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DOOR RANDY DE CLERCQ • Zaterdagnamiddag
13.30 uur stipt staan vier lezers van deze krant
aan de deur van de dj-school aan de Gentse
Kuiperskaai. David Fouquaert verwelkomt er
ons met zijn breedste glimlach. Zijn dj-school,
waar momenteel wat verbouwingswerken aan
de gang zijn, draait goed. Hij ontvangt er mu-
ziekliefhebbers voor professionele opleidingen
en recreatieve workshops, zowel voor volwasse-
nen als jongeren. Ook bedrijven kunnen er
terecht om aan teambuilding te doen. Deze keer
zijn het dus jonge lezers van Krant van West-
Vlaanderen.
Eenmaal binnen hebben we ogen te kort : zijn
we nu in een dj-school of een wat groot uitge-
vallen platenkast ? “Hier staan maar liefst
55.000 platen”, zegt de dj-leraar ons best trots.
Elke muur van de school is van boven tot onder
gevuld met platen. Niet omdat hij zomaar graag
nog eens naar oud vinyl luistert, maar de uit de

kluiten gewassen platencollectie heeft ook een
praktisch nut. “Alle platen samen zorgen ervoor
dat we hier een goede akoestiek hebben”, zegt
David.

JONGE LEZERS

De jonge lezers Ruben Dorme, Niels Defevere
en Yorrit Uzeel, die vergezeld wordt door zijn
vader Bart Uzeel, hebben echter niet meteen
oog voor de ‘oude’ platen. Neen, hun ogen
vallen meteen op de hoogtechnologische toestel-
len die er op enkele tafels staan. Simpele meng-
paneeltjes kun je ze niet meteen noemen. “Dit
is de gloednieuwe Nexus 2”, zegt David trots bij
de toestellen. “Vandaag vind je nog in elke club
en in elk café de Nexus 1, maar dat zal vlug
veranderen. Het voordeel van deze nieuwe
draaitafels is dat je niet langer een computer
moet aansluiten met muziek, want er zit een
computer met schermpje in het mengpaneel

ingebouwd.”
Toch begint de workshop met de oudste toestel-
len die in de dj-school aanwezig zijn : twee
‘oude’ platendraaiers, een draaitafel waarmee de
dj’s in de vorige eeuw van fuif naar fuif trokken,
dus. De drie tieners moeten nog even gewoon
worden aan de manier van werken met een
platenspeler. Papa Bart en ikzelf hebben er
minder moeite mee. We hebben nu eenmaal
meer jaren ervaring op onze teller staan. De
eerste opdracht van de workshop luidt : maak
een mix van twee liedjes met een simpele pla-
tendraaier.

ZONDER ONDERBREKING

“Voor de luisteraar heeft de dj één opdracht : je
moet twee stukken muziek na of door elkaar
afspelen, zonder dat het publiek merkt dat je
een ander liedje hebt opgelegd. Er mag geen
onderbreking te horen zijn en het liedje moet
doorlopen zonder dat er een sprong in het rit-
me is”, vat David het werk van een dj samen.
“Het lijkt vanzelfsprekend, maar dat is het zeker
niet. In feite moet een dj naar drie dingen tege-
lijk luisteren. Naar lied A, lied B en het geza-
menlijke resultaat AB.”
Met twee platenspelers om te beginnen dus.
Een opdracht die, in tijden dat iedereen zich dj
lijkt te noemen dankzij zijn of haar computer,
niet eenvoudig lijkt. Je moet de snelheid van de
twee platen op elkaar afstemmen op gehoor,
want nergens is een schermpje te vinden waar
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de snelheid op vermeld staat, en dan moet je
ook nog eens de beats in elkaar laten vloeien.
De jeugd heeft het er niet even gemakkelijk
mee, papa Bart en ikzelf slagen wel voor deze
‘prehistorische’ proef, mits wat hulp van dj
David natuurlijk.

GLIMMERS

Trouwens, David, moeten we je ergens van
kennen ? “Ik ben al jaren dj. Eind de jaren
negentig tot vier jaar geleden trok ik van feest
naar feest in binnen en buitenland als dj Benoe-
lie. Ik deed dat samen met mijn kompaan dj
Mo en samen vormden we De Glimmers. Maar
mijn dj-carrière begon eigenlijk al in 1985. De
laatste jaren ga ik iets minder het nachtelijke
pad op, omdat er best wel veel tijd in mijn dj-
school kruipt. Ik richtte de school in 2013 op als
bijberoep, maar ondertussen is de school hoofd-
beroep geworden, en platen draaien een hobby.”
Tijd om een sprong te nemen met de teletijd-
machine. We laten de twee platendraaiers voor
wat ze zijn en storten ons op de befaamde
Nexus 2. Eerste opdracht : liedjes zoeken. Dat
lijkt alvast een pak vlotter te gaan dan de soms
vruchteloze zoektochten doorheen de platen-
kast. Het lijkt wel een iPod, een ondertussen
ook al weer gedateerde muziekspeler die de
iPhone vooraf ging. Je zoekt op titel, op genre
of op jaartal, geen uitvluchten meer aan de
dj-tafel dus als een bepaald nummer niet wordt
gevonden. Al bepaal je natuurlijk nog altijd zelf
welke muziek je op de harde schijf plaatst. Het
was meteen de eerste opdracht voor de work-
shop-deelnemers : zoek jouw favoriete muziek.
De combinatie van touchscreen en knopjes is
voor mij niet eenvoudig, gelukkig helpt de
twaalfjarige Yorrit me al snel uit de problemen.
Een platenspeler was toch zoveel eenvoudiger...
Daarna mogen we wat ‘prutsen’ met de toestel-
len. Gewoon wat muziek proberen te mixen,
zoals we met de platenspeler deden. Maar nu
toch iets eenvoudiger : de snelheid van een plaat
is gewoon af te lezen van het schermpje en bij
te stellen met een knopje en ook de beats wor-
den door middel van een balkje aangeduid.
Elk goed muziekstuk bestaat uit een veelvoud
van vier beats, zo leerden we. Telkens als je de
eerste van 4 (of 8, 16, 32, enzovoort) beats met
elkaar kunt matchen, heb je een mix beet. Een-
voudig is het niet, maar oefening baart ook hier
zeker kunst. Al dien je toch zeker een bepaald
gevoel voor ritme te hebben, zo blijkt uit de
oefening die daarop volgt. Zomaar tot acht
tellen zorgt niet automatisch voor een goede
mix. De feeling om op het juiste moment aan
het knopje te draaien en van liedje A naar liedje
B te gaan, is veel belangrijker dan tellen. Na een
aantal keren switchen van A naar B en omge-
keerd, is het eigenlijk al niet meer nodig dat ik
tel. Je voelt het gewoon aan. Een leuke vaststel-
ling.

BEATS EN RITMES

Na deze oefening wordt de workshop besloten
met wat freewheelen ; de deelnemers mogen nog
wat experimenteren met de muziek. Tot grote
spijt van, vooral, de jongeren wordt de muziek
om 16 uur stilgelegd. “We hebben heel wat
bijgeleerd”, klinkt het unisono. 
Ook ik, die amper iets wist over beats en ritmes,
heb heel wat opgestoken van de workshop.
Maar of ik nu alle fuiven in de streek kan gaan
platspelen, is weer wat anders. Daarvoor zouden
nog wat extra lessen en heel wat oefening mo-
gen volgen. 
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De groep jonge lezers
van Krant van West-
Vlaanderen genoot
van de workshop
dj-initiatie. We zien
v.l.n.r. Niels Defevere,
Ruben Dorme, Bart
Uzeel, Yorrit Uzeel,
Randy De Clercq en
leerkracht David Fou-
quaert. (Foto Lawren-
ce Schoonbroodt)
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De dj-school van
David Fouquaert is
te vinden aan de
Kuiperskaai 17 in
Gent of via www.dj-
school.be.

De 36-jarige Bart Uzeel uit Wervik had zijn

zoon Yorrit (12) meegebracht naar de

dj-initiatie. “Ik had gelezen over de wed-

strijd in de krant en vond het echt iets

voor Yorrit, die al een tijdje door de mu-

ziekmicrobe is gebeten. Op de jeugdfuif

van de KSA zag hij ooit enkele oudere

vrienden als dj aan het werk en hij wist

meteen dat hij dat later ook wou doen.”

“Ik heb een tijdje geleden een mengpa-

neel gekocht, het is echt leuk om muziek

te mixen en om erop te dansen”, zegt

Yorrit, die zijn eerste mixen ondertussen al

op YouTube zette. “Toch heb ik nog heel

wat bijgeleerd hier vandaag tijdens de

workshop. Er komt bijvoorbeeld technisch

veel meer bij kijken dan ik eerst dacht.”

Ook papa Bart vond het heel interessant

en genoot van het mixen tijdens de work-

shop. “Ik ben er enorm van geschrokken

hoe interessant het is, het is echt wel leuk

om eens de achtergrond van dj’en en

mixen te leren kennen.”

“Yorrit heeft in ieder geval heel wat inspi-

ratie kunnen opdoen en we komen zeker

nog terug naar de DJ-school”, besluit Bart.

BART EN YORIT 

Ruben Dorme uit Roeselare en Niels De-

fevere uit Gits (beiden 14) hebben zelf

thuis al een mengpaneeltje aan hun com-

puter staan. “Daar kochten we dan een

boek bij over mixen en zo, maar dat was

niet de ideale manier om de stiel aan te

leren”, zeggen de vrienden, die samen

aan het VTI van Roeselare school volgen.

“Daarom was het wel eens leuk dat we de

kans kregen om van een echte dj wat les

te krijgen. Na vandaag zijn we wel van

plan om ermee verder te gaan.” 

“Ik ben al heel mijn leven gebeten door de

muziekmicrobe”, zegt Niels. “Eerst heb ik

een aantal instrumenten geprobeerd, maar

dat was mijn ding niet. Dj’en spreekt me

veel meer aan, ik wil er echt mijn hobby

van maken. Het enige probleem is dat ik

op dit moment nog niet weet hoe ik aan

muziek om te mixen kan geraken.”

De workshop viel alvast bij de vrienden in

de smaak. “Voor ik hier aankwam in de

dj-school, kende ik helemaal niets van

mixen”, zegt Ruben. “Nu heb ik toch alvast

de basis mee, al denk ik dat het nog maar

een tipje van de sluier is.”

RUBEN EN NIELS 
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Onze journalist Randy De Clercq waande zich (eventjes toch) een echte dj.
(Foto Lawrence Schoonbroodt)


