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m tpt de enkels in de modder
Een uitgeregend rockfeest
op vrijdag en een door een
stevig onw€er v.erknald
muziekfestij n op zater dag.
Rock Afïligem 2005
verdiende zeker beter. Dat
eï ondanks alles in twee
dagen zo'n 10.000
festivalgangers
opdaagden, is de
verdienste van het stevige
programma met toppers
als Ray Davies vaÍr The
Kinks, Clouseal en The
Levellers.
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i Rock AÍïligem treft het zelden
met het weeri het begint haast op
een vloek te lijkeq. Van de zeven-

, tien edities moet het aantal met
i goed weer op één hand te tellen
I zijn. Vrijdag, met een uitstekende

rockafïiche wáarvoor iets meer
dan 3.000 doorgaans erg jonge

' rockfans naar de Bellekouter af-
zakten, liep het al snel-fout. Bij
Stash, de Opwijkse groep die ra-
zend snel lijkt uit te groeien uit
Vlaams'Brabants' beste export-
poduct in jaren, bleef het nog
droog maar een fel aangemoedig-
de Stijn moest lijdzaam toezien
hoe zijn publiek een derste maal

op een flinke douche werd getrak-
teerd.

Ook Frank Van der Linden en
zijn,kompanenvan De Mens hiel-
den er met een stevige set de moed
in bij het jonge volkje maar he-
laas: de hemelsluizen bleven open
staan. Vairaf het concert van
Daan begon de regen zijn tol te ei-
sen en zagen we nog slechts één
man die het best fijn vond: een
slimme Assenaar die met twee
grote tassen door de modder zeul-
de met regenjasjes voor twee euro.

Toppers The Levellers en Ad-
miral Freebee losten wel de hoge
verwachtingen.in maar door de
aanhoudende regen,' inclusief
donderen bliksem, was het feest al
lang vergald,

Singin'in the rain
Het traditioneel meer op de fa-

milie gerichte zaterdagprogram-
ma bego.n droog en zonnig maar
voor de vroege bezoekers was het
schrikken bij het weinig appetijte-
lijke beeld dat het B-plein intussen
bood. Pas in de namiddag, vanaf
het smaakvol geprogrammeerde
drieluik Roland, Raymond en De
Nieuwe Snaar, liep het publiek
stilaan ook warm voor de muziek.

Met Ray Davies van The Kinks
' stond een icoon van de.jaren

'60 op het Affligemse podium.,

Op het modderplein was de massa
aangegroeid tot 6.000 en afgaand
op de reacties i's de Vlaamse Idool-
diva nog lang niet over haar hoog-
tepunt. Helaas passeerde op dat
ogenblik opnieuw een on\ryeers-
storing langs de Bellekouter. Wie
niets had om onder te schuilen,
was nat tot op zijn ondergoed,

0pvallend goedgeluimd
D'e opvallenil goedgeluimde

Ray Davies zag er de humor wel
van in en libt het hele plein mee-
zingen meÍ Singin' in the rain.
Ook zijn verplichte Kinks-klassie.
kers, waaronder Lola en Sunny
Afternóoit, dedgn het uitstekend
bij de. doorweekte massa. Bij
Clouseau klaarde het wegr op
maar het werd wel ben meezing- 

,

festijn met de enkels ií demodder.
De politie had op een dronken

Duitser na geen problemgn. De
man, die een kennis bleek van The
Levellers, werd aangehouden
maar uiteindelijk vrijgelaten op
voorwaarde.d.?Llrrj met zijn vrien- :t
den onmiddellijk naar huis ging.
Dat AÍïligem'in de kosten 2alval-
len om het B- en C-plein van de
Bellekouter opnieuw inte zaaien',
staat ook als eenpaal boven water.

muziek maakte alles goed voor-de bezoekers. Minder bekende groepen'als die van Kim Lian mochten het festi-
@RUDv DE SAEDELnn valpubliek opwarmen. @yDs

Iterrein zag er uit als een slágveld maar


