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McVille Country Band 

( van 1984     tot    2003 ) 
 
McVille countryband bestond uit zes 
bandleden, te weten: 
 
Elles Vercoulen - Lead Vocals,  
Wim Vredeveldt - Lead Vocals, 
Lead Guitar, 
Bert Jacobs - Accoustische Gitaar, 
Pedal Steel Gitaar, Vocals, 
Riny Cortenbach - Vocals, Accoustic 
'Guitar, Lead Guitar 
Henk Rutten - Bass,  
Hans Sleutjes - Drums,  
en Ton Vercoulen:geluid, licht-
geluid 

  

Kortom:McVille countryband speelt een lekker in het 
gehoor liggend stuk countrymuziek op een 
professionele manier, en is een voornamelijk coverband 
met een grote ervaring. De band speelt moderne 
countrymuziek.  
McVille is een band die op alle grote festivals reeds 
heeft opgetreden en een mooi stuk countrymuziek 
speelt voor een middag of avond lekker genieten. 
  

 
 
 
De band 
ontstond 
eind 
1984 uit 
een 
aantal 

Limburgse muzikan-ten die uit 
verschillende muziekrichtingen 
kwamen.  
De band deed een aantal keren 
mee aan workshops die des-tijds 
georganiseerd werden door o.a. de 
KRO en ontving daar goede 
kritieken. 

  

McVille Country Band heeft 1 cd 
opgenomen getiteld "Here We 
Are". 
 
Met onderstaande nummers: 
Tell Me Why, Heartless Wreck, 
Good Enough For Me, Here we 
Are, Nothing To Show For It, A 
Day Last Night, He Is Gone, I 
Just Can`t Stand To Be 
Unhappy, Tough Job, No One May Fol-low, Bye Bye, 
King Of The Road. 
Opgenomen bij de Markant Recording Studio`s in het 
plaatsje Heeze 1999 MRK201199 

Net als vele andere bands 
onderging ook McVille countryband 
diverse bezettingswisselingen.  
In 1990 is er voor gekozen om van 
stijl te veranderen en is de band 
een merendeels modern repertoire 
gaan spelen.  
Tijdens een optreden van McVille 
countryband speelt de band 
normaalgesproken vier sets van 
ongeveer vijftig minuten. Dat de 
band het goed doet mag blijken uit 
de vele aanvragen voor optredens. 
De grote variatie in het repertoire 
zal zeker een gro-te bijdrage 
leveren aan het feit dat het publiek 
geboeid blijft. De afwisseling in de 
zang en instrumenten doet de 
sound steeds veranderen. Veel 
complimenten krijgen ze voor het 
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feit dat met alle liefhebbers van 
countrymuziek rekening gehouden 
wordt met de repertoire keuze. 
Zowel dansers als luisteraars 
komen niets tekort.  
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