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Voorwoord   
 
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, namens Muziekvereniging Soulex, het (digitale) 
jaarverslag van 2015.  
 
We hebben in 2015 negen keer vergaderd met ons bestuur. Binnen het bestuur zijn er dit jaar 
geen echte wijzigingen doorgevoerd, al zijn er eind 2015 wel een drietal nieuwe 
geïnteresseerden komen kijken of ze ons bestuur kunnen en willen komen versterken, wat erg 
goed en fijn nieuws is. Wat nieuwe inzichten en een frisse kijk op zaken is natuurlijk altijd 
welkom! Daarbij is dit jaar bestuurslid Ruud Vermeulen verhuisd naar de omgeving van Den 
Bosch, dus voor hem wordt het al wat lastiger om zich helemaal in te zetten voor Soulex. 
 
Op 29 maart hebben we – met pijn in het hart - officieel afscheid genomen van Bart Davits als 
bestuurslid. Bart is op de dag af (officieel volgens de KVK) 10 jaar bestuurslid geweest  bij onze 
vereniging! We hebben er een gezellige avond van gemaakt en heerlijk gegeten bij de Griek in 
Budel-Schoot. 
 
Op 11 april vond het Soulex Open Podium plaats in de Zuiderpoort, hierover meer verderop in 
dit verslag. Het was weer een mooie avond, met goede bands en zoals gebruikelijk een fijne sfeer 
en terechte winnaars! 
 
Daarna vond op 20 juni een zeer geslaagde Kampvuursessie plaats, achter de Zuiderpoort. Met 
ook hier weer fantastische, akoestische muziek en een knapperend vuurtje met marshmallows. 
 
31 oktober hebben we de vrijwilligers uit ons bestuur getrakteerd op een etentje bij restaurant 
De Slak in Eindhoven. Wederom een zeer gezellige avond met allemaal fijne mensen.  
 
En eigenlijk hadden we op 14 november een Soulex Presents… gepland, maar door wat 
problemen in de planning en met name door het feit dat de reeds geboekte hoofdact Toxicity op 
het laatste moment cancelde, hebben we de avond helaas moeten afzeggen. Dit is in de afgelopen 
29 jaar nog nooit gebeurd, en was echt een domper. Dit willen we volgend jaar, wanneer onze 
vereniging 30 jaar bestaat, goed gaan maken! 
 
Ik wens jullie veel leesplezier en wellicht tot ziens op de volgende activiteit! 
 
 
 
Judith Peerlings 
 
Voorzitter Muziekvereniging Soulex 
 
 
Oefenruimte 
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Onze oefenruimte bij de Borgh wordt nog altijd bijna dagelijks verhuurd aan bands uit de 
omgeving. Dit loopt vrij aardig, de bands zijn tevreden, al hebben we wat dagdelen beschikbaar, 
waar we nog huurders voor zoeken. Begin 2016 gaan we hier flink mee aan de slag. Begin 2015 
is er nog een nieuwe microfoon aangeschaft, verder is er dit jaar niet veel veranderd.  
 
 
Website 
 
De website van onze vereniging heeft dit jaar wat problemen ondervonden. Dat heeft te maken 
met het overzetten op een nieuwe server. De website is het afgelopen jaar even uit de lucht 
geweest en weer heel basic opgezet. Komend jaar zal er een nieuwe website opgezet worden, 
welke weer helemaal up-to-date zal zijn. In de tussentijd is de Soulex Facebook-pagina steeds 
bereikbaar geweest als back-up. 
 
 
Open Podium 
 
11 april 2015 
 
Op deze zaterdag stond er weer een mooi Soulex Open Podium gepland. Er waren zoals 
gebruikelijk vijf deelnemende bands, die hebben gestreden voor een plekje op de Soulex 
wisseltrofee en een demo, opgenomen in een professionele studio (ArtiZtic Sound: 
http://www.artizticsound.nl/html/studio_opname.html). Bij de loting voor de speelvolgorde 
waren alle bands aanwezig, behalve Hill Casino uit Hamont. Na wat rondvraag begrepen we via 
via dat er sprake moest zijn van miscommunicatie binnen de band. Ze wisten niet dat ze 
mochten komen spelen en waren ook niet meer in de gelegenheid om te komen. Om het 
plotseling ontstane gat in de programmering op te vullen hebben we last minute een andere 
Hamontse band kunnen regelen. The Derps hadden al maanden niet meer opgetreden of 
gerepeteerd samen, maar waren bereid om mee te doen, waar we ze heel dankbaar voor waren! 
Na de loting mocht Strontplaag uit Budel de aftrap maken. Deze jonge band had zich vorig jaar 
al aangemeld, maar moest toen door omstandigheden weer cancellen. Ze waren erg blij met deze 
herkansing! Ze hebben een superenthousiaste openingsact gebracht met punknummers van 
onder andere The Ramones en Exploited, maar ook eigen werk. Na Strontplaag stapte Full Stop 
uit Weert het podium op. Dit rocktrio met (2!) dames en een heer speelde een repertoire  met 
zowel eigen werk als covers van onder andere Jack White, Arctic Monkeys, Incubus en Muse. En 
dat deden ze erg goed. Daarbij werden ze enthousiast onthaald door het publiek dat op begon te 
warmen. De Belgische band Speed Queen uit Hamont en Bree was de knaller van de avond! 
Deze jongens van allen rond de 20 jaar hebben zich vanaf de eerste minuut compleet gesmeten. 
De band speelde fantastisch samen, een repertoire met metal in oude stijl. De zanger straalde 
energie uit, gekleed in een skinny met zebraprint, een blinkende riem, metalshirt en een enorme 
bos krullen. Het publiek, waarvan een deel Belgische fans, was super enthousiast en Speed 
Queen heeft aan het eind van de avond de trofee en de demo-opname-prijs mee naar huis mogen 
nemen! Na deze knaller ging de Belgische avond nog even verder, in de vorm van de last-minute-
invallers: The Derps uit Hamont! Ook hier weer een en al energie en enthousiasme. Er was niks 
van te merken dat deze begin-twintigers al zo lang niet samen gespeeld hadden. Ze speelden 
diverse punk/rock-covers en ook eigen nummers (Lincy!), waarbij ze flink gesupporterd werden 
door het publiek.  De zanger heeft nog gecrowdsurft (ja bij Soulex mag dat nog wel!) en het 

http://www.artizticsound.nl/html/studio_opname.html


Soulex Jaarverslag 2015   

 

 

 - 4 - 

publiek wilde na afloop meer! Na een korte pauze was het de beurt aan afsluiter World for 
Granted uit Maarheeze. Na twee wilde acts was deze band met hun rauwe en eerlijke sound vrij 
rustig ineens, maar dat deed niets af aan de kwaliteit. Zanger Wietse wist het publiek nog te 
charmeren met zijn nummers, geïnspireerd op Biffy Clyro, Rise Against en Jimmy Eat World. 
Na een serieus overleg tussen de juryleden, werden de trofee en demo uitgereikt aan de 
enthousiaste Belgen van Speed Queen! 
 
 

 
 
 
Kampvuursessie 
 
20 juni 2015 
 
Hoewel de weersverwachtingen een beetje wisselvallig waren, hadden we uiteindelijk toch een 
schitterende avond met lekker weer, knisperend kampvuurtje, goeie bands & ambiance! 
 
Rond 20.30u hadden we de kick off met “Wietse”. 
Met zijn eerste akoestische solo optreden mocht Wietse Kwarten voor een select groepje zijn 
muziek ten gehore brengen. 'Last-minute' ingeschakeld door Soulex om de avond te openen 
heeft hij een klein half uurtje zijn repertoire laten spreken. Helaas waren er nog niet zoveel 
bezoekers, maar dat mocht de sfeer niet drukken! 
Second surprise was “Audiomind” 
Toch wel heel verrassend stond daar ineens Audiomind uit Hoge Mierde. Normaliter spelen zij 
hun nummers versterkt via elektrische gitaren en drums. Deze keer voor het eerst in akoestische 
setting....en hoe! Ze waren toch wel de verrassing van de avond. 
Met hun bas, akoestische gitaren en cajon wisten ze een geweldige show neer te zetten, met 
uitgekiende songs. Je zou bijna denken dat ze puur en alleen akoestisch spelen. 
Halverwege hadden ze hun '2 nummer keuze menu' en met I Follow Rivers in de Triggerfinger 
remix, compleet met glazen en theelepels was het dan ook compleet! 
Heren...jullie hebben jezelf overtroffen. 
Homerun voor “Plugged out” 
Voor Plugged Out is de kampvuursessie niet geheel onbekend. Een paar edities geleden mochten 
ze hun klanken ook al eens ten gehore brengen bij ons warme vuurtje. Echter deze keer onder 
betere weersomstandigheden. Met de relaxte klanken van Jack Johnson tot  The Beatles wisten 
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ze hun singer/songwriter invloeden goed over te brengen aan het publiek. Ook die rare fluit met 
pianotoetsen (Melodica) gaf een retro effect aan het optreden. 
Wereld beroemd in Buul en omstreken...”Autumn Leaves” 
Wie kent ze niet...Sjoerd & Nina oftewel Autumn Leaves. Dit duo mocht als voorlaatste spelen. 
Met zowel eigen nummers als de bekendere rock covers wisten zij het kampvuurtje tot hun recht 
te laten komen. Warme en vurige nummers sierden hun repertoire en helaas vanwege tijdgebrek 
moesten ze iets eerder stoppen dan was gepland. 
Rock & roll by “Hopped up Jalopy” 
Het uit de regio Eindhoven afkomstige duo Hopped up Jalopy mochten het kampvuurtje doven. 
Deze rockabilly gasten met hun imposante contrabass en rock&roll guitar wisten het tot in de 
late avond gaande te houden. Rocking 50's sounds with a slapping bass, wat een lekkere sound. 
 

 
 
Inmiddels was het alweer zo laat geworden dat we nagenoeg direct na het einde van de laatste 
band de pin erin moesten slaan. Avondklok had geklonken en iedereen mocht voldaan naar huis 
toe. 
Een zeer geslaagde avond met geweldige bands. Verschillende complimentjes van bezoekers 
mogen ontvangen, waardoor we ook in 2016 weer klaar zullen staan met campfire, beer and 
music! 
 
 
Soulex Presents… 
 
14 november 2015 
 
Zoals reeds in de inleiding aangegeven, hebben we dit jaar Soulex Presents… moeten cancellen. 
De geboekte headliner - Toxicity – cancelde hun optreden op het laatste moment, waarna het 
voor Soulex helaas onmogelijk bleek om op zo´n korte termijn nog een waardige vervanger te 
vinden. 

Financieel jaarverslag 
 
Hieronder de balans en verlies en winstrekening van het boekjaar 2015. 
 
In 2015 zijn door een fout bij onze bank de contributiegelden van leden met een automatische 
incasso NIET geïnd. Voor het eerst moest gebruik worden gemaakt van de nieuwe SEPA incasso 
methode waarbij er dus iets is misgegaan. 
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We verwachten dat we binnen enkele weken van de bank horen dat het probleem is hersteld en 
we weer kunnen incasseren. We zullen dan de contributiegelden van zowel 2015 als 2016 bij de 
leden met een machtiging incasseren. Onze excuses voor het ongemak. 
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