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Met circa dertig man bezingt het Goudse Shanty- 

koor West Zuidwest de uiteenlopende facetten van 
het ruige zeemansleven uit de glorietijd van de 

zeilvaart. De liederen 
variëren van authentieke 
w e r k l i e d e r e n  t o t  h e t 
bezingen van het zware 
leven aan boord met al zijn 
ontberingen, maar vooral 
ook van de romantiek van 
dat avontuurlijke bestaan 
met heldendaden en zoete 
h e r i n n e r i n g e n  a a n  h e t 

passagieren in havens en tropische paradijzen. 
 
 
 
S i n d s  d e  o p r i c h t i n g  i n  1 9 9 3  z o e k t  h e t  k o o r 
voortdurend nieuwe uitdagingen ter verbetering van 
de performance en uitbreiding van het repertoire. 
Vijf jaar na de oprichting stelde men gezamenlijk 
vast dat het tijd werd alle zeilen bij te zetten om 
van de geijkte ‘vaarroutes’ af te wijken en koers te 
zetten naar nog onontdekte einders van persoonlijk en 
gezamenlijk kunnen. Zo startte in 1998 een gedurfd 
project voor de realisatie van een eigen theatershow. 
Alle betrokken activiteiten werden in eigen beheer 
uitgevoerd: projectmanagement, schrijven van het 
script, arrangementen, decorbouw, lichtbeelden, 
PR, etc.  In mei 1999 werd de theatershow ‘De zee 
trekt’ een aantal malen met groot succes opgevoerd 
in Gouda. 

Mijlpalen: 
 
1993    Oprichting door Paul de Jong; 
1995    e.v.: Jaarlijkse Goudse Havendagen met 

Gouds Shantyfestival; 
Deelnemer aan festivals in binnen- en 
buitenland. 

1997    Radioprogramma bij Radio West; 
1999    Eigen theaterproductie ‘De zee trekt’; 
2000    Eerste CD ‘Heave Away’ 
2007 Eigen theaterproductie: ‘Admiraal voor 

drie dagen’, een zeewaardige muzikale 
omlijsting van de geschiedenis van de 
Goudse admiraal Jan den Haen 

 
Repertoire 
 
West Zuidwest legt zich toe op het zingen van 
originele shanties en seasongs in het nederlands, 
engels, duits en zelfs in het russisch. 
James Heywood is de dirigent die in staat is uit 
schorre kelen een meerstemmige samenklank te 
produceren. Het koor wordt begeleid door 
accordeons, een gitaar en een trom. 
 
Inlichtingen en boekingen 
 
Secretaris: Leo Koot 

Waterruit 14 
NL - 2804 PE Gouda 
Tel: 0182 – 558 953 

E-mail:      secretaris@shantykoor-gouda.nl 
 
Externe betrekkingen / boekingen: 

Tel: 06 51 406 534 
www.shantykoor-gouda.nl/boekingen.htm 

 
Website      http://www.shantykoor-gouda.nl 

Vrienden van WEST ZUIDWEST 
 
Als u  gecharmeerd  bent van onze wijze van 
vertolken van het oude zeemanslied,  dan kunt u 
vriend worden van ons koor. 
U steunt ons door uw bijdrage van €20,- per jaar. Dit 
geld besteden wij aan onze professionele dirigent en 
andere vakmensen die ons koor begeleiden. 
Voor de ‘Vrienden van WEST ZUIDWEST’ wordt 
eens per jaar een speciale  avond georganiseerd. 
 
Als u zich aanmeldt krijg u onze cd ‘Heave Away’ 
cadeau. U kunt zich aanmelden via de website of bij 
ons koor tijdens een optreden. 

mailto:secretaris@shantykoor-gouda.nl
http://www.shantykoor-gouda.nl/boekingen.htm
http://www.shantykoor-gouda.nl/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onze keuken is geopend van dinsdag t/m zondag 
van 17.00 tot 22.00 uur. 

Koster Gijzensteeg 5, 2801 JV Gouda T: 0182 528007 
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sigaren: 
Eigen merk, de Nederlandse 
topmerken alsmede diverse 
import long en mediumfiller 

Goudse pijpen in diverse modellen 
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