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Vijftien dj’s draaien centrum
plat tijdens tweede Beatrun
Beatrun dat ik tijdens de afterparty nog een uurtje aan de zijde van
Michiel Cnudde mocht draaien.
Het toeval wou dat de organisatoren van Hype-O-Dream in de zaal
waren. Mijn optreden moet bij
hen in de smaak zijn gevallen,
want prompt programmeerden ze
mij op hun dancefestival. Nooit
verwacht dat me dat op mijn 38ste
nog zou overkomen”, aldus nog
Thierry, die zweert bij platen uit
de nineties.

WAREGEM q De Beatrun is niet alleen een
hoogfeest voor de lopers,
maar ook voor de dj’s.
Voor de tweede editie
van de muzikale stadsloop op zaterdag 10 december worden er ruim
twintig verwacht van wie
er vijftien de plaatjes aan
elkaar rijgen in de centrumstraten. “We draaien
voor een entreeticket en
wat pinten. Bijna gratis
dus, maar we zijn trots
om er bij te zijn”, zeggen
de vier dj’s die wij spraken.

HELEMAAL UITVERKOCHT

DOOR TOM VAN HOUTTE
Dj’s Xavier D(evooght), Turbo (Thierry Vandenberghe), Monsieur B (Laurent Bettens-Popelier) en Gilles Derie
worden aan Waregem Expo geflankeerd door Xavier Lefevere van Club d’Amitié. (Foto HDV)

ten van 1.000 man, maar Waregem Expo is nog zoveel mooier.”
Zijn platenkeuze zal Gilles naar
eigen zeggen laten afhangen van
het publiek. “Ik draai alle muziek
die voor sfeer zorgt van de jaren
zestig tot nu. Ik mag dan nog bitterjong zijn, de platen van Abba
hebben geen geheimen voor mij”,
aldus nog de eerstejaarsstudent
economische wetenschappen in
Gent.

MONSIEUR B
Een meer gevestigde dj-naam is
Monsieur B, het alter ego Laurent
Bettens-Popelier. De 26-jarige
speler van Rugbyclub Waereghem
is een graag geziene gast-dj bij
Club d’Amitié en vat zaterdag
post ter hoogte van de cafés ach-

teraan de dekenale kerk. “Ik ga
gewoon mijn ding doen. Dat betekent: leuke houseplaatjes op de
lopers en het publiek afvuren.

“Ik speelde al voor
1.000 man, maar
Waregem Expo is
nog zoveel mooier”
DJ GILLES DERIE
Geen retro en ook geen hitlijstmuziek, maar nummers waarvan
iedereen op de juiste temperatuur
komt om er tijdens de afterparty

9

het dak van Waregem Expo te laten afgaan.”
Thierry Vandenberghe, beter bekend als dj Turbo, mag de passage
door het Regenboogstadion opvrolijken met zijn bekende beats.
“Ik vind die locatie schitterend.
De meeste collega’s moeten zich
tevreden stellen met een kleine
discobar, maar mijn muziek zal
in heel het voetbalstadion en een
stuk daarbuiten te horen zijn”,
lacht Thierry, die van Deerlijk afkomstig is en in Waregem woont.
Dj Turbo verwierf de voorbije jaren vooral bekendheid als huis-dj
in Studio Essevee en de Rode Duivels-wedstrijden die in de expohal
op groot scherm werden vertoond. “Vorig jaar oogstte ik zoveel lovende kritieken tijdens de
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De gelukkigste van het pak is wellicht de pas 18-jarige Desselgemnaar Gilles Derie. Hij hoeft de
kou (en de regen?) van de centrumstraten niet te trotseren,
maar mag meteen de foyer van de
nodige beats voorzien. “We dachten Gilles ook op het parcours te
posteren, maar we vonden de
sample die hij ons bezorgde zo
goed dat we hem als nieuwkomer
meteen in de zaal programmeren”, vertelt Xavier Lefevere van
de organiserende Club d’Amitié.
“Ik had hier eerlijk gezegd nooit
op gehoopt”, bekent Gilles. “Ik
draai nog maar vier jaar plaatjes.
Eerst testte ik op mijn kamer wat
muziek uit met behulp van een
klein mengpaneeltje en sinds
twee jaar word ik gevraagd naar
verjaardagsfeestjes, Chirofuiven
en zo. Ik speelde al op evenemen-

Xavier D(evooght) is als veertiger
de ancien van de bende. “Ik ga al
twintig jaar mee in Waregem en
draaide in het verleden in onder
meer A Côté en Piet L’Air. Tussendoor woonde ik vijf jaar in
Oostenrijk. Daardoor ben ik misschien iets minder bekend bij de
jongere generatie”, aldus Xavier.
Daar kan zaterdag verandering in
komen, want dan geeft hij het
beste van zichzelf aan de ingang
van het Park Casier, kant Keukeldam. “Hoewel ik nog bij vriestemperaturen in de Oostenrijkse bergen heb gedraaid, hoop ik dat het
niet te koud wordt.”
En toch zou hij het gebeuren voor
geen geld willen missen. “We
draaien voor een entreeticket en
wat pinten. Bijna gratis dus, maar
we zijn trots om er op zo’n evenement in Waregem bij te zijn”, verwoordt Xavier nog de mening van
de vier collega’s.
Hoofdact van de afterparty wordt
Anouk Matton, de wederhelft van
Dimitri Vegas en beter bekend als
dj MATTN. Wie geen tickets heeft
is er overigens aan voor de moeite, want na de 3.500 kaarten voor
de stadsloop zijn ook de 1.000 resterende tickets voor de dj-sets in
de expohal allemaal de deur uit.
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