
“ALS IK DRUM, 
GA IK VOLLEDIG 
'IN THE ZONE' ”

 HANS - Verpleegkundige op de Wierde
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Het is alweer een tijdje geleden dat we op zoek gingen naar een bijzonder talent bij onze medewerkers. Even
rondvragen en er kwamen al snel tientallen namen naar boven van mensen die we konden interviewen.
 

Hans Braekeveldt (34), een relatief nieuwe aanwinst voor ons ziekenhuis, was bereid om ons mee te nemen

achter de schermen van H3ktor, zijn rockband waarmee hij West-Vlaamse podia doet daveren op hun

grondvesten.
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PCM: We hebben het in Accent op
Talent vooral over de hobby of
passie van onze medewerkers
buiten het ziekenhuis, maar omdat
je nog niet zolang bij ons werkt,
kan je misschien kort iets over
jezelf en jouw professioneel
verleden vertellen. 

Hans: Ik heb de opleiding
Verpleegkunde gevolgd in Kortrijk.
Ik werk nu iets meer dan een half
jaar op de Wierde. Hiervoor werkte ik
in PZ Heilig Hart in Ieper, waar ik
vooral als mobiele verpleegkundige
nachtdiensten deed. Toen ik hier
kwam solliciteren koos ik heel
bewust voor de Wierde. De
doelgroep, NAH (niet-aangeboren
hersenletsel) en geïnterneerden
sprak me enorm aan.
 

Ik had nog nooit op een afdeling
met chronische patiënten gewerkt.
Het is een heel andere aanpak. Je
begeleidt de mensen langer en leert
ze goed kennen. Je kan bijgevolg
heel hoge kwaliteit van zorg bieden
en veel betekenen voor je patiënten.

Als mobiele nachtverpleegkundige
in Ieper werkte ik meestal alleen en
ik kende sommige patiënten amper
bij naam. Dan bestaat ook het
gevaar dat je onverschillig wordt. In
het PCM werk ik overdag.   Hans Braekeveldt - drummer van H3ktor



Hans: We werken hier echt in team
en staan dicht bij onze patiënten.
Het is heel intens. Ik heb hierdoor
nieuwe aspecten van de
verpleegkunde ontdekt. 

Er zijn natuurlijk ook valkuilen. Ik heb
moeten zoeken naar een goede
balans tussen nabijheid en
professionele afstand. Ik betrapte
me er zelf op, dat ik soms té
betrokken werd. Ik voelde bv. dat
bepaalde zaken die sommige van
mijn volgpatiënten deden, mij ook
persoonlijk raakten. Loslaten werd
moeilijker. De balans helde nu te
veel in de andere richting over. 

Ik werd me daarvan bewust en dat
op zich zorgde ervoor dat ik mezelf
beter leerde kennen. Ik ondervind
ook veel steun van het team. We
praten veel met elkaar en
overleggen continu hoe we
bepaalde zaken het best aanpakken,
wat er eventueel niet goed liep, hoe
we het volgende keer beter kunnen
doen … Het is heel boeiend. Ik ben
zeker blij met mijn beslissing om
naar de Wierde te komen.

PCM: Je straalt echt positiviteit en
gedrevenheid uit. Als ik naar de
foto’s van jouw band H3ktor kijk,
zie ik hetzelfde enthousiasme.
Jullie spelen geen softe,
melancholische ballads?

Hans: In tegenstelling tot wat je
misschien zou denken, hou ik wel
van popliedjes en bv. ook van jazz.
Maar H3ktor is een rockband.
Mensen vragen ons wel vaker welk
genre muziek we spelen, maar we
kunnen er zelf moeilijk een ‘etiket’
op plakken. We noemen het
‘stonerrock’ of gewoon ‘rock’. Het is
ook niet echt ‘grunge’. We houden
wel van een bepaalde ‘grain’, het
moet niet te gepolijst zijn.

PCM: Hoe lang bestaan jullie al?

Hans: We waren allemaal wel al
langer met muziek bezig, maar
H3ktor is in 2015 opgericht. In het
begin bestond de band uit drie
leden: Seba, Bram en ikzelf. 
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PCM: Ik zie ook een soort logo,
een hert, dat vaak terugkomt.
Heeft dit een speciale betekenis?

Hans: We wilden inderdaad een
soort herkenbaarheid. Zelf hou ik
bv. van de albumhoezen van de
band ‘Them Crooked Vultures’ met
afbeeldingen van gieren. 

Seba’s vrouw kan prachtig tekenen
en had eens een hert getekend. Het
hert werd ons logo dat overal
terugkomt. 

Ik vind het een ‘machtig’ beest.
Verder moet je er geen symboliek
achter zoeken. 

Ik heb ook een tattoo laten zetten
van een hert op mijn arm. Het is de
bedoeling dat de anderen dit ook
doen, maar ik weet niet of ze er nog
mee doorgaan (lacht). 

We zijn nu wel volop bezig met het
‘rebranden’. Het is de bedoeling in
2023 terug naar buiten te komen
met nieuwe muziek. 

We willen weer meer optreden.
Door corona lag alles stil. Voor
kleine lokale bands is het nog
moeilijk om terug die springplank
te vinden om weer meer boekingen
te krijgen. 

Seba speelde toen gitaar, maar nu
enkel nog bas. Bram was onze
gitarist en zanger, nu dus enkel nog
gitaar. En ikzelf ben de drummer.
Marijn is er recent bijgekomen. Hij is
nu onze zanger. 

Ik had al met Seba en Bram
samengespeeld voor H3ktor. Bram
ken ik trouwens al van in de
kleuterklas. 

Omdat Bram liever geen leadzanger
meer wilde zijn, gingen we deze
zomer op zoek naar een zanger.
Marijn deed een paar keer mee en
het klikte eigenlijk meteen. 

PCM: Van waar komt trouwens de
naam 'H3ktor', met die unieke
schrijfwijze?

Hans: We wilden een korte,
krachtige naam. De waakhond op
het terrein van ons repetitiekot
heette Hektor. Het was een
rottweiler. Hij was supergrappig en
liet vooral van zich horen als de
maan zichtbaar was overdag.

Omdat er in die tijd een dj in het
Gentse was die Hektor heette,
wilden we verwarring vermijden en
hebben we voor de schrijfwijze met
een ‘3’ i.p.v. een ‘e’ gekozen. We
waren toen ook met drie bandleden.

Hans op de Wierde - afdeling NAH
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Hans: We moeten het hebben van
cafés, jeugdhuizen, feesten en
kleine festivals. De laatste tijd
grijpen die voor het gemak sneller
naar dj’s. Maar een live band zorgt
toch voor een heel andere
ambiance, vind ik. 

We merken gelukkig wel dat de
aanbiedingen terug binnen
beginnen te lopen. We treden
vooral op in West-Vlaanderen, maar
volgend jaar gaan we spelen op een
privé-festivalletje voor motards in
Frankrijk. We kijken er enorm naar
uit.

Nu met Marijn erbij willen we ook
een aantal nieuwe zaken
uitproberen. We hebben samen al
een 4-tal optredens gedaan, en er
staan er nog op het programma
binnenkort. 

Twee optredens per maand is wel
het maximum. H3ktor werkt omdat
onze ambities anders liggen dan bij
de meeste groepen. 

Je hebt bands die het willen maken
ten koste van alles. Ze repeteren
drie tot vier keer per week. Er is
geen tijd voor iets anders. En je hebt
bands, zoals wij, die een groep
‘maten’ zijn, met toevallig een
gemeenschappelijke passie, nl.
muziek spelen. 

Elk bandlid heeft twee jonge
dochters. We hadden bij onze
zoektocht naar een nieuwe zanger
al lachend gezegd dat dit ook een
voorwaarde moest zijn om bij de
band te komen.

En ja, Marijn heeft ook twee
dochters. 

Onze vrouwen en kindjes zijn voor
ons heel belangrijk. We doen veel
samen met de gezinnen. Zo
organiseren we met H3ktor
‘personeelsfeesten’ of ‘familiedagen’
en gaan we naar Plopsaland of we
vieren bijvoorbeeld kerst samen. 

We zijn elkaars beste maten, en de
band is errond gebouwd. Onze
vriendschap houdt H3ktor in stand
en omgekeerd. We zijn ook allemaal
wel ‘peter’ van één van elkaars
kinderen. Dat versterkt de band nog
eens extra. 

We houden bij het plannen van onze
repetities ook rekening met de
bedtijd van de kinderen en de
organisatie van het huishouden. Ons
gezin komt op de eerste plaats. We
proberen wel één keer per week te
repeteren, soms is het één keer om
de twee weken. 

We beseffen wel dat je sneller
progressie maakt als je meer
repeteert, maar dat is niet onze
prioriteit. We willen gewoon zo lang
mogelijk samen muziek blijven
spelen. Het werkt ook therapeutisch..
Soms komen we samen om te
repeteren en zitten we de meeste
tijd te praten over hoe het met ons
gaat, of waar we mee zitten. Dat
moet kunnen. 

PCM: Waar heb je leren drummen?
Ben je naar de muziekschool
geweest vroeger?

Hans: Nee, mijn ouders waren
ertegen dat ik een instrument zou
leren. Ze dachten dat dit nooit zou
goedkomen met mijn ADHD-trekjes.
Ik kon als kind nooit stilzitten, en ik
herinner me ook dat ik continu met
mijn handen op tafel aan het
kloppen was. Maar ze zagen toen
nog niet de drummer in mij, ikzelf
ook niet trouwens.
 

Een suikertante heeft op een
bepaald moment een gitaar voor
mij gekocht en ik leerde mezelf
spelen. Samen met Bram was ik al
snel muziek aan het maken. Toen
kroop ik eens achter een drumstel.
Het voelde zo natuurlijk aan. Ik wist
meteen dat dit mijn ding was. Ik
heb aan vrienden en familieleden
geld geleend om mijn eigen
drumstel te kopen. Ik was toen
ongeveer 17 denk ik. 

Ik heb dus nooit les gehad, ik
luisterde naar muziek, en speelde
het na. Iedere drummer heeft zijn
eigen ‘taal’ en ‘dialect’, zeg maar stijl
en techniek. Je verstaat dat, of niet.
Als je zelf covers speelt, word je
geconfronteerd met de techniek
van de originele drummer. Je leert
ook dat je niet alle ‘talen’ of
‘dialecten’ kan spelen. 
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Hans: Ik ben misschien technisch
niet de sterkste drummer, maar ik
heb zeker mijn troeven. Ik weet
perfect wat ik aankan en wat niet.
En ik smijt me telkens volledig. 

Met H3ktor brengen we vooral
zelfgeschreven nummers. Maar ik
speel ook nog in een coverband die
hoofdzakelijk de cliché rocknummers
brengt van bv. Rage Against the
Machine, Pennywise, Dropkick
Murphys, enz. Dat is heel plezant om
te doen, maar anders.

H3ktor is voor mij een zeer
persoonlijk project. In de set van
H3ktor zit één adaptatie van een
cover en één cover. We zouden die
adaptatie nog willen opnemen,
maar dat is niet zo simpel. We
moeten rekening houden met de
rechten, toestemming vragen en
dergelijke. 

Covers zijn ook handig als je zelf nog
niet zoveel nummers hebt om een
set vol te spelen als je gaat optreden.
Maar ondertussen moeten we al
kiezen welke van onze nummers we
gaan spelen. We houden daarbij ook
rekening met de setting en de
muziek van de andere bands die
eventueel spelen.

Trouwens, mijn ouders steunen mij
nu wel volledig wat mijn muziek
betreft.

PCM: Hebben jullie al een eigen
album uitgebracht?

Hans: Wij hebben al twee EP’s
(extended play of mini-album) en
een demo. EP’s zijn voor ons leuker
om op te nemen dan een grote
plaat. Er kruipt minder tijd en geld
in. En dat hebben als kleine band
met een gezin al niet op overschot. 

Ten tijde van onze eerste EP, 'Enjoy
your innocence', wisten we nog niet
zo goed hoe we moesten schrijven
en opnemen. Alles werd als een live
track opgenomen, wat zowel veel
voordelen als nadelen kan hebben. 

Voor onze tweede EP, 'Sensus', zijn
we met een producer in zee
gegaan. Dit was een bijzonder
leerrijk proces. 

We hebben dankzij hem geleerd
wat we in de toekomst willen en
kunnen, maar voornamelijk wat we
ook niet willen.

'Sensus' werd in tegenstelling tot de
live tracking van ‘Enjoy your
innocence’ gecompartimenteerd
opgenomen. Drums, gitaar, bas,
zang … alles werd los van elkaar
opgenomen en dan
samengebracht. 

De producer stak er ook met opzet
rare ‘fouten’ in. We hebben veel
geleerd, maar het was niet
gemakkelijk. Soms werd het bloed
van onder onze nagels gehaald.
Maar wel met resultaat. We zijn
trots op ons werk! 

De titelsong 'Sensus' is het meest
radio-friendly. ‘Broken’ is dan weer
onze vreemde eend in de bijt. De
producer wou de drum steeds
rapper laten gaan, tot het fysiek niet
meer ging. Pure chaos.
 

Voor onze volgende EP (najaar 2023)
hebben we lessen getrokken uit
onze vorige ervaringen. We wilden
terug naar de oude technieken van
opnemen, zoals bv. ten tijde van de
Beatles of technieken en song-
constructie zoals de Pixies en
Queens of The Stone Age doen. 

Die rock-grain en authenticiteit is
heel belangrijk. Het zal terug een
live opname zijn zodat het karakter
behouden blijft. 

Het is een ‘chique’ visie om naar
muziek te kijken. Het moet niet
allemaal te ‘af’ zijn. 

We hebben onze wensen en
technieken al uitgetest met een
nieuwe producer in de live sessie
'Dawn'. Bij wijze van test. We zijn
erg tevreden met het resultaat en
bouwen hier verder op. Repetitie H3ktor
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Het is de puurste vorm van spelen. In
die bubbel is onze verbondenheid
nog groter. We hangen enorm aan
elkaar en die emotionele connectie
zorgt ook voor een soort van
fragiliteit, en dat is zeer belangrijk
voor ons.

PCM: Heb je met H3ktor al aan
wedstrijden deelgenomen?

Hans:  We hebben aan Humo’s
Rock Rally en de Nieuwe Lichting
van StuBru meegedaan. Maar het
probleem bij dergelijke wedstrijden
is dat we niet zo’n toegankelijke
muziek hebben. 

Op kleinere wedstrijden hebben we
wel al prijzen gewonnen. We zijn
live heel sterk. Dat ligt aan de
manier waarop we onze muziek
brengen, denk ik. De interactie met
het publiek is ‘machtig’. 

H3ktor hoort gewoon thuis op het
podium … show geven … dat is ons
moment … spelen alsof uw leven
ervan af hangt! We worden veel
geprezen voor de energie en show
die we brengen.

Als ik van het podium ga, ben ik pas
tevreden als ik letterlijk helemaal
uitgeput ben. 

We voelen elkaar goed aan. We
beginnen rustig, creëren eerst een
soort intiem moment, en van
daaruit vertrekken we. We bouwen
steeds meer op. Je ziet de één na de
andere in ‘the zone’ gaan. Op een
bepaald moment ben ik ‘weg’. Ik
kan het het best omschrijven als
een buiten lichamelijke ervaring. Als
we alle vier in the zone zijn, gaan we
volledig los. Je voelt de pure
energie. 

Dan kunnen we ook het beste
improviseren. Naar het einde toe
weten we dat we ons niet meer
moeten sparen. Het is prachtig …
kicken gewoon …  

PCM: We woonden een stukje van de
repetitie van H3ktor bij en hoorden
dat het meer dan goed was. Maar
luister en oordeel vooral zelf. 

T.G.

https://www.facebook.com/h3ktor
music/

www.h3ktor.com

https://open.spotify.com/artist/0Q
MTpDqyJFomXa2V0WUfZs

https://vi.be/platform/h3ktor

Wil je H3ktor live aan het werk zien, dan kan je 18 februari 2023
al in je agenda noteren. Dan staan ze op het Moshroom fest in
Roeselare-Ledegem. 

https://www.facebook.com/h3ktormusic/
http://www.h3ktor.com/
https://open.spotify.com/artist/0QMTpDqyJFomXa2V0WUfZs
https://vi.be/platform/h3ktor

