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Dietmar Terpstra
Amersfoort

Dit jaar is het 35 jaar geleden dat
Bruce Springsteen zijn album Born
in the USA uitbracht. Het bleek
met 30 miljoen verkochte exem-
plaren wereldwijd Springsteens
meest succesvolle album ooit. De
Bruceband viert dit feit met een
uitgebreide tour langs de vader-
landse poppodia.

‘t Begon ooit met een ritje naar
de Gamma van twee Amersfoortse
buurmannen. Onderweg schalde
The Boss uit de speakers. Inmid-
dels woont niet ieder bandlid
meer in Amersfoort, maar er is wel
een hechte vriendschap ontstaan.
Dat heeft zich vertaald in een
diepe liefde voor de muziek van de
gewoonste aller rocksterren, en
optredens die volgens kenners ‘the
next best thing’ zijn.

Ooit hadden ‘echte’ muziekken-
ners en -liefhebbers eigenlijk een
beetje minachting voor tribute-
bands zoals The Bruceband. ‘Co-
verbandjes’ werden ze genoemd,
alsof goed gejat niet veel beter was
dan slecht geschreven. Dat is wel
voorbij er is inmiddels een leven-
dig circuit in het genre. 

,,We proberen het zo authentiek
mogelijk aan te pakken’’, zeggen
zanger en gitarist Robert Philippi
en multi-instrumentalist Dr. K,
die saxofoon, percussie, mando-
line en achtergrondvocalen voor
zijn neemt. ,,De muziek van Bruce

Springsteen kenmerkt zich door
de emotionele lading, de teksten
zijn vol betekenis, het gaat over
het echte leven. Niet altijd vrolijk,
maar steevast klinkt er hoop en
kracht in door. En dan is er na-
tuurlijk die wall of sound, kenmer-
kend voor zijn muziek.’’

Philippi is de grote Springsteen-
fan van het gezelschap. Hij is als
gitarist verantwoordelijk voor de
typerende sound van de band, met
zijn Fender Telecaster. ,,Ik probeer
altijd dicht in de buurt van het ori-
gineel te blijven, al vind ik wel dat
mijn eigen gevoel er ook in moet
liggen. We proberen het publiek

een gevarieerde setlist voor te
schotelen, daar ben ik verantwoor-
delijk voor. Er moet lijn in zitten,
en een zekere consistentie. In to-
taal hebben we zo’n zes uur aan
repertoire, we spelen drieënhalf 
uur per avond, en we hebben nog
nooit meegemaakt dat de zaal niet
plat ging.’’

The Bruceband heeft inmiddels
een stevige reputatie opgebouwd,
die zich vertaalt in optredens in de
grotere zalen van het land. Zalen
als De Bosuil in Weert, Neushoorn
in Leeuwarden en Q Factory in
Amsterdam zijn platgespeeld. De
tour telt in totaal twintig shows.

,,Wat ons onderscheidt van de
gemiddelde tributeband is, dat wij
drieënhalf uur op het podium
staan en alles geven. Dat doet
Springsteen zelf ook, en we doen
dat met alle emotie die daar bij
komt kijken. Wij geven het pu-
bliek energie, en wij krijgen ener-
gie terug, zo raak je in de cadans
van de zaal en gaan we als een
trein. We zijn kritisch op onszelf,
het is niet snel goed genoeg en we
zijn niet gemakzuchtig. We wer-
ken hard voor ons publiek en dat
krijgen we altijd terug!’’
The Bruceband, zaterdag 1 juni,
Fluor, 21.00 uur. fluor033.nl

The Bruceband probeert zo dicht
mogelijk bij Springsteen te blijven 
Emotie, energie
en zweet.Dat zijn
de ingrediënten van
The Bruceband.
Met veel warmte en
plezier stort de
band zich al sinds
2003 op het werk
van Bruce
Springsteen.
Zaterdag speelt de
band in Fluor.

▲ De Bruceband pakt het zo authentiek mogelijk aan bij het coveren van Bruce Springsteen. FOTO MADELEINE (VOLUME 11)  

Wij geven het publiek
energie, en wij krijgen
energie terug

–Robert Philippi,
zanger en gitarist

De 30-jarige Zeistenaar die op
papier eigenaar is van de om-
streden Utrechtse thuiszor-
gaanbieder Avirazorg, moet bin-
nenkort voor de rechter ver-
schijnen wegens oplichting. Ab-
delaziz L. zou via Marktplaats.nl
spullen hebben verkocht die hij
vervolgens niet leverde.

Richard Hoving
Zeist

De 30-jarige Zeistenaar die op pa-
pier eigenaar is van de omstreden
Utrechtse thuiszorgaanbieder Avi-
razorg, moet binnenkort voor de
rechter verschijnen wegens op-

lichting. Abdelaziz L. zou via
Marktplaats.nl spullen hebben
verkocht die hij  niet leverde.

Twee van de drie verdachten
hoorden gisteren werkstraffen te-
gen zich eisen van 120 en 140 uur.
De rechtbank besloot de zaak te-
gen L. uit te stellen omdat de offi-
cier van justitie een paar dagen
voor de zitting de tenlastelegging
had aangepast. De rechtbank
stelde dat de verdachte hier op
moest kunnen reageren. Maar hij
was niet aanwezig.

L. nam in augustus 2018 de aan-
delen van Avirazorg over en is
sindsdien de enige aandeelhouder
en bestuurder. Zijn bedrijf ligt on-

der vuur van het ministerie van
VWS omdat het geen verant-
woorde zorg kan bieden. Uit een
rapport blijkt dat L. niet de touw-
tjes in handen heeft bij Avirazorg.

De werkelijke leiding zou in
handen zijn van de 29-jarige Ab-
dennasser Rahaoui, de man die het
bedrijf in 2014 oprichtte en vorig
jaar overdeed aan L. Avirazorg is
inmiddels opgeheven.  Omdat het
bedrijf weigert informatie te ver-
strekken, werd onlangs al een
boete van 50.000 euro opgelegd.
Een nieuwe dwangsom dreigt als
de zorgaanbieder niet voor 3 juni
laat weten aan wie de tientallen
cliënten zijn overgedragen.

Eigenaar van Avirazorg verdacht
van oplichting via Marktplaats
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Stad zet deur wagenwijd
open voor nieuwe huizen

Tot 2030 dik 10.000 extra woningen in Amersfoort

De gemeente Amersfoort gaat
tot 2030 dik 10.000 nieuwe hui-
zen (laten) bouwen. Iets meer
dan de helft hiervan mag niet
meer dan 1000 euro in de ver-
huur of 260.000 euro in de ver-
koop kosten.

Artwin Kreekel
Amersfoort

De gemeenteraad van Amersfoort
gaf gisteravond laat een klap op het
omvangrijke woonplan dat dit mo-
gelijk maakt. Als gevolg hiervan
gelden voor ontwikkelaars nu een
aantal nieuwe eisen. Niet alleen
moeten zij bij nieuwbouwprojec-
ten tenminste 35 procent in de so-
ciale sector bouwen (alles tot een
maandelijke huurprijs van pakweg

710 euro), van dit aandeel moet
voortaan ook nog eens driekwart
in het goedkoopste segment vallen
(tot 600 euro). 

Bovenop deze verplichting moe-
ten ontwikkelaars 20 procent bou-
wen voor middeninkomens, die
van de gemeente niet meer kwijt
mogen zijn dan 1000 euro in de
maand of 260.000 euro in de koop.
De helft van dit aandeel mag weer
niet duurder uitvallen dan 850
euro huur of  225.000 euro koop.
De politiek maakt deze onderver-
deling om te voorkomen dat ont-
wikkelaars alleen huizen bouwen
die tegen het plafond van de hoog-
ste eis aan zitten, omdat dit meer
geld oplevert.

Alle  partijen gaven hun fiat aan
het plan, maar daar ging wel een

lang en fel debat vooraf. Dát er iets
moet gebeuren om de enorme wo-
ningnood te leningen, daar is ie-
dereen het over eens: voor een so-
ciale huurwoning staat een
Amersfoorter inmiddels negen jaar
op de wachtlijst, onder de 1000
euro in de maand is haast geen
vrijesectorwoning te vinden en op
de koopmarkt is 350.000 euro bij-
kans een ondergrens geworden.

Het ‘aanvalsplan’ waarmee het
gemeentebestuur deze problemen
te lijf denkt te gaan, gaat enkele

partijen echter niet ver genoeg. De
SP (3 van de 39 zetels) stelde gister-
avond dat ontwikkelaars nog veel
strengere eisen opgelegd moeten
worden, en vond het vooral ‘onbe-
staanbaar’ dat er onvoldoende geld
is om alles uit te voeren.

Miljoen
Uit de financiële plannen die het
gemeentebestuur eerder op de
avond presenteerde, blijkt name-
lijk dat er voor volgend jaar
‘slechts’ 1,5 miljoen euro beschik-
baar is voor het woonplan, terwijl
in het aanvalsplan uitgegaan wordt
van 1,7 miljoen euro. Volgens ver-
antwoordelijk wethouder Menno
Tigelaar (ChristenUnie, Wonen)
wordt voor de komende jaren naar
meer geld gezocht. P2

AMERSFOORT Op de bouw-
plaats van de nieuwe parkeer-
garage van Dierenpark
Amersfoort is gistermorgen
een persoon omgekomen bij
een ongeval. Hoogstwaar-
schijnlijk gaat het om een

bouwvakker. De hulpdien-
sten rukten massaal uit. Een
traumahelikopter werd opge-
roepen, maar kon rechtsom-
keert maken toen bleek dat de
persoon al overleden was.
Wat er precies is gebeurd is

nog onduidelijk. Mogelijk is
er iets misgegaan bij het hij-
sen van een metalen trap. De
arbeidsinspectie onderzoekt
het incident,maar kan verder
nog niets kwijt over de exacte
toedracht.

De bouwer van de parkeerga-
rage, Ballast Nedam, verwijst
ook naar de inspectie. Of de
omgekomen persoon bij het
bedrijf werkt, wil een woord-
voerder van het bedrijf  niet
kwijt.   FOTO KEISTADNIEUWS

Tragisch ongeluk kost bouwvakker leven 

De Bruceband probeert zaterdag zo
authentiek mogelijk The Boss op de
planken te brengen in Fluor. P9

Bruce Springsteen speelt
in Fluor... nou ja, bijna

P5

Liefde
voor de
‘mooiste’

toren 
zit diep in de 
Nijkerkse ziel

AMERSFOORT/DEN HAAG
De 39-jarige Sandhja K. uit
Amersfoort moet een halfjaar
de cel in voor haar gesjoemel
met haar eigen bloed. Ze
werd in 2016 en 2017 aange-
houden met te hoge alcohol-
waarde in haar bloed. De
Amersfoortse werkte toen bij
het Nederlands Forensisch In-
stituut en lengde haar eigen
bloedmonsters aan met water.
De rechtbank rekent de sjoe-
mel haar zwaar aan.  P2

Halfjaar cel
bloedsjoemel 
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Politiek dwingt
ontwikkelaars
niet alleen dure
huizen te bouwen
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