
Team William   
focust op 

nieuwe plaat

Derde in Humo’s Rock Rally, winnaar van talloze 
andere rally’s, hoge noteringen in De Afrekening en 
optredens van Pukkelpop tot Canada: de debuutplaat 
van Team William uit 2009 bleef niet onopgemerkt. 
Het talentvolle popgroepje uit Ninove kijkt rijkhal-
zend uit naar de zomer, want een nieuw album staat 
in de steigers. 

Voor het zover is, mag Team William 
nog een prijs op zijn kast of beter reke-
ning zetten. In het NT Gent krijgen 
ze op 5 april de cultuurprijs ‘Popmu-
ziek’ van de provincie Oost-Vlaande-
ren. Frontman Floris De Decker (25) 
ontvangt hem met open armen. “De 
prijs viel uit de lucht. Vaak weten we 
niet meer waar we nu aan meedoen en 
waaraan niet (lacht). Maar het doet 
ons veel plezier, want we zijn door 
een fijne jury verkozen boven groepen 
als Absynthe Minded. Een jaar na de 
plaat is dit een laatste opkikker voor 
het nieuwe album.”

5.000 euro aan prijzengeld, da’s niet 
slecht.
Floris: Het is een waaw-gigantische 
prijs, want een cd maken is bijzonder 
duur. Het budget hebben we bij elkaar 
geraapt met optredens en prijzen als 
deze. Twee jaar terug was er amper geld 
en tijd. Eigenlijk is het een mirakel dat 
het een toffe plaat werd. Deze keer gaan 
we echt kunnen experimenteren. Zo wil 
ik er absoluut een strijkorkest bij.

Nieuw zal alvast de bezetting zijn. 
Floris: Bert verliet de groep om persoon-
lijke redenen. Douwe repeteerde mee 
voor de nieuwe plaat, maar het werd hem 
te druk. We hebben drie jaar lang elk 
weekend opgetreden. Dat is niet evident. 
Het is een inbreuk op je sociale leven. 
Wíj zijn de freaks en dat besef ik maar 
al te goed. Ik vind het de max en zou het  
niet anders willen, maar ik kan dat niet 
verwachten van andere mensen.

Staan mogelijke opvolgers te drum-
men?
Floris: Op dat niveau kom je snel bij 

sessiemuzikanten uit. Daar wil ik niet 
mee samenwerken. Het is ‘all the way’ 
of niets. Met Gentenaar Thomas Mortier 
hebben we al een bassist gevonden. Hij 
beschikt trouwens over een wonderbaar-
lijke falsetstem. Uit het niets zette hij 
tijdens een repetitie een operastem op. 
Mijn mond viel open van verbazing, het 
klonk als iets hemels. 

Staat Team William jullie studies in 
de weg of omgekeerd?
Floris: Vorig jaar konden we spelen in 
Frankrijk en Engeland. Drie, vier weken 
op de baan was toen echter onmogelijk. 
Toeren in het buitenland is dus nog even 
een droom. Maar deze zomer gooien we 
ons voor het eerst volledig op Team Wil-
liam. Dan zijn we afgestudeerd en nemen 
we de plaat op. Hopelijk is die in oktober 
klaar, want ik wil die nummers zo snel 
mogelijk live spelen.

‘I wish I had a fanclub’ zong je op de 
debuutplaat. Gelukt?
Floris: Het klinkt misschien raar, maar ik 
bekijk regelmatig de illegale download-
sites en dan besef je pas hoeveel mensen 
onze cd hebben. Vroeger zou ik uitreke-
nen hoeveel inkomsten we zo mislopen, 
maar het is de realiteit. Muziek ligt voor 
het grijpen, we kunnen niet meer terug. 
De platenverkoop stelt niets meer voor, 
maar ik ben trots op ons bereik.

De verwachtingen zullen hoog liggen. 
Zorgt dat voor druk?
Floris: Hoge verwachtingen zijn dodelijk 
voor de creativiteit. Ik ben wel kritischer 
geworden. Als ik nummers van vroeger 
beluister, denk ik: onnozel manneken. 
Soms lijkt het of ik de naïviteit van de 
eerste plaat kwijt ben. Weer in die roes 

geraken is nu moeilijker. Dan zet ik 
mijn gitaar aan de kant en speel piano, 
wat ik minder goed kan. Zo word ik tot 
experimenteren gedwongen. Als ik ook 
de piano doorheb, zoek ik gewoon een 
volgend instrument. Naïve popmuziek 
heb ik altijd willen maken. Ik hou niet 
van ingewikkelde structuren. Je mag 
niet horen dat er te hard aan gewerkt is.
 
Dus ondanks strijkers en een ope-
rastem gaat Team William niet de 
hitlijsten van Klara aanvallen?
Floris: De nummers zullen opgewekt, 
zomers en vooral nog vreemder klinken. 
Dat eclectische kantje wil ik nog meer 
uitspelen. Maar bovenal blijft het poppy. 
Dat moet ook altijd ons streefdoel zijn. 
Bands met vreemde kantjes die toch 
poppy en aanstekelijk klinken, hebben 
al mijn respect. 
 Bert Goessens
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