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Sinds november 2019 woon ik het nieuwe land, bouwend aan een
huis dat ook een kunstperformance is. Ik heb een kwart eeuw in
een ander laagliggend deel van ons land gewoond, op een waard
in de Betuwe. Heel mooi, met oude bomen, landgoederen en met
een bewoonde historie van 1000 jaar. Maar dingen liggen daar
al redelijk vast.
Het nieuwe land ervaar ik als een land van mogelijkheden, en
ook van veel - nog jonge - natuur. Al is het jong, toch zijn
de essen die er bij honderdduizenden geplant zijn al groot en
indrukwekkend. Door de massale aanplant is de es kenmerkend
voor de regio, zowel in de stedelijke als in de
buitengebieden. Mijn motivatie is ten diepste om het verhaal
van een boom te vertellen, met de boom als bron van schoonheid
en ontroering.
Steeds als het binnenste van een boom zich voor mij opent veelal door middel van een grote bandzaag - ben ik zelf
ontroerd. Zoveel schoonheid in noest en nerf, in vlam en rot,
soms de kogel uit WOII. Elke spijker of groeizame zomer is
chronologisch gedocumenteerd in de jaarringen. Al met al is in
elke boom een verborgen schat aan tastbare geschiedenis
opgeslagen. Als bomen konden spreken, zeggen mensen vaak. Dat
is wat ik als kunstenaar doe: bomen laten spreken, of
eigenlijk: een gesprek op gang helpen.
Nieuwe technologie
Voor zo’n ‘gesprek’ gebruik ik ook nieuwe technologie: nfc/
rfid chips. Deze implanteer ik in het hout. Ze zijn met een
smartphone af te lezen en tonen dan het verhaal van de boom op
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het scherm. Hoewel voor veel mensen de smartphone alles is, is
het in mijn werk slechts een deel van de beleving. De andere
zintuigen bedien ik ook en net zo lief: de tast, de geur, de
gevoeligheid voor uitstraling en sfeer.
Bomen onttrek ik aan de grote stroom beheerhout richting
energiecentrale of palletfabriek. Mijn werk is ook een
pleidooi voor het hoogwaardig gebruik van lokaal hout, voor
circulariteit.
Vóór de kap leg ik de vorm en verschijning van de boom
vastleggen in een boomdossier, inclusief korte interviews met
mensen die de boom kennen én inclusief een 3D Scan. Met deze
scan laat ik de boom virtueel voortbestaan, op de
oorspronkelijke groeiplaats, als augmented reality, ook een
nieuwe technologie.
Sociale sculptuur - performatieve installatie
Ik zie mijn werk als sociale sculpturen. Dat begrip valt niet
in de traditionele kunstdisciplines. Toch voelt mijn kunst
zich thuis bij een bestaande traditie. Zo trof ik in het SMAK
in Gent een expositie over het werk van André-Philip Lemke
(1970 - 2006), arte povera kunstenaar. Het SMAK beschrijft
Lemke’s werk met de begrippen "sociale sculptuur” of ook wel
"performatieve installatie”.
SMAK: “Lemke houdt zich als kunstenaar op in de schemerzone
tussen performance, installatie en sculptuur. ‘Sociale
sculptuur’ of ‘performatieve installatie’ is een manier om
Lemke’s werk, dat steeds sterk gericht is op communicatie en
interactie met het publiek, te beschrijven. Hierbij combineert
hij vaak markt- en reclamestrategieën met alledaagse triviale
handelingen zoals het weggeven van bloemen en het uitdelen van
gepofte kastanjes. Zijn ‘charmante’ performances verstrooien
en vertragen de werkelijkheid en de waarneming ervan.”
Ik herken in mijn werk veel uit de arte povera. En ook het
‘charmante’ van het uitdelen aan publiek herken ik: stukjes
gechipte Drontense Es. De chip in ieder sample is klein maar
essentieel: het vertelt het publiek tot in lengte van dagen
dat het geheel de bron is van het bestaan van het sample. En
de bron is de boom, schitterend bewerkt tot een grote
opengewerkte staande sculptuur van 12 meter hoog in de hal van
het gemeentehuis. En tot slot blijven publiekssamples en de
staande sculptuur met elkaar verbonden als augmented reality
op de oorspronkelijke groeiplaats.
Jos Bregman
26 februari 2020
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Referentieproject I: Monument beroemde Tielenaar #JDCP - 2016
#JDCP - Na een uitvraag door de gemeente Tiel en de Oudheidkamer Tiel bleef ik en
mijn verhaal met schetsontwerp na juryselectie over. Nadere afstemming met de
stadsbouwmeester leidde tot een definitieve plek, pal voor de raadszaal. Na vaststelling
van de aanpak verzilverde ik mijn koop-optie op een unieke, grote eik, omgewaaid in
nabijgelegen landgoed Zoelen. De machtige boom begon al te groeien toen Joan Derk
van der Capellen tot den Pol, grondlegger van de Nederlandse democratie, nog leefde.
Uit de stam maakte ik in de grote hal bij houtzagerij Van Rooijen (Echteld) de massieve
leestekens. Ze zijn een meter hoog, veertig centimeter breed en dertig centimeter diep.
Van CorTen-staal liet ik bij Mubo Metaal (Staphorst) 20 mm dikke ‘sjablonen’ van de vijf
leestekens maken. Deze sjablonen monteerde ik in de tuin van het gemeentehuis
samen met aannemer Geebels op een massieve betonnen poer. Toen de sjablonen
stonden zaagde ik de houten leestekens in twee helften en klemde die met
tussenafstand met RVS draadeindes aan weerszijden op de stalen sjablonen. De gaten
dopte ik af met eikenhouten doppen. Ik voorzag de leestekens van nfc/rfid chips, met
daarop het verhaal van JDCP, de herkomst van het hout en de totstandkoming van het
monument. Productietijd was negen maanden.
Het monument werd onthuld op 4 november 2016, tijdens de eerste JCDP-lezing. Ik
deed ook het woord. Het monument staat precies op de plek waar het geboortehuis
van JDCP stond. Ik begon de website jdcp.nl - welke ik nog steeds in de lucht houdt.
Ik heb goede relaties met de gemeente. Ik pleeg jaarlijks onderhoud: schoonmaken,
lijnoliën en het verhaal vertellen. Ik ben momenteel met de gemeente in overleg over
avondlijke aanlichting van het werk.
Film
Ontwerp en productie Joan Derk van der
Capellen tot den Poll Monument, opgesteld in
het hart van de Tielse democratie, pal voor de
raadszaal, 2014 - 2016. Zie de professionele
video: The making of #JDCP - https://
vimeo.com/191684870.

Site
Zie ook de site jdcp.nl
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Referentieproject II: Rode Beuk Park Merwestein - 2014
De omgevallen beuk van landgoed Duin- en Kruidberg (nabij Haarlem) had mijn
aandacht getrokken. Tijdens een festival op Duin en Kruidberg zocht ik publiek voor
mijn Slow Exploding Tree Performance: mensen die een stuk van de beuk wilden
crowdfunden om een houtwens te vervullen en het verhaal van de boom zo levend te
houden. Een bezoeker van het festival was de voorzitter van de Stichting Vrienden Park
Merwestein (Dordrecht) en hij kreeg een idee. In het Park Merwestein stond een Rode
Beuk uit 1850. Deze was ziek en hij zou een half jaar later gekapt worden. Zou ik dit
ook voor deze beuk en zijn stichting willen doen?
Ik stemde toe. Mijn verdienste zouden moeten voortkomen uit de verkoop van het hout.
De 300 donateurs van de stichting zouden vast gemotiveerd zijn en de stichting zou
1000 euro van de opbrengst voor de plant van een nieuwe boom krijgen. Ik begon met
het maken van een boomdossier en een mailing voor de donateurs. Ik zocht ook de
lokale media, ze vonde het interessant en interviewden me.
Na enkele maanden had ik voldoende aanbetaalde bestellingen voor een sluitende
begroting. Met een zware vrachtwagen liet ik de gigantische stammen - tien ton hout van de gemeentewerf in Dordrecht vervoeren naar de houtzagerij in Echteld. Ik
produceerde alle wensen. Twee maanden later reed ik met een grote auto en
aanhanger vol met vervulde houtwensen, terug naar Dordrecht, naar het Park
Merwestein. Mijn publiek had ik uitgenodigd voor deze pop-up exositie op de groeiplek
van de beuk. Gedurende deze zonnige middag kwam ieder zijn wens ophalen. Velen
lieten hun postcode achter, zodat ik een
‘exploded view map’ kon tekenen. Nog
steeds verkoop ik af en toe hout uit deze
boom. En vul ik de exploded view aan.
De exploded view representeert de
geremixede boom.
Zie ook het krantenknipsel in de bijlagen:
“Snijplank of bijzettafeltje”

De Exploded View is te zien op de
bijbehorende webpagina:
natureaccess.nl/rbpm

.
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Referentieproject III: Vijf gestileerde bomen - Life-Office Utrecht
In mijn netwerk bevindt zich de landelijk werkende hovenier Flora Nova. Zij legden de
tuin aan van een ambitieus nieuw flex-office in het oude KPN-gebouw (Utrecht) voor
kantoorinrichter DITT. Flora Nova vroeg mij om het atrium van het gebouw te voorzien
van vijf gestileerde bomen. Na een offertetraject werd DITT mijn opdrachtgever. Zij
werken met een strakke planning met sancties op niet tijdig opleveren.
Na vaststelling van aanpak kocht ik bij houtzagerij Van Rooijen vijf grote Douglasstammen uit het Speulderwoud op de Veluwe. Deze stammen van vijfenhalve meter
lang en 45 cm doorsnede schilde ik op de houtwerf. Boven en onder kettingzaagde ik
een kruis in de stam, onzichtbaar aan de buitenkant. Mubo Metaal maakte per stam
twee contrakruizen, een voor op de vloer, een voor aan het plafond. Met deze aanpak
kunnen de stammen nog werken, terwijl ze toch staan als een huis.
Op verzoek van DITT plaatste hun aannemer de vloerkruizen en goot ze in de betonnen
vloer. Op de langste huuraanhanger en een zware transportbus reed ik in een vroege
zomer-ochtend op een lege snelweg de vijf lange stammen naar Utrecht. Daar tilde een
kraanspecialist de stammen door de nauwe deur. Binnen pakte de machinist van de
compactkraan de stammen op, zette ze over de vloerkruizen heen, en hield ze rechtop.
Na het verticaal afstellen, bracht ik met een collega op een hoge steiger de zware
stalen plafondkruizen aan.
Enkele weken later monteerde ik met een collega in totaal vijfentwintig gestileerde
Douglas-takken. Vanaf de steiger maakten we de takken passend op de ronde stam.
Met zware Tellerkopschroeven verbonden we ze op de diverse hoogtes aan de staande
stammen.
Ik voorzag de stammen van nfc/rfid chips, met daarop de herkomst van het hout en het
verhaal van de kunst. Ik had binnen de planning opgeleverd.
Vijf gestileerde bomen in het atrium van LifeOffice-Utrecht, 2018, te zien in deze wervende
clip: https://youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15
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Bijlage: Curriculum Vitae
Ir. George Godfried Bregman (roepnaam: Jos)
Friedrich Schillerhof 54
1349 EP Almere
0655755014
jos@natureaccess.nl
www.natureaccess.nl
instagram.com/wdwrdz
facebook.com/jos.bregman

Geboren te Woerden, 1967.
Afgestudeerd in 1992 aan de Wageningen Universiteit, richting
Milieuhygiëne
Zelfstandig ondernemer sinds 1996
Professioneel kunstenaar sinds 2000, altijd werkend met hout en bomen,
waarvan vaak hout van omgewaaide of zieke, monumentale bomen, en
altijd in combinatie met online aanwezigheid. De naam van de
performances die ik zo organiseer: Slow Exploding Trees.
Opleiding tot European Tree Worker gevolgd in 2008, zeven van de acht
examenmodules gehaald, sindsdien ook praktiserend klimmend
boomverzorger. Op deze wijze oogst ik mijn eigen grondstof.
The making of #JDCP

Ontwerp en productie Joan Derk van
der Capellen tot den Poll Monument,
opgesteld in het hart van de Tielse
democratie, pal voor de raadszaal,
2014 - 2016. Zie de professionele
video: The making of #JDCP - https://
vimeo.com/191684870.
Zie ook de site jdcp.nl
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Monumentale bomen
Monumentale bomen (tot anderhalve meter dik en dertig meter hoog)
waarmee ik grote, complexe projecten met veel publiek heb uitgevoerd
(geëxposeerd, gesamplet, gecrowdfund) zijn, onder meer:
Burgerweeshuisbeuk, Tiel - 2002
Lindes van Frieswijck, Schalkhaar - 2007
Old Oak of Zoelen, Zoelen - 2008 - fullcolor flyer beschikbaar
Kasteel Keukenhof Eik – Keukenhof, 2012
Rode Beuk Park Merwestein, Dordrecht – 2014 - zie krantenknipsel
Geelvinck Hinlopen Iep, Amsterdam – 2014
K254 020 Esdoorn, 2016
Ter Navolging Paardenkastanje, Tiel - 2017
Vijf gestileerde bomen in het atrium van
Life-Office-Utrecht, 2018: https://
youtu.be/nUwkUWSbkII?t=15

Almere
Galerie/Werkplaats als onderdeel van Natuurboerderij De Vliervelden in
Almere Oosterwold - sinds 2018.
Winnaar Pitch Battle Cultuurfonds Almere 2018 Floriade Festival - juni 2019 Esplanade Almere — https://
youtu.be/PmYFPEGiZ2M
Groentesoepfestival - oktober
2019 - Almere Buiten

Bouwend aan mijn Slow Imploding Forest of Tree Samples in Oosterwold
sinds 2018: swingingarthouse.nl
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er door politie
malsen geplukt

e afslag Wadenoijen lukte het
el om de bestuurder staande
houden. Agenten hebben
em vervolgens meegenomen
aar het politiebureau. Hier
oest de man een blaastest afemen waaruit bleek dat hij teeel had gedronken. Hij bleek
80 microgram per liter te blaen, waar 220 maximaal is toeestaan. De man is zijn rijbeijs kwijtgeraakt en moet zijn
ekeloze gedrag op de weg
nnenkort verantwoorden
oor de rechter.

n gisteren een vrachtwagen
kaar gebotst. Dat zorgde
onden. De bestuurder van
e brandweer bevrijd. Zowel
eld. FOTO MARCO/VIWA MEDIA

EL

orkshop fotografie
Flipje museum

nderen kunnen aanstaande
ensdag meedoen aan een
eciale cursus fotografie in het
pje en Streekmuseum in Tiel.
workshop is geschikt voor
deren van 8 tot en met 12
r.
jonge fotografen in de dop
oeten zelf een camera of
martphone meenemen. Aanelden via info@museumtiel.nl
gewenst. De kosten voor de
rsus bedragen 15 euro en zijn
vens de toegang tot het muum.
workshop is van 14.00 tot
00 uur, de groep verzamelt in
hal van het museum.

PHEUSDEN

art & Vaatgroep
oekt vrijwilligers

Hart & Vaatgroep zoekt vrijligers in Neder-Betuwe. Het
at om dagvoorzitters, voorhters, depothouders en gastouwen, vrijwilligersfuncties
arbij de patiëntenbelangen
n mensen met hart- en vaatkten worden ondersteund. De
tiviteiten, ondersteund door
Hart & Vaatgroep, vinden
aats in ziekenhuizen door heel
derland. Inwoners van Nedertuwe die zelf ervaring hebben
et hart-en vaatziekten of graag
s willen betekenen voor deze
ensen vinden meer informatie
de website welzijnrivieroom.nl, of via 0344-602337.

zaterdag 29 april 2017
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Boomkunstenaar Jos Bregman opent galerie

RIVIERENLAND

zaterdag 29 april 2017

in hartje Tiel

DE WEEK VOORUIT

Geveld hout naar een hoger niveau
Jos Bregman heeft
al twintig jaar een
eigen werkplaats in
Kerk-Avezaath,
binnenkort opent hij
ook, in verzamelgebouw De Bron in
Tiel, zijn eigen galerie.

" Jos

Bregman met enkele van
zijn houtkunstwerken.
FOTO RAPHAËL DRENT

Tessa Ariaans
Tiel

f het nu om een omgewaaide berk gaat,
een zieke eik of
beuk die om moet:
Jos Bregman weet er
wel raad mee. Hij maakt van gekapte bomen namelijk bijzondere
kunstwerken met als voornaamste doel mensen dichter bij de natuur te brengen. ,,Ik wil geveld
hout naar een hoger niveau tillen.”
Zonder natuur zou hij niet
kunnen leven. ,,Dan zou ik echt
ziek worden”, aldus de in 1967 in
Woerden geboren kunstenaar. ,,Ik
móet regelmatig naar buiten. Dus
toen ik in 1992 als ingenieur milieuhygiëne afstudeerde, rees al
snel de vraag of ik het zou volhouden: overdag achter het computerscherm en de vergadertafel,
’s avonds thuis voor de buis?
Dacht het niet. Ik had nog wat anders nodig.”
Bregman bekwaamde zich in
de ‘sporen’ timmerman en journalist.
,,Maar ja, was ik nou timmerende redacteur of schrijvende
timmerman? Na vijf jaar vond
ik het te lastig worden mezelf
voor te stellen, ook omdat mijn
werknaam WDWRD, een samenvoeging van wood en word,
onuitspreekbaar was. Ik heb me-

O

zelf toen maar het label kunstenaar opgeplakt.”
Bregman vestigde zich twintig
jaar geleden op landgoed Thedinghsweert in Kerk-Avezaath.
,,Er werken daar boeren, er is een
zorgboerderij, maar er is ook een

De bomen met
een verhaal zijn toch
wel de mooiste om
mee te werken
— Jos Bregman

woonvereniging van achttien
huishoudens – waaronder dat van
mijzelf. Op het landgoed richtte
ik meteen een eigen werkplaats
in en ik besloot ook al snel dat ik
mijn eigen grondstof wilde oogsten. Ik heb mezelf bijgeschoold
tot boomverzorger en sindsdien
kom ik heel vaak met hout in aanraking, dat ik dan ook zelf kan zagen en verwerken.”
Regelmatig is Bregman van de
partij als er een boom moet worden gekapt. Of hij wordt getipt als
er ‘een groene reus’ door bijvoorbeeld een storm is gesneuveld.
,,Ik werk met alle bomen die op
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mijn pad komen, maar de bomen
met een verhaal zijn toch wel de
mooiste. Kijk, een populier in de
polder kennen maar weinig mensen, maar laatst moest een 180
jaar oude rode beuk in Park Merwestein in Dordrecht om en daar
hebben heel veel mensen een
verleden mee.”
Het leeuwendeel van de bomen
die hij ‘oogst’, wordt onderdeel
van wat hij zelf omschrijft als
‘een performance’.
,,Zodra een boom om is, kunnen mensen als het ware een
kaartje kopen voor mijn performance. Ze mogen dan doorgeven

wat voor soort rekwisiet ze van
de boom willen. Kan een doorsnede van de boom zijn om aan
de wand te hangen, een obelisk,
een broodplankje. De mensen geven hun wensen door en ik maak
het.”

Er waren nog wat
ruimtes leeg en
ineens was daar het
idee voor een galerie
—Jos Bregman

In de meeste Bregman-objecten zijn chips verwerkt, die naar
de oorspronkelijke groeiplek van
de boom verwijzen. ,,Dat is belangrijk. Iedereen heeft een internet access provider en ik denk dat
ook iedereen een nature access
provider nodig heeft. Ofwel toegang en verbinding met de natuur en dat kan zo’n rekwisiet
bieden, helemaal als je ook weet
waar dat stuk hout vandaan
komt.”
De natuur ontmoeten, maar
ook elkaar. Dat vindt de bevlogen
boomkunstenaar van groot belang. ,,Ik ben dan ook blij dat ik 11
mei mijn eigen galerie ga openen:
in the vault, de kelder, van De
Bron in Tiel. In dit gebouw was
vroeger een accountantskantoor
gevestigd, nu zitten er allemaal
verschillende instellingen. Het
was me een tijdje terug al opgevallen dat de wanden in de gebouw kaal waren, dus ik stelde
voor om deze wat representatiever te maken met mijn houtkunst. Van het één kwam het ander: er waren nog wat ruimtes
leeg en ineens was daar het idee
voor een eigen galerie.”
Bregmans galerie aan de Lingedijk 58 wordt donderdag 11 mei
om 17.00 uur officieel geopend
door Pieter van den Burg. Aansluitend is er een optreden van
George en Godfried en uiteraard
een hapje en een drankje.Na de
opening zal Bregman regelmatig
in the vault aanwezig zijn: om
mensen te ontmoeten, zijn werk
te tonen en wellicht ook om
workshops geven.
,,Maar ik zit er niet op vaste dagen, daar ben ik te wispelturig
voor. Toch, als mijn klompen of
fiets bij de entree staan, ben ik er!
En bel, mail of app anders: dan sta
ik na vijf minuten op de stoep.”
■ Meer

info op natureaccess.nl

Pleyade biedt achttien
talenten opleiding én werk
Zorginstelling Pleyade is een
wervingscampagne gestart
voor achttien zorgmedewerkers. Die krijgen een vaste aanstelling en een op maat gemaakt intern opleidings- en begeleidingstraject.
Maarten Reith
Arnhem

Hiermee hoopt Pleyade (twaalf
zorglocaties in de Liemers, Arnhem en de Betuwe) nieuw personeel aan te trekken dat een stap extra wil zetten en dat met vernieuwende ideeën komt om de ouderenzorg te verbeteren.
,,Tot nu toe is het zo, dat voor lei-

dinggevende functies of specialistische verpleegkundige functies
mensen worden gezocht die elders
al ervaring op dat vlak hebben opgedaan. Wij willen nu getalenteerde mensen de mogelijkheid
bieden die kennis en ervaring bij
ons op te doen, en daarna bij ons te
blijven werken”, schetst regiomanager Kim Aleven.
Het model is een soort traineeship dat met name in het bedrijfsleven wordt gebruikt om jonge
mensen aan te trekken en aan zich
te binden. ,,In de zorg komt deze
werkwijze nog niet veel voor”,
zegt Aleven. Pleyade hoopt zich
hiermee te onderscheiden. In de
zorg is het immers niet makkelijk

om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden. Iedereen vist in
dezelfde vijver. Het gaat om drie
functies, waarvoor telkens zes medewerkers worden gezocht: verzorgend, vakinhoudelijk verpleegkundig en leidinggevend.
De wervingscampagne, waarvoor speciale posters zijn ontworpen met foto’s van oudere bewoners, wordt ook in het buitenland
gevoerd. Dat gebeurt onder meer
in Litouwen, Griekenland en Italië. ,,We hebben eerder, in 2003,
een groep verpleegkundigen uit
Litouwen gehaald. Die zijn hoger
opgeleid dan iemand met hbo-v in
Nederland. Het betere salaris hier
is voor hen aantrekkelijk.”

Tessa Ariaans

Voigts pubquiz: fun
en laagdrempeligheid
Elke week kijkt iemand uit de wereld van kunst en cultuur een week
vooruit en tipt lezers. Deze week: Bas Voigt.

Tessa Ariaans

ij heeft er inmiddels honderden gedaan. Eerst een
keertje in Tiels café De
Merckt, daarna acht jaar lang een
straat verderop, in zijn eigen muziekcafé Bas, en toen deze kroeg
medio 2015 de deuren sloot, werd
de roemruchte pubquiz van Bas
Voigt voorgezet in De Beurs in
Tiel. ,,De quizzers dwongen me
door te gaan.”
Hij introduceerde de pubquiz
tien jaar geleden. ,,Op de woensdag, een dag dat er vaak geen hol te
beleven is”, vertelt de quizmaster.
,,Eerst deed ik het maandelijks,
daarna een tijdje wekelijks, maar
dat bleek toch iets te veel van het
goede. Ik ben toch zeker vijf uur
met de voorbereiding bezig en als
je dat elke week moet doen, wordt
het ineens werk.”
Voigts pubquiz telt elke aflevering gemiddeld 90 deelnemers,
verdeeld over teams van 4 à 5 personen. ,,Ik werk altijd volgens een
strak stramien. Eerst een ronde
met tien algemene vragen en dan
een themaronde. In de slotronde
laat ik 25 introotjes horen en moeten mensen het nummer raden.
Deelnemers schrijven hun antwoorden op een formulier op en
Tante Annie, die nagenoeg bij al
mijn quizzen van de partij is geweest, houdt de scores bij. Na afloop is er tegenwoordig ook nog de
funquiz. Die is heel spontaan ontstaan, daarbij laat ik tot een uurtje
of half één nog serietjes intro’s ho-
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Tip 1
FORMULE 1

,,Bij Hotel Tiel wordt
morgen op een
groot scherm de
Grand Prix van
Rusland live uitgezonden. Je kunt in
de Sixx Skybar
onder het genot
van een speciaal
hapje en drankje én
een prachtig uitzicht over de Betuwe de race volgen en onze Max
aanmoedigen.”
Morgen, 13.00 uur,
Hotel Tiel.

ren. Alleen moeten mensen dan
het antwoord roepen in plaats van
opschrijven. Altijd hartstikke leuk
en supergezellig.”
Meedoen is gratis. ,,Bij veel pubquizzen leggen deelnemers 5 euro
in en de pot is voor de winnaar.
Wij hanteren geen entreegeld en
voor de winnaar is er meestal gewoon een leuk flesje wijn. We willen het spel bewust laagdrempelig
houden, ook qua vragen. Vaak
wordt gedacht dat er alleen heel
moeilijke muziekvragen komen,
maar bij mijn quiz moeten de
meesten toch wel zes van de tien
vragen kunnen halen. Het is een
beetje Triviantniveau.”

! Bas
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letje te doen, kom
dan vooral woensdag naar de pubquiz in Tiel. Gegarandeerd lachen,
gieren, brullen en
iedereen is welkom.
Je kunt je vooraf
aanmelden bij De
Beurs of via Facebook. De quiz begint 3 mei waarschijnlijk ietsjes
later, want Ajax
speelt die avond.”
Woensdag, 20.00
uur, café De Beurs,
Tiel.

Tip 3
MUZIEK

,,Iedere eerste en
meestal ook derde
zondag van de
maand is het bij
De Beurs in Tiel
Lazy Sunday.
Waarom ik dit tip?
Altijd een leuk
bandje en een
goede sfeer! En de
entree is altijd gratis.”
Zondag 7 mei,
16.00 uur.

Tip 2
PUBQUIZ

,,Als je het leuker
vindt om in het café
in plaats van thuis
op de bank een
biertje te drinken en
het dan ook nog
leuk vindt een spel! Max
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