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,,ALLES WAT IK AAN GEVOELENS IN MIJ HEB, KAN IK VERTALEN NAAR MUZIEK”

GITARIST SANDER HOEK GAAT
OP HET PODIUM HELEMAAL LOS
MUZIEK IS DE GROTE PASSIE VAN SANDER HOEK.
DE ALMEERDER SPEELT AL 23 JAAR GITAAR EN DOET
DAT NIET ONVERDIENSTELIJK. ZO STOND HIJ OP HET
PODIUM MET GROTE NAMEN ALS LUCY SILVAS, RICKY
MARTIN EN BOYZONE. TERWIJL HIJ IN HET DAGELIJKS
LEVEN NAAR EIGEN ZEGGEN EEN RUSTIG TYPE IS, GAAT
DE 33-JARIGE ALMEERDER OP HET PODIUM HELEMAAL LOS. ,,ALLES WAT IK AAN GEVOELENS IN MIJ
HEB, KAN IK VERTALEN NAAR MUZIEK. MIJN GITAAR IS
ECHT MIJN UITLAATKLEP!”.
Tekst: Petra Onderwater
Foto: Majanka fotografie

I

n zijn woonkamer laat Sander enthousiast wat van zijn
muziek horen. Van lekker in
het gehoor liggende pop/rock
tot het ruigere werk, maar ook
gevoelige ballades speelt hij met
het grootste gemak,,Ik was een
jaar of tien toen ik mijn eerste
gitaarles kreeg”, vertelt Sander.
,,Ik ben begonnen op een akoestische gitaar, maar toen ik op
mijn zestiende kennismaakte
Ahoy. Maar je staat dan toch in
met bands als Guns’n Roses en
dienst van die artiest… het liefst
Metallica, ben ik overgestapt op
zou ik dat hele circus met mijn
een elektrische.”
eigen band meemaken, dat lijkt
Sander heeft nooit de ambitie
me pas echt kicken!”
gehad om een ander instrument Sander is gitarist bij Desirée Coute bespelen. ,,Op de een of
mans & Band. Een veelbelovende
andere manier wist ik meteen
band die flink aan de weg aan het
dat de gitaar het was voor mij.
timmeren is. ,,Desirée is echt een
De eerste jaren met akkoortopzangeres en in de band zitten
den en vingerzetting. Maar als
stuk voor stuk keigoede muzikanje uiteindelijk het instrument
ten. Het is echt een feest om met
echt helemaal begrijpt, zijn de
hen op het podium te staan!”
mogelijkheden onbegrensd. Dan
wordt het pas echt leuk!”
Gitaarlesboek
Sander speelt niet alleen zelf,
maar hij geeft ook les en vindt
Jongensdroom
het geweldig om zo zijn passie
Omdat hij als echtgenoot en
voor de gitaar op anderen over te
vader van een tweeling toch
kunnen brengen. Daarnaast heeft
enige financiële zekerheid
hij de afgelopen maanden hard
wil, werkt Sander parttime op
gewerkt aan het schrijven van zijn
kantoor. ,,Maar het liefst zou
eerste gitaarlesboek met cd en
ik elke dag met muziek bezig
dvd. In ‘Soleren? Zo Leren!’ legt
zijn. Beroemd worden is eigenSander op een hele toegankelijke
lijk altijd mijn jongensdroom
geweest”, bekent hij lachend. Hij en begrijpelijke manier de kunst
van het gitaarspelen uit. ,,Het is
lijkt goed op weg te zijn, want
eigenlijk een soort stappenplan,
als gitarist heeft hij al met vele
met steeds een korte uitleg en
grote namen op het podium
vooral veel oefeningen, want het
gestaan. ,,Het is natuurlijk fangaat uiteindelijk om het spelen”,
tastisch als je wordt gevraagd
bekende artiesten te begeleiden benadrukt de gitarist, die trots de
proefdruk van zijn boek en de
op grote podia als bijvoorbeeld

ruwe versie van de dvd laat zien.
Het boek telt vijfenzeventig pagina’s, heeft negentig tracks en
meer dan zeventig gitaaroefeningen. ,,Op de cd en dvd laat ik zien
en horen wat de bedoeling is van
de oefeningen. Zo is het een heel
compleet lespakket geworden. Ik
heb er heel veel tijd en energie
in gestoken, maar het resultaat is
om trots op te zijn.”

Releaseparty
Het eerste exemplaar van ‘Soleren? Zo Leren’ wordt zondag 9
december officieel overhandigd
tijdens een feestelijke releaseparty van 15.00 tot 18.00 uur
in grandcafé Seventies/Eighties
aan het Noordeinde in Almere
Buiten. Daarbij wordt een aantal
nummers uit het boek gespeeld
en zal Sander aansluitend ook
zelf het podium betreden met
Desirée Coumans & Band. De
releaseparty is voor iedereen vrij
toegankelijk. ’Soleren? Zo Leren!’
is die middag ter plekke voor een
feestelijke introductieprijs te koop,
maar kan ook worden besteld via
de website
www.sanderhoek.com.

