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Het KARAOKE-EFFECT van Johan
door Ruud Maas

Z
Johan Veugelers

(26) uit Ospel is de
ene helft van het

accordeonduo The
Sunsets, een van de

bestverkopende
acts van België.

Ondertussen werkt hij
aan een solocarrière en

drumt hij voor beken-
de artiesten. „Ik ben

geen Michael Jackson,
maar als ik in een friet-

tent sta, wil iedereen
met me op de foto.”

Z ijn (liefdes)leven
wordt uitgemeten in
de Belgische editie
van roddelblad Story.
En als hij met de ta-
melijk bekende

Vlaamse zanger Salim Seghers op
fanreis gaat naar Lloret de Mar,
overweegt hij soms om even op
zijn hotelkamer te blijven. De
Spaanse badplaats is dan immers
veranderd in een Belgische enclave
en iedereen wil wat van Johan Veu-
gelers, die in hun ogen ook nog al-
tijd vrolijk moet zijn. Staat hij in
een Vlaamse friettent, dan wordt
hem gevraagd om handtekeningen
of een foto. Hij blijft het maf vin-
den. „We hebben een vaste schare
fans en sommige mensen vragen
keer op keer om een fotokaart met
handtekening. Hartstikke leuk,
maar dan denk ik: je hebt er toch al
duizend? Ik ben gewoon Johan
hoor.” Mensen kennen en herken-
nen hem. „Laatst traden we op bij
een feest waar ook Jan Smit op het
podium stond. Ik zag hem zitten in
zijn kleedkamer en wandelde even
binnen. Nog voordat ik wat kon
zeggen zei hij: hé, Johan! Dat hij
me kende, verbaasde me.”
De in Weert geboren, maar in
Ospel opgegroeide Veugelers is van-
af zijn jeugd verknocht aan mu-
ziek. Op zijn zevende gaf zijn opa
hem een zetje richting de accor-
deon en krap een jaar later stond
hij voor het eerst op het podium.
Ondertussen leerde hij ook slag-
werk spelen, niet bepaald onver-
dienstelijk. In 2006 werd hij als on-
derdeel van een muzikaal trio we-
reldkampioen slagwerk op het We-
reld Muziek Concours in Kerkrade.
Als freelance drummer - naast zijn
werk als facilitair ondersteuner bij
de rechtbank in Maastricht - bege-
leidde hij artiesten als Paul de
Leeuw, Caro Emerald, Alain Clark,
Alessandro Safina en volgende
maand Ilse Delange. „Het optreden
met Ilse is samen met het Philips
Symfonie Orkest, als drummer kun
je dan niet gaan hout hakken, je
moet eerder in de klassieke richting

denken”, zegt Veugelers. „Al houd
ik er ook van om zo nu en dan met
muziek de zaal op z’n kop te zet-
ten. Dat entertainen bevalt me
wel.”
Accordeonduo The Sunsets - be-
kend om de schlagerhits op accor-
deon gespeeld - heeft nu pauze,
vanwege de zwangerschap van An-
nelies Winten, de vrouwelijke helft
van het duo. Hét moment voor
Veugelers om te doen wat hij al
een tijd wil: naast accordeon spelen
ook een moppie zingen op het po-
dium. Binnen het concept van The

Sunsets past dat nauwelijks, solo
des te meer. „Dat beslis je niet van
de ene dag op de andere. Ik ben nu
wat bekender in België en als je het
dan als solo-artiest niet waarmaakt,
sla je een flater. De afgelopen tijd
ben ik - ook in Nederland - op
feestjes, seniorenmiddagen en eve-
nementen zoals de kermis in Ne-
derweert, zingen voor publiek gaan
uitproberen en ik kreeg leuke reac-
ties. Dat steunt me.” Het geeft hem
tevens de mogelijkheid om eigen
nummers te schrijven of hertalin-
gen van liedjes in een andere taal.

Als gimmick verschijnt nu zijn Ne-
derlandse, ludieke versie van Ma-
riah Careys kerstkraker All I want
for Christmas is you, rond carnaval
Geef me je hart, naar Schenk mir
dein Herz van Höhner en in de zo-
mer zijn variant van ‘een heel be-
kend nummer waarover ik nu nog
even niets kan zeggen’. Ook volle-
dig zelfgeschreven liedjes staan in
de planning. „Waarbij ik hoop dat
de tekst herkenbaar is. Het liefst
wil ik nummers waarvan mensen
zeggen dat het wel speciaal voor
hen geschreven lijkt.”

De accordeon, hij heeft er z’n hart
aan verpand. Vooral omdat hij er
bij The Sunsets meer mee doet dan
menigeen zou verwachten. „Vaak
wordt de accordeon gebruikt als
tussendoortje, om een lied op te
vrolijken. Wij spelen juist alles met
de accordeon. In het begin was dat
voor het publiek even wennen, je
zag ze de eerste paar minuten den-
ken: gaat er nou nog iemand zin-
gen of hoe zit dat?” Hij noemt dat
het karaoke-effect. „Als vanzelf
gaan mensen de teksten van de
liedjes zingen.” Veugelers kwam in

2011 bij The Sunsets, in een vrij geo-
liede machine, als opvolger van
Matthias Lens. De act trad voor het
eerst op tijdens het Schlagerfestival
editie 2009 in Hasselt. In enkele ja-
ren tijd wist het 120.000 albums te
verkopen, waarmee het een van de
bestverkopende acts bij de zuider-
buren is. Veugelers eerste optreden
met The Sunsets was datzelfde
Schlagerfestival, dat vijf dagen lang
door steeds 15.000 mensen wordt
bezocht. Niet dat hij op dat mo-
ment echt bezig was met de accor-
deon. „Ik werd getipt dat er audi-
ties waren voor The Sunsets. Ik
wist dat de act groot was in België
dus dat was spannend. Zeker om-
dat mijn accordeon al een tijdje
stof stond te happen en andere au-
ditanten het conservatorium had-
den afgerond, terwijl school nooit
echt iets voor mij is geweest. Bin-
nen een paar dagen hoorde ik ech-
ter dat ik de nieuwe Sunsetter was.
Ik kreeg een platencontract en de
wereld stond op z’n kop, omdat de
zoektocht naar de nieuwe accordeo-
nist behoorlijk werd gehypet in Bel-
gië. Alle pers was er. Bleek ik ook
nog een Nederlander, al was een
Limburger net wat minder erg. Ge-
lukkig maakte het management ge-
lijk duidelijk dat ik niet om die re-
den in The Sunsets kwam, maar
omdat ik nu eenmaal het beste pas-
te binnen de act.” Het is af en toe
een behoorlijk geregel om de mu-
ziek met zijn ‘echte’ baan te combi-
neren. „Mijn opa is mijn grootste
stimulator. Hij vond het in het be-
gin heel leuk om zo’n klein menne-
ke met een accordeonnetje te zien
optreden, ik vond het in het begin
nog niet heel leuk. Dat is later nog-
al veranderd. Het ‘niet zeuren,
maar het podium op’ heb ik van
hem geleerd. Mede daardoor ben ik
nauwelijks zenuwachtig voor optre-
dens, op gezonde kriebels na.”
Zijn website johanveugelers.com
gaat 1 januari online, de officiële
start van zijn solocarrière. Hij is be-
nieuwd hoe dat avontuur verloopt.
„Mijn streven is om fulltime mu-
ziek te maken. Maar ja, de vaste las-
ten moeten natuurlijk wel betaald
kunnen worden.”

De 26-jarige Johan Veugelers uit Ospel is nu naast accordeonist en drummer ook zanger.  foto Smile Fotografie


