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U2 KLEURT WEST-VLAAMS

DOOR OLIVIER NEESE

Na twintig jaar in ‘gewone’ cover-
bands te hebben gespeeld, wou
Franky Aneca eind 2012 iets an-
ders. “Iets waarmee ik me kon on-
derscheiden van de tientallen an-
dere coverbands in België en waar
ik echt mijn muzikaal ei in kwijt
kon”, vertelt Franky, afkomstig
van Driekoningen in Torhout.
“De keuze om voor een U2-tribu-
teband te kiezen, mag niet ver-
wonderen. Als sinds hun eerste
passage op Rock Torhout is dit
mijn supergroep. In 1982 zag ik
ze als 11-jarige door de afsluiting
soundchecken voor hun optreden
en ik was meteen verkocht. Daar-
na ben ik ze blijven volgen. De
manier waarop ze zich telkens
heruitvinden is uniek.”

LANGE ZOEKTOCHT

De zoektocht van Franky Aneca,
die in het dagelijkse leven werkt
als personeelsverantwoordelijke
bij Bond Moyson, naar gelijkge-
zinden was moeilijk. “Dat heeft
maanden geduurd, ja”, gaat Fran-
ky Aneca verder. “Dat gaf niet,

want ik had tijd en kon me als
gitarist intussen toeleggen op het
uitwerken van de unieke gitaar-
klank van The Edge. De muziek
van U2 is in feite niet zo moeilijk
om te spelen, maar de klanken
zijn heel erg typisch en uniek. Dat
vergt heel wat proefondervindelijk

onderzoek om de juiste formule
te vinden. Het heeft me máánden
aan programmeren gekost om de-
zelfde unieke geluiden uit mijn
effectprocessor te halen. Het is
heel veel werk, maar het geeft me
een onwaarschijnlijke voldoening
als ik een U2-sound perfect kan

nabootsen.”
In de tributeband kruipt Franky
Aneca in de huid van The Edge,
de gitarist met de typerende aan-
sluitende muts. Geert Van Ren-
terghem uit Zedelgem (bassist
Adam Clayton), Marnix Tahon uit
Veldegem (drummer Larry Mul-

len jr.) en Nick Beernaert uit Kor-
temark (zanger Bono) vervolledi-
gen de band, die eind vorig jaar
een doorstart nam.

STEVIGE REPUTATIE

De tributeband trekt het hele land
rond, en probeert nu ook weer
voet aan grond te krijgen in Wal-
lonië en Nederland. 
“We hebben intussen een stevige
reputatie opgebouwd dankzij on-
ze ‘wall of sound’ en een treffende
visuele gelijkenis. Op alle manie-
ren proberen we zo dicht mogelijk
bij het origineel te geraken: de
kledij, bewegingen, videoprojec-
ties en instrumenten … De typi-
sche Explorer gitaar liet ik speci-
aal overvliegen vanuit de VS. Een
van de hoogtepunten van elk op-
treden is het inzetten van ‘Where
The Streets Have No Name’. De
sfeer en herkenbaarheid van die
intro pakt het publiek keer op
keer. Voor mij is dan ook nog
steeds hét U2-nummer bij uitstek.
Als diehardfan wordt het voor mij
pas echt interessant als we min-
der bekende nummers spelen.
Dan merk je waar de grote fans
zitten. We hebben zelfs fans die
ons over het hele land volgen. We
proberen hen telkens te verras-
sen. We hebben keuze genoeg.
U2 heeft de voorbije 40 jaar een
repertoire opgebouwd om U te-
gen te zeggen. Nog veel ‘werk’
voor de boeg, al noem ik het niet
zo. Het is een uitdaging en boven-
al plezier.”
Zijn grote voorbeeld The Edge
kon Franky Aneca nog niet ont-
moeten. “Dat zou leuk zijn, maar
eigenlijk zou ik liever een uitge-
breide babbel doen met zijn gi-
taartechnieker Dallas Schoo. Hij
regelt alles voor hem : zijn gita-
ren, versterkers, effectsimula-
tors… Niet te vatten.”
Meer info op www.U2be.eu of

op Facebook @U2be.eu.

De West-Vlaamse ‘The Edge’
DE VAN TORHOUT AFKOMSTIGE FRANKY ANECA KRUIPT IN DE HUID VAN DE GITARIST VAN U2

TORHOUT “Toen ik als
11-jarige U2 zag sound-
checken voor hun optre-
den op Rock Torhout
was ik meteen verkocht.”
Franky Aneca (46) is ver-
knocht aan U2. Vijf jaar
geleden richtte hij een
tributeband op, waarbij
hij zelf in de huid van
gitarist The Edge kruipt.
“Het geeft me een on-
waarschijnlijke voldoe-
ning als ik de U2-sound
perfect kan nabootsen.”

U2be, met als tweede van rechts Franky Aneca als The Edge. (GF)
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