
hij op een zondagochtend aan, maar ’s avonds speelde hij een 
werkelijk knallende set met vier Nederlandse topmuzikanten. 
Daarna werd het allemaal nog beter. 

In 2018 landde het wonderkind Joe Satriani met zijn band op 
het podium van Gebouw-T en trakteerde het selecte gezelschap 
op een ijzingwekkende mooie set. John Petrucci, de grote man 
van de band Dream Theater, was een jaar later aan de beurt 
en zijn perfectie kwam volledig tot zijn recht. Ondanks de 
pandemie stoomden we samen met Gebouw-T door en gaven 
in december van 2020 postuum de award aan de allergrootste, 
Jimi Hendrix. Er lijkt geen einde te komen aan de parade van 
winnaars die naar Bergen op Zoom komen om eervol de Sena 
Performers European Guitar Award in ontvangst te nemen. 
De filmpjes vanuit Bergen op Zoom zijn al ruim meer dan een 
miljoen keer bekeken. Als organisator van dit event kijken we 
terug op 5 legendarische jaren… And the best is yet to come…

JEAN-PAUL HECK - ORGANISATOR SENA PERFORMERS EUROPEAN GUITAR AWARD

JEAN-PAUL HECK OVER 5 JAREN SEGA

GITAARGODEN IN  
‘BURGEN OP ZOEM’

JAN
“Mooie herinneringen te over! Van een intiem 
festival met Eefje de Visser tot de SENA Music 
Awards met Satriani. Mijn persoonlijke hoogtepunt 
was de komst van mijn jeugdhelden Fatal Flowers 
in 2019. Gefeliciteerd met het 10-jarig bestaan, wat 
ben ik blij dat jullie er zijn en ik hoop dat jullie nog 
vele jaren zullen voortbestaan!” 

JOHNNY 
“Het optreden van FISH in 2014. 
Het is geweldig dat zulke grote 
artiesten tot hun recht komen in de 
fantastische zaal van Gebouw-T.”

CAROLINA
“Ik heb eigenlijk 3 mooie herinneringen. 
Mothers Finest en Maxi Jazz: zo bijzonder dat 
zij in Gebouw-T waren! Daarnaast ook de week 
van 800 jaar Bergen op Zoom. Leuke mensen 
en een hele leuke periode!”

SUZAN 
“Mijn mooiste herinnering is aan het optreden van 
John Mayall, de inspirator van Eric Clapton. In mijn 
jeugd was ik helemaal weg van zijn muziek. Toen zag 
ik dat hij in Bergen op Zoom ging optreden! De grote 
Mayall in Gebouw-T… Bedankt dat jullie deze man 
naar Gebouw-T hebben gehaald!”

JANNY
“In maart 2012 heb ik Moss voor het eerst 
gezien in Gebouw-T. De opbouw, de sfeer, het 
publiek en natuurlijk de band. De perfecte 
combinatie. Het laatste nummer was Silent 
Hill, zo intens, zo ongelooflijk mooi. Dit is mijn 
mooiste herinnering van 10 jaar Gebouw-T.”

JELENA 
“Vroeger zag ik Gebouw-T als ‘een locatie waar wel eens feestjes worden 
gegeven.’ Sinds ik vrijwilliger ben zie ik in dat het veel meer is. Gebouw-T 
is een locatie om samen te komen, elkaar te zien, samen te dansen en 
te genieten van live muziek. Er ontstaan vriendschappen door Gebouw-T 
en het geeft kunst, cultuur en muziek een podium. Ik denk dat dat mijn 
mooiste herinnering is aan Gebouw-T.”

DE MOOISTE HERINNERINGEN AAN 10 JAAR GEBOUW-T

VASTE GASTEN
AAN HET WOORD

FOTO: CORNÉ DE WEERT

FOTO: HARRIJ STEKEL

FOTO: TONNIE WESTERBEKE
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DIT JAAR IN GEBOUW-T

DIT JAAR VERWACHT IN GEBOUW-T

DEWOLFF
Driekoppig rock ’n rollmonster mag niet 
ontbreken in ons jubileumjaar.

ZA 09 OKT
MADE IN BELGIUM
Tiende editie van ons Vlaamse paradepaardje 
met o.a. SONS en Flying Horseman.

ZO 11 APR
SPINVIS
Nederlands meest eigenzinnige en 
veelzijdige artiest presenteert nieuw werk.

LUWTEN
Van fluisterliedjes naar groots nieuw werk.

VAN DIK HOUT
Meer dan een kwart eeuw een 
Nederpopinstituut.

DI 09 NOV
KIM WILDE
Wereldberoemde rockdiva komt met 
Greatest Hits Tour naar Bergen op Zoom.

10 JAAR GEBOUW-T  
IN EEN PODCAST
Presentator en vrijwilliger van het eerste uur Koen Vos kijkt met steeds twee 
wisselende gasten terug op 10 jaar Gebouw-T. Een overvloed aan mooie 
verhalen, anekdotes en herinneringen. Van het prille begin tot het poppodium 
wat het anno 2021 is. De eerste aflevering verschijnt op vrijdag 29 januari en 
beluister je via je favoriete podcast-app.

Meer info? www.gebouw-t.nl/podcast


