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  TresPass 

( begin 1996 eind 2007 ) 
 
  
De band Trespass werd begin 1996 opgericht. 
De doelstelling is; het maken van Country Music' 
Er werd gezocht naar musici die deze doelstelling 
ondersteunen. 
 
Het moesten op de eerste plaats echte 'country freaks' 
zijn. 
 
Mensen die je midden in de nacht en in 'the middle of 
nowhere wakker'' kunt maken, die meteen hun 
instrument pakken en denken; ‘knallen met die hap ! 
 
Mensen die country music als 'a way of living 
beschouwen. 
 
Geografische afstanden en grenzen zijn minder 
belangrijk, want afstand is te overbruggen en grenzen 
kun je verleggen of overschrijden. 
De mensen werden gevonden en Trespass werd 
geboren!!! 
 
Een band met een bekende naam uit het circuit. 
 
Individueel goede musici uit verschillende delen van het 
land die hun sporen in de country music al geruime tijd 
verdiend hebben. 
Samen vormen zij de basis van deze top country 
formatie. 
Trespass werkte verrassend, vernieuwend en 

verbluffend door 
diverse stijlen binnen 
de country music te 
spelen. 
 
Of het nu gaat om 
meerstemmige zang of 
instrumentale 
hoogstandjes, Trespass 
maakt het en geeft 
hiermee de nummers 
een extra dimensie 
''The Trespass 
Treatment'' 
 
Kortom, een veel 
gevraagde band die 
door de uitmuntende 
uitvoering van het 
repertoire op alle 
country en 
country/rock 

evenementen inzetbaar is 

 
Trespass bestond uit: van L : R 
Alex Dutrieux - Lead Vocals/Bass Guitar 
Alard van Poppelen - Acoustic 
Guitar/Vocals  
Bert Vreuls - Pedalsteel Guitar/Vocals 
Rob ter Maat - Drums  
Albert Rumengan - Electric Lead 
Guitar/Vocals 
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Fijne muziek on naar te luisteren en heerlijke muziek 
om op te dansen en dat alles onder het motto''Strictly 
Country'' 
  
Zoals bijna iedere band ontkomt men niet aan 
bandwisselingen en heeft ook TresPass enkele 
bandwissels achter de rug gehad 
  

  
  
  
  
Albert Rumengan heeft na ongeveer 11 jaar hardwerkende maar plezierige jaren zijn band Trespass  
verlaten. Albert was een van de oprichters en een belangrijke veelzijdige schakel binnen de  
band. Niet alleen als leadgitarist en vocalist maar ook als creatief vormgever en PR man.  
Trespass mist een professionele, creatieve en vrolijke noot binnen de band. Ondanks het gemis  
zal Trespass zijn weg voortzetten en is Naldi Witterland voorlopig bereid gevonden de plaats  
van Albert in te nemen. www.trespass.nl = ofline 
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