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Oprichter Vincent Janse van Vinnies Vice heeft als gitarist een uitstekende naam in het
internationaal bluescircuit.
Een jaar nadat de rockbluesband Vinnies Vice het album ’Feel the Vice’
uitbracht, kondigt oprichter, gitarist en zanger Vincent Janse aan de band voor
gezien te houden. Slechts 14 optredens door het land en een tournee door
Polen resteren in de agenda, waarna Vincent, bassist Roland Sie en drummer
Lennard Veldhoen elk hun weg gaan. De ontbinding van de band is een groot
verlies aan kwaliteit van het regionaal cultuurpalet. ’Feel the Vice’ ontlokte
liederlijke reacties van internationale bluesgrootheden.
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door Louis Bruijnzeels
In deze regio kan van Vinnies Vive afscheid worden genomen in De Pianobar in
Naaldwijk en café De Dommerick in De Lier. De zwanenzang heeft plaats in Het
Paard van Troje in Den Haag. Het publiek treft in de resterende concerten een
kwartet onder de spotlights aan; de allround zangeres Anne van Buuren is voor
die periode aan het trio toegevoegd.
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Aanleiding
Dat Vinnies Vice (kortweg VV) ermee stopt, is bovenal een principekwestie. Vincent
Janse, die de band in 2001 oprichtte, direct nadat hij afstudeerde aan het
Rotterdams conservatorium: "Begin dit jaar zijn we met elkaar gaan praten
waarom zoveel verantwoordelijkheid bij mij lag en zo weinig bij de andere twee.
Roland gaf toen aan op termijn te willen stoppen, omdat 'ie muzikaal ook andere
dingen wilde doen en zich niet wilde conformeren aan éé n band. Toen ik daarna
onze CD nog eens opzette, vond ik dat het muzikaal niet helemaal klopte en ik
ging me afvragen waar dat aan lag. Ik zag toen in dat VV niet éé n geheel was,
maar uit drie eilandjes bestond. En dat is verklaarbaar; Lennard is fysiotherapeut
en stopt al zijn vrije tijd in VV, maar is niet fulltime met muziek bezig zoals ik.
Roland heeft naast VV nog een band, een die zich meer richt op dansbare grooves.
Soms doet hij er ook andere projecten bij. Teveel verantwoordelijkheid rond VV lag
daardoor bij mij, zag ik in. Ik wil mensen om me heen die alle consequenties
nemen als ze voor VV hebben gekozen. Musici die er dagelijks mee bezig zijn."
Liefde en plezier
De ochtend na die zelfreflectie heb ik met Jorrit den Broeder gesproken, die onze
CD 'Feel the Vice' heeft opgenomen. We hebben filmpjes van optredens bekeken
en veel gepraat. En 's middag heb ik bekend gemaakt dat ik uit de band zou
stappen. We hebben toen in harmonie besloten het voor onze aanhang mooi áf te
maken en nog een half jaar met veel liefde en plezier op het podium te blijven
staan. Een enorme druk viel van ons af en maar muzikaal zijn we er sterker op
geworden", aldus Vincent Janse.
Anne van Buuren
De gitarist en zanger kreeg onlangs stemproblemen, pal voor een zoveelste
tournee door Engeland. Vincent: " We hebben toen Anne van Buuren gevraagd om
VVsongs in te studeren. Ik trad al akoestisch met haar al op als 'Anne & Vincent'.
Anne vloog naar Engeland en heeft bijna alle optredens meegezongen. Dat bleek
erg goed te werken. Ik voelde me heel erg relaxed, ondanks dat het ergens een
nederlaag leek om het zingen op te geven. Ik heb daar namelijk veel moeite en
tijd in gestoken, maar ik ben van nature geen zanger. Het voelde goed op het
podium, beter zelfs. Je voelde het ook in de band. Roland is nu helemaal los en dat
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Liefde en plezier
De ochtend na die zelfreflectie heb ik met Jorrit den Broeder gesproken, die onze
CD 'Feel the Vice' heeft opgenomen. We hebben filmpjes van optredens bekeken
en veel gepraat. En 's middag heb ik bekend gemaakt dat ik uit de band zou
stappen. We hebben toen in harmonie besloten het voor onze aanhang mooi áf te
maken en nog een half jaar met veel liefde en plezier op het podium te blijven
staan. Een enorme druk viel van ons af en maar muzikaal zijn we er sterker op
geworden", aldus Vincent Janse.
Anne van Buuren
De gitarist en zanger kreeg onlangs stemproblemen, pal voor een zoveelste
tournee door Engeland. Vincent: " We hebben toen Anne van Buuren gevraagd om
VVsongs in te studeren. Ik trad al akoestisch met haar al op als 'Anne & Vincent'.
Anne vloog naar Engeland en heeft bijna alle optredens meegezongen. Dat bleek
erg goed te werken. Ik voelde me heel erg relaxed, ondanks dat het ergens een
nederlaag leek om het zingen op te geven. Ik heb daar namelijk veel moeite en
tijd in gestoken, maar ik ben van nature geen zanger. Het voelde goed op het
podium, beter zelfs. Je voelde het ook in de band. Roland is nu helemaal los en dat
vind ik mooi om te zien. En ik kreeg zoveel meer ruimte om me op mijn gitaar te
concentreren. Mijn rol als frontman bleef voor mij natuurlijk aanvoelen. We hebben
elkaar aangekeken of VV niet in die samenstelling door moest gaan. We zijn er
sinds een paar weken over aan het nadenken. Ieder van ons heeft wel zijn
bedenkingen. Hoe het ook gaat worden, ik ben trots en bevoorrecht dat ik met
Roland en Lennard en nu ook met Anne op het podium sta en hen als mijn
vrienden mag beschouwen. Een fantastische periode in mijn leven."
De toekomst
Gevraagd naar zijn persoonlijke plannen antwoordt Vincent: "Ik kreeg na de
beslissing te stoppen opeens diverse eenmalige projecten op mijn pad, zoals de
Dodenherdenking in Theatervorm op 4 mei in De Naald, een optreden met een
harmonieorkest in De Lier en het opnemen van kinderliedje in een studio. En ik blijf
akoestisch met Anne van Buuren spelen, wat heel bijzonder is. Wat ik daarnaast
wil, is een band met bas, drum, gitaar en aparte zanger, absoluut geen
begeleidende 2e gitaren of keyboards. Bas en drum moeten functioneel kunnen
spelen, grooven. Of de zanger 100% frontman is, of gedeeltelijk met mij zingt,
interesseert me niet zo. Gewoon doen wat goed voelt. Geen egodingen. Ook wil ik
een manager, die supergoed is. Een die overzicht houdt, verantwoordelijkheden
overneemt en taken verdeelt. En van de boeker wil ik data, tijden en
adresgegevens. Maar h óe ik dit allemaal moet bereiken is nog een groot
vraagteken." Voor data en tijden van de laatste serie concerten van Vinnies Vice
met Anne van Buuren zie www.vinniesvice.nl.
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Vandaag:
Expositie bij De Blauwe Klaproos | 25 08 2009 om 00.00 uur.
Openluchtdienst in Ter Heijde | 25 08 2009 om 00.00 uur.
Eerder deze week:
Bojev komende vrijdag in de Pianobar | 24 08 2009 om 08.57 uur.
Uitagenda | 24 08 2009 om 08.00 uur.
Start repetities EMM | 24 08 2009 om 00.00 uur.
Eerder deze maand:
Start nieuw seizoen showgroepen The Maranto ’s en Thaz Percussion | 23 08 
2009 om 23.02 uur.

Bijzondere expositie in de Bartholomeuskerk | 23 08 2009 om 11.07 uur.
Workshop zeegezichten schilderen | 20 08 2009 om 00.00 uur.
2e Newton Festival 'Kunst in Beweging' | 20 08 2009 om 00.00 uur.
Moonwalking met Culturele Raad | 20 08 2009 om 00.00 uur.
Jubileum Pater Henk Groenewegen | 20 08 2009 om 00.00 uur.
Open repetitie Westlands Mannenkoor | 20 08 2009 om 00.00 uur.
Laatste week expositie bij Number Nine | 20 08 2009 om 00.00 uur.
The Sheer op openingsfeest Nederland Drie | 19 08 2009 om 10.00 uur.
Jubileum zuster Anna Birgitta | 19 08 2009 om 00.00 uur.
Veel bezoekers bij Franse middag van 'Geniet' | 18 08 2009 om 00.00 uur.
Rotaract ‘t Westland deelt € 11.400 uit | 17 08 2009 om 07.00 uur.
Ondernemen, iets voor u? | 17 08 2009 om 06.50 uur.
Met fikse korting naar de druivenproeverij in Monster | 16 08 2009 om 09.10 uur.
uur.

Uniek vuurwerk vanaf WDC de Tuinen | 16 08 2009 om 09.00 uur.
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