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Bullits, The

website The Bullits

Bezetting 1991

Gerrit Voors
Wim Molenaar
Joep Woudt
Fred Goedhart
Ruurd Veenema
zang/gitaar
sologitaar/diversen
toetsen
basgitaar
drums/zang

Foto v.l.n.r. Gerrit, Wim, Fred en Joep, onder Ruurd.

Biografie

,,De jaren negentig zijn turbulent voor "The Bullits". In 1991 moet Lex Visser, het gezicht van de band, zijn gitaar aan de
wilgen hangen. Het onwijs late thuis zijn na optredens eist zijn tol en hij is naar zijn zeggen ook niet meer een van de
jongsten en zijn werk is ook belangrijk en hij heeft ook ernstig last van een tennis-elleboog... terwijl de brave borst niet
eens weet hoe een racket er uit ziet.
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Gelukkig dient zich ruim voor het laatste optreden van Lex al een waardig vervanger aan: sologitarist/accordeonist/
dwarsfluitist/veelkunner Wim Molenaar. Dankzij de komst van Wim kan Gerrit Voors meer slaggitaar gaan spelen
waardoor hij zich vrijer met het zangwerk kan gaan bezighouden.

Foto v.l.n.r. Gerrit Voors, Lex Visser, Wim Molenaar, Ruurd Veenema, Fred Goedhart en Joep Woudt.

Halverwege de jaren negentig verlaat Joep Woudt de band. En dat is een zware aderlating want het ontbreken van
Joep's keyboardspel betekent een flinke beperking van het repertoire en een fikse teruggang in de volheid van het
geluid. De mannen gooien er tijdens de oefenavonden een flinke schep bovenop en werken keihard aan een nieuw
repertoire.

In juni 1998 zeggen de nieren van Fred Goedhart: "Fred, knullie, je mot effies naar ons luisteren. We gaan een paar
daagjes op vakantie, dusseh... je moet het zolang maar eventjes zelvers doen. Is niet erg h?? Zijn zo weer terug."
Dus Fred met spoed het ziekenhuis in en er staat die dag nog een optreden gepland ook. Op de valreep herinnert Gerrit
zich een voormalige buurjongen, die als bassist nog op zijn bruiloft heeft gespeeld en bovendien in een heel ver verleden
tijdens een rock & rollfeest een paar nummers met "The Bullits" heeft meegezongen.
Ben van Assema wordt letterlijk uit zijn bed gebeld voor, u raadt het al, een ??nmalig optreden als vervanger voor Fred.
Het klikt die avond, Ben valt goed in de groep en in februari 1999 komt hij bij de band om de zang te versterken.

Na een ??nmalig optreden van zestien jaar zag de bezetting van The Bullits er anno 1999 als volgt uit:

Ben van Assema, zang/percussie/mondharmonica (1999)
Fred Goedhart, basgitaar/zang (1989)
Wim Molenaar, sologitaar/accordeon/dwarsfluit/zang (1990)
Ruurd Veenema, zang/drums (1983)
Gerrit Voors, zang/slag-/sologitaar (1983)''

Met dank aan Ruurd voor de tekst en foto's.
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