
De drumster-zangeres van het Belgische 
trio Brutus spraken wij al twee jaar terug 
(SWK198), en website Proximus.be/muziek 
zette haar onlangs nog in het zonnetje als 
een van de tien beste Belgische drummers. 
Onze collega’s van Musicmaker bevroegen 
Stefanie Mannaerts voor de rubriek De 
Grote Liefde over haar Gretsch USA Custom-
kit.

‘Voordat ik dit drumstel kocht, had ik er 
al veel getest. Maar toen ik deze Gretsch 
hoorde, wist ik meteen: ik hoef geen ande-
re meer. Het is een Gretsch USA Custom 
en beter is er haast niet. Ik had het geluk 
dat ik een demomodel kon kopen. Nieuw 
betaal je voor de ketels zo’n vijfduizend 
euro, maar deze set kostte mij € 2.200,-. Ik 
weet niet hoe het komt, maar hij klinkt echt 
belachelijk goed. Het is niet normaal hoe-
veel toon hij heeft. Van geluidstechnici krijg 
ik tijdens de soundcheck vaak complimen-
ten over de kick en de floortom. Ik krijg dit 
drumstel ook makkelijk gestemd.

‘Deze Gretsch is mijn dierbaarste bezit 
en mocht hij ooit gestolen worden: binnen-
in de toms heb ik met viltstift mijn naam 
geschreven, dus ik weet hem altijd terug te 
vinden. Eigenlijk heeft hij maar één nadeel 
en dat is de kleur: Cherry Wood. Ik vind die 
echt afgrijselijk! Ik had veel liever Sparkle 

gewild. Misschien is het over twee jaar, als 
ik deze tien jaar heb, een goed moment 
voor een ander drumstel. Dat zal zeker 
weer hetzelfde model worden, alleen in 
een mooiere kleur. Ach, je zult zien dat ik 
dan toch op deze blijf spelen omdat ik die 
andere 
te fancy vind.’ (Andre Dodde)

Notentip door Mark Eeftens 

Hij is hier amper bekend, maar de 
Engelse drummer en componist Mark 
Heaney maakt te gekke soloalbums met 
mooi opgenomen grooves en solo’s. 
Deze groove in vliegende vaart vind je 
op het nummer The Sidewinder van zijn 
album Mark Heaney’s Beats, Breaks & 
Solo’s uit 2016. Check hem!

Notentip door Mark Eeftens

Stefanie 
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•  Mark Heaney’s Beats, Breaks & Solo’s via Spotify

• Mark Heaney speelt de track Towers

Slagwerkkrant.nl/swkplus

•  het volledige artikel uit Music Maker 
(juli 2019)

• archie� nterview uit 2017 (SWK 198)
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