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Ondervertegenwoordiging
mannen bij'Feelin'Good
, Mannen zeggen

vaak: 'Zingen is
~i~ts voor mij, dat
IS iets voor vrou-

wen.' Kul! Zingen doet iedereen,"
zegt Ed Vmck (66) uit Huissen.
"Zet een nummer van André Ha-
zes op. Mensen die nooit zingen,
doen dan mee. Iedereen zingt;"
De ondervertegenwoordiging van
mannen is ook bij het koor Feelin'
Good in Huissen een feit. Vooral
de baspartij is in de minderheid ..
Vinck zingt al zijn hele leven. "Vol-
gens mijn ouders was ik altijd aan
het zingen", vertelt hij. Als kind
kwam hi] bij een jongenskoor, dat
in de kerk ZORg. "Het klonk altijd
fantastisch."
Sinds 2004 Zingt hij bij Feelin'
Good en woensdag repeteerden ze
voor het eerst in de Protestantse
Kerk in Huissen. Dat is door de
.goede akoestiek genieten voor Vin-
ck. "Voorheen repeteerden we in
het Gemeenschapshuis Huis-
sen-Zand. Daar was de akoestiek
slecht Het koor moet dan echt
zijn best doen om het mooi te la-·
ten klinken." .
Het gemengde koor zingt van al-
les: One Hand, One Heart van
Westside Story, Liifs Uit Londen
van Blef en California Dreamin
van The Mama's and the Papa's.

Dat laatste nummer vindt Vinck
een 'klapper'.
De Huissenaar houdt van de afwis-
seling. "Het moet vooral niet saai
.zijn.' Vroeger was het Gregoriaans
dat hij zong. Dat ervoer hij als iets
. mystieks. En RUnog. Op vakantie .
kwam hij langs een abdij en hoor-
de monniken zingen. "Ik kreeg kip-
penvel." Hij houdt er nog steeds
van, maar zijn horizon is verbreed.
"Bij Feelin'Good zingen, is lekker
ontspannen. Het is zo leuk om te
doen. En de dirigent brengt zijn
enthousiasme op ons over." . 'I
Vmck is vijf jaar voorzitter en doet
veel voor het koor. Discipline
vindt hij wel belangrijk. "Het
moet Riet alleen maar vrijblijvend-
heid zijn, er moet een serieuze on-
dertoon zijn in hoe we met de re-
petities omgaan. Feelin'Good
heeft een grote motivatie. We wil-
len echt iets goeds neerzetten."
Het laatste optreden was in de
meubelhal Jansen Totaal Wonen.
"Die was ontzettend geslaagd."
Verheugd is hij ook over Huissen
bij Kaarslicht. ,,De sfeer is dan erg
mooi, we zingen een apart reper-
toire. Kerstliedjes, maar ook num-
mers die bij die sfeer passen. We
treden dan op in de Protestantse
Kerk of in de kapel, met mooie
akoestiek."


