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Zelhem, 26 oktober 2017 

 

Muziekkenner komt met verfrissende 

uitgave met persoonlijke popverhalen  
 

Stef Woestenenk zet 

muzieklegendes op voetstuk 

in nieuw koffietafelboek 
 

VORDEN - De platencollectie van zijn ouders zet Stef 

Woestenenk (39) als kind al op het spoor van de muziek. Een ouderlijk huis vol 
klanken heeft de juiste toon gezet voor een leven vol passie voor popmuziek. 
Volgende maand presenteert hij zijn koffietafelboek 'Loepzuiver', waarvoor hij 
tal van oude muzieklegendes ontmoette. 
 

Stef neemt als kind al iedere platenhoes onder de loep, ieder muziekprogramma wordt 

bekeken en ieder boek over muziek aandachtig uitgeplozen. Nog op de basisschool 

staat Stef oog in oog met Eric Clapton, volgt hij op zijn eigen manier gitaarles en ervaart 

hij zijn eerste optreden. Door de jaren heen blijft de liefde voor muziek een bron voor 

vele avonturen. 

 

Stef is muzikant en voelt zich steeds nauw verbonden met de muziek en de muzikanten 

die hij als kind ontdekt. Naast het spelen als artiest ontwikkelt hij zich als schrijver en 

begint hij in 2014 aan het vastleggen van verhalen uit zijn jeugd. Ook schrijvend staat 

muziek centraal en bij ieder verhaal borrelt er een specifiek lied naar boven, als een 

soundtrack bij zijn eigen levensfilm.  

 

Klinkende namen 
Nieuwsgierig naar de verhalen achter deze songs, zoekt hij contact met de schrijvers 

van deze nummers van zijn soundtrack. Muzikanten als Pete Townshend, Eric Burdon, 

John Mayall, Bobby Whitlock, de mannen van Normaal, Nicko Christiansen en Pete 

Brown vertellen enthousiast over de tijd waarin zij deze songs hebben geschreven. 

 

De namen op de elpees komen letterlijk tot leven als Stef de muzikanten ontmoet. Hij 

gaat op bezoek bij de familie van Ronnie Lane in Wales, logeert bij Charlie Hart van 

Ronnie Lane’s band Slim Chance in London, drinkt thee bij muzieklegende Geraint 

Watkins, maakt muziek met Nicko Christiansen van Livin’ Blues en Alan Gascoigne van 

Normaal, gaat op de koffie bij Bennie Jolink en hangt op de bank met Eric Burdon. 

 



 

 

 

De persoonlijke popverhalen van Stef, gepaard met deze interviews vormen een 

verrassend geheel. Loepzuiver. Puur, open en eerlijk komen muzieklevens bijeen en 

blijkt het iedere keer weer wonderlijk hoe muzikanten elkaar weten te vinden. 

Alle verhalen en interviews zijn gebundeld in dit koffietafelboek Loepzuiver en worden 

rijkelijk aangevuld met illustraties van Hans Hoog Stoevenbelt en vele nooit eerder 

gepubliceerde foto’s. 
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Mét cd met 2 unieke opnames uit de koffietafelsessies: ‘Ramblin’ on my  mind’ 
van Robert Johnson/Eric Clapton en ‘I am secure’ van Pete Townshend. 
 
============================================================= 
 

 

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 

 

Locatie persbijeenkomst: 
U bent als journalist van harte uitgenodigd op zaterdag 25 november 2017, aanvang 21.00 uur bij 

NR2 Jazzlounge te Vorden. Aanmelden voor journalisten is verplicht per e-mail: 

loepzuiver@hetboekenschap.nl.  Aanwezig zijn mensen die aan het boek hebben meegewerkt.  

 

Recensie-exemplaren en interviewverzoeken: 
Voor meer informatie, recensie-exemplaren en/of interviewverzoeken kunt u contact opnemen met 

uitgever Het Boekenschap (info@hetboekenschap.nl) of direct met auteur Stef Woestenenk op  

06-57050723. 
 

Rechtenvrij beeldmateriaal in hoge resolutie: 
Downloaden via www.hetboekenschap.nl/loepzuiver 

 


