
 

 
boysnamedsue@hotmail.com      www.boysnamedsue.nl     0031 (0)6 4444 8127 

COUNTRY-CASH l ROCKING-CASH l GOSPEL-CASH l AMERICAN RECORDINGS-CASH 
 

Boys	  named	  Sue:	  dé	  Johnny	  Cash	  tributeband.	  
	  
Everybody	  loves	  Cash.	  Jong	  en	  oud	  zingen	  de	  liedjes	  van	  Cash	  mee.	  Met	  hun	  energie	  en	  
enthousiasme	  maken	  de	  5	  ras-‐muzikanten	  van	  ieder	  optreden	  één	  groot	  feest.	  De	  band	  speelt	  
overal:	  cafés,	  festivals,	  theaters,	  bruiloften	  en	  partijen.	  
	  
Boys	  named	  Sue	  speelt	  de	  liedjes	  van	  Cash	  niet	  klakkeloos	  na.	  Johnny	  Cash	  is	  uniek,	  bijzonder	  en	  niet	  
te	  imiteren.	  De	  energie,	  opwinding,	  rebellie	  en	  ontroering	  die	  Cash	  opriep,	  die	  kun	  je	  terugvinden	  bij	  
een	  Boys	  named	  Sue	  optreden.	  
	  
Deze	  mannen,	  die	  allang	  geen	  boys	  meer	  zijn,	  weten	  waar	  ze	  mee	  bezig	  zijn.	  Ze	  bestaan	  sinds	  2001	  
en	  zijn	  daarmee	  de	  langstlopende	  tributeband	  voor	  Johnny	  Cash.	  Ze	  laten	  alle	  facetten	  van	  Johnny	  
Cash	  horen:	  de	  country-‐Cash,	  de	  rockende	  Cash,	  de	  Gospel-‐Cash	  en	  de	  American	  Recordings-‐Cash.	  
Herleef	  de	  bepalende	  rock,	  gospel	  en	  country	  van	  onze	  gezamenlijke	  held.	  
Want:	  everybody	  loves	  Cash.	  
	  
De	  Boys	  named	  Sue	  zijn:	  
Paul	  Schothorst:	  	   Drums	  
Reijnier	  Terpstra:	  	   Bass	  &	  Vocals	  
Bokke	  Rypma:	  	   Electric	  Guitar	  &	  Vocals	  
Richard	  Hakkenes:	  	   Vocals	  &	  Acoustic	  Guitar	  
Wouter	  van	  der	  Spek:	   Vocals	  &	  Acoustic	  Guitar	  
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Weekblad regio Oss. Woensdageditie week 49 2013. Door Miriam Ariens 
Recensie boys named Sue, gezien op 30 november in theater de Lievekamp in Oss 
 
 
De 5 ras-muzikanten van de Johnny Cash tribute band 'boys named Sue' brachten een aantal klassieke nummers 
van deze legendarische zanger, die 10 jaar geleden is overleden. Een drummer en vier gitaristen die beurtelings 
of tegelijk ook de vocals voor hun rekening namen. Ze speelden de country, rock en gospel nummers niet zo 
maar klakkeloos na, maar speelden ze zoals ze denken dat ze het beste ten gehore gebracht kunnen worden, 
want Johnny Cash is niet te imiteren. 
 
De mannen hadden er duidelijk veel zin in. Rustige ballads afgewisseld met snellere nummers. San Quentin, Ring 
of fire, I still miss someone en natuurlijk A boy named Sue werd ten gehore gebracht. Het publiek genoot met 
volle teugen, getuige ook het fanatieke applaus na elk nummer. De Orange Blossom special trein denderde deze 
avond door de Rabozaal, om pas na een tweetal toegiften te stoppen. Complimenten voor deze Johnny Cash 
tribute band. 
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Internetbericht Groot Sneek 
DVD opname Boys Named Sue 
januari 24, 2012  

Leeuwarden 24 januari 2012 - Everybody loves Cash. Boys Named Sue is dé Cash coverband van 
Nederland, en op zaterdag 28 januari nemen zij hun langverwachte DVD op in het cellenblok van de 
Blokhuispoort. Deze jongens heb je al eens eerder kunnen zien in deze toepasselijke setting tijdens 
Asteriks’ Johnny Cash Tribute vorig jaar, en nu heb je ook nog eens de kans om je eigen kop 
vereeuwigd te zien op de nieuwste DVD van de Sue’s. De poorten openen om 20:00 uur, de entree is 
5 euro. Kaarten zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij King Kong Records te Leeuwarden. 

De Boys Named Sue spelen niet klakkeloos alle nummers van Cash zoals de meester dat zelf ooit deed, maar 
geven er hun eigen draai aan. Spelen zoals het nummer zou moeten klinken, is het devies. Deze mannen, die 
allang geen boys meer zijn, weten waar ze mee bezig zijn. Deze avond gaat de sfeer hebben die bij de live-LP’s 
“Johnny Cash At Folsom Prison” en “At San Quentin” moet hebben gehoord – deze beroemde opnames vonden 
ook plaats in een gevangenis. Want waar anders dan in de oude gevangenis moet een live-DVD worden 
opgenomen van een Cash coverband? Niet voor niets was Cash van grote invloed voor artiesten als Bob Dylan en 
Nick Cave. Herleef de bepalende rock, gospel en country van onze gezamenlijke held. Want: everybody loves 
Cash! 

 

 

 

 


