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OOSTENDE

Piv Huvluv, alias Jan Cattrijsse,

was 22 jaar geleden een van de

pioniers van de stand-up comedy

in Vlaanderen. De onderwijzer

van opleiding bracht het grootste

deel van zijn leven in Bredene

door, maar woont sinds enkele ja-

ren in zijn geboortestad Oosten-

de. Vinylplaten zijn altijd aanwe-

zig in de shows van Piv en zijn

45-toerenspeler staat altijd bin-

nen handbereik. Geen voorstel-

ling zonder platen, geen platen

zonder grap of verhaal, is zijn

motto.

“Volgend seizoen speel ik een re-

prise van mijn succesvolle show

De vinylvreter, over mijn muzika-

le smaakontwikkeling”, vertelt

Piv. “In mijn tienerjaren was de

Nederlandse hitband Luv’ echt

hot. Niet dat je ermee pronkte,

maar het had wel impact. Ik had

er wel sympathie voor. Hun lied-

jes stralen optimisme en vrolijk-

heid uit en het zijn schone vrou-

wen hé (lacht).”

De superhit The greatest lover uit

1978 is de grootste klepper van

Luv’. Het nummer zorgde voor

een nummer 1-schokgolf in Euro-

pa en ver daarbuiten. Luv’ be-

heerste de internationale hitpara-

des en verkocht miljoenen platen.

Het ene succes volgde op het an-

dere: Yes I do, Casanova, Trojan

Horse…

“Het is in de muziekwereld altijd

een succes: een band met drie

vrouwen. Niet alleen bij Luv’,

denk ook maar aan Diana Ross &

The Supremes, Boney M. of K3. In

mijn show neem ik Luv’ als voor-

beeld. Het leek me dan ook een

sympathieke gimmick om de

groep in mijn programma te krij-

gen. Eerst zat het erin dat de hele

groep kwam meedoen, maar door

ziekte van een van de bandleden

lukte dat niet. Uiteindelijk wordt

het één zangeres, Marga Scheide,

die heel enthousiast is ingegaan

op mijn vraag.”

“SYMPATHIEKE MADAM”

“Marga en ik hadden intussen al

enkele contacten en ik moet zeg-

gen: ze is een hele sympathieke

madam”, aldus Piv. “Bedoeling

was dat ze ook eens naar een

show van mij ging komen kijken,

maar corona gooide roet in het

eten. Ze heeft me dus nog nooit

live aan het werk gezien, wel onli-

ne. Maar ik heb er wel een goed

oog in.”

“In de show doe ik drie delen met

Marga: eerst zingt zij als backing

vocal een stukje mee met mij en

vervolgens doen we een interview

waarin ik enkele straffe anekdotes

van Luv’ naar boven haal. Ze wa-

ren destijds wereldsterren, die

bijvoorbeeld bij aankomst in Bra-

zilië door een massa joelende

fans werden onthaald. Tot slot

zingen we samen enkele Luv’-

nummers en wie weet ook een

nummer van Bob Dylan. Dat ligt

heel ver van het Luv’-genre en

juist daarom vind ik het een heel

grappig idee. Dat zou pas te gek

zijn!”

Het is niet de eerste keer dat Piv

Huvluv op tournee gaat met zijn

muzikale helden. In 2012 en 2013

deed hij dat met Steve Wynn, ex-

frontman van het legendarische

The Dream Syndicate, en in 2016

met Stiff Records-legende Wrec-

kless Eric. “Zij behoorden tot het

meer alternatieve genre, met

Marga zitten we aan de andere

kant van het muzikale spectrum”,

zegt Piv. “Ik ben heel blij dat ze

het ziet zitten, want het is buiten

haar comfortzone. Luv’ treedt al-

tijd op in tenten en tot de nok

gevulde feestzalen, waar iedereen

uit zijn dak gaat. Bij mij zal het in

culturele centra zijn en met een

zittend publiek.”

De avant-première van Piv en

Marga Scheide vindt plaats op

vrijdag 25 september in Ware-

gem. Op zaterdag 26 september

volgt de première in Bredene en

vervolgens zijn er optredens ge-

pland in Brugge (15 oktober),

Knokke (31 oktober), Evergem (5

februari) en Roeselare (27 febru-

ari). “Het is natuurlijk bang af-

wachten of het zal kunnen door-

gaan”, aldus Piv. “Maar met de

hele cultuursector hoop ik dat het

tegen dan weer zal kunnen.”

PIVS WHITE ROOM

Om toch actief te blijven in coro-

natijden, startte Piv vorige week

met ‘Pivs White Room’, een reeks

filmpjes waarin hij liedjes rond

een bepaald thema bespreekt. De

filmpjes worden opgenomen in

Pivs witte kamer of de white

room, waar hij zijn enorme vinyl-

platencollectie bewaart. Hij post

de filmpjes op zijn Facebookpagi-

na en op zijn website pivhuvluv.

be. Verdere toekomstmuziek is

een nieuwe show, waarmee Piv in

2022 wil uitpakken en die na de

voorstelling ook in boekvorm

wordt aangeboden. 

Z A N G E R E S N E D E R L A N D S E M E I D E N G R O E P T E Z I E N I N C O M E D Y S H O W

Marga van Luv’ deelt
podium met Piv Huvluv

_________

“Ik ben vereerd
dat Marga voor
mij uit haar
comfortzone
wou treden”
_________

Met Marga Scheide van Luv' strikte comedian Piv Huvluv een van zijn muzikale helden voor zijn najaarstournee. De avant-
première vindt plaats op vrijdag 25 september in Waregem. (foto Dieter Procureur)

OOSTENDE De Oostend-

se stand-up comedian

Piv Huvluv (55) toert

vanaf september met

Marga Scheide, de blon-

de zangeres van de le-

gendarische Nederlandse

meidengroep Luv’. “Het

is een grote eer voor mij

om met haar het podium

te mogen delen”, zegt

Piv.

DOOR HANNES HOSTEN

OOSTENDE Op vrijdag 15 mei

tussen 12 en 13 uur kunnen aan-

hangers van de vrede online een

stiltecirkel vormen ter herdenking

van de Nakba. De ‘Nakba’ of ‘ca-

tastrofe’ van 14 mei 1948 hield in

dat meer dan 400 Palestijnse dor-

pen door Israël van de kaart wer-

den geveegd en 750.000 Palestij-

nen op de vlucht werden gejaagd.

Met de Nakba-herdenking wil

men ook oproepen tot het nale-

ven van het internationaal recht

en de wetten en conventies die de

mensenrechten beschermen.

Andere jaren organiseert de werk-

groep Israël-Palestina van Pax

Christi een stiltecirkel in diverse

steden. Ook Broederlijk Delen en

Elcker-Ik steunden deze herden-

king. Wegens de actuele crisistijd

werkten dezelfde partners een al-

ternatief uit. Het protest ge-

schiedt via www.paxchristi.be/

nieuws/

virtuele-stiltecirkel-voor-pales-

tijnse-nakba. Vanaf het middag-

uur start daar een bezinning over

de diverse aspecten van de Nakba

vroeger en nu. De kracht van het

protest schuilt in het aantal deel-

nemers want dit virtuele gebeu-

ren zal publieke aandacht genie-

ten. (BVO)

Virtuele stiltecirkel
tegen Palestijnse Nakba

OOSTENDE Nel Top (17) uit Sint-

Michiels, voorgedragen door Li-

ons Club Oostende BO4, won de

Lions Young Ambassador Award

op districts- en nationaal niveau.

De Lions Young Ambassador

Award wil jongeren die zich inzet-

ten voor de maatschappij aan-

moedigen en belonen. Nel maakt

op haar school, het Onze-Lieve-

Vrouwecollege in Assebroek, al

drie jaar deel uit van de vrijwilli-

gerstoneelgroep ‘De Zolder’. Ze is

geëngageerd bij de leerlingen-

werkgroep Oinc en nam op eigen

initiatief deel aan de klimaatbeto-

gingen. Nel begeleidt kinderen bij

het jeugdatelier Oranje, bij het

team dat de speelpleinwerking in

Sint-Andries verzorgt. Ze is van

haar zes jaar lid bij JNM Brugge

(Jeugdbond voor Natuur en Mi-

lieu) en BSCJ (Brugse Socio Cultu-

rele Jongeren). Als laureate op

districtsniveau krijgt Nel naast

een certificaat een cheque van

600 euro van Lions district 112A.

Lions Club Oostende BO4 ver-

dubbelt dit bedrag. Die 1.200 eu-

ro, kan Nel besteden aan projec-

ten waar ze zich voor inzet. (HH)

Lions Award voor
geëngageerde Nel 




