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de wereld rond als roadies van de Ierse supergroep U2 

is nu West-Vlaams”
Q PARIJS – Roadie zijn van een van de grootste rockgroepen ter wereld :

voor velen is het een droom, voor anderen realiteit. Maar is het wel zo’n
droomjob ? Hoe hou je het twee jaar vol met dezelfde mensen en hoe-

veel contact heb met je het thuisfront ? Wij trokken vorig weekend
naar Parijs, waar we de – hoofdzakelijk West-Vlaamse – videocrew van

U2 ontmoetten…
Door Olivier Neese

Op 30
juni

schoot in
Camp Nou in

Barcelona de 360°
Tour van U2 uit de startblok-
ken. Na Europa en de Verenig-
de Staten volgen ook nog pas-
sages door Zuid-Amerika, Azië
en Australië. Twee jaar lang
zal de Ierse rockgroep on the
road zijn, gevolgd door 92
vrachtwagens materiaal en
140 – eerst 100, maar dat
bleek veel te weinig voor al
het werk – crewleden om al-
les in elkaar te steken.
De opdracht is dan ook niet

mis : het opbou-
wen van The
Claw, het groot-

ste podium ooit,
met het aller-
eerste transfor-
meerbare led-

scherm. Dat
laatste wordt in

elkaar gestoken en
bediend door de vi-

deocrew, waarvan acht
van de veertien leden op
en top West-Vlaams zijn.

„Ik tour al sinds
2001, maar dit is
de eerste keer
dat er zoveel
West-Vlamingen
mee zijn”, zegt
Stef Vanbesien.
„Normaal gezien
is de voertaal
Engels, nu is dat
West-Vlaams.”
(lacht) 

„Toeval is het niet”, vindt Patrick Vanstee-
lant, Crew Chief en ouderdomsdeken van
de groep. „Sinds de PopMart Tour weet U2
heel goed dat de Belgen sterk kunnen sa-
menwerken. Mochten anderen ons werk
doen, dan heb je geen veertien, maar dubbel
zoveel mensen nodig !”
Concreet houdt het werk van de videocrew
in dat, nadat de negen vrachtwagens met vi-
deomateriaal gelost zijn, ze 13 à 14 uur aan
één stuk het scherm opbouwt. Dat is opge-
bouwd uit 24 kolommen, die elk uit vier pa-
nelen bestaan. „Dan leggen we de elektrici-
teit, starten we alles op en halen we de fou-
ten eruit. We blijven daarna nog stand-by
om eventuele problemen op te lossen.” 
Stef Vanbesien :
„En onmiddellijk na
het laatste applaus
beginnen we af te
breken. We zetten
onze helm op om
23.30 uur en om-
streeks 8.30 uur is
het stadion terug
leeg. Alsof er nooit
een concert heeft
plaatsgevonden.”
„Vaak werken we
16 uur per dag, meestal ’s nachts”, pikt Pa-
trick Vansteelant, die al twintig jaar rond-
reist, in. „Dat onderschatten de buitenstan-
ders toch wel. Per dag slapen we ongeveer
vier à vijf uur, om dan onze ogen open te
doen en onmiddellijk opnieuw schermen te
zien. Last heb je daar niet van, je moet ge-
woon in het ritme komen. Bij deze job is
het simpel : je doet het graag of niet. Er is
geen tussenweg.”

Hallo buitenwereld ?
Hoe word je in godsnaam een roadie ?
„Puur toeval”, zegt Stef Vanbesien. „Twin-
tig jaar lang installeerde ik in het weekend

schermen in discotheken, tot ik in 2001 aan
de deur ging kloppen bij XL Video in Oost-
ende (dat het led-scherm verhuurt aan U2
en Live Nation en ook twaalf camera’s le-
vert, red.).”
Stef reisde acht jaar mee met wereldsterren
en was eigenlijk van plan om te stoppen.
„Ik had nog maar net een nine-to-fivejob
aanvaard. Ik verkocht schotelantennes in
Poperinge, een job die ik al deed toen ik
tussen twee tournees enkele weken of
maanden thuis was. Maar de crew bleef
aandringen en een week voor de karavaan
vertrok, heb ik toch toegestemd. Tja, het
bloed kruipt waar het niet gaan kan, ze-
ker ?” stelt Stef, wiens vrouw een wellness-

center in Handza-
me uitbaat.
Het roadieleven
kan zelfs nog
sneller en meer
onverwachts op je
afkomen, zoals bij
Frederik Goemae-
re, die met zijn 21
jaar de benjamin
van de bende is.
„Ik werkte voor
Frederic Opsomer

van Innovative Designs – waar ik begon als
interim – en hielp vorige maand mee bij de
allereerste opbouw in Barcelona. Maar daar
bleek dat ze twee man te kort kwamen en
de Crew Chief vroeg of ik interesse had...”
„Iedereen van mijn familie en vrienden rea-
geert erg positief, al is het niet gemakke-
lijk”, beseft Frederik. „Samen met mijn
vriendin is het nu een beetje zoeken en
plannen. Zij kwam al naar Barcelona en Pa-
rijs en komend weekend reist ze ook naar
Amsterdam. Nu houden we vooral contact
via e-mail en berichtjes. We zijn ook geen
twee jaar onafgebroken op tour. Eind au-
gustus zijn we twee weken thuis, net voor

we naar de VS reizen.”
Vansteelant : „Toch zijn de momenten in
België heel schaars. De voorbije jaren was
ik gemiddeld 320 dagen per jaar weg van
thuis. Familie en vrienden mis je het meest.
Ook dat wordt enorm onderschat.”
„Ieder jaar wil ik met Kerstmis en Nieuw-
jaar thuis zijn. Dan knijp ik er twee weken
tussenuit. Als freelancers kunnen we in
principe vakantie nemen wanneer we wil-
len, maar dat gebeurt zelden. Als we al eens
een rustpauze vragen, beseft de productie
dat het dan ook écht nodig is.”

Noodgevallen
Stef Vanbesien : „Eigenlijk zitten we wel
afgesloten van de buitenwereld. Als je zelf
geen contact zoekt of naar nieuwswebsites
surft, kom je niets te weten.” Maar die af-
zondering kan wel snel doorbroken worden.
„Net voor het vertrek werd er bij mijn
vrouw borstkanker vastgesteld”, vertelt Pa-
trick openhartig. „Ik wou thuisblijven, maar
zijzelf overtuigde me om toch mee te gaan.
Ze reist me om de twee weken achterna en

blijft dan twee of drie dagen ter plaatse.
Daar is ze heel gelukkig mee, zegt ze.”
„Lieve heeft ondertussen al vijf chemoku-
ren achter de rug. Haar situatie evolueert
gunstig. Maar de dag dat ze me roept, zit ik
nog binnen het uur op een vliegtuig naar
huis. Dat weet en begrijpt de productie
ook.”
Vanbesien maakte onlangs een soortgelijke
situatie mee. „Toen ik op tournee was met
Queen, werd mijn
vader plots zwaar
ziek. De dokters ga-
ven hem niet veel
kans meer en de-
zelfde dag nog zat
ik op het vliegtuig.
De productie maak-
te daar totaal geen
probleem van en
zocht meteen een
vervanger. Familie blijft prioriteit ! Geluk-
kig is alles goed gekomen en stelt mijn va-
der het nu uitstekend.”
„Een ander nadeel is dat je geen privé-leven

hebt. Je moet alles delen. Je draait mee in
een circus. Ruzie ? Dat mag én kan gewoon
niet in deze job.”
Maar bij het samenstellen van de crew
wordt naast de technische vaardigheden ook
en vooral rekening gehouden met het karak-
ter. Die taak voert Patrick Vansteelant uit.
„Het is al geen gemakkelijke opdracht om
veertien gasten te vinden die twee jaar weg
van huis willen zijn. Bovendien moeten ze

ook binnen de
groep passen. Daar
ben ik heel kordaat
in : rotte appels
vliegen er onmid-
dellijk uit.”

Luxueuse
mobilhome
Als U2 doorheen
Europa trekt, vol-

gen de concerten elkaar snel op en verblijft
en slaapt de crew in een tourbus. „Zo’n bus
kan je vergelijken met een uitgetrokken,
luxueuse mobilhome”, omschrijft Vanbe-

sien. „Er zijn slaapplaatsen voor twaalf
mensen – we slapen meestal als de bus al
naar het volgende stadion rijdt –, een keu-
ken, een zitruimte met tv, radio, Xbox,
drank en eten. Gelukkig worden we vaak
vanuit België bevoorraad met Belgisch
bier.”
„De bus van de videocrew staat bekend als
de partybus”, lacht Patrick. „Dat weet ieder-
een hier. Als iemand op bezoek komt, moet
hij of zij verplicht Jupiler, Stella of Leffe
meebrengen. Buitenlandse bieren drinken
we bijna niet. Heineken blijft hier staan,
hoor. Hoe zou je zelf zijn als Belg ?”
Soms wordt het bed in de tourbus vervan-
gen door een luxehotelkamer. „Dat gebeurt
als de afstanden groter zijn, zoals in Noord-
of Zuid-Amerika”, legt Patrick uit. „Het
materiaal doet er dan immers veel langer
over dan ons om ter plaatse te raken. Dan
hebben wij even vakantie.”

Father Jack
Hoe vult de crew zijn luttele vrije tijd in ?
Stef : „Van de stad zelf zien we bitter wei-
nig. Van Parijs heb ik enkel het Stade de
France gezien. Op een vrije dag profiteren
we ervan om ons bed op te zoeken of een
pintje te drinken op een terras. De toerist
uithangen, dat doen we eigenlijk niet.”
Iedere avond krijgt elk crewlid een kosten-
vergoeding van ongeveer 65 euro. „Dat
krijgen we naast onze wedde, waar ik zeer
tevreden over ben. Er wordt wel rekening
gehouden dat we zeven op zeven werken en
dat er niet veel mensen zijn die dit werk
zien zitten…”
In het zog van de crew reist er ook een
priester mee : Father Jack. „Of ik al langs
ben geweest op te biechten ? Toch niet”,
lacht Stef. „Op het begin van de tournee
komt wel iedereen, ook Bono en de andere
bandleden, samen op het podium en worden
we gezegend door hem. Dat is toch een spe-
ciaal moment dat ik voor geen geld van de
wereld zou willen missen.”
Anders komt de crew weinig in contact met
de vier groepsleden. „Soms is er een crew-
party en dan komen ze ook af. Dan gebeurt
het wel eens dat ze een hand geven en ons
persoonlijk bedanken voor het werk. An-
ders is er geen contact. Dat wordt ook niet
gezocht. Iedereen doet gewoon zijn job...”

De West-Vlamingen van de videocrew van U2. We zien v.l.n.r. Jeroen Mahieu (29, Veurne, vrijgezel en vader van Lila), Jeroen Marain (42, Brugge, ge-
trouwd met Annmarie Jones en vader van Charlie en Robbie), Patrick Vansteelant (43, Ruddervoorde, getrouwd met Lieve Van Brugghe en vader van
Wolf), Stefaan Desmedt (38, Ruddervoorde, getrouwd met Nancy Dewanckele en vader van Margeaux en Matisse), Olivier Clybouw (36, Handzame,
vriendin Anneke Teerlynck, vader van Maur en Michelle), Stef Vanbesien (42, Handzame, getrouwd met Fanny Madou en vader van Korben, Joppe en Jan-
ne), Frederik Goemaere (21, Ichtegem, vriendin Annelies Taveirne) en Jan Bonny (26, Torhout en vrijgezel). (Foto GF)

„De voorbije jaren was
ik gemiddeld 320

dagen per jaar 
weg van huis”

„Mijn vrouw heeft
borstkanker. Ik wou

thuisblijven, maar zijzelf
overtuigde me om toch
mee op tour te gaan”

U2 en West-Vlaanderen 
U2 en West-Vlaanderen, het klikt. Steeds meer doet de Ierse rock-
groep een beroep op materiaal en mensen uit onze provincie. Naast
de videocrew en -materiaal van XL Video (Oostende) en Barco’s
Innovative Designs (Kuurne en Waardamme) levert ook Stageco en
Termote & Vanhalst (Waregem) een belangrijke bijdrage aan de
show. 
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„De voertaal 
Acht West-Vlamingen trekken de komende twee jaar
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Open van 10 tot 12 u. en van 14 tot 18.30 u.
Op zon- en feestdagen open van 14 tot 18 u.

Gesloten op woensdag
Alle prijzen zijn éénmalig en meeneem

Rijksweg 3 • 8860 Lendelede
Tel. 051 30 14 87

www.meubelen-larridon.be

A6.680
A4.900

A2.675
A1.950

A4.648
A3.720

Slaapkamer Bari
front massief eik - kleerkast + bed 160cm + 2 n.t. + commode + spiegel

Eetkamer Siena
massief eik - dressoir + bar + tafel + 6 stoelen

Salon Dover
stof linnen taupe - 3-zit + 2-zit

DB54/305951G9 DB37/228792D9

actieprijzen
tijdens de werken

verbouwt & vernieuwt

OPEN
via beursplein
(sint maartensbilk 2)

open van 9 tot 12 
en van 13.30 tot 18u. 
’s zondags gesloten. 
PARKING: beursplein, 

ondergrondse ’t zand en het station

smedenstraat, 27-29 - brugge 
t. 050 33 41 88

Monnikenwerve 94-96 
8000 BRUGGE - Tel. 050320736 

www.madsen.be - Info@madsen.be

Luxe nieuwkuis
met advies
en oog voor
kwaliteit

nieuwkuis met advies

ONZE DIENSTEN:
Reinigen van alle kledij

Dekens, donsdekens, gordijnen,
American Stores

Daim en leder
Tapijten, salons, kussens, enz... 
Herstellen en stoppen van kledij

Reinigen arbeidskledij
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www.meubelsdhondt.be

Blankenbergse stwg 186
8000 BRUGGE-ST.-PIETERS

Tel. 050318724 
Alle dagen open van 10-12u. & 14-19u.

Woensdag gesloten

ZONDAG OPEN VAN 14-18 U. 
2.500m2 toonzaal - Eigen parking

GEKENDE MERKEN en EIGEN MAATWERK

WIJ MAKEN KLASSEMEUBELEN
VOOR U NU MINDER DUURD
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