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Inleiding 
 
In de Bibliotheek van Kortrijk hebben we sinds het begin in 1968 altijd veel aandacht besteed aan heavy 
metal en hard rock. Eerst waren er natuurlijk de elpees en vanaf 1992 de cd’s. 
Die hards kunnen ruzie maken of een band nu heavy metal of hard rock is. Wij houden ons ver van deze 
discussie en willen alleen stellen dat we ettelijke honderden ‘zware’ cd’s hebben. 
 
Volgens MTV zijn dit de 10 beste Metal Bands Ever. 
Black Sabbath 
Judas Priest 
Mettalica 
Iron maiden 
Pantera 
Slayer 
AC/DC  
Motorhead 
Kiss 
Motley Crue 
 

Ook leuk om eens wat inspiratie op te doen is de Zwaarste Lijst van  
http://www.stubru.be/media/dezwaarstelijst2014  
met een Belgische Band op nummer 1!!!!! 
 
 
Vergeten we niet dat naast en voor deze bands invloedrijke groepen als Led 

Zeppelin, Deep Purple, Aerosmith, Van Halen, Bon Jovi, Guns ’n Roses en anderen in de metalgeschiedenis 
een belangrijke rol spelen. 
 
Maar we beperken ons vandaag tot 
 

Metal in België 
 
Ook hier weer op voorhand: sommige bands, sommige tracks zullen door sommige kenners weggelachen 
worden maar alle namen, alle bands hebben we op de een of andere Metalwebsite gevonden. 
 
Lees meer op o.a. 
Bands of the Seventies 
http://www.belgianmetalhistory.be/html/bands/varia/varia.html  
 
Bands of the Eighties 
http://www.1980sbelgianmetal.be/  
http://www.metalunderground.com/bands/country/Belgium/ 
 
We geven eerst een alfabetische lijst weer van Belgische groepen om te eindigen met enkele toppers uit de 
Alcatraz affiche van augustus 2014. 
 

Titels die in het rood staan zijn hebben we in de bibliotheek. 
  

http://www.stubru.be/media/dezwaarstelijst2014
http://www.belgianmetalhistory.be/html/bands/varia/varia.html
http://www.1980sbelgianmetal.be/
http://www.metalunderground.com/bands/country/Belgium/
http://www.stubru.be/home
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We beginnen met enkele Toppers  
 

Diablo Blvd. 
Diablo Blvd. is een Belgische heavymetalband 
met als frontman de Vlaamse (ex-)stand-
upcomedian Alex Agnew. De andere leden 
hebben reeds ervaring bij bands als A Brand, 
Born From Pain, Tangled Horns en Meuris. De 
band die in 2005 werd gevormd is genoemd 
naar het gelijknamige nummer van Corrosion 
Of Conformity. 
De band speelde reeds op verschillende grote 
Belgische festivals zoals Graspop en Pukkelpop 
en speelde in december 2010 ook een exclusief 

optreden in het Glazen huis van Studio Brussel ten voordele van Music for life. 
Op 17 september 2012 kondigde Agnew in het radioprogramma Siska Staat Op (Studio Brussel) aan dat hij 
zich na zijn huidige comedyseizoen volledig zou toeleggen op de band. Voor de release van hun nieuwe 
album, maakte Diablo Blvd in maart 2014 bekend dat ze hun eerste eigen festival Diablo Fest (Part I) dit jaar 
op 9 mei zullen organiseren. 
 

 The greater God (cd,2009) 

 Builders of empires (cd, 2011) 

 Follow the deadlights (cd, 2014) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heavy_metal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlamingen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alex_Agnew
http://nl.wikipedia.org/wiki/A_Brand
http://nl.wikipedia.org/wiki/Born_From_Pain
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Tangled_Horns&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Meuris&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corrosion_Of_Conformity
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corrosion_Of_Conformity
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graspop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pukkelpop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Music_For_Life
http://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Music_for_life&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_Brussel
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Diablo_Fest_(Part_I)&action=edit&redlink=1
http://bilborecords.be/diablo-blvd-builders-of-empires-lp
http://bilborecords.be/diablo-blvd-follow-the-deadlights-cd
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Channel Zero 
De naam van de groep is afgeleid van een lied van 
Public Enemy uit 1988, getiteld: "She watch channel 
zero?!". 
De band startte in Brussel in maart 1990 en 
debuteerde met het album "Channel Zero" in eind 
1991 op het Duitse Shark Label. Door dit sterke debuut 
kregen ze een snel groeiende fanclub in Duitsland en 
de Benelux. 
Het tweede album, getiteld "Stigmatized...", volgde 
midden 1993. Bij dit album kregen ze de hulp van 
Vinnie Paul (Pantera) die dit album mixte. Hun live-
reputatie groeide en ze toerden zelfs door Europa in 

het voorprogramma van onder meer Biohazard, Pro-pain, Life of Agony, Napalm Death, Spudmonsters, 
M.O.D., Exhorder en Obituary. 
Op het einde van de zomer van 1997 schokten ze echter hun fans door op het hoogtepunt van hun succes 
hun split aan te kondigen. Als eerbetoon aan hun fans brachten ze nog een live-cd uit met de opname van 
hun optreden op Marktrock Leuven '97. Ze ondernamen ook een afscheidstournee door België voor de 
fans. 
Op 22 januari 2010 werd een reünieconcert gepland in de AB te Brussel. Dit was zo snel uitverkocht dat er 
twee extra concerten werden ingelast (23 en 24 januari), die eveneens bijna onmiddellijk uitverkocht 
raakten. Door de snelle uitverkoop van de drie concerten besloten de mannen van Channel Zero om nog 
eens drie extra concerten te geven op 28, 29 en 31 januari 2010. Ze stonden op de 15e editie van Graspop 
in 2010 en voor het eerst in 15 jaar op Rock Werchter. In 2011 speelde de band op Fortarock in Nijmegen. 
Op 10 augustus 2013 overleed drummer Phil Baheux. Die dag zou Channel Zero optreden op het Alcatraz 
Metal Festival in Kortrijk, maar dat werd geannuleerd.  

      

  
 
Channel Zero (cd, 1992) 
Stigmatized (cd, 1993) 
Unsafe (cd, 1995) 
Black Fuel (cd, 1996) 
Channel Zero Live (cd, 1997) 
Live at The Ancienne Belgique (cd, 2010) 
Feed’em with a brick (cd, 2011) 
Kill all kings (cd, 2014) 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Public_Enemy
http://nl.wikipedia.org/wiki/1988
http://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel-Stad
http://nl.wikipedia.org/wiki/Maart
http://nl.wikipedia.org/wiki/1990
http://nl.wikipedia.org/wiki/Channel_Zero_(album)
http://nl.wikipedia.org/wiki/1991
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Benelux
http://nl.wikipedia.org/wiki/1993
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pantera_(band)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Europa_(werelddeel)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Biohazard
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pro-pain
http://nl.wikipedia.org/wiki/Life_of_Agony
http://nl.wikipedia.org/wiki/Napalm_Death
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Spudmonsters&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/M.O.D.
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Exhorder&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Obituary
http://nl.wikipedia.org/wiki/Leuven
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ancienne_Belgique_(gebouw)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graspop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_Werchter
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Channel-Zero/Live-at-the-Ancienne-Belgique/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7746338&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPySyRmJeXmpOQpVqUX5KBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGE82M0@yn$Wdcm8HIKDLJiXmHGQMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Channel-Zero/Black-fuel/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4557898&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPySyRmJeXmpOQpVqUX5KBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGE82M0@yn$Wdcm8HIKDLJiXmHGQMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Channel-Zero/Feed'em-with-a-brick/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8142788&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPySyRmJeXmpOQpVqUX5KBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGE82M0@yn$Wdcm8HIKDLJiXmHGQMjd3lmXn4SI3tRahqjYHZ$UUlRZlY2Z2lxahEDa14OIwA=
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=-AcEoelsCoAeSM&tbnid=fm3wJ_bBFrdvPM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.large.nl/art_283183/&ei=UAHaU6jLLMXlPLTQgcAE&bvm=bv.72185853,d.ZWU&psig=AFQjCNElQGcdbDn9jJybUtjGcG9zv7eZ3g&ust=1406882506676828
http://www.google.be/imgres?imgurl=http://www.coverdude.com/covers/channel-zero-live-at-the-ancienne-belgique-front-cover-56850.jpg&imgrefurl=http://www.coverdude.com/cd-covers/22682-channel-zero-live-at-the-ancienne-belgique.html&h=400&w=400&tbnid=bgZca_ELFCvWTM:&zoom=1&docid=x3v1_ssiOu7CSM&ei=aAHaU4bsOMWtO4aggcAO&tbm=isch&ved=0CC4QMygRMBE&iact=rc&uact=3&dur=332&page=2&start=16&ndsp=17
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=baBPRoT4zyRoOM&tbnid=DRyqnjsQYY_8HM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.large.be/art_234674/&ei=hAHaU_b4OMu_PPCqgfgH&bvm=bv.72185853,d.ZWU&psig=AFQjCNGPgs4hv_onN-qU6y_mTjfUhddHcA&ust=1406882536992501
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7tqcmAzvAFB__M&tbnid=gaPgPJpJldJvBM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.metalmusicarchives.com/artist/channel-zero&ei=-QHaU42hIcGZPYyqgagG&psig=AFQjCNHPD5gNvwfRXi1N6X57sjs_RClm9w&ust=1406882666155419
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KYW6HXZ70gk26M&tbnid=7GLsbo7OGvSVNM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.metalkingdom.net/band/band_discography.php?idx=10131&ei=SALaU4nuD4HTOYPqgdAF&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNHv1YwS0Pk8QkmXKZT-1I1SKQXrTw&ust=1406882746153330
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=kedELdHHMfw08M&tbnid=GFC9FzMjZ1bwMM:&ved=0CAUQjRw&url=http://timtronckoe.deviantart.com/art/Channel-Zero-2012-302847830&ei=WQLaU-C7H4PBO9aIgcAH&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNHv1YwS0Pk8QkmXKZT-1I1SKQXrTw&ust=1406882746153330


Heavy Metal in België Openbare bibliotheek Kortrijk sept 2014 p.7 
 

Steak number eight 
Steak Number Eight is een postrock- en noiseband uit het Belgische Wevelgem. De muziek is een mengeling 
van postrock en sludgemetal, en is beïnvloed door bands als Pelican, Isis, Sunn O))) en Amenra. Eind 2007 
won Steak Number Eight het provinciaal rockconcours Westtalent. Enkele maanden later won de groep 
Humo's Rock Rally 2008. Daarmee werden ze de jongste winnaars ooit. Meteen na hun overwinning bracht 
Steak Number Eight haar demo-album When The Candle Dies Out uit. De Rock Rally-zege en de positieve 
recensies van hun cd leverde de groep meteen optredens op grote festivals op. 
 

 
 
When the candle dies out (cd, 2008) 
All is chaos (2cd, 2011) 
The hutch (cd, 2013) 
  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wevelgem
http://nl.wikipedia.org/wiki/Postrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sludgemetal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Pelican_(band)
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Isis_(band)&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sunn_O)))
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amenra
http://nl.wikipedia.org/wiki/Humo%27s_Rock_Rally
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Steak-Number-Eight/When-the-candle-dies-out/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7203789&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySxSWpidkKeaW5SalFKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGthNMZ@YyApHAsidMjCKzJBgZJJMzEvPyUnMUqlKL8rnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAQQjRw&url=http://www.sonicabuse.com/2011/12/steak-number-eight-all-is-chaos-album-review/&ei=eyPaU5S5KqH8ygOv-IGQDQ&bvm=bv.72185853,d.bGQ&psig=AFQjCNGYDGB5XUpjSWgvjDyq5gCJOv7NXg&ust=1406891259728846
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Steak-Number-Eight/The-hutch/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|8749959&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPySxSWpidkKeaW5SalFKBxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGthNMZ@YyApHAsidMjCKzJBgZJJMzEvPyUnMUqlKL8rnLM@PykxhFC5P0SvOy8@LL8xgFs@OLSooys7I5S4tTixhY83IYAQ==
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Alfabetische lijst 
 

Aborted 
Aborted is een metalband uit België, opgericht in 1995 in Beveren-Leie, die een mengeling van grindcore en 
deathmetal speelt. De groep heeft onder meer getoerd met Cryptopsy, Morbid Angel en vele andere. Ze 
speelden ook al onder meer op gerenommeerde metalfestivals als Graspop en Wacken. Momenteel staan 
ze onder contract bij Century Media Records. 
 

 
 
Engineering the dead (cd-2001, Listenable)      78 abort 
 

Alcazar 
Vinylsingle 
Days of torture / Born to be a beggar (vinylsingle-zj, twinkle)    78 vinyl 20741 
Gedigitaliseerd op cd          digi 78 cd 42335 
 

Amenra 
Amenra (uitgesproken als “Amen Ra”) is een Belgische doom- of sludgemetalband gevormd in 1999 te 
Kortrijk na het uiteengaan van de Belgische hardcoreband Spineless. De naam van de Kortrijkse post-
metalband verbindt het Bijbelse Amen met de Egyptische god Ra en staat voor de visie van de muzikanten 
op moraal en leven. 
Na het uiteenvallen van de band Spineless richtten zanger Colin Van Eeckhout, gitarist Mathieu 
Vandekerckhove en bassist Kristof Mondy een nieuwe band op. Amenra zou ditmaal intensere en meer 
introspectieve muziek brengen. Drummer Bjorn Lebon vergezelde de band en in 2003 kwam het eerste 
album Mass I uit. Na het optreden van de band op Ieperfest kregen ze aandacht vanuit de Europese 
undergroundhardcore- en metalhoek.  
 

  
 
Mass III (cd-2006, Hypertension)        78 amen r 
Mass IIII (cd-2008, Hypertension)        78 amen r 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Metal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/1995
http://nl.wikipedia.org/wiki/Beveren-Leie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Grindcore
http://nl.wikipedia.org/wiki/Deathmetal
http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Cryptopsy&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Morbid_Angel
http://nl.wikipedia.org/wiki/Graspop
http://nl.wikipedia.org/wiki/Wacken
http://nl.wikipedia.org/wiki/Century_Media_Records
http://nl.wikipedia.org/wiki/Doommetal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Sludgemetal
http://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
http://nl.wikipedia.org/wiki/Amen_(gebed)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ra_(god)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ieperfest
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9YqzDm1bbGtGtM&tbnid=eimmh6YDXbUmGM:&ved=0CAUQjRw&url=https://www.iamafan.be/product/amenra/vinyl-amenra-iii-church-of-ra-reissue/&ei=dObYU6WxJIKJOKTfgfgK&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNEomdyF04BNiJkH2QjfeSAK5ZPO_A&ust=1406810095650335
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Ancient rites 
Ancient Rites is een Vlaamse post-blackmetalband die ontstaan is in 1989. De groep kende heel wat 
bezettingswijzigingen, waarbij zanger Günther Theys uit Diest zowat de enige constante was. Ook op vlak 
van muziek, teksten en imago maakte de band een evolutie door. De corpse-paint werd achterwege 
gelaten en de satanische teksten werden verruild voor historische, mythologische en heidense 
onderwerpen. Hoewel Ancient Rites nog steeds zeer hard en snel speelt, is er door de inbreng van een 
toetsenist en een derde gitarist meer plaats gekomen voor melodieuzere en symfonische passages in de 
songs. Door line-up perikelen stond de band in de periode 2009-2011 op non-actief. Sinds begin 2012 
wordt weer opgetreden. 
 

       
 
The diabolic serenades (cd-1994) 
Blasfemia eternal (cd-1996) 
Fatherland (cd-1997) 
The first decade 89-99 (cd-1999) 
Dim carcosa (cd-2001) 
And the hordes stood as one (cd-live 2003) 
Rubicon (cd-2006) 
 
Longing for the ancient kingdom II (track)    in Detonation, vol. 1 78 cd 14387 
 

Anesthesy 
Band uit het Kortrijkse. In 1998 veranderden ze hun naam van Vendetta in Anesthesy. Na diverse 
personeelswisseling besloten ze verder te gaan als trio. Met toch een vierde man namen ze hun debuut cd 
op maar een tragisch accident decimeerde de band. Ze bleven hoofdzakelijk plaatselijk toeren. 
Cd’s 
 

 
 
Just married (cd-1992)        magazijn 78 cd 14380 
Exaltation of the eclipse (cd-1994, Tessa)     magazijn 78 cd 14379 
The fifth season (cd-1998, Midas)      magazijn 78 cd 14378 
Chaos path (cd-1999) 
Enstrangled minds (track)      in Detonation, vol. 1 78 cd 14387 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
http://nl.wikipedia.org/wiki/Post-black_metal
http://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCnther_Theys
http://nl.wikipedia.org/wiki/Diest
http://nl.wikipedia.org/wiki/Corpse-paint
http://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Mythologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Heidens
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Arkangel 
Brusselse band, opgericht in 1997. Metalcore/Thrash Metal 
 

 
 
Dead man walking (cd-1999) 
Hope you die by overdose (cd-2004, I Scream)      78 arkan 
Arkangel is your enemy (cd-2008) 
 

Bad Lizard 
Begonnen als Gipsy met rockcovers, evolueerden ze later naar een hardere metalsound. Hun eerste cd 
sloeg aan maar door professionele verplichtingen konden bandleden zich niet vrijmaken om veel te touren.  
 
Evil woman – Killer on the loose – L.A. Rock – Room of silence (maxi vinylsingle-1983, Proma-Sound) 78 
vinyl 19295 
Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42331 
Power of destruction (vinylelpee-1984) 
 

Banzai 
Banzaï was er al bij in het allereerste jaar van Rock Werchter toen het nog gewoon een veredeld 
scoutsfeestje was in 1975. Deze Antwerpse progrockgroep kon zich muzikaal goed meten met de grotere 
namen van de progrock zoals Yes en zelfs King Crimson. De meeste nummers zijn instrumentaal en halen 
hun inspiratie uit jazz, rock en psychedelica. Af en toe wordt er ook gezongen maar dat zijn meestal hun 
mindere nummers. Zoals het een echte progrockgroep betaamt staan er ook 2 nummers van meer dan 10 
minuten op dit album waarin de groep eigenlijk het best tot hun recht komt. Dit album is bij momenten 
opwindend, maar eigenlijk nooit echt verrassend en dat is jammer want dat zou van Hora Nata een 
genreklassieker kunnen maken. Ze splitten in 1976 
 

 Hora nata / Good morning life (vinylsingle-1974) 

 We’re sorry / Be careful now (vinylsingle-1974) 

 Talking about my love / On the rocks (vinylsingle-1975)   78 VRT vinyl 14683 
Gedigitaliseerd op cd         Digi 78 cd 42126 
 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=52078
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=52079
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=52077
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 Hora nata (vinylelpee-1974) 
The album (along with the singles) is digital remastered and released on cd in 1995 
 

Black City 
Opgericht in 1978 als Black Widow gingen ze kort daarop onder hun nieuwe naam door. Door 
personeelswisselingen duurde het tot 1983 voor hun eerste single verscheen. Eind 1984 stopte de band 
ermee. 

 
 
American dreams / Quinni (vinylsingle-1983, BLTS)    78 vinyl 20620 
Gedigitaliseerd op cd         digi 78 cd 42336 
 

Blue Rock 
Brusselse band, opgericht in 1974 door Armand Massaux (ex-lid van Les Night Rockers – 3 singles in 1965!). 
Hun eerste boogie- en rockachtige elpee bezorgde hen een plaats op het Bilzenpodium in 1975. Twee jaar 
later hoorden we er voor het laatst van. 
 

 Blue rock (vinylelpee-1975) 

 Bye bye Johnny / Low down lady (vinylsingle-1975)   78 VRT vinyl 16234 
Gedigitaliseerd op cd         Digi 78 cd 28200 

 The lost generation / Space driver (vinylsingle-1976)   78 VRT vinyl 15362 
Gedigitaliseerd op cd         Digi 78 cd 28213 
 

 Rockin’ the blues / My way (vinylsingle-1976) 
 

http://www.focuscollection.com/listings/images/537_1.jpg
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43898
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51448
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51495
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Bunch, The 
Opgericht in 1969 in Bredene. Na enkele jaren onder de naam The Swallows evolueerden naar een heavier 
genre. Ze traden o.a. op in de voorprogramma’s van The Animals, If, Rory Gallagher’s Taste, MC5, Alquin 
en Man. In 1979 splitten ze zonder een elpee uitgebracht te hebben. 
 

 Sneaky woman / Mister roadie (vinylsingle-zj, Gamma)   78 vinyl 27635 
Gedigitaliseerd op cd         Digi 78 cd 42120 
 

 She went away / Chained souls (vinylsingle-zj, Gamma) 
 

 Bye bye rock and roll queen / Mad man (vinylsingle-Echo, 1974) 
 

Burning Plague 
Gevormd uit de asse van Four Of A Kind in 1969 (2 bandleden gingen naar Kleptomania) evolueerden ze 
naar heavy bluesrock. Ze speelden o.a. in het voorprogramma van Pink Floyd en Yes. In 1970 stonden ze op 
Bilzen. Ietwat ontgoocheld in hun platenfirma, gingen verschillende leden weg maar 25 jaar later brachten 
ze eindelijk hun eerste cd uit, meer pure blues 

 Burning Plague (Vinylelpee-1970, CBS) 
Heruitgebracht op cd in 2002 door het Australische Progessive Line Lable 

 Two (Cd -1995, Mms) 

 Live at last (Cd -1999, Rowuna)      78 cd 29099 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalepsy 
Trashband die ontstond in 1988 en de eerste jaren nogal wat wijzigingen kende in de bezetting. Het in 
Londen opgenomen debuut laat spannende, inventieve metal horen. Het nummer House of despair wordt 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53275
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53273
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53272
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43777
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=12612
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=21187
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op single uitgebracht. In 1994 volgde in eigen beheer hun tweede cd, geproduceerd door Dee-J (ex la 
Muerte). In februari 1996 gaat de band uiteen. 
 

 
 
Fruitcakes we have known (cd-1993, Boudisque)     78 cd 3254 
Dragged inside out (cd-1994, Fruitcake)       78 cd 16656 
 

Clee’s Five 
Een professionele coverband die tussen 1962 en 1969 zowat op elk trouwfeest en elke pensenkermis in 
Vlaanderen moet gespeeld hebben. Hun populariteit was dusdanig dat er zelfs twee live-albums 
verschenen met de hun typerende covers van eigentijdse rock en beat nummers. In 1967 releasen ze dan 
hun eerste (en enige) eigen single ‘No Other Man’ (Philips, BF 319933), die de tweede plaats haalde in de 
toenmalige BRT Top 30. Niet echt evident om deze origineel te vinden, maar onze vrienden van ‘Starman 
Records’ (www.starmanrecords.com) zijn zo goed geweest om ‘No Other Man’ een plaats te geven op hun 
‘Belgian Vaults – Volume 2′-compilatie (SMR 002). 
 

 Jerk with (vinylelpee-1967, Philips) 

 Hit parade 1968 (vinylelpee 1969, Fontana) 

 No other man / Baby I want you (Vinylsingle 1967, Philips) 
No other man (track)   op Wit-lof from Belgium 50’s-60’s, vol. 1 78 A/wit lo 1 
 
 
 
 
 
 
 

Congress 
Veganistische hardcore, intense hatecore op death metal style. Actief tussen 1993 en 2005. 

http://www.starmanrecords.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=7FjHN8_zXIG5HM&tbnid=U38kWuFy8eRmsM:&ved=0CAUQjRw&url=http://rateyourmusic.com/artist/clees_five&ei=sO_YU7LUK8jZOqr0gIAP&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNGd0zPun3autgwi_CEMWmxELmU4lw&ust=1406812456068582
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=44775
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53343
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 Blackened persistance (cd, 1995)    magazijn 78 cd 14402 

 Euridium (cd, 1994)      magazijn 78 cd 14385 
 

Deviate 
Hardcore band uit Brussel, in 1991 opgericht uit resten van Sixty-Nine en Mental Disturbanve. Op hun zelf 
opgerichte label I Scream Records brengen ze een mini-lp uit Small traces of life. Ze touren zeer veel, o.a. in 
de VS en krijgen overweldigende reacties na hun tweede full cd Wreck Style. Ze touren zelfs in Japan 

 State of grace (cd-1999)       78 devia 

 Red asunder (cd-2002)       78 devia 
Last judgment (track)  op Metallopolis, vol. 4    magazijn 78 cd 29775 
 

Esperanto 
Groep met o.a. Raymond Vincent (van Wallace Collection en Waterloo) 
 

 Last tango / Obsession (vinylsingle -1975, A & M)    78 VRT vinyl 18120 
        Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42337 
 

 Publicity/ Roses (vinylsingle-1973, A & M) 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Deviate/State-of-grace/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|5005094&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz8KallmYklqTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJoWcC65QfTECkteglK6PIJCdGBkbu8sy8@CRG0cIkvdK87Lz88jxGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Deviate/Red-asunder/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|5584160&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPgPBPz8KallmYklqTCakZMzMz4tm1EwM744Myc1r4SRuyQ$JTOXUbAkPje1JCM@hZGJoWcC65QfTECkteglK6PIJCdGBkbu8sy8@CRG0cIkvdK87Lz88jxGwez8opKizKxsztLi1CIG1rwcRgA=
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=58488
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=58487
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 Busy doing nothing/ Gypsy (vinylsingle, 1973, A & M) 

 Rock orchestra (vinylelpee-1973, A & M) 

 Last tango (vinylelpee, 1975, A & M) 
 

Fetisj 

 Sandy / I got the best girl (vinylsingle 1976, Biram)   78 VRT vinyl 15373 
    Gedigitaliseerd op cd Digi 78 cd 42125 

 Please give me more / Can’t get love (vinylsingle 1974, Decca) 
 

FN Guns 
Luikse groep 
 

 
Ban the guns (cd-2011, MUG)       78 FN 
 

Free Action 
Set me free (track) misschien op 78 VRT vinyl 39481 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51035
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=42783
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=42784
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=50881
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Georgia Brown 
Hard rock/heavy psych uit 1973 
 

 Pollution / Glory to the music (vinylsingle -1973, Baltic)   78 VRT vinyl 15214 

 G.B.Q. story / Why are the people so lonely (vinylsingle -1969, Monopole)    
 

Hiroshima 
L.A. Town / One ride (vinylsingle -zj, Decca)      78 VRT vinyl 19617 
Gedigitaliseerd op cd          digi 78 cd 42338 
 

Irish Coffee 
Aanvankelijk speelde de groep enkel covers van grote internationale rockbands, zoals Deep Purple, Led 
Zeppelin, The Who en The Kinks. In 1972 brachten ze echter een album uit met enkel nummers van hun 
eigen hand. Dat album, 'Irish Coffee' geheten, werd geperst op 1000 exemplaren en kende toentertijd een 
bescheiden succes. De single 'Masterpiece' was een hitje in een aantal Europese landen. Hun lp en singles 
zijn nu erg gezochte collector's items. Ook speelden ze in het voorprogramma van onder meer Uriah Heep 
en Golden Earring. Hun muziek klinkt als een kruising tussen (hard)rock en blues. De groep werd destijds 
(officieus) uitgeroepen tot de beste rockband van België. Leadzanger William Souffreau kreeg in de jaren 70 
ook de eer benoemd te worden als "beste zanger van België". Souffreau is nog steeds actief als soloartist en 
bracht ondertussen al meer dan 10 albums uit. In 1975 gingen de leden uit elkaar en was het gedaan met 
Irish Coffee. In 2004 kwam er echter een reünie (met het album 'Irish Coffee 2' tot gevolg) en in 2008 
bracht de groep nog een livealbum uit, Live Rockpalast - Harmonie Bonn - 21.12.2005. 
In 2012 stichtte zanger/gitarist William Souffreau een nieuwe bezetting als 3-piece band en bracht een 
nieuw album uit: "Revisited". 
 

 Irish Coffee (Vinylelpee- 1971, Satori) 

 Irish Coffee (cd-2004)  78 irish 

 Live rockpalast (cd-2008) 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Deep_Purple
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
http://nl.wikipedia.org/wiki/Led_Zeppelin
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Who
http://nl.wikipedia.org/wiki/The_Kinks
http://nl.wikipedia.org/wiki/Collector%27s_item
http://nl.wikipedia.org/wiki/Uriah_Heep_(rockband)
http://nl.wikipedia.org/wiki/Golden_Earring
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hardrock
http://nl.wikipedia.org/wiki/Blues
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53335
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=53336
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=42304
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=27285
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=73233
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 Revisited (cd-2013)          

 Carry on / Child (Vinylsingle-1971, Triangle) 

 Down down down / I’m alive (Vinylsingle 1971, Triangle) 

 Masterpiece / The show (Vinylsingle 1971, London) 

 Witchy lady / I’m hers (Vinylsingle 1971, Barclay) 
 
Masterpiece (track)    op Wit-lof from Belgium 70’s, vol. 2 78 A/wit lo 2 
 

Isopoda 
Groep uit Aalst, eerst onder de naamTarantula, later Orchid maar tegen het einde van 1974 was er de 
definitieve naam. Na drie albums splitten ze 1982. 
 
Raarlst (Elpee 1974) 
Don’t do it the easy way (Elpee 1975) 

 Taking root (Elpee 1981, Lark)      78 vinyl 1981 
      Is op cd verschenen, mag niet gedigitaliseerd worden 

 You flower / Black mountaincat (Vinylsingle-1979, twinkle)   78 VRT vinyl 15077 
           Digi 78 cd 42124 

 Acrosticon (Cd-1978, Musea) 
 
 
 
 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=87490
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56322
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56306
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=57863
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56340
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=42309
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56317
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=13024
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Jenghiz Khan 
Waalse band, opgericht in 1970 met o.a. de van het Eurosongfestival bekende Pierre Rapsat (vroeger nog 
bij de Tenderfoot Kids). In hun eerste elpee zag je invloeden van iron Butterfly en Vanilla Fudge. Ze 
speelden o.a. op Bilzen met Black sabbath, later ook met Yes en Genesis. Voor hun tweede elpee kon 
verschijnen, splitten ze al in 1971. 
 

 Well cut (Vinylelpee-1970, Barclay)     78 VRT vinyl 33126 
  Gedigitaliseerd op cd      digi 78 cd 42343 

Killer 
Opgericht in 1980  na de split van Mothers Of Track. Hun debuutelpee werd goed onthaald en er volgde 
vlug een tweede, beïnvloed door Motöthead. Door Warner werden ze toch gedumpt om te belanden bij 
het Belgische label Mausoleum waar in 1984 hun derde verscheen. Na financiële problemen bij het label en 
ondanks een tour door Pole, splitten ze in 1984. Een korte reünietoer volgde in 1990. Nog heel wat later 
volgden enkele studiocd’s 
 

 Ready for hell (Vinylelpee 1980, Mausoleum)   78 vinyl 32875 
     Gedigitaliseerd op cd    Digi CDRM 32875 

 Wall of sound (Vinylelpee 1983, Mausoleum) 

 Shock waves (Vinylelpee 1984, Mausoleum) 

 The official 20th anniversary concert (cd-2003, Mausoleum) 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=42356
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43288
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43287
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http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=88183
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 Broken silence (cd-2003, mausoleum) 

 Immortal (cd-2005, Mausoleum) 
  Fatal attraction cd-1990, Mausoleum) 
 

Kleptomania 
De band werd opgericht in 1968 door Charlie Deraedemaeker (bass), John (drums) en werd aangevuld met 
Francis Goya op gitaar en zanger Lou Depryck. De line-up wijzigt echter al snel. Deraedemaeker beslist door 
te gaan met Kleptomania met Wim Hombergen als gitarist en drummer Roger Wollaert, beiden bekend van 
de band “Four Of A Kind”. Lademacher vulde in 1969 het trio aan als gitarist. Kleptomania brengt in 1970 de 
debuutsingle 'Kept Woman' (en 'Out Of A Nightmare') uit, tamelijk harde rock vergelijkbaar met Black 
Sabbath. Kleptomania doorkruiste tussen 1968 en 1971 het Belgische en Franse rockcircuit. In juni 1970 
speelde de band in het voorprogramma van The Wallace Collection op het Puzzle P Festival in Brussel, in 
augustus op het Bilzen Rock & Jazz Festival naast Badfinger. Lademacher en Kleptomania gaven ook enkele 
optredens in Congo. 
Hun tweede single ‘I’ve Got My Woman By My Side’ (1970), te plaatsen naast een song als ‘Black Betty’ 
(1978) van Ram Jam, werd hun meest bekende single 
 

 I got my woman by my side / Lovely lady (Vinylsingle-1970, MCA) 

 Kept woman / Out of a nightmare (Vinylsingle-1970, MCA) 

 Mean old man / Back to the country (1975, Kingdom)  78 VRT vinyl 11966 
  Is op cd verschenen, mag niet gedigitaliseerd worden 

 Rock ’n roll / Don’t tell lies (Vinylsingle-1976, EMI) 
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 Elephants lost (Vinylelpee-1979, Flame) 
 

Machiavel 
Machiavel is een Belgische rockformatie uit Wallonië, opgericht in 1974. Bassist Roland Degreef en 
drummer en zanger Marc Ysaÿe speelden eerst bij de band Moby Dick. Later kwamen keyboardist Albert 
Letecheur en gitarist Jack Roskam erbij en werd de naam in Machiavel veranderd. Ze vormden de eerste 
Eurock-band in België. Hun muziek wordt regelmatig vergeleken met symfonische rockbands zoals Genesis, 
Yes en Emerson, Lake & Palmer. In november 1975 werden de eerste songs opgenomen: 'Cheerlesness' en 
'When Johan Died Sirens Were Singing'. Drummer Marc Ysaÿe nam de vocals voor zijn rekening. Het 
debuutalbum Machiavel verscheen in april 1976 en werd opgenomen in Studio DES (Brussel), één van de 
meest hightech studio's van toen. Het album werd goed onthaald door de pers, maar het grote succes bleef 
uit. De eerste optredens vonden plaats en zo speelde Machiavel onder meer op het Bilzen Festival, in het 
voorprogramma van Kevin Coyne en Rick Wakeman (Yes). 
Een fan van de band, Mario Guccio, vulde in 1977 de band aan als zanger, terwijl zijn vriend Jean-Paul 
Devaux de plaats van gitarist Jack Roskam innam. Datzelfde jaar verscheen Jester, hun tweede album. Het 
album maakte van Machiavel een fenomeen in Franstalig België, ze werden er de belangrijkste rockband. Er 
werden terug tal van optredens gepland. In 1977 speelden ze zo tweemaal in het uitverkochte Auditorium 
Paul-Emile Janson met een quadrafonisch geluidssysteem. 
In 1978 verscheen hun meest succesvolle album, Mechanical Moonbeans. Het album werd opgenomen in 
Studio Katy in Ohain. Hun eerste single 'Rope Dancer' werd een hit. Maar het zijn vooral de songs 'After The 
Crop' en 'Summon Up Your Strenght' die duidelijk maken dat Machiavel het niveau van de Britse 
symfonische rockbands kan evenaren. Net zoals de Waalse pers was het publiek onder de indruk wat 
resulteerde in een goede platenverkoop. Het album behaalde snel goud en platina. Machiavel werd zo de 
eerste band in Wallonië die meer dan 50.000 albums verkocht. Concerten volgden waaronder een show in 
het Koninklijk Circus in Brussel. 
Machiavel heeft nog veel meer singles, elpees en cd’s – kijk maar eens op 
http://www.muziekarchief.be/identitydetails.php?ID=132627  
 
Mechanical moonbeams (vinylelpee, 1978, EMI)   magazijn 78 vinyl 8223 
New lines (vinylelpee, 1980,EMI)     magazijn 78 VRT vinyl 31059 
Break out (vinylelpee, 1981, EMI)     magazijn 78 vinyl 8295 
Gedigitaliseerd op cd       digi 78 cd 34184 
Rope dancer / After the crop (vinylsingle-1978, EMI)   magazijn 63 VRT vinyl 10092 
No way to heaven / Generation (vinylsingle, 1987, Indisc)  magazijn 78 VRT vinyl 12486 
Fly / So clear (vinylsingle-1980-Harvest)     magazijn 78 vinyl 27330 
The very best of (cd-1996, EMi)      magazijn 78 cd 23322 
The best of (cd-1991-EMI)      magazijn 78 cd 12613 
Colours (cd-2013, Moonzoo)      78 machi 
Virtual sun (cd-1998, CNR)      magazijn 78 cd 19801 
Heaven’s rule – A life (cd-single-2001,EMI)    magazijn 78 cd 40013 
Live in Brussels (cd-single-2007, Universal)    magazijn 78 cd 17065 
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Malachi 

 Return of a stranger (Vinylelpee -zj, EMI) 
Little victim / Island (Vinylsingle-1971, Columbia)     63 VRT vinyl 22563 
Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42340 
 

Molest 
Groep uit het Vilvoordse. 
Ze begonnen in 1986 onder de naam van Damnation. Na een verandering van naam in Modest begonnen ze 
op te treden. Na enkele demo’s en een promo tape, tekenden ze bij een Deens label en kwam de release 
van hun eerste cd (Milkfish, 1995). Na de plostelinge dood van hun gitarist, stopten ze begin 1998. 
“You could change a guitarist, but you can't change best friends”.  
 

 Milkfish (cd-1995, progress)     78 cd 14221 

 Tep zepi (cd-1998, Urban)     78 cd 7592 
Tep zepi (cd-single 1997, Urban) 
 

Morda 
Metalcore band uit (Zee)Brugge 
Eighty-six (cd-2003) 
Azrion (cd-2005) 

 
My will supreme (cd-2007, Eyespy)      78 morda 
 
 
 

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=1Ksl6r_rjCnDgM&tbnid=B5__7GaEWgXF8M:&ved=0CAUQjRw&url=http://rateyourmusic.com/release/single/malachi_f2/return_of_a_stranger___eleanor_rigby/&ei=NgLZU6-KMYT7PMzIgfgO&bvm=bv.71778758,d.ZWU&psig=AFQjCNEsG3FcgAgYUY4xDkdaR0iqCM-_qQ&ust=1406817199632936


Heavy Metal in België Openbare bibliotheek Kortrijk sept 2014 p.22 
 

Mystery 
Ontstaan uit de as van Ostrogoth en Crossfire, is het Belgische antwoord op Bon Jovi, Europe en andere 
melodieuze hardrockbands. 
She likes double trouble verschijnt als single en wordt gebruikt in de Urbanusfilm Koko Flanel en de eerste 
full cd verschijnt in 1992 (Mystery). Hun tweede cd is harder (Backwards) maar problemen met labels 
leiden tot een split. 
 
Mystery (cd-1992) 
Backwards (cd, ???) 
She likes double trouble (track)      op Koko Flanel 68 cd 10741 

Orange 
The sun / Wait until sunrise (Vinylsingle 1971, Mill& Music) 

 I got you, you got me / Please don’t you do it (Vinylsingle 1976, Epic) 78 VRT vinyl 23308 
      Gedigitaliseerd op cd   Digi 78 cd 42123 

 I’m gonna be a star / Fever (Vinylsingle 1976, Epic)  63 VRT vinyl 23408 
     Gedigitaliseerd op cd   Digi 78 cd 42122 

 Foolish girl / Hey you (vinylsingle-1981, Orange) 
 

Paul’s Collection 
Paul Syniawsky speelde in enkele locale bands tot hij in 1967 zijn ‘Collection’ oprichtte. Met invloeden van 
The Who, Cream en Iron Butterfly tekenden ze al vlug een contract bij een Major. 
Na een kort uitstapje naar een jazzrock band (Artisjok) vonden de bandleden elkaar terug in 1976. 
De nieuwe muzikale aanpak sprak niet aan en in 1978 stopten ze er mee. 
  

 Time for a change / What have I done? (Vinylsingle-zj, RCA) 

 Man / Music is my life (Vinylsingle-1970, RCA) 

 Who could see / Song for the lonely (Vinylsingle-1971, RCA) 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54926
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54934
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55164
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55167
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55166


Heavy Metal in België Openbare bibliotheek Kortrijk sept 2014 p.23 
 

 Losing / Kill me with your love (Vinylsingle-1977, Ariola)   78 vinyl 20114 
           Digi 78 cd 42121 
 

Pluto 
Opgericht rond 1974 en hun enige bekende feit is dat ze op Bilzen stonden in 1975. 

 She rolls / It’s allright part two (Vinylsingle-1976, Indigo) 
 

Recreation 

 Don’t open (Vinylelpee-1970, Triangle) 

 Music or not music (Vinylelpee-1972, Barclay) 

 Love forever / Fallen astronauts (Vinylsingle-zj, Barclay)   63 VRT vinyl 24661 
  Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42339 

Skitsoy 
Skitsoy was een Belgisch/Nederlandse band met Franky De Smet-Van Damme (na zijn periode bij Channel 
Zero). Ze brachten maar één cd en stopten ermee in 2007. 

 
Come 2 Belgium (cd-2005, Skitsoy)       78 skits 
 
 
 
 
 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
http://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
http://nl.wikipedia.org/wiki/Franky_De_Smet-Van_Damme
http://nl.wikipedia.org/wiki/Channel_Zero
http://nl.wikipedia.org/wiki/Channel_Zero
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55165
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=27823
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=44897
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=44219
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Southern Voodoo 
Zanger/gitarist/songwriter Dominique De Vos was al actief geweest als muzikant, journalist, platenbaas 
(mede oprichter en naamgever van het stoner label Buzzville Records alvorens in 2001 Southern Voodoo op 
te richten. In 2004 verscheen hun eerste CD "The Love Militia" op het Belgische label Apache Productions. 
Het Engelse Classic Rock Magazine kopt "Belgiums best rockband?" Een aantal bassisten en gitaristen 
passeerden zowel live als in het repetitiehok opnieuw de revue een bezetting gevonden werd die het 
uithield tot de opnames van de vinylplaat in 2008. In 2008 nam Southern Voodoo samen met Alex Agnew 
en diens band Diablo Blvd. een split 10" LP uit met een gezamenlijke cover van Billy Idol's Rebel Yell. Deze 
vinylplaat kwam uit op het Guru Gonorroe label. 
 

 The love militia (cd-2005, Apache)     78 cd 17898 

 Devil’s drive (cd-2007, Apache) 

 Neon dust baby (cd-2009, Music Avenue)     78 south 
 

Spoil Engine 

 Skinnerbox vs. 07 (cd-2007, Apache) 

 Antimatter (cd-2009, Roadrunner) 

 The art of imperfection (cd-2012, Sonic Angel) 
A world on the outside (track) Op De Afrekening van Studio Brussel, vol 54 78 A/afrek 54 
 

http://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Classic_Rock_Magazine&action=edit&redlink=1
http://nl.wikipedia.org/wiki/Alex_Agnew
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=74710
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=73666
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=73203
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=86345
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St-James (ook St. James Infirmary) 
Brugse rockband (o.a. Laureaat Rock Bilzen "76, Opener rock Torhout, sup. Act. AC/DC, Van Hale) 
Feel the heat (Vinylelpee-1985, Parsifal) 
Helpful man / Lies (vinylsingle -1966, Passe Partout) 

 I’m only dancing / Forgotten souvenirs (vinylsingle -1986, Parsifal) 

 Hi hi hi hello / Easy come easy go (vinylsingle -1988, Parsifal) 78 vinyl 20547 
      Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42332 
 

Tenderfoot Kids 
Deze groep uit Verviers kwam met deze single binnen in de Belgische (franstalige) hitparade (Formule J) in 
februari 1970! Hij geraakte tot nummer 11. 
 
Na de release in juni 1970 van hun eerste single, “The Bird And The Hunter”, geproduceerd door Barclay 
wordt deze direct gebombardeerd tot “disque de la semaine” van de RTB, Formule J. 
 
Marc Moulin zal de single ook regelmatig draaien op zijn “Cap de Nuit”. 
De groep besluit minder bals te spelen maar eerder als attractie op te treden. 
Hun tweede single gaat onopgemerkt voorbij maar hun live reputatie blijft groeien. Ze treden op met The 
Pebbles, en verzorgen het voorprogramma van Michel Polnareff in de Ancienne Belgique in Brussel voor 
een week. 
In februari 1970 volgt dan “Time Is Up” met op de B kant “Intocication”. Het wordt een regelrecht succes, 
hoewel nog steeds niet die grote impact waarvan gedroomd werd. 
 
Er volgt nog een single en daarna gaan de wegen van de bandleden uit elkaar. Tenderfoot Kids geven hun 
laatste concert in april 1972. 
 

 The bird and the hunter /Tomorrow the moon (vinylsingle-1969, Barclay) 

 Choo choo / Man in black (Vinylsingle- 1970, Triangle) 

 Apollo 11 / My memories (Vinylsingle-1970, Barclay) 

 Time is up / Intoxication (Vinylsingle-1970, Barclay)   78 VRT vinyl 10013 

http://nl.wikipedia.org/wiki/Rock_Torhout#Woodland
http://en.wikipedia.org/wiki/AC/DC
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=41622
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54414
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54388
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54381
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 Ten million women / Rain people (Vinylsingle-1970, Triangle) 

 Stop the music / Just a little bit more (Vinylsingle-1970, Triangle)  78 vinyl 20966 
        Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42334 

 Just a little bit more / Stop the music (Vinylsingle-1971, Metronome) 
Time is up (track)   op Wit-lof from Belgium 70’s, vol. 2 78 A/wit-lo 2 
 

Trust 

 For yourself / At the Mississipii (Vinylsingle-1970, Fly) 

 At The Mississippi / Help me (Vinylsingle-1973, Venus)   78 vinyl 20066 
Gedigitaliseerd op cd  digi 78 cd 42333 

 And I try / I accuse (Vinylsingle-1973, Venus) 

 So long Sue / For yourself (Vinylsingle-1973, Venus) 

 Home on the ranch / I feel a shadow on me (Vinylsingle-1974, Venus) 
 
 
 
 
 
 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=54425
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=58597
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56168
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56079
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56277
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=56082
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Vacation 
Blues geïnspireerde hardrock groep (Cream, Jimi Hendrix…) uit Charleroi, opgericht in 1970. Ze  bleven 
spelen tot 1995. 
 

 Resurrection off (Vinylelpee-1971, Majestic) 

 Long vacation 1973-1983 (Vinylelpee-1991, Dexon) 

 Can’t bear my pain / I woke up (Vinylsingle-1974, Sandro)   78 vinyl 28997 
           Digi 78 cd 42127 

 Watch what you do / Don’t you see (Vinylsingle-1977, Sandro) 

 Bad holiday / No change (Vinylsingle-1978, Sandro) 

 I believe it could be / With my blues (Vinylsingle-1983, Black & White) 

 Sad strange man (cd-1994, Dexon) 
 

Vincent, Raymond 
Na het succes van Wallace Collection startte Raymond Vincent met de band Esperanto. In 1975 splitte de 
groep na drie albums ('Esperanto Rock Orchestra', 'Danse Macabre' en 'Last Tango' - alle op A&M) 
uitgebracht te hebben. Hij nam ook een album op met eigen composities en songs voor strijkkwartet en 
popband ('Métronome' op Izarra Records). Muzikaal komt dit wel eens in de buurt van Wallace Collection 
alhoewel de muziek een heel stuk minder hitgevoelig is. De plaat bevat geen credits, maar voor de vocale 
nummers klinkt de zanger soms heel erg zoals Sylvain van Holme. Dit ensemble trad ook op onder de naam 
'Queen Elisabeth Chapel'.  
 

 
Metronomics (Vinylelpee-197, Izara)       78 vinyl 9069 
Is op cd verschenen (1998, Engeland), mag niet gedigitaliseerd worden 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43306
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43305
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55898
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55876
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=55877
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=43304
http://www.esperanto-rock-orchestra.com/images/metronomics-cover.jpg
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Vipers, The 
The Vipers was in een vorig leven een popgroep. Tussen 1968 en 1972 hadden ze veel succes, met als 
hoogtepunt in de blitzcarrière hun one hit wonder Looky Looky (een nummer van Giorgio Moroder) uit 
1969. De groep deelde podia met Uriah Heep, Deep Purple, Humble Pie, The Kinks en The Equals in hun 
eerste leven en met The Rubettes, Mud, Middle of the Road, The Tremeloes, The Fortunes, Manfred Mann, 
The Troggs, Sailor, Suzy Quatro , Dave Edmunds, dywaddy en recentelijk Status Quo, Deep Purple en Joe 
Cocker in hun tweede leven. De platenbazen hoorden The Vipers liever pop maken, hel leger wenkte en 
een split kon in 1972 niet worden vermeden. Tijdens de Gentse Feesten van 1994 trad The Vipers voor het 
eerst weer op en sindsdien spelen ze wat ze 25 jaar geleden zo graag had gespeeld.  
 

 Words of love / Sold to the highest bidder (Vinylsingle-1968, Decca) 

 Looky looky / Town of Tuxley (Vinylsingle-1970, basart) 

 Sherry sherry / Little woman (Vinylsingle-1970, Basart) 

 The rriver / Working in the mine (Vinylsingle-1970, Discoostar) 

 Reflections of >Charlie Brown / Watching the world pass by (Vinylsingle-1971, EMI) 

 Face me down / Hey man (Vinylsingle-1971, Start) 

 Live (cd-1996) 

 Reflections (cd-1999, MAP)       78 viper 

 The Vipers on the road, live (cd-2002, MAP)     78 cd 17943 

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=60076
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51071
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51069
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51051
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51078
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=51082
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=14199
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=10223
http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=23437
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 Only the real men know / Watching the world pass by / Only…(cd-single)  78 cd 27632 
Looky looky (original version) / Looky looky – Somethin’ else (2000, MAP) cd-single  78 cd 17200 
Faithful / Goodbye (zj, Blue Line) cd-single       78 cd 17522 
Sold to the highest bidder (track)     op Wit-lof from Belgium, vol. 1 
 

Waterloo 
In de periode en stijl van de progrock opgericht (1969), releasen ze slechts één elpee om een jaar later er al 
de brui aan te geven 

 First battle (Vinylelpee-zj, Vogue)     78 VRT vinyl 31716 
    Is op cd verschenen (2010, Spanje), mag niet gedigitaliseerd worden 
 
 
 
 
 
  

http://www.muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=59792
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Als afsluiter nog een verzamelcd 
 

  
 
Detonation vol. 1 78 cd 14387 
Witchcraft  Scataphagus    
Weekend story  Multilator    
Secular condolence Insanity Reigns Supreme 
Mind reflection  Deception    
Gotterdammerung Exorians    
Exiled   Exiled    
Edge of violence Tyfoon    
Dark army  Massacra Noise    
Blew my mind  Mind Ruin    
Apocalyptic evolution Demance    
 
 

Metal Festival in Kortrijk 
 

 
 
Als proevertje vind je hier wat we hebben van de bands die in onze stad te gast zijn. 
 

Lacuna Coil 
Enkele tracks op verzamelcd’s 
 

Life of Agony 

 Ugly, cd-1995, All Blacks) 

http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Life-of-Agony/Ugly/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/v/pbswinob|3450601&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyiOZlpqQqJ6fl5lUhMRk7OzPi0bEbBzPjizJzUvBJG7pL4lMxcRsGS$NzUkoz8FEYmhgc2u9R3qbv98GYUmeTEvMOMgZG7PDMvP4mRvSg1jVEwO7$opCgzK5uztDi1iIE1L4cRAA==


Heavy Metal in België Openbare bibliotheek Kortrijk sept 2014 p.31 
 

Cradle of Filth 

  
 
Love craft and witch hearts (cd-2002, Music for Nations 
Damnation and a day (cd-2003, Sony) 
Thornography (cd-2006, Roadrunner) 
Total fucking darkness (cd-2014,Mordgrimm) 

Marilyn Manson 

       
 
Antichrist superstar (cd-1996, Interscope) 
Smells like children (cd-1997, Interscope) 
Mechanical animals (cd-1998, Nothing) 
Hollywood (cd-2000, Nothing) 
Resident evil (cd 2003, Roadrunner) 
The golden age ofgrotesque (cd-2003, Interscope) 
Eat me, drink me (cd-2007, Interscope) 
The high end of low (cd-2009, Interscope) 

Prong 

 
 
Cleaning (cd-1994) 
Rude awakening (cd-1996) 

W.A.S.P 

 
 
The last command (vinylelpee, 1985)   78 VRT vinyl 36918 
First blood, last cuts (cd-1993, Sanctuary) 

Twisted Sister 

We’re not gonna take it / The kids are back (vinylsingle-1984, Atlantic) 78 VRT vinyl 12578 

http://www.bing.com/images/search?q=Love+craft+and+witch+hearts&id=EF6D33BD1B426AE4BEB280B2C06B5EB09A3E00AF&FORM=IQFRBA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cradle-Of-Filth/Damnation-and-a-day/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|5726223&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzyyUWJKTmpCvlpCmmZOSUZ6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGK7bP1J$pe53zYRSZ5MS8w4yBkbs8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cradle-Of-Filth/Thornography/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6570165&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzyyUWJKTmpCvlpCmmZOSUZ6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGK7bP1J$pe53zYRSZ5MS8w4yBkbs8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Cradle-of-Filth/Total-fucking-darkness/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|9147276&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPzyyUWJKTmpCvlpCmmZOSUZ6HxGTs7M$LRsRsHM$OLMnNS8EkbukviUzFxGwZL43NSSjPwURiaGK7bP1J$pe53zYRSZ5MS8w4yBkbs8My8@iZG9KDWNUTA7v6ikKDMrm7O0OLWIgTUvhxEA
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Holywood/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|5251598&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Eat-me-drink-me/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|6716562&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/The-high-end-of-low/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|7378469&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Mechanical-animals/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4790942&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Antichrist-superstar/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4459908&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Resident-evil/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|5745975&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://kortrijk.bibliotheek.be/detail/Marilyn-Manson/Smells-like-children/Cd/?action=detail&cmd=frec&page=mainpage/fullrecord&itemid=|library/marc/vlacc|4609737&cs=resultlist&rctx=AWNkYGZkYPwPBPyyuYlFmTmVeQq5iXnF$XloXEZOzsz4tGxGwcz44syc1LwSRu6S$JTMXEbBkvjc1JKM@BRGJoZZDk2aTZpB7wIYRSY5Me8wY2DkLs@My09iZC9KTWMUzM4vKinKzMrmLC1OLWJgzcthBAA=
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prong_cleansing_cover.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Prong_rude_awakening.JPG
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:The_Last_Command.jpg

