
 
 

 

Black Swords 
De jongste rockband van Nederland!

 
De band 
Al een tijdje vormen de broers Bram en Loek  Bijnen uit Bladel, Wytze Spierts  uit Hapert en Senna Trompetter uit 

Hoogeloon samen de rockband “Black Swords”. Ze deden al mee aan verschillende bandwedstrijden, speelden mee in de 

regio finale van The Clash of the Coverbands en als klap op de vuurpijl stonden ze ook nog in de finale van Hollands Got 

Talent. Daar hebben ze dan ook hun even zo jonge zangeres Evy Heckmann (12) uit Melick gevonden. Ze speelden de 

nummers Smells like teen spirit van Nirvana in de voorronde, Thunderstruck van AC/DC in de halve finale en Paradise 

City van Guns ’n Roses in de finale. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Het Hollands Got Talent verhaal 
Vanuit het niets kreeg de band (Wytze, Senna, Bram en Loek) een berichtje van Hollands Got Talent met de vraag of ze 

auditie wilden doen voor de Hollands Got Talent serie van seizoen 2017. HGT (Hollands Got Talent) had namelijk een 

filmpje op facebook gezien van een optreden en het leek de redactie wel iets om de Black Swords op auditie te zien… 

De auditie was in een zaaltje achteraf in 

Hilversum waar de jongens Smells like teen spirit 

van Nirvana ten gehore brachten aan een 4-

koppige jury. Ze vonden het erg gaaf dat ze aan 

de auditie mee mochten doen, maar het idee dat 

de jongens daadwerkelijk door mochten was 

nog niet bij hen opgekomen. De Jury dacht daar 

echter volledig anders over en ze gingen door 

naar de voorronde in Zwolle, het TV debuut van 

band. 

In de voorronde in Zwolle knalden ze met 

hetzelfde Smells like teen spirit, wat de 

grondvesten van de theaterzaal deed trillen.  

Resultaat; een staande ovatie van publiek 

en jury! De jury miste echter wel een 

zanger of zangers in de band en dus 

werd er een oproep gedaan op de 

Nederlandse tv dat de band op zoek was 

naar een vijfde persoon die de band 

compleet zou  maken voor de halve fi-

nale. Een zanger of zangeres. 

Op het thuishonk (Podium 10 in Bladel) 

werd een heuse auditieronde door HGT 

georganiseerd waar de band hun 

zanger/zangeres vandaan zou moeten 

halen. Meerdere tieners kwamen 

afgereisd om een gooi te doen naar die 

felbegeerde rol in de band…          

De jongens hadden echter al heel snel hun ogen laten 

vallen op die ene rockchick uit Melick, die kon zingen, 

gitaar kon spelen en ook nog (qua looks en per-

soonlijkheid) heel goed in de band paste.  Na al de 

auditanten beluisterd en bekeken te hebben was het 

besluit daar. Het werd Evy Heckman een (toen nog) 11 

jarige rockbeest uit het Limburgse. Samen met Evy 

hebben ze de HGT zegetocht vervolgd. 

Met maar een paar weken de tijd om te repeteren, was 

er werk aan de winkel voor de halve finale, waarin ze het 

nummer Thunderstruck van AC/DC op zouden gaan 

voeren. Al snel was de klik daar en wisten de 

bandleden/bandcoach (Bas Soetens) elkaar te vinden in 

een dynamiek die ongekend was. Nog wat puntjes op de 

“i” en op naar de halve finale in de Endemol studio’s in 

Amsterdam. 

 



 
 
Samen met de crew van de productie van HGT had de band de 2 dagen 

voor het optreden hard gewerkt aan de performance en ze waren er 

helemaal klaar voor. Het beloofde een optreden te worden zoals de 

band die nog nooit had gedaan….      

Heel veel vuur, 

heel veel rook en 

vooral heel veel 

Rock.  

Oog in oog met 

de bekende Ne-

derlanders in de 

jury van HGT, 

een overvolle tribune, vele camera’s en onder support van Johnny de 

Mol (die een absoluut zwak had voor de jongste rockband van 

Nederland) doken zij hun eerste liveoptreden in……….. 

Onbevangen, onbevreesd en gewoon knallen was de 

instelling van de band. Dit resulteerde in een 2e 

staande ovatie van jury en publiek, memorabele 

woorden van Dan Karaty: “This is just really fucking 

good!” en een finale plaats voor HGT 2017! 

Op naar de finale dus en weer was er flink werk aan de winkel om 

in een kleine 2 weken het finale nummer Paradise City van Guns 

’n Roses onder de knie te krijgen. Nog nooit gespeeld door de 

band en nog nooit gezongen door Evy. De band en bandcoach 

hebben elkaar in de 2 weken voorafgaande aan de finale meerdere malen in de week getroffen. Dit om het nummer zo 

neer te zetten, zodat ze met een goed gevoel het HGT avontuur 

samen konden afsluiten. De band had absoluut geen illusie de show te 

gaan winnen maar wilde gewoon het hoogst mogelijke eruit halen. 

Tijdens de finale dag was er behoorlijk wat media in de studio voor 

foto shoots en interview. Bij de vraag aan de bandleden waarom zij de 

beste waren en zouden gaan winnen antwoordden ze met een 

Brabantse nuchterheid: “Oh we hoeven niet te winnen hoor, we 

vinden het gewoon kei gaaf om mee te doen.” Het avontuur kon dus 

eigenlijk al niet meer kapot. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Het Hollands Got Talent verhaal in beeld (klik op de titel) 
Voorronde Hollands Got Talent  

Halve finale Hollands Got Talent 

Finale Hollands Got Talent 

 

Uiteindelijk hebben de Black Swords het geschopt 

tot de laatste 3 finalisten van de HGT parade van 

2017. Iets waar de  band enorm trots op is en waar 

ze vele optreden na het HGT avontuur aan over 

hebben gehouden. Van ieder optreden maken ze een 

feest voor zichzelf, maar zeker ook voor het publiek. 

Met de ervaringen die ze nu met de optredens 

opdoen zijn ze als band enorm aan de weg aan het 

timmeren en aan het groeien. Het knuffelgehalte is 

er nog steeds, maar de kwaliteit blijft maar groeien. 

 

De optredens na HGT 
Door de TV bekendheid blijven de aanvragen en aanbiedingen binnen stromen. Op zich natuurlijk hartstikke mooi, maar 

wel hebben we nog steeds te maken met kinderen tussen de 11 en 14 jaar.  

De ouders van de bandleden hebben er daarom ook voor gekozen om het regelwerk rondom de band (in eerste instantie) 

in eigen beheer te houden. Merchandise, boekingen, website en sociaal media doen de ouders en het creatieve vlak ligt in 

handen van bandcoach Bas Soetens. 

Momenteel variëren de optredens van gezellige kleine 

poppodia tot grotere podia, waarbij de band in november 

2017 zelfs in de Effenaar in Eindhoven heeft gestaan. Klik voor 

de vette aftermovie op het logo. 

Naast covers van AC DC, Nirvana, Muze, Rage against the 

machine etc. is de band ook aan de gang gegaan met een eigen 

repertoire. In februari 2018 is de band de studio (Audio 

Workx in Hoogeloon) ingegaan om gedurende 2 dagen hun 

eerste eigen nummer, With you, op te nemen.  

 

With you 
Een nummer wat voor het overgrote deel zelf (zowel 

muzikaal al tekstueel) door de band is geschreven. Wat 

in eerste instantie met wat losse input vanuit de 

bandleden begon, heeft de band met ondersteuning van 

de bandcoach gemaakt tot een fantastisch American 

Poprock nummer. 

Voor de officiële 

versie van With 

you klik op de 

studiofoto. 

< 

 

https://1drv.ms/v/s!AhWdFOBzyx0AgqQv5X3Qaf_tPepKvQ
https://1drv.ms/v/s!AhWdFOBzyx0AgqQwTlWwad0942bbrQ
https://1drv.ms/v/s!AhWdFOBzyx0AgqQ-hdHPSxitg-aXag
https://www.youtube.com/watch?v=--1eYrwQMuU
https://1drv.ms/u/s!AhWdFOBzyx0AgqE8kj5DycOWRZwcKg


 
 
 

 

Optredens in beeld 
Cult en tumult: 

Effenaar: 

 

Zomergeblaos: 

St Joris Live: 

Cult en tumult:                                                                                     

Toekomst 
Wat de toekomst zal brengen weet de band niet. Voor nu genieten ze enorm 

van alle optredens en het schrijven van eigen nummers. Dromen? Ja dat 

durven ze wel; Een album met allerlei eigen nummers, bekend worden en de 

wereld rond met hun eigen rockband de Black Swords. Wellicht grote 

dromen en toekomst muziek, maar wie weet. Ze zijn nog zo jong … 

Ga ze zien, ga ze beluisteren en geniet! 

Tot snel bij de  

  

 

Meer info: 
www.blackswords.nl * info@blackswords.nl * 06 460 356 74 

  

http://www.blackswords.nl/
mailto:info@blackswords.nl
https://www.youtube.com/channel/UCm1Ev9E-vyRx_Gfr_lEAkrg
https://www.facebook.com/Black-Swords-1040045346089544/
https://www.instagram.com/black_swords_/?hl=nl

