
Beyond the Lights 

Pop- rock- en funkband Beyond the Lights heeft 
inmiddels haar naam gewijzigd in Boulder Greasy. 
Deze jonge gasten uit Uden en omgeving staan 
garant voor een gezellige avond, waarbij de 
voetjes de vloer niet ongeroerd zullen laten!  Met 

zang: Eva van Beek & Renske Rijkers, gitaar: Karlijn Raaijmakers & Kevin de Vocht, 
basgitaar: Paul Tensen, toetsen: Jef Verstegen, saxofoon: Dirk van de Graaf & Daan 
van der Zande en drums: Juul van Boxtel. 
 

Dutch Roses 
De 4 muzikanten van Dutch Roses spelen een 
verrassend en uitgebreid repertoire. Top 40 
muziek wordt afgewisseld met classics en 
gouwe ouwe. Ze voelen zich als een vis in het 
water bij Plock, omdat de band hier regelmatig 
repeteert. Mari van den Bogaard gitaar/zang, 
Alwin Geenen gitaar/zang, Paul Kruger 

basgitaar/zang , Frans Geenen drums/zang en Albert van der Wijst geluid. 
 

Hello George 
Hello George is een rock/blues coverband, 

opgericht in 2010 en bestaat uit Fons Kremers 

(zang/mondharmonica), Ed Grüter (gitaar), 

Maurice Peters (bas) en Gerrit 'Harre' van Willigen 

(drums).Vier enthousiaste muzikanten met 

jarenlange band en podiumervaring. Voor de 

Stones-avond in Soos Plock hebben zij een gevarieerde set samengesteld van oude 

en nieuwe nummers uit de meer dan 50-jarige historie van ‘s werelds grootste 

rock’n’roll band. 

Undercover 

Undercover speelde in 2013 ook op de 
Stonesavond. Toen speelde deze Stones 
coverband de zaal plat. Undercover weet met hun 
open en toegankelijk optreden hun eigen 
enthousiasme aan het publiek  

Out of Stock 
Anthoine, Cas, Niels, Willem, 
Martijn, Geert en Johan 
vormen samen met zanger 
Mike en zangeres Wendy (o.a. 
bekend van No Dogs Allowed) Out of Stock uit 
Megen en omgeving. Samen met hun 4 

koppige blazerssectie spelen ze met veel enthousiasme een mix van covers 
uit de jaren zestig en zeventig, waaronder nummers van Tina Turner, CCR en 
Steppenwolf. 
 

Spider and the Fly  

In het Stonescafe kunt u wederom luisteren 
naar Spider and the fly. De band bestaat uit 
John en Arjan en dit zijn rasechte Stones fans. 
Ze brengen een repertoire met alleen maar 
Stones nummers. Bekende hits worden 
afgewisseld met minder bekende 

bluesnummers. Spider and the Fly spelen meerde sets in het café. 

 

The Blackhawks 

The Blackhawks zijn Eric (Gitaar en zang), 
Adrie (Mondharmonica en zang), Peer, de 
enige niet kale (Drums) en Jos (Basgitaar en 
zang). Deze 4-mans Rhythm&Blues band uit 
Eindhoven en Boxtel zitten middenin hun 
midlifecrisis maar zijn éen bonk dynamiek, 

fantastisch om te zien, kei vet om te horen. 
 
 

 
 

over te brengen. Undercover klinkt als de Stones in hun beste jaren en 
speelt de nummers herkenbaar zonder een kopie van de Rolling Stones te 
zijn. Undercover is: JanS zang/mondharmonica, Lucien gitaar/zang, Eerko 
gitaar/zang, Jan bas/zang, Sander drums en Ad keyboard. 



Plattegrond 

 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bedankt voor uw komst en tot ziens op de 

veertiende Stonesavond op 24 maart 2018. 

Mario, Jos en Henny en alle mensen van Plock. 
 
 

 
Deze avond is mede mogelijk gemaakt door: 
 
 
 
 
 

 

 Welkom op de dertiende Stonesavond   
25 maart 2017  


