
  
 
 

 

Bandinfo, biografie, repertoire  

Vijf ervaren muzikanten met een zeer uiteenlopend repertoire aan classic rock en rock covers  

afgewisseld met stevig eigen werk. Zo goed, dat ze er de finale mee behaalde bij Radio Veronica’s 

coverband contest met als resultaat een live optreden op de speelplaats, waar nu radio DJ Giel Beelen 

de scepter over zwaait. 

Daarnaast speelden ze mee in de regiofinale van The Clash of the Cover Bands Benelux. Daarop volgde 

een indrukwekkende referentielijst van optredens met optredens in de Effenaar in Eindhoven, de 013 in 

Tilburg en de Bosuil in Weert en vele zalen, festivals en events. Maar het belangrijkste wellicht: Onder 

de streep is Waist of Time gewoon een steengoede band met een zanger die de sterren van de hemel 

zingt en met songs om je vingers bij af te likken. 

De Bandleden: 

Waist of Time is in 2007 opgericht door Joost Hack (drums) en Ton Bongaards (gitaar). Henk Bongers 

(gitaar), Laurent Roselet (zang) en Peter Pardoel (bas) maakte de band compleet.  

In 2014 kwam Rick Bollen (keyboards ,gitaar en backing vocals) er bij en in 2016 verliet Henk Bongers de 

band. Sindsdien is de bezetting van Waist of Time: 

• Joost Hack – drums uit Limbricht 

• Ton Bongaards – lead guitar uit Born 

• Rik Bollen – keyboard, guitar, backing vocals uit Geleen 

• Laurent Roselet – lead zang en mondharmonica uit Weert, geboren in Frankrijk 

• Peter Pardoel – bassguitar uit Guttecoven 
 

Een echte Limburgse band dus. De band heeft gerepeteerd in Guttecoven en Geleen en heeft nu zijn 

wekelijkse repetities in Weert. Met de onlangs gestarte nieuwe Kings of Leon tribute gaan de vrienden 

naast het Waist of Time repertoire een nieuw avontuur aan en zijn ze dus ook beschikbaar als dedicated 

tribute to Kings of Leon. Of wat te denken van een packagedeal Waist of Time + Kings of Leon tribute? 

 

Geluidsinstallatie (optioneel): 

Waist of Time beschikt over een eigen PA voor cafés, de kleinere zalen tot 400 man en kleinere buiten 

optredens. Er is een poule van eigen vaste geluidsmannen. Op verzoek kan extra PA materiaal en licht 

geleverd worden via Wonna.nl 

  

https://wonna.nl/kings-of-leon


  
 
 

 

Stageplan: 

 

 

 

 

  



  
 
 

CD,s en video’s Waist of time: 

In de afgelopen tien jaar is een promo CD opgenomen, is deelgenomen met twee nummers aan een 

verzamel CD die nationaal is uitgebracht en zijn er eigen nummers opgenomen en voorzien van een 

video clip zoals Moonshine en The Train. TV Limburg bracht een half uur durende special uit die 

integraal in de provincie Limburg werd uitgezonden.  

Alle CD’s en video’s zijn samen met tientallen video opnames van live optredens te zien op het YOUTUBE 

kanaal WAISTISM, op facebook www.facebook.com/waistoftime en op www.waistoftime.nl  

2007-2017: Tien jaar Waist of Time – nieuwe CD 

In 2017 bestond Waist of Time tien jaar. En voor die gelegenheid zijn er 10 nummers opgenomen en 

uitgebracht op de CD ‘Agree to disagree’. 

 

Referenties: 

Onderstaand een greep uit de optredens die Waist of Time eerder gedaan heeft. Al deze gelegenheden 

mogen als referentie dienen. 

• HDC Weert in Swartbroek 

• Cage Oppe Linj in Heel 

• Café Gorissen Brunssum 

• De Apostel in Weert 

• R2R Fest festival in Heerlen 

• Vijverparkfestival in Brunssum 

• HDC BIG in Meerssen 

• De Reünie in Geleen 

• D’n Hiemel in Maastricht 

• De Bosuil in Weert 

• Café Potbelly Papenhoven 

• Lentefeesten festival in Beuningen  

• Veterans Zevenhuizen-Groningen  

• Sjloespop festival in Born 

• Rocktober festival in Geleen 

 

http://www.facebook.com/waistoftime
http://www.waistoftime.nl/


  
 
 

 

• Herfstrock festival in Holtum 

• Mustang Sally Sittard 

• De Effenaar in Eindhoven 

• LGP Event for Kika in Geleen 

• Café de Meister in Geleen  

• Café de Garage in Geleen 

• Freebird Sessions in Guttecoven 

• 5Live festival in Holthum 

• 013 in Tilburg 

• Sjilvend Rock festival in Schinveld 

• Roesjpop festival in Einighausen 

• Beegter pop festival in Grevenbicht 

• The Clash Ernesto’s in Sittard 

• Carna in Einighausen 

• Limbricht festival in Limbricht 

• Café Vino’s place in Weert 

• Aaltjes dagen festival in Harderwijk 

• Café Wetzels in Guttecoven 

• Rockfest in La Louviere België 

• BK1 Rock am Bahnhof festival in Kaldenkirchen Duitsland 

• Rock op ‘t Gras in Brunssum 

 

 

Meer info en boekingen voor Kings of Leon by WOT: https://wonna.nl/kings-of-leon 

Voor Waist of Time: https://wonna.nl/waist-of-time  

 

https://wonna.nl/kings-of-leon
https://wonna.nl/waist-of-time

