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Voorwoord   
 
Geachte lezer, hierbij presenteer ik u, 
namens Muziekvereniging Soulex, het 
(digitale) jaarverslag van 2014. Het eerste 
jaar waarin ik, na geruime tijd bestuurslid 
(sinds 1997) en daarna secretaris te zijn 
geweest, als voorzitter mocht gaan 
fungeren. Ik heb het stokje officieel in het 
begin van 2014 over mogen nemen van 
Ronnie Duisters, die graag wat meer tijd met 
zijn steeds groter wordende gezin door 
wilde kunnen brengen en tevens meer tijd 
wilde kunnen steken in zijn grote hobby: 
muziek! 
 
2014, het jaar waarin onze vereniging reeds 
28 jaar bestaat! Het jaar waarin bestuurslid 
Ruud Vermeulen is getrouwd met zijn Jeske 
en waarin ook ikzelf in het huwelijksbootje 
ben gestapt met mijn wederhelft Jeroen. We 
hebben huidige projecten verbeterd en 
nieuwe ideeën in de pijpleiding gestopt, al 
hebben we – eerlijk is eerlijk – het muzikale 
enthousiasme van Ronnie wel een beetje 
gemist.  We hebben dit jaar wederom met 
veel enthousiasme een aantal erg mooie 
activiteiten weten te realiseren in en om het 
Zuiderpoortcafé te Budel, zoals het jaarlijkse 
Soulex Open Podium, een onverwacht groot 
succes bij de Kampvuursessie en een Soulex 
Presents… 
 
 
 
 

 
 
Dit jaar is er door de Klankbordgroep voor 
de Nieuwe Borgh regelmatig overleg 
gepleegd omtrent de nieuwe vormgeving 
van Gemeenschapshuis de Borgh, waarin 
onze oefenruimte gevestigd is. Er zijn veel 
plannen gemaakt en besproken en op het 
moment van schrijven, is duidelijk dat de 
Borgh blijft waar hij is, maar verbouwd en 
uitgebreid zal worden. Hoe dit precies vorm 
gaat krijgen, zal in 2015 verder duidelijk 
worden. 
 
Ons bestuurslid Bart Davits, die tevens een 
deel van het beheer van de oefenruimte 
onder zijn hoede heeft, besloot eind 2014 
helaas dat ook hij meer tijd met zijn lieve 
gezin door wil brengen, meer tijd nodig 
heeft voor zijn grote scala aan 
muziekhobby’s  en zich per 2015 terug zal 
trekken uit ons bestuur. Wel zullen we hem 
in de toekomst nog regelmatig treffen op 
onze activiteiten en daar buiten, als goede 
vriend.  
 
Ik wens jullie veel leesplezier en wellicht tot 
ziens op de volgende activiteit! 
 
 
 
 
 
Judith Peerlings 
 
Voorzitter Muziekvereniging Soulex 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afscheid Bart  
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Zoals reeds vermeld in het voorwoord, is 
2014 het laatste jaar waarin we 
samenwerken met Bart Davits. Bart is al 
sinds 1 maart 2005, dus ook alweer bijna 10 
jaar (!) lid van ons bestuur, en heeft nu 
besloten meer tijd te nemen voor zijn gezin 
en zijn andere hobby’s. Bart heeft altijd zeer 
actief meegeholpen tijdens de organisatie en 
uitvoering van onze activiteiten en beheerde 
daarnaast, samen met Bart Duisters, onze 
oefenruimte. Bart drumt nog altijd in 
diverse bands, werkt fulltime, heeft een 
grote vriendenkring en daarnaast thuis een 
lieve vriendin en dochter, waardoor er 
uiteindelijk  weinig tijd overblijft voor 
andere zaken. We willen Bart natuurlijk 
enorm bedanken voor zijn jarenlange inzet 
voor onze vereniging en we zijn heel blij dat 
we Bart nog vaak zullen treffen buiten de 
vergaderingen  
 

 
 
 
Nieuwe bestuursleden 
 
 
De een komt, de ander gaat. Nu Ronnie en 
ook Bart afscheid namen van ons, is ons 
bestuur aardig geslonken en we zullen in 
2015 dan ook actief op zoek gaan naar 
nieuwe bestuursleden die ons willen helpen 
bij het organiseren en uitvoeren van de 
jaarlijkse activiteiten en  het beheren van de 
oefenruimte. Zo kunnen we de 
werkzaamheden een beetje verdelen en 
krijgen we weer nieuwe, frisse input van 
mensen met misschien wel nog betere 
ideeën. 
 

 
Oefenruimte 
 
 
Er is in 2014 een nieuwe zangversterker 
geplaatst en in gebruik genomen in onze 
oefenruimte.  En na jaren trouwe dienst 
werd het dan toch echt tijd om afscheid te 
nemen van ons vertrouwde Mapex 
drumstel.. :(  
 
Ondanks vrijwel dagelijks te worden 
gebruikt in de oefenruimte en bij vele Open 
Podiums en andere Soulex evenementen 
heeft hij ons nooit in de steek gelaten. 
 
Dat vraagt dus om een waardige opvolger, 
en die hebben we gevonden. Sinds 
december 2014 is de oefenruimte voorzien 
van een nieuwe Sonor Select Force Stage 3 
set! Hij is meteen ingewijd op Soulex 
Presents en er wordt al weer flink op 
gerepeteerd.  
 
De oefenruimte wordt nog altijd met veel 
enthousiasme gebruikt door onze huurders 
en we krijgen gelukkig nauwelijks klachten.  
 
 
Soulex Open Podium - 5 april 2014 – 
 

De eerste entree-vrije editie van Soulex was 
een succes en vijf bands hebben zich van 
hun beste kant laten zien. De avond werd 
geopend door Change, waarschijnlijk de vier 
jongste bandleden ooit die op Soulex 
hebben gespeeld! Zij werden opgevolgd 
door Autumn Leaves (zeker niet onbekend  

 

op Soulex!). Zij waren zo vriendelijk om in te 
vallen voor Strontplaag, die tot 
teleurstelling van een aantal fans stront aan 
de knikker hadden, of zoiets.  

De derde band, The Backstabbing Bastards, 
hebben de jury weten te behagen en hebben 
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de alom begeerde Soulex trofee in de wacht 
gesleept. Hierbij hebben ze een demo 
opname gewonnen bij Artiztic Studios in 
Hapert. Proficiat!  

The Derps speelden als vierde. Deze vijf 
jonge honden hebben het dak er nog net niet 
afgespeeld en wisten flink wat moshpits te 
creëren.  

Als laatste speelde 9AM, een rustige 
afsluiter van een gezellige avond!  

 
 
 
Soulex Kampvuursessie 
 
 
Op 19 juli 2014 heeft zich weer een 
heugelijk evenement voorgedaan: De 
(inmiddels jaarlijks terugkerende) 
kampvuursessie! Het weer was heerlijk, het 
vuur was warm en de muziek was uiteraard 
weer van hoge kwaliteit. Daarnaast hebben 
de weergoden zich van de goede kant laten 
zien met temperaturen boven de 25 graden 
Celsius. Voor de sfeer werd het vuur echter  

toch weer goed gestookt! Het verschuiven 
van het podium had bovendien als gevolg 
dat het geheel er meer open en sfeervoller 
uit zag dan afgelopen jaren. 

Op het terras van de het zuiderpoortCafé 
heeft een viertal muziekgroepen van zich 
laten horen. Duo BarGer mocht de spits 
afbijten. Met gezellige akoestische tonen 
werden verschillende rock covers gespeeld. 
Hiermee werd de toon gezet voor de rest 

van deze sfeervolle avond. De volgende 
tonen werden ingezet door het duo Tuned 
In, bestaande uit Jesse Geurts op de gitaar 
en Thara Bax die vocaal de leiding nam. Het 
duo heeft verschillende nummers in de 
genres pop en rock gespeeld. 

Het tweede deel van de avond kwamen er 
andere instrumenten uit de kleedkamer: 
Katie Jaze is een lokale band die lounge-
covers speelt van dance- en popmuziek. Zo 
werd ook deze avond de lucht gevuld met 
warme klanken en een mooie sfeer. De 
avond werd afgesloten door het 
bombarische geschal van The Droeftoeters. 
De in Soerendonk wereldberoemde groep 
speelde gezellige Acoustic Folk Punk muziek 
waardoor de voetjes van de vloer gingen. 
Helaas bleek dat het al gauw te laat was om 
in de open lucht herrie te maken, dus na een 
halfuur tot een uur ging de PA op standje 
stil. Al met al was het een erg warme, 
geslaagde avond. Verkoeling was dan ook 
zeker nodig  en dit was zeker voor herhaling 
vatbaar! 

The Droeftoeters @ de Kampvuursessie 

  
Soulex Presents.....Three different 
flavours! 
 
 
Zaterdag 29 november had Soulex weer een 
avondvullend programma met drie totaal 
verschillende bands. 

Zo hadden we de kick-off met 'The Hillbilly 
Moonshiners'. 
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Deze bluegrass band from the southern 
lowlands speelden gouwe ouwe van o.a. 
Johnny Cash en John Denver. Maar ook 
hedendaagse nummers (wrecking ball / 
blurred lines etc.) werden in een bluegrass 
country jasje gestoken. Can I get a Jeehaaw! 
 
 

 
The Hillbilly Moonshiners 

 
Als tweede mochten we 'Reptilians' in de 
zuiderpoort verwelkomen. 
Deze vier gasten uit Eindhoven Rockcity 
lieten er geen (blue)grass over groeien. 
Met hun sterke mix van Punk en Rock kwam 
iedereen weer uit hun roes. 

Invloeden als The Gaslight Anthem, Social 
Distortion & Blink-182 was dan ook niet 
onbekend. Turn that shit up! 
 
Last but not least! 'Mur du Son' 
De naam liet zich niet tot de verbeelding 
spreken. Deze enorme muur van geluid liet 
van zich horen....en hoe! 
Dit viertal, eveneens uit Eindhoven, 
waarvan twee muzikale broers hun roots 
hier in Budel hebben, lieten het publiek 
versteld staan van hun musical input. 
Er zijn maar weinig bands op Soulex 
geweest met dergelijke sound, maar het 
publiek zat te smullen. Wie zijn die 
gasten....wat een vette sound....Het is 
gewoon een mix tussen The Prodigy, 
Rammstein en The Subs met een eigen 
twist! Electro for Rockers! 
 
De afterparty werd wederom verzorgd door 
onze huisdj Jaylabs. Met zijn mix van rock, 
elektro and drum&bass bracht hij de avond 
tot een goed einde. 
 
Het was weer een zeer geslaagde editie met 
een divers muzikaal repertoire. 
Wordt 2015 weer net zo'n muzikaal 
jaar?......Don't miss it! 

 

 
Gratis entree 
 
 
Voor de toegankelijkheid van onze 
evenementen voor het wat jongere publiek 
en met hulp van het Zuiderpoortcafé,  
 
 

hebben we besloten het Open Podium en de 
Kampvuursessie entreevrij te maken c.q. 
houden.  Voor Soulex Presents… zijn we 
hierover nog in conclaaf, om te bezien of dit 
financieel haalbaar is. 
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