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Ontstaan van de West Coast Pipe Band
Wat in 2005 startte als een groep vrienden die hun passie voor de Schotse muziek en cultuur wilden delen, is in tien jaar tijd
uitgegroeid tot een gevestigde waarde in de wereld van Pipes and Drums.De eerste jaren lag de nadruk vooral op het aanleren
van de technieken van het doedelzakspelen en het opbouwen van een set basistunes. Hiervoor werd beroep gedaan op
een leraar uit Antwerpen, met de jaren ontwikkelde de band zich meer en meer, verscheidene bandleden ontpopten zich tot
kundige en enthousiaste leerkrachten. Al gauw kwam de noodzaak om de 'pipeband' uit te breiden naar 'pipes and drums',
en werd ook een drumsectie opgestart. Elk jaar kwamen er leden bij, eerst als leerling, dan als volwaardig spelend lid.
Hoewel de band geboren is in Koksijde, werd in 2011 beslist om het repetitielokaal aan 'Ten Bogaerde’
in te ruilen voor een locatie met een meer centrale ligging in de provincie. Ongeveer op de kruising van de
as Oostende-Torhout en Brugge-Veurne, viel ons oog op Gistel.

Doelstelling
De West Coast Pipe Band heeft twee grote waarden: muzikale kwaliteit & vriendschap.
Onze band is meer dan enkel een vereniging van mensen met een gemeenschappelijke interesse. De aangename en ontspannen
sfeer is altijd voelbaar tijdens de repetities en de optredens. Ook onze band-activiteiten (nieuwjaarsreceptie, oefendagen,
banduitstappen, zomerfeest,...) worden altijd ten volle gesmaakt!
Op muzikaal vlak streven we niet naar een enorm uitgebreid repertoire,
maar naar technisch correct gebrachte nummers. Kwaliteit gaat boven kwantiteit!
Uiteraard hechten we ook veel belang aan 'marching and discipline'
en de uniformiteit van onze band.
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Sinds november 2009 komt de West Coast Pipe band altijd naar buiten
in kleuren van de tartan Weir Modern. Er werd voor dit kleurenpalet
gekozen omdat we zo de link kunnen leggen met onze roots:

R

R

Tartan en uniform

J Geel staat voor het zand en de duinen langs onze kust
J Blauw verwijst naar het water en de zee
J Groen refereert naar het duingras

weir

Net zoals de gekozen tartankleuren heeft ook de naam ‘Weir’ een link
met onze bandafkomst. Zoals vele Schotse Lowland namen is de naam
Weir van Normandische oorsprong, meer bepaald uit de streek Vere,
rond de Calvados regio in Frankrijk. Het woord werd in Normandië
geïntroduceerd door de Noormannen uit hun eigen woord‘ver’,
wat aanlegplaats of haven aan een riviermonding betekent.

Ons motto is het Latijnse ‘Vero nihil Verius’,
vertaalt als ‘Niets is meer waar dan de waarheid’.

Onze crest (band wapen) is een azuurblauw zwijn met gouden slagtanden
en hoeven staand op een met hermelijnenvel omhulde rode hoed.

Voor het uniform werd gekozen voor de day dress.
Dit is het uniform dat het meest gedragen wordt bij Pipe Bands.
De uitvoering, zoals te zien op de foto, van een day dress is:
J Glengarry met Cap Badge (hoofddeksel)
J Overhemd met stropdas
J Braemar jas & ondervest
J Kilt
J Belt (riem)
J Sporran (tas)
J Hoses met flashes (kousen)
J Ghillie Brogues (schoenen)
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Repetities / lessen
Doedelzak en Schotse drum leert men door samen in groep te spelen,
startend op een practice chanter of practice pad,
in een later stadium naargelang niveau wordt overgeschakeld op pipes & drums.
Er wordt iedere donderdagavond samen gerepeteerd van 19u00 tot 21u00.
Deze uren worden onderverdeeld om zowel leerlingen, beginnende als gevorderde spelers
de kans te geven om zich volledig te ontplooien en dit onder ervaren begeleiding.

De West Coast Pipe Band staat ook altijd open voor nieuw leden,
zowel om doedelzak, snare-, tenor-, of bassdrum aan te leren.
Iedereen die een passie voor de Schotse muziek en wat doorzettingsvermogen heeft
kan zich inschrijven om les te volgen. Voorkennis van muziek is niet noodzakelijk.
Meer info kan je vinden via de website: www.westcoastpipeband.be.
Inschrijven kan via e-mail: contact@westcoastpipeband.be
of kom gewoon eens langs tijdens een repetitie in Snaaskerke (Gistel).
Referenties / optredens
Sinds het ontstaan van de band in 2005 hebben we al enkele mooie optredens verzorgd waaronder:
J Festival ten vrede (Diksmuide)
J Kattenstoet (Ieper)
J Hoppestoet (Poperinge en Wolnzach (D))
J Opening Agromarkt (Gistel)
J Highland Games (o.a. Brugge, Torhout)
J Re-enactment bijeenkomst Polderroute (De Haan)
J Loopwedstrijd Dwars over de Mandel (Roeselare)
J Braderieën en avondmarkten
J Kermissen en kerstmarkten (o.a. Krommenhaakkermis in Torhout)
J Samenspel met harmonieën (concerten in Beernem, Staden, Brugge)
Ook voor volgende evenementen kan u beroep doen op onze vereniging
en dit voor zowel de volledige band, miniband of solospelers:
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Herdenkingen en officiële plechtigheden

J

Stoeten

Recepties, bedrijfs& personeelsfeesten

J

Promo voor Schotland

J

Opening van zaak
& festiviteiten

J

J

Highland Games

J

Huwelijk & Begrafenis

J

Solo-optreden

Concerten & festivals

J

J

Feesten

Mini-band optreden

R

IL V

E
IU

S

VE

NIH

R

O

W
est C o ast
Pi
pe B a nd

Contact
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.
West Coast Pipe Band
Paardenbloemstraat 11
8470 Gistel
E-mail:
info@westcoastpipeband.be (algemeen & info)
contact@westcoastpipeband.be (lessen)
Web:
www.westcoastpipeband.be

www.facebook.com/pages/West-Coast-Pipe-Band
Repetities:
GBS De Horizon
Vrijheidsstraat 1
8470 Snaaskerke
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