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1968 Kris De Bruyne 

 Klein Klein Kleuterke 

Kris De Bruyne behaalt in 1968 de 2° prijs tijdens het "Skifflefestival van Hove". Hij zingt daar onder meer een 
satirische bluesversie van het kinderliedje Klein Klein Kleuterke. Hij geraakt door de 1° selectie, maar moet dan 
uitpakken met 2 andere liedjes. Die heeft hij niet, en dankzij de steun van jurylid Wannes Van de Velde mag Kris 
tot en met de finale onder meer zijn Kleuterke blijven zingen. De 2° prijs houdt in dat De Bruyne op het Cardinal-
label van Rocco Granata zijn 1° single mag opnemen. Als B-kant wordt gekozen voor De Lustmoordenaar - 
gecensureerd door de radio-omroepen - dat Kris samen met Dirk Verhaegen had geschreven. 

Kijk en luister op Youtube 

 
Ook nog in 1968 verschenen 

O clown / Marc Dex 

1969 Will Tura 

 Het kan niet zijn 

Op 8 februari 2014 werd zijn nummer "Het kan niet zijn" opgenomen in de Eregalerij van de Vlaamse klassiekers 

van Radio 2. Wat ons vooral aanspreekt in het oeuvre van Will Tura is de tragiek die vaak in zijn nummers zit. 
In Verboden Dromen bijvoorbeeld gaat het over een man die verliefd wordt op het lief van zijn beste 
vriend, Arme Joe reed zich dood, Aan Mijn Darling staat stijf van gemis en Ik Mis Je Zo en Het Kan Niet Zijn rijten 
ons nog iedere keer helemaal open. 

Kijk en luister op Youtube 

 

 

https://vivavlaanderen.radio2.be/rocco-granata
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_(Vlaanderen)
https://www.youtube.com/watch?v=ogNP2tH0L9k
https://www.youtube.com/watch?v=sI8rSuS2xII


Themalijst 50 jaar Vlaams Hits Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2018   p.3 
 

1970 Paul Severs 

 Geen wonder dat ik ween 

In navolging van het succes met Ik ben verliefd op jou, trekt Paul in 1970 naar de studio om op vraag van Sylvain 
Tack zijn eerste hit Geen wonder dat ik ween, een productie van Jean Klüger daterend van 1966, opnieuw op te 
nemen en ook in te zingen en kijk, deze keer wordt het wél een grote hit, een elfde plaats zelfs in de Top Dertig, 
zoals genoteerd in het Belgisch Hitboek en een eerste plaats de achtentwintigste november 1970 in de Vlaamse 
Top Tien. Als je de twee versies naast mekaar vergelijkt dan moet je opletten dat je niet denkt dat de eerste 
versie door iemand anders wordt gezongen, zo verschillen die twee van mekaar.  

Kijk en luister op Youtube 

 
Ook nog in 1970 verschenen 

De vogel / Tim Visterin 

1971 Micha Marah 

 Tamboerke 

Toch duurde het nog tot haar deelname aan Canzonissima 1971 - een BRT-programma waarin de Vlaamse 

afvaardiging voor het Eurovisiesongfestival werd gekozenen - alvorens het liedje bekend werd bij het grote 

publiek. Hoewel Nicole & Hugo met Goeiemorgen, morgen werden uitverkoren om naar Dublin te gaan, 
bereikte het nummer van de toen 17-jarige Micha Marah de hitparade. Het liedje groeide uit tot haar eerste hit. 
De B-kant van de single was het liedje Ik Ben Zeventien. 

Kijk en luister op Youtube 

 
Ook nog in 1971 verschenen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Canzonissima_(Vlaams_programma)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Radio-_en_Televisieomroeporganisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicole_%26_Hugo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goeiemorgen,_morgen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dublin
https://nl.wikipedia.org/wiki/B-kant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_(muziek)
https://www.youtube.com/watch?v=HXbiZfYx3D0
https://www.youtube.com/watch?v=NXSLqUi1mvY
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Zeven anjers zeven rozen / Willy Sommers 

Rozen voor Sandra / Jimmy Frey 

De allereerste keer / Rita Deneve 

Eviva Espana / Samantha 

1972 Louis Neefs 

 Margrietje 

Muziekproducent Peter Koelewijn vond het achteraf een vreemde combinatie; een (in zijn ogen) acommerciële zanger 
met een commerciële producer. De samenwerking liep dan ook snel stuk. Koelewijn schatte dat er ongeveer 100.000 
exemplaren verkocht zijn van het plaatje (gegevens Belpop). 

Kijk en luister op Youtube 

 
Ook nog in 1972 verschenen 

Zomersproetjes / Rocco Granata 

1973 Ivan Heylen 

 De werkmens 

Het is dit jaar vijftig jaar geleden dat Ivan deelnam aan Humo’s Zangfestival, en zijn eerste single opnam”, zegt 
Filip. “Het is ook net 45 jaar geleden dat hij helemaal doorbrak met zijn ‘wereldhit’ De Werkmens. Hoe perfecter 
kan het zijn om Ivan nu nog eens in de kijker te zetten?“ Hij kreeg in mei 2018 in Oosteeklo zijn eigen bier. 

Kijk en luister op Youtube 

 
Ook nog in 1973 verschenen 

Zonneschijn / Will Tura 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Muziekproducent
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peter_Koelewijn
https://www.youtube.com/watch?v=fWUUedZt4_o
http://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=xawVD0Gp&id=43291AC54939901B30B4D436E8FAF2E0B2C850C5&thid=OIP.xawVD0GpNUu5F2xUoxYppAHaHS&q=ivan+heylen+werkmens&simid=608021355427398738&selectedIndex=0
https://www.youtube.com/watch?v=9qrQN874hd8
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1974 De Strangers 

 Schele Vanderlinde 

De Strangers beleven in de loop van die jaren zeventig hun hoogtijdagen: zes weken nummer één in 1974 met 
Schele Vanderlinde, een vertaling van Dalida's monsterhit Gigi l'amoroso. "Ik weet nog goed", vertelt Bob, "dat 
de platenfirma de toelating had gekregen het liedje van Dalida te coveren, op voorwaarde dat we het pas zes 
maanden na haar release zouden uitbrengen. We zagen dat niet zitten. Hoe zou onze versie nog een eerlijke kans 
op slagen krijgen? We verkochten er uiteindelijk meer dan vijftigduizend exemplaren van." "Het zal je toen maar 
overkomen zijn dat je in die tijd op school zat en Vanderlinde heette. Zo ontvingen we op zekere dag een boze 
brief van een nog bozere vader uit Lier waarin die zijn beklag deed dat zijn loensende zoontje op school door onze 
plaat extra gepest werd", voegt Alex daar met een glimlach aan toe. 

Kijk en luister op Youtube 

 
 

1975 Wim De Craene 

 Rozanne 

Zo schreef hij Rozane voor zijn toenmalige vriendin Chris Thys, die we later leren kennen in haar rol van de 
ex-vrouw van Witse. Rozane is een soort mix van klassieke kleinkunst gekoppeld aan pop. Blaute weet nog 
goed dat hij tijdens de opname het onderste uit de kan haalde. Wim gunde hem die vrijheid. Als je dit 
nummer in de context van de rest van de plaat beluistert, dan hoor je dat hier een andere producer aan de 
knoppen zit. De tien eerder opgenomen songs werden door Al Van Dam geproduceerd, de overige drie 
door Jean en dat is duidelijk te horen ook. Rozane wordt meteen op single uitgebracht, grijsgedraaid, maar 
niet bekroond met een hitnotering. Tijdens onze babbel, vertelt Ramses dat er volgens officiële cijfers 
slechts 456 exemplaren van verkocht werden. Maar de naam Wim De Craene krijgt door dit nummer een 
enorme positieve boost. Wim moet in een hogere versnelling schakelen, want hij rijgt het ene optreden na 
het andere aan elkaar.  

  

http://muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=69138
http://muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=69138
http://muziekarchief.be/albumdetails.php?ID=69138
https://www.youtube.com/watch?v=HJier5OM8pQ
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Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1975 verschenen 

Oempalapalero / Marva 

1976 Marva 

 Oempalapapero 

Marva Mollet (1943) was tussen 1963 en 1980 erg populair in Vlaanderen. Ze scoorde hits in Vlaanderen 
met Een eiland in groen en blauw (1967), Fiesta (1969), Niemand wil je als je ongelukkig bent (1974), Rode 
rozen in de sneeuw (1975) en Oempalapapero . In 1980 nam ze afscheid van haar publiek met het nummer 
Herinneringen. Ze wilde wat meer tijd voor haar privéleven. Sindsdien heeft ze geen nieuwe nummers 
uitgebracht, noch opgetreden. Ze begon een nieuw leven als winkelierster in Blankenberge en Oostende. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1977 Raymond van het Groenewoud 

 Meisjes 

In 1977 werkt Raymond samen met producer Jean Blaute aan het album "Nooit meer drinken". Met liedjes 
als Zjoske schone meid (geschreven voor zijn toenmalige vrouw Joske Ceupens met wie hij drie jaar 
getrouwd blijft), Danielle, opgedragen aan zijn toenmalige nieuwe lief, Crazy pub, Winterochtend en het 
intussen tot een klassieker gebombardeerde Meisjes. De single laat voorgoed zijn sporen na en zorgt ervoor 
dat de naam van het Groenewoud niet meer weg te denken is uit de Vlaamse muziekwereld. Voor velen is 
Meisjes de uiting van een tijdgeest, een tijd waarin iedereen dacht dat alles kon, dat de wereld kon 
veranderd worden. In Meisjes klinkt Raymond ook op zijn best, vooral in een zin als "zeg dat Raymond van 
het Groenewoud het gezegd heeft". Dit lied bewijst ook dat op het einde van de jaren zeventig het Vlaamse 
chanson meer maturiteit heeft verworven, meer body heeft gekregen. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/1943
https://nl.wikipedia.org/wiki/Niemand_wil_je_als_je_ongelukkig_bent
https://www.youtube.com/watch?v=fPqq6MynFvU
https://www.youtube.com/watch?v=6DxXahRuxkc
https://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiD0f3y4PjaAhVD6qQKHd1uBjwQjRx6BAgBEAU&url=https://radio1.be/40-jaar-meisjes-raymond-van-het-groenewoud-viert&psig=AOvVaw2Idm03xyCTywbSE5e52Hu3&ust=1525959667669196
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Kijk en luister op Youtube 

 

1979 Miel Cools 

I  Houden van 

In 1979 gaat Vlaanderen massaal door de knieën voor zijn klassieker Houden van op een tekst van Jaak Dreesen. 

De invalshoek is dat mensen niet alleen kunnen leven, we hebben elkaar nodig, zeker in de liefde. In dit lied valt 

op dat Miel het heeft over de kleine dingen die het leven vaak mooi maken. Toen Miel de melodie klaar had, 

wist hij meteen dat het liedje zou aanslaan: het ligt gemakkelijk in het gehoor en is gemakkelijk om mee te 

zingen. Een meezinger was geboren! Het was Jos Ghysen, een persoonlijke vriend van Miel, die het in zijn 

programma "Te Bed of Niet Te Bed" zo goed als grijs ging draaien. De band met Vlaanderen was hersteld en de 

heimatliebe kon weer openbloeien. Op het Philips-label (er bestaat ook een versie op het Kalliope-label) is er dat 

jaar de langspeler "Houden van", met naast deze Coolsklassieker nummers als Twee koningskinderen, 

Antibiotica, De muzikanten, Milady en Het treintje. 

Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1979 verschenen 

In de Rue des bouchers / Johan Verminnen 

Bakske vol met stro / Urbanus 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-bmRGEF2Pdg
https://www.youtube.com/watch?v=qkalEHWjq90
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1980 Ann Christy 

 De Roos 

In 1979 haalde Bette Midler een hit met het nummer The Rose, de titelsong voor de gelijknamige film. Ze 

verkocht maar liefst meer dan 500.000 exemplaren in de Verenigde Staten maar in de Nederlanden 

scoorde ze niet onmiddellijk een hit, dat gebeurde pas later. Een jaar later, in 1980, maakte Ann Christy een 

cover in het Nederlands die de naam De Roos kreeg. Het succes van de originele versie was moeilijk te 

evenaren maar het is toch een Vlaamse evergreen geworden. De hoogste notering was een 3de plaats in de 

Vlaamse Top 10. De vertaling van het Engelse nummer was van Johan Verminnen. 

Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1980 verschenen 

Quand les zosiaux / Urbanus 

1981 John Terra 

 De dag dat het zonlicht niet meer scheen 

In de jaren tachtig maakte hij een comeback bij de Baccarabeker (een muziekwedstrijd waarbij de vijf 

Vlaamse provincies het tegen elkaar opnamen). Kort daarna volgde zijn grootste hit De dag dat het zonlicht 

niet meer scheen en stond zeven weken op de nummer een in de Vlaamse Top 10. De groep Arbeid Adelt! 

(Vlaamse groep met Marcel Vanthilt) maakte een parodie op dit nummer. Hierop ontstond een rel tussen 

deze groep en John Terra. 

Kijk en luister op Youtube 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arbeid_Adelt!
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Vanthilt
https://www.youtube.com/watch?v=aIe0KngUTXI
https://www.youtube.com/watch?v=DTI_WzWxZ5c
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1982 Raymond van het Groenewoud 

 Cha Cha Cha 

Chachacha is een single van Raymond van het Groenewoud, begeleid door De Centimeters. Het liedje was 

een tussendoortje; het stond niet op het album Leven en liefdes uit die tijd. Pas na twee jaar kwam nieuw 

werk van Raymond uit. Een vrolijke, maar toch melancholisch jongene 

 bezingt de Chachacha. Het nummer werd een “Vlaamse klassieker” in de ogen van Radio 2.  

Van het nummer bestaat één cover. Die is van orkestleider Nico Gomez (album 28 Latin dance hits), Nico is 

de vader van Raymond.  

Kijk en luister op Youtube 

 

1983 Kamiel 

 Me wuf is weg 

Camiel Demuynck, kortweg bekend als Kamiel (Ichtegem, 6 september 1951 — Staden, 12 mei 2008), werd 

nationaal bekend met zijn hit Me wuf is weg, een newwavenummer in het West-Vlaams. Kamiel was in 

de jaren 80 actief bij de vrije radioʼs Carolientje in Bredene en Verona in Torhout, waar hij 

als diskjockey werkte. Zijn nummer Me zwien is weg was buiten West-Vlaanderen weinig succesrijk, maar 

met Me wuf is weg stond hij in 1982 wekenlang in de hitparades. Het is een vlot elektronisch nummer 

met synthesizers, ietwat in de stijl van Neue Deutsche Welle-groepen als Trio, en gaat over een man wiens 

vrouw verdwenen is. Bij de song hoorde een videoclip, waarin Kamiel constant de afwas deed. 

Kijk en luister op Youtube 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Raymond_van_het_Groenewoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Centimeters
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chachacha
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cover_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nico_Gomez&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ichtegem
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1951
https://nl.wikipedia.org/wiki/Staden
https://nl.wikipedia.org/wiki/12_mei
https://nl.wikipedia.org/wiki/2008
https://nl.wikipedia.org/wiki/New_wave_(muziekstijl)
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaams
https://nl.wikipedia.org/wiki/1980-1989
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrije_radio
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bredene
https://nl.wikipedia.org/wiki/Torhout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diskjockey
https://nl.wikipedia.org/wiki/Synthesizer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neue_Deutsche_Welle
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trio_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Videoclip
https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwas
https://www.youtube.com/watch?v=MfiUdra3xFU
https://www.youtube.com/watch?v=2-FsOHR6tVA
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1984 Jimmy Frey 

Veertig jaar 

Zijn carrière begon veelbelovend als beat- en yéyézanger in de sixties. Hij werd door zijn management 

richting Frankrijk gestuurd met Soufflé, een cover in het Frans van Breathless. Toen de doorbraak daar niet 

tot stand kwam, richtte hij zich op Vlaanderen en sloeg hij een heel nieuwe weg in. Zijn grootste hit is "Zo 

mooi, zo blond en zo alleen", waarop hij wordt begeleid door de J.J. Band (zie Jess & James). Zijn op één na 

beroemdste hit is "Rozen voor Sandra Twee dagen na zijn vijftigste verjaardag wordt bij Jimmy kanker 

vastgesteld. Hij staat erop dat dit bekendgemaakt wordt om zo het taboe rond kanker te doorbreken. De 

VTM actie "Levenslijn" waarvan Jimmy Frey het boegbeeld werd, haalt het bedrag van 4.462.083,45 euro 

op ter bestrijding van kanker.  

Deze single uit 1984 komt er voor zijn veertigste verjaardag. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1985 Linda Lepomme 

 Laat me nu gaan 

Laat me nu gaan is een nummer van Pieter Verlinden op tekst van Bert Vivier waarmee ze België 

vertegenwoordigde op het Eurovisiesongfestival 1985 in de Zweedse stad Göteborg. Daar werd ze 

uiteindelijk laatste, met zeven punten. 

Kijk en luister op Youtube 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Frankrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo_mooi,_zo_blond_en_zo_alleen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zo_mooi,_zo_blond_en_zo_alleen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jess_%26_James
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozen_voor_Sandra
https://nl.wikipedia.org/wiki/VTM
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levenslijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pieter_Verlinden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival_1985
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zweden
https://nl.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6teborg_(stad)
https://www.youtube.com/watch?v=aT9U_Bb5zYc
https://www.youtube.com/watch?v=9vh1NzRdAqQ
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1986 Sandra Kim 

 J’aime la vie 

Sandra Kim begon al op jonge leeftijd met zingen. Op haar elfde werd ze ontdekt. Twee jaar later stond ze 

als zangeres van het groepje Musiclub met het liedje Ami Ami al op de wedstrijd "L'ambrogino d'oro" in 

Milaan. Amper een half jaar later werd ze geselecteerd als Belgische deelneemster voor het 

Eurovisiesongfestival. Haar optreden was niet geheel onomstreden, omdat sommigen dachten dat ze 

vijftien jaar oud was terwijl ze in werkelijkheid 13 jaar en 7 maanden was. Wellicht omdat ze zong: "Moi j'ai 

quinze ans et je te dis, whoa whoa, j'aime la vie." Na het songfestival kwam uit dat ze dertien was, maar de 

uitslag werd niet gewijzigd. Ze blijft in de boeken staan als  

Kijk en luister op Youtube 

 

1987 Clouseau 

 Brandweer 

In 1987 bracht Clouseau met ‘Brandweer’ een eerste single uit. Aanleiding was hun eerste “serieuze” 

optreden, de opening van Marktrock Leuven. Zonder het te beseffen, gaf de groep daarmee het startschot 

aan één van de grootste muzikale succesverhalen die Vlaanderen tot vandaag kent. Heb je je ooit 

afgevraagd waar de naam Clouseau vandaan komt? De bandleden haalden inspiratie bij de bijnaam van 

Bob Savenberg, die de stem van het filmpersonage Jacques 'Inspector' Clouseau uit The Pink Panther 

regelmatig imiteerde. 

Kijk en luister op Youtube 

 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Musiclub&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milaan_(stad)
https://www.youtube.com/watch?v=AxWxqisw4_g
https://www.youtube.com/watch?gl=BE&v=6d9N-snt19M
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1988 Johnny Turbo 

 Slekke 

Johny Turbo, de artiestennaam van Ivan Carlier (Kortrijk, 19 september 1955 – aldaar, 6 januari 2000), was 

een Kortrijkse volkszanger die zelfgeschreven liedjes in het Kortrijks zong. Intelligente nonsens in zuiver 

Kortrijks. Waarschijnlijk zijn de liedjes van Johny Turbo voornamelijk in West-Vlaanderen bekend en geliefd. 

Buiten de provincie is hij vooral bekend bij West-Vlaamse studenten. In 2018 besliste het Kortrijkse 

stadsbestuur dat uit eerbetoon de vlakte voor museum Texture en de doorgang naar de Gasstraat in 

Overleie zouden worden omgedoopt tot het Johny Turboplein.  

Kijk en luister op Youtube 

 

1989 Bart Kaell 

 De Marie-Louise 

In 1986, het jaar voor zijn tweede Eurosongavontuur, heeft hij zijn eerste grote hit te pakken. De zomerse 

klanken van "La mamadora" worden die periode grijsgedraaid op de radio. Ook op televisie begint Kaëll 

meer en meer te verschijnen. Aan dat laatste is het ontstaan van VTM in 1989 niet vreemd. De 

commerciële zender zet in de beginjaren met succes hoog in op muzikale programma's, zoals "Tien om te 

zien", "De soundmixshow" en de "Mini playbackshow". Die laatste twee programma's zullen jarenlang 

gepresenteerd worden door Bart Kaëll die in die periode zijn grootste hits zal maken. "Zeil je voor het 

eerst", "De Marie-Louise" en "Duizend terrassen in Rome" kamperen in 1990 tien tot twaalf weken in de 

Ultratop. 

Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1989 verschenen 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/19_september
https://nl.wikipedia.org/wiki/1955
https://nl.wikipedia.org/wiki/6_januari
https://nl.wikipedia.org/wiki/2000
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijks
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortrijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/West-Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Texture
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleie_(Kortrijk)
http://www.youtube.com/watch?v=2iwozedFbUk&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=BQOj_uDiYTQ&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=BQOj_uDiYTQ&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=-eLVopY6ae4&feature=player_detailpage
http://www.youtube.com/watch?v=u1B_4MBr8ns&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=dzrwxEI9-_Y
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Anne / Clouseau 

Op het zeildoek van de botsauto’s / Guido Belcanto 

1990 Danny Fabry 

 De telefoon huilt mee 

Danny, die voortdurend naar hitgevoelige nummers blijft zoeken, stapt naar Sony/CBS met het voorstel een 

vertaling te maken van Le téléphone pleure van Claude François en samen met het kindsterretje Sylvie 

Melody zingt hij eind 1990 De telefoon huilt mee naar de eerste plaats van de Vlaamse Top Tien. Sylvie 

Melody, alias Sylvie De Bie, werd de vierde januari 1981 in Lier geboren. Met haar vertaling van Ben van 

Michael Jackson veroverde zij in 1990 de harten van gans Vlaanderen.  Zowel Ben als De telefoon huilt mee 

levert Sylvie op negenjarige leeftijd twee gouden platen op. Door de strenge wetgeving in België op 

kinderarbeid stopt zij na een tijdje met zingen. Nadien zal zij gaan optreden met diverse groepen: Lace, 

Liquid featuring Silvy en Sylver. 

Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1990 verschenen 

He lekker beest / Isabelle A 

Veel te mooi / Erik Van Neygen & Sanne 

Dar gaat ze / Clouseau 

1991 Stef Bos & Bob Savenberg 

 Breek de stilte 

De vierde mei 1991 scoort Stef zijn enige nummereenhit in de Vlaamse Top Tien. Hij had iets voordien 

Breek de stilte samen met Bob Savenberg van Clouseau opgenomen. Bob schreef dit liedje samen met Stef 

op verzoek van Bobs zus Mieke, om met deze plaat haar autistische kind en de duizenden andere kinderen 

in Vlaanderen en Nederland te helpen. De opbrengst van deze plaat ging integraal naar de “Vlaamse 

Vereniging Autisme” en de “Nederlandse Vereniging Autisme”. Breek de stilte wordt tijdens de zomer van 

1991 door Radio 2 tot “Zomerhit ’91″ gekroond.  

  

http://hitriders.be/wp-content/uploads/2018/02/Danny-+-Silvy.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=_wR1OlIWQ8M
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Kijk en luister op Youtube 

 

1992 Bart Van den Bossche 

 De heuveltjes van Erika 

Vrolijk nummer van Bart Van den Bossche uit het jaar 1992, ten tijde van de hoogdagen van het VTM-

muziekprogramma "Tien om te zien". Vrienden en collega's in de mediawereld reageren verslagen op de 

dood van zanger en presentator Bart Van den Bossche. Die is plots overleden door problemen aan het hart, 

hij was amper 48. Van den Bossche kennen we vooral van zijn hit ' De Heuveltjes van Erika'. Later 

presenteerde hij op VTM ook programma's als Videodinges en Puzzeltijd. Hij won ook de laatste editie van 

Masterchef, de kookwedstrijd voor bv's. 

Kijk en luister op Youtube 

 

Ook nog in 1990 verschenen 

Hij speelde accordeon / Luc Steeno 

Marijke / Sam Gooris 

Afscheid van een Vriend / Clouseau 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ybs6ZZxy1OY
https://www.youtube.com/watch?v=Z0njpss2gY8
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1993 Bart Herman 

 Ik ga dood aan jou  

Bart Herman (° Wevelgem) koos na zijn studies net zoals zijn vader, grootvader en overgrootvader voor 

muziek. Tijdens en even na zijn legerdienst bleef hij daar actief als entertainer. Tussen 1984 en 1989 deed 

hij verschillende jobs. Hij was vertaler aan de universiteit, reisorganisator en reisbegeleider.  

Uiteindelijk waagde Bart Herman zijn kans als singer-songwriter in Noord- en Zuid-Amerika. Vervolgens 

werd hij entertainer aan boord van het cruiseschip SS Victoria en deed zo Noord-Europa aan. Tijdens een 

tussenstop in Amsterdam in de eerste maanden van 1990 deed hij een optreden in België (Brussel) en er 

werd hem na een optreden een platencontract aangeboden, zodat hij in eigen land verder kon gaan. Zijn 

eerste plaat, Wat ik voel, werd een hitje in Nederland.  In 1993 deed hij mee aan Eurosong, de Vlaamse 

voorronde voor het Eurovisiesongfestival, met het nummer Ik ga dood aan jou. Hij won niet, maar de single 

werd desondanks zijn eerste grote hit. Het daaropvolgende album Metropool was eveneens succesvol en 

behaalde moeiteloos goud. Radio 2 Zomerhit onderscheiden in de categorie "Beste Nederlandstalige lied": 

Ik ga dood aan jou in 1993 

Kijk en luister op Youtube 

 

1994 Dana Winner 

 Westenwind 

Westenwind is afkomstig van haar album Mijn paradijs. Het lied is een vertaling van de hit One way wind 

van de Nederlandse The Cats. De vertaling werd geleverd door Herman Pieter de Boer. Het liedje werd een 

hitje zowel in Nederland als in België. 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Singer-songwriter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Amerika
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuid-Amerika
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=SS_Victoria&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noord-Europa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amsterdam
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brussel_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB_op_het_Eurovisiesongfestival_1993
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radio_2_Zomerhit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Album_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/One_way_wind_(single)
https://nl.wikipedia.org/wiki/The_Cats
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herman_Pieter_de_Boer
https://www.youtube.com/watch?v=EeOiGWcAqtw
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Kijk en luister op Youtube 

 

1995 Sam Gooris  

 Laat het gras maar groeien 

Zonder twijfel één van de grootste meezingers van Sam Gooris. Het liedje kennen we in de versie van Eddy 

Grant die er ooit een hit mee had onder de titel "Gimme Hope Jo'anna". Het was trouwens de Vlaamse 

zanger Yvan Brunetti die de Vlaamse tekst voor dit liedje maakte. Sam zingt het liedje ruim 20 jaar na 

datum nog steeds bij zijn optredens. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1996 Lisa del Bo 

 Liefde is een kaartspel 

Liefst 30 landen sturen in 1996 een lied naar Oslo, een nieuw record. Helaas heeft het Songfestival slechts 

voor 23 landen plaats (en tijd). De EBU voert daarom een nieuw concept in: een halve finale. In 

tegenstelling tot vandaag bestaat die uit een audioronde waarbij de jury's van de deelnemende landen 

achter gesloten deuren punten geven. Dat gebeurt op 22 maart. Voor Lisa is het resultaat positief: ze krijgt 

een ticket voor de finale. De finale van het Songfestival vindt plaats op 18 mei. Lisa mag als zestiende 

kandidaat het podium op en zet een vlekkeloze prestatie neer. De Noorse openbare omroep NRK 

experimenteert die avond volop met virtuele technieken en tovert speelkaarten op het scherm tijdens haar 

optreden. Ook de puntentelling nadien is één en al virtual reality: gastvrouw Ingvild Bryn presenteert die 

voor een zogenoemde blue key. Het klassieke scorebord is verleden tijd. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QcFAccGjWek
https://www.youtube.com/watch?v=viEW6f3fm9E
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Kijk en luister op Youtube 

 

1997 Mama’s Jasje 

 Als de dag van toen 

Als de dag van toen is de vertaling van het lied Wie vor Jahr und Tag uit 1974 eveneens van Mey. In de 

vertaling is het Duitse woord “als” in “Ich lieb' dich noch mehr als vor Jahr und Tag” gehandhaafd, hoewel 

correct Nederlands “dan” voorschrijft. De band won dat jaar twee ZAMU Awards. Ze traden dat jaar onder 

meer op op Marktrock en in een uitverkochte Ancienne Belgique. Ze waren rond die periode ook veel te 

zien in Tien om te Zien, het muziekprogramma van VTM dat toen erg populair was en wekelijks te zien was. 

Kijk en luister op Youtube 

 

1998 Yasmine 

 Meisjes aan de macht 

In het begin van haar carrière verscheen Yasmine in enkele reclamespots en maakte ze deel uit van het 

Yasmine, naast het podium en als de camera's stopten met draaien gewoon Hilde Rens, zag na de breuk 

met Marianne Dupon geen andere oplossing meer dan zelf uit het leven te stappen. Vlaanderen verliest 

een grote dame. Een zangeres die uitgroeide van een popsterretje tot een klasbak die tussen de groten 

mocht en mag staan. Een presentatrice met een vrolijk hoekje af. Niemand die De Rode Loper presenteert 

zoals zij: met respect voor haar showbizz-collega's, maar altijd met een tikje ironie. 37 pas, maar wat een 

carrière al. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=k8kBftYXzJA
https://www.youtube.com/watch?v=iGVs6yLxs00&gl=BE
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Kijk en luister op Youtube 

 

1999 K3 

 Heyah mama 

Heyah mama werd geschreven voor het Songfestival van 1999, waar het pas opgerichte en nog vrij 

onbekende K3 als Belgische inzending heen wilde. Voorafgaand aan hun optreden stelden ze zich voor in 

een humoristisch filmpje. Nadat het nummer had geklonken, noemde jurylid Marcel Vanthilt de meisjes 

"fijne vleeswaren" en kraakte hij het liedje af als "babymuziek". Hij deed tevens de (sarcastische) suggestie 

het groepje maar bij Studio 100 onder te brengen, wat later inderdaad zou gebeuren. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2000 T’NT 

 Al wie dat nie springt 

Tijdens Aalst Carnaval 2000 werd in Aalst geen enkel nummer zoveel gedraaid als 'Al Wie Da Nie Springt' 

van Prins 1999 Tony Swings en (toen toekomstig) Prins 2004 Tom(meken) Vermeir. Via presentator Luk 

Alloo en zijn succesvolle programma 'Sterren & Kometen - TV6' (VTM) werd 'Al Wie Da Nie Springt' aan 

gans Vlaanderen voorgesteld. Deze knotsgekke 'hit' bleef vanaf dan niet beperkt tot Aalst...Tony en Tom 

kregen een platencontract en 'Al Wie Da Nie Springt' mocht onder de noem onder de noemer T'NT al snel 

op weg naar de...hitparades! De officiële CD-single gaf een versie in het 'Vlaams' weer, De officiële CD-

single gaf een versie in het 'Vlaams' weer, gevolgd door de 'Oilsjterse Versie' als 'track 2':  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival_1999
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marcel_Vanthilt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seksisme
https://nl.wikipedia.org/wiki/Studio_100
https://www.youtube.com/watch?v=EK9NJ213wcw
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Kijk en luister op Youtube 

 

2001 Kabouter Plop 

 Lalala 

De televisiereeks Kabouter Plop wordt geregisseerd door Bart Van Leemputten en bestaat uit korte filmpjes 

van ongeveer vijf minuten. De filmpjes spelen zich meestal af in Plops melkherberg (paddenstoel), waar 

plopmelk en plopkoeken te krijgen zijn, of in het kabouterbos. Vaak ontrolt het verhaaltje zich na een grap 

van de ondeugende Klus.  Elke aflevering begint met Plop die in bed ligt en vertelt over de belevenissen van 

de afgelopen dag. Aan het einde van de aflevering zegt hij dat hij naar 'Kabouterdromenland' gaat. Meestal 

zit er in elke aflevering wel een kleine levensles verpakt. Na het Ploplied en De Kabouterdans de derde 

single van de nog latijd poluaire Tv-serie van Studio 100. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2002 M-Kids 

 Funky monkey 

De M-kids was een Vlaamse meidengroep, rond het jaar 2000 opgericht in navolging van de rage rond de 

andere meidengroep K3. Wie dachten die wannabes wel niet dat ze waren? Even de plek van onze geliefde 

meidenband K3 proberen in te pikken? Maar al snel neurieden we van je 'Magniedit, magniedat' en niet 

veel later gilden we uit volle borst: 'Fun fun, fun, doe de funky monkey! Owejoweeejooo!' Salut en de kost 

vooroordelen, hallo drie kersverse hartsvriendinnen! Het begon trouwens allemaal met de single 'Swingen'. 

Oh, die good old times waarin tienjarigen nog een limousine mochten besturenAnno (Uit het weekblad 

Flair) In 2005 besloten de leden van de groep, toen de leeftijd van 18 à 19 jaar bereikt was, om met de 

artiestennaam M-Kids te stoppen en op zoek te gaan naar een meer volwassen naam. Later hebben de 

meisjes besloten om te stoppen met de groep. Tamara en Davina zongen in 2011 wel nog het 

"Buitenspeellied" van Nickelodeon. … 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Van_Leemputten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meidengroep
https://nl.wikipedia.org/wiki/K3_(muziekgroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2011
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nickelodeon_(Nederland/Vlaanderen)
https://www.youtube.com/watch?v=rStUNiKK21M
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Kijk en luister op Youtube 

 

2003 Gene Thomas 

 Voor haar 

In 1995 koos Thomas, samen met Gina Blondeel, voor de commerciële dansmuziek en was X-Session een 

feit. Ze scoorden verschillende eurodance hits: van Say yeah, tot On and on en Hot shot. Naast hun 

verschillende hits behaalden ze ook twee Donna Awards en twee TMF Awards als groep en Gene Thomas 

dan nog eens een TMF award als beste zanger. Na 7 jaar kwam er een einde aan X-Session. In 2003 begon 

hij aan zijn solocarrière, waarbij hij resoluut voor het Nederlands koos. Zijn eerste single was Voor haar, 

geschreven voor zijn vrouw Kristel Verbeke van K3. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2004 Spring 

 Met de trein naar Oostende 

In 2002 startte de serie "Spring". Het ging om een dansschool waar tienermeisjes dansten en rondhingen in 

de bar. Ook werd muziek gemaakt door de band Spring, die later een echte Vlaamse band werd. Het laatste 

seizoen kwam in 2008 op het scherm. Daarna stopte de band ook. Spring nam in 2004 deel aan de 

voorrondes van het Eurovisiesongfestival met het liedje Jan zonder vrees. Met deze song bereikten ze de 

halve finale. Spring stond op Marktrock en de Lokerse Feesten (2005) en deed de "Spring op de Sofa"-tour 

(2005-2006), "Spring op zolder" (2007) en afscheidstournee 

  

https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gina_Blondeel&action=edit&redlink=1
https://nl.wikipedia.org/wiki/X-Session
https://nl.wikipedia.org/wiki/TMF_Awards_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kristel_Verbeke
https://nl.wikipedia.org/wiki/K3_(muziekgroep)
https://nl.wikipedia.org/wiki/2004
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eurovisiesongfestival
https://www.youtube.com/watch?v=LVa7NocDbY4
https://www.youtube.com/watch?v=_aPbrOrdkpM


Themalijst 50 jaar Vlaams Hits Openbare bibliotheek Kortrijk juni 2018   p.21 
 

Kijk en luister op Youtube 

 

2005 Laura Lynn 

 Je hebt me 1000 maal belogen 

Je hebt me 1000 maal belogen is de debuutsingle van de Vlaamse schlagerzangeres Laura Lynn, voorgesteld 

aan de pers op 22 maart 2005. Het is een vertaling van de hit Du hast mich 1000 mal belogen van de Duitse 

zangeres Andrea Berg. De plaat behaalde in België de gouden status. Het lied stond twaalf weken op 

nummer 1 in de Vlaamse Top 10. In de Ultratop 50 bereikte de single de tweede positie. Ook in Nederland 

kende de single, zij het matig, succes. Het nummer stond vijf weken in de Nederlandse Top 100.  

Kijk en luister op Youtube 

 

2006 Thor 

 Een tocht door het donker 

Thor Salden (Antwerpen, 28 november 1997) is een Belgische zanger uit Schoten. Hij nam als Thor! deel aan 

het Junior Eurovisiesongfestival 2006 in Boekarest met het lied Een tocht door het donker. Daarbij 

behaalde hij een 7de plaats. Hij kreeg punten van alle landen, met 10 punten als maximum van Kroatië. 

Thor schreef Een tocht door het donker samen met zijn opa tijdens een boswandeling. Het lied werd een 

grote hit in de Vlaamse Ultratop 50. Wekenlang stond het op de nummer 2, en moest het Clouseau en Pink 

voor zich laten. Pas in de vijftiende week klom Thor naar de eerste plaats. In diezelfde week ontving hij als 

jongste Vlaamse artiest ooit een gouden plaat voor het aantal legale downloads en verkochte singles.  

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laura_Lynn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cover_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Andrea_Berg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpen_(stad)
https://nl.wikipedia.org/wiki/28_november
https://nl.wikipedia.org/wiki/1997
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgi%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoten_(Belgi%C3%AB)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Junior_Eurovisiesongfestival_2006
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekarest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroati%C3%AB
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ultratop_50_(Vlaanderen)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Clouseau
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pink_(zangeres)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Goud_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Downloaden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Single_(muziek)
https://www.youtube.com/watch?v=_J19_JbBBks
https://www.youtube.com/watch?v=OHw3b72ghYU
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Kijk en luister op Youtube 

 

2007 Christoff 

 Als ik in jouw blauwe ogen kijk 

Gepland, gewikt en gewogen, verschijnt de 11de juli 2007, uitgerekend op de Vlaamse feestdag, het album 

Blauwe Ogen. Met de hulp van producer Hans Aalbers, slaagt Christoff er in eindelijk te klinken zoals hij wil, 

als de nieuwe Vlaamse schlagerzanger.  

Om een soort earcatcher te hebben, wordt er voor dit album een nieuwe versie ingeblikt van Onder de 

toren en mag Lindsay nog eens een keertje meezingen, deze keer in het duet Als je bij me bent. Het album 

is een regelrechte voltreffer, goed voor twintigduizend exemplaren én voor goud.  

Kijk en luister op Youtube 

 

2008 Nicole & Hugo 

 Pastorale  

Zomerhit 2008. Nicole en Hugo winnen de liedjeswedstrijd Zo is er maar Eén met hun versie van Pastorale, 

origineel gezongen door Ramses Shaffy en Liesbeth List. Na moeizame gevechten tegen kanker, een 

miskraam e´n een opmerkelijke comeback sinds hun versie ‘Pastorale’, vonden Nicole Josy en Hugo Sigal 

het tijd om hun huwelijksgeloften te hernieuwen. Hugo, die destijds geen knieval maakte bij zijn aanzoek, 

deed dat nu wel.  

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicole_%26_Hugo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pastorale_(Ramses_Shaffy_en_Liesbeth_List)
https://www.youtube.com/watch?v=HeI8BLudDzk
https://www.youtube.com/watch?v=oFujdZg7Tqw
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Kijk en luister op Youtube 

 

2009 Eva De Roovere 

 Fantastig toch 

De eerste single van de debuut-CD De Jager van Eva De Roovere. De titel wordt door velen gezien als een 

spelfout, of als typisch Vlaams, wat het niet is. Het is een samenvoeging van fantastisch en lastig, ‘als je 

iemand graag ziet is dat fantastisch en lastig tegelijk’.[1] Ook de rest van de liedtekst wordt geroemd. De 

Roovere schreef het lied midden in de nacht voor haar toenmalige lief. Naar eigen zeggen schreef ze het 

nummer in twintig minuten. Tijdens live-optredens wordt dit lied vaak in een gewijzigde versie gespeeld, 

waardoor er steeds nieuwe versies van zijn, en het lied voor de muzikanten interessant blijft. Het lied wordt 

bijna altijd gespeeld tijdens live optredens, zeker in Nederland, waar het publiek het nummer graag 

meezingt. Rapper Diggy Dex maakte in 2009 een rapversie van het nummer, met de naam Slaap Lekker, dat 

jaar door radio 2 betiteld als zomerhit en door 3FM uitgeroepen tot megahit.  

Kijk en luister op Youtube 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eva_De_Roovere
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fantastig_toch#cite_note-hetlied-1
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diggy_Dex
https://nl.wikipedia.org/wiki/Megahit
https://www.youtube.com/watch?v=Le16xgxjTo4
https://www.youtube.com/watch?v=T6YE5h2Xtow
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2010 Tom Waes 

 Dos Cervesas 

Dos cervezas (Spaans voor Twee biertjes) is een schlager van Vlaams acteur en regisseur Tom Waes. Hij is 

vooral bekend van het programma Tragger Hippy en van zijn rol in Het Geslacht De Pauw. Het lied Dos 

Cervezas werd geïntroduceerd tijdens zijn eigen programma Tomtesterom, uitgezonden door de Vlaamse 

zender Eén en de Nederlandse omroep AVRO. In dit programma probeerde hij telkens een bepaalde 

opdracht te vervullen aan de hand van een boekje. Deze schlager is het gevolg van de opdracht: Hoe word 

je schlagerzanger? Het lied draait om een man (Tom Waes) die op vakantie in Spanje zijn droomvrouw 

tegenkomt. Na ettelijke biertjes ontdekt hij dat zijn nieuwe geliefde, Conchita genaamd, de trotse eigenares 

is van een snor. Vervolgens zoekt hij opnieuw zijn toevlucht in het bier. 

 

2011 De vrienden van meneer konijn 

 Het meneer konijn lied 

Prachtig nummer van "De Vrienden Van Meneer Konijn", een initiatief van radio "Q-music" om zo geld in te 

zamelen voor kinderen die ziek zijn. Zo is de knuffel van "Noa" al op véél plaatsen geweest in de wereld en 

werkten o.a. "Geert Hoste", "Nathalie Meskens", "Tom Boonen" en nog véél anderen mee aan dit prachtige 

initiatief. Het refrein, daar zorgt "Sharon Den Adel" voor. De zangeres van "Within Temptation"!! Volle pot, 

hoor!! 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Schlager
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acteur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Televisieregisseur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tom_Waes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tragger_Hippy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Het_Geslacht_De_Pauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tomtesterom
https://nl.wikipedia.org/wiki/E%C3%A9n_(televisiezender)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederland
https://nl.wikipedia.org/wiki/AVRO
https://www.youtube.com/watch?v=Y5NOw2l-zVo
https://www.youtube.com/watch?v=Md499YMckWw
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2012 De Romeo’s 

 Vlaanderen feest 

Chris Van Tongelen, Gunther Levi en Davy Gilles zijn niet alleen drie goede vrienden. Op het podium zijn het 

echte Romeo’s die het publiek telkens weer weten te entertainen en plezieren. Wat ooit begon als een 

hobby is ondertussen uitgegroeid tot een vaste muzikale waarde in het muzieklandschap. In 2012 lanceren 

ze terug een Nederlandstalig album, ‘Feesten In Stijl’.  En 2012 wordt een absoluut topjaar voor de drie 

Romeo’s.  Ze krijgen een Anne Award voor ‘Beste Groep’, ze krijgen de Zomerhit van 2012 voor ‘Beste 

Ambiance’ en bovendien ook De Zomerhit 2012 met hun ‘Vlaanderen Feest’.  En de prijzenregen is nog niet 

gedaan want bij de Mia’s gaan aan ze de haal met een Mia voor ‘Beste Vlaams Populair’. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2013 De Romeo’s 

 Dans de sirtaki 

De Romeo's is een Vlaamse muziekgroep, bestaande uit Chris Van Tongelen, Davy Gilles en Gunther Levi. 

De groep brengt een Nederlandstalige mix van eigen nummers, covers en hit-medleys. In 2013 vierden De 

Romeo's hun tienjarig bestaan met het dubbelalbum 10, dat een gouden plaat opleverde en tevens de hits 

Houden van elkaar en Dans de sirtaki voortbracht. In hetzelfde jaar leek de toekomst van de groep echter 

aan een zijden draadje te hangen toen tussen de groepsleden een meningsverschil ontstond. De ambitie 

van Davy Gilles en Chris Van Tongelen om een doorbraak in Nederland te bewerkstelligen, stuitte op 

tegenzin van Gunther Levi, die zijn agenda al vol genoeg vond en juist meer tijd bij zijn familie wilde 

doorbrengen. 

Kijk en luister op Youtube 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaanderen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chris_Van_Tongelen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Davy_Gilles
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gunther_Levi
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cover_(muziek)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Medley_(muziek)
https://www.youtube.com/watch?v=dNGFpq59QQE
https://www.youtube.com/watch?v=iDH6-IGAHUg
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2014 Slongs Dievanongs & Niels Destadsbader 

 Move tegen pesten 

Het nummer kaderde in de Week tegen Pesten van het 'Vlaams Netwerk Kies Kleur tegen Pesten'. Het was 

de tweede 'move tegen pesten': twee jaar eerder hadden Brahim en Charlotte Vlaanderen opgeroepen een 

vuist tegen pesten te maken.[2] Het nummer kwam binnen in de Ultratop op 8 februari 2014 op de 36ste 

plaats en verbleef er een week. In de Vlaamse Kids Top 5 en Vlaamse top 10 behaalde het beide de eerste 

plek en verbleef het respectievelijk 16 en 7 weken. 

Kijk en luister op Youtube 

 

2015 Stan van Samang 

 Een ster 

Wie een vallende ster ziet, mag een wens doen. Sinds Stan Van Samang ‘een ster’ van Christoff coverde 

verandert alles wat hij aanraakt in goud of platina. Stan Van Samang heeft dus geen nood aan vallende 

sterren om zijn dromen werkelijkheid te zien worden. Het VTM-programma Liefde voor Muziek gaf zijn 

carrière vleugels. Zijn intieme cover van ‘Goeiemorgend, Goeiendag’ van Slongs Dievanongs stond meer 

dan 20 weken in de Ultratop en het prachtige ‘Een Ster’ schitterde zelfs nog meer met 30 weken! 

Vlaanderens publiekslieveling schreef in de lente van 2015 dan ook muziekgeschiedenis want hij stond met 

maar liefst 6 nummers tegelijk in de Ultratop 50. Het album ‘Liefde voor Publiek’ dat op dit succes volgde, 

prijkte 31 weken bovenaan de hitlijsten en was goed voor triple platina (60.000 verkochte exemplaren)! 

Kijk en luister op Youtube 

 

  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pesten_(gedrag)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brahim_Attaeb
https://nl.wikipedia.org/wiki/Charlotte_Leysen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Move_tegen_pesten#cite_note-2
https://www.youtube.com/watch?v=w-vQ_YL1XLY
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2016 Herbert 

 Topmoment 

Topmoment’ is de derde single uit het nieuwe album – het vierde al – dat Herbert op 1 maart 2016 

voorstelt in Oostende. Het nummer gaat over twee mensen die na een hele tijd samen nog eens 

onderstrepen dat ze voor elkaar geboren zijn. Een nummer over liefde die na al die jaren alleen maar groeit 

en onvoorwaardelijk is. ‘Topmoment’ is een Nederlandse bewerking van Matthias Reim’s ‘die Leichtigkeit 

des Seins’ uit 2014 waar Herbert een zeer persoonlijke tekst op schreef. En ook de hoes van de single is er 

één met een persoonlijke toets: de trouwfoto van Elke en Herbert staat op het hoesje. Dit jaar zijn ze exact 

20 jaar getrouwd… Voor Herbert een topmoment! 

Kijk en luister op Youtube 

 

2017 Niels Destadsbader & Miguel Wiels 

 Skwon Meiske 

Na het succes van singles ‘Speeltijd’ en het Rode Neuzen Lied vond Niels Destadsbader het tijd voor een 

nieuwe single, en daarvoor liet hij z’n oog vallen op ‘Skwon Meiske’. Een wel erg originele bewerking van 

‘Sofia’ van Alvaro Soler, waarin we Niels voor het eerst in z’n West-Vlaamse dialect horen zingen, uiteraard 

deskundig begeleid door z’n copain (Miguel) Wiels aan de toetsen. 

Kijk en luister op Youtube 

 

https://partnerprogramma.bol.com/click/click?p=1&t=url&s=40494&f=TXL&url=https%3A%2F%2Fwww.bol.com%2Fnl%2Fm%2Fvoordeel%2Fvalentijnscadeaus%2Findex.html&name=intxtsbsliefde
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi2pNuYncHbAhWEsxQKHYgbB-AQjRx6BAgBEAU&url=http://www.ultratop.be/nl/song/174856/Herbert-[BE]-Topmoment&psig=AOvVaw3eF2F7ARHo4VekzLxsm3xU&ust=1528449755625113
https://www.youtube.com/watch?v=_P7xTZ4fulE

