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Silverstein Ligature 
‘Free the Reed’
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Naast offi  cial dealer van Silverstein Ligatures zijn wij 

Benelux distributeur van Arundos REEDS en 

 

Ambachtelijk gemaakte rieten voor klarinet en saxofoon, 

die voldoen aan strenge kwaliteitsnormen en hoge 

Het maakt niet uit of u beginner of professional bent; 

ambachtelijke rieten!

VEILIG BETALEN EN GRATIS VERZENDING*

ACCESSOIRES
AMBACHTELIJK

gemaakte RIETEN ONLINE bestellen&

www.facebook.com/RIETENwinkel.nlMAIL info@RIETENwinkel.nl  WEB www.RIETENwinkel.nl

Adv RW_okt 2014.indd   1 08-10-14   16:05

Si
lv

er
st

ei
n 

Li
ga

tu
re

 
‘F

re
e 

th
e 

Re
ed

’

KO
RT

IN
G

SC
O

D
E 

de
K
L
07

14

N
aa

st
 o
ffi  

ci
al

 d
ea

le
r 

va
n 

Si
lv

er
st

ei
n 

Li
ga

tu
re

s 
zi

jn
 w

ij 

Be
ne

lu
x 

di
st

ri
bu

te
ur

 v
an

 A
ru

nd
os

 R
EE

D
S 

en
 

 A
m

ba
ch

te
lij

k 
ge

m
aa

kt
e 

ri
et

en
 v

oo
r 

kl
ar

in
et

 e
n 

sa
xo

fo
on

, 

di
e 

vo
ld

oe
n 

aa
n 

st
re

ng
e 

kw
al

ite
its

no
rm

en
 e

n 
ho

ge
 

H
et

 m
aa

kt
 n

ie
t u

it 
of

 u
 b

eg
in

ne
r 

of
 p

ro
fe

ss
io

na
l b

en
t;

 

am
ba

ch
te

lij
ke

 r
ie

te
n!

VE
IL

IG
 B

ET
AL

EN
 E

N 
GR

AT
IS

 V
ER

ZE
ND

IN
G*

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

A
M

B
A

C
H

T
E

L
IJ

K
ge

m
aa

kt
e
R

IE
T

E
N

O
N

L
IN

E
 b

es
te

lle
n

&

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/R

IE
TE

N
w

in
ke

l.n
l

M
AI

L 
in

fo
@

R
IE

T
E

N
w

in
ke

l.n
l  

W
EB

 w
w

w
.R

IE
T

E
N

w
in

ke
l.n

l

Ad
v 

R
W

_o
kt

 2
01

4.
in

dd
   

1
08

-1
0-

14
   

16
:0

5

Si
lv

er
st

ei
n 

Li
ga

tu
re

 
‘F

re
e 

th
e 

Re
ed

’

KO
RT

IN
G

SC
O

D
E 

de
K
L
07

14

N
aa

st
 o
ffi  

ci
al

 d
ea

le
r 

va
n 

Si
lv

er
st

ei
n 

Li
ga

tu
re

s 
zi

jn
 w

ij 

Be
ne

lu
x 

di
st

ri
bu

te
ur

 v
an

 A
ru

nd
os

 R
EE

D
S 

en
 

 A
m

ba
ch

te
lij

k 
ge

m
aa

kt
e 

ri
et

en
 v

oo
r 

kl
ar

in
et

 e
n 

sa
xo

fo
on

, 

di
e 

vo
ld

oe
n 

aa
n 

st
re

ng
e 

kw
al

ite
its

no
rm

en
 e

n 
ho

ge
 

H
et

 m
aa

kt
 n

ie
t u

it 
of

 u
 b

eg
in

ne
r 

of
 p

ro
fe

ss
io

na
l b

en
t;

 

am
ba

ch
te

lij
ke

 r
ie

te
n!

VE
IL

IG
 B

ET
AL

EN
 E

N 
GR

AT
IS

 V
ER

ZE
ND

IN
G*

A
C

C
E

S
S

O
IR

E
S

A
M

B
A

C
H

T
E

L
IJ

K
ge

m
aa

kt
e
R

IE
T

E
N

O
N

L
IN

E
 b

es
te

lle
n

&

w
w

w
.fa

ce
bo

ok
.c

om
/R

IE
TE

N
w

in
ke

l.n
l

M
AI

L 
in

fo
@

R
IE

T
E

N
w

in
ke

l.n
l  

W
EB

 w
w

w
.R

IE
T

E
N

w
in

ke
l.n

l

Ad
v 

R
W

_o
kt

 2
01

4.
in

dd
   

1
08

-1
0-

14
   

16
:0

5



4 Kort nieuws

8 ‘We hebben nog een stap te gaan’

12 Mooie groeicijfers bij Wilhelmina 

14 Trillende juryleden op NK blazers

19 Muziekonderwijs moet op de schop

20 Sensortechnologie als verbreding

24 OWS op agenda van SMP-congres 

26 Crowdfunding in de blaasmuziek

28 Een letterlijke kijk op marskorpsen

30 Sport en cultuur: een goed stel!

32 Concoursen in stad en land

35 Awards voor muzikale pioniers

36 Maitres spijkeren kennis bij

38 Euregiofestival: muzikale doedag

40 De Dirigent: Alida Holwerda

46 Voetbalcoach begeestert dirigenten

50 Chillen met Janne Niese

52 Swingen aan de Côte d’Azur

54 Recorddrukte bij Nationale Taptoe

56 Cecilia brengt leven in de brouwerij

58 Ruud Breuls maakt overstap

60 Fuseren is een vak apart

64 NJFO als bewaker van cultuurgoed 

66 Verplichte werken sectie fanfare

71 Fiscus zorgt voor meer papierwerk 

72 Uitslagen concoursen

76 Huug Steketee schuwt de strijd niet

82 Black Dyke behaalt ‘Double’ 

87 Geneva Festival Brabant groeit

88 Luc Vertommen duikt in historie

91 Provincie en agenda

OP DE COVER
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Deadline voor Klankwijzer
Op 9 december verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankondi-
gingen van activiteiten tussen 12 december en 1 februari dienen uiterlijk 
maandag 17 november bij de redactie te zijn ingeleverd. U mag ook een foto 
meesturen (plaatsing afhankelijk van de kwaliteit en de beschikbare ruimte). 
Flyers, posters en affiches worden niet als illustratie bij redactionele artikelen 
geplaatst (wel als advertentie). Deze deadline geldt voor korte aankondigingen 
van concerten, evenementen, workshops, clinics, concoursen, themadagen en 
andere (openbare) activiteiten. Voor tips over bijzondere activiteiten die meer 
redactionele aandacht verdienen, graag in een zo vroeg mogelijk stadium een 
afspraak maken met de redactie. Aanlevering van redactionele berichten en 
tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl. 

Majorettes in de prijzen op EK
Tijdens het Europese kampioenschap voor majorettes in Slavonski Brod (Kroatië) zijn diverse Neder-
landse deelnemers in de prijzen gevallen. In de categorie Parade Corps Juvenile veroverde The Flying 
Stars uit Katwijk aan Zee de gouden medaille. De Katwijkse club behaalde verder zilveren plakken in de 
categorieën Exhibition Corps Junior en Exhibition Corps Senior. Zilver was er ook voor Jamila Robbeson 
van The Butterflies uit Rucphen in de categorie Solo Accessories Junior. Nederland haalde vier bronzen 
medailles: het duo Brenda van der Broek van Showteam Revolution Delfzijl en Jelly Wiersma van Release 
Dokkum (Duo Accessories Senior), Musis Sacrum Bakel (Accessories Corps Juvenile) en The Flying Stars 
(Parade Corps Junior en Parade Corps Senior). In 2015 wordt het EK gehouden in Italië. 

Klankwijzer als cadeau 
voor de feestdagen
Op zoek naar een leuk cadeau voor de feestdagen? Wellicht doet u familie, 
vrienden of kennissen een plezier met een abonnement op Klankwijzer. Een los 
jaarabonnement van acht nummers kost 34,98 euro. Opgave via: www.klankwijzer.
nl/abonneren.

Saxofoongeweld in het Westland
Concerten en workshops door topsaxofonisten zoals Arno Bornkamp, Benjamin Her-
man, Leo van Oostrom, David Kweksilber, het Nederlands Saxofoonkwartet (op oude 
Adolphe sax instrumenten), het Gelders Fanfare Orkest en Muziekvereniging Pius X 
uit Poeldijk staan op het affiche van het Westland Saxofoon Festival. De saxofoon-
dag wordt gehouden op 15 januari 2015 in Het Maesemunde in ’s Gravenzande. 
Behalve tijdens de diverse workshops wordt ook samengespeeld in saxofoonorkes-
ten op verschillende niveaus. Het festival eindigt met het slotconcert met medewer-
king van alle deelnemers en solisten. Informatie: www.westlandsaxofoonfestival.nl. 

Jarige LBM doet mars cadeau
Alle Limburgse harmo-
nieën, fanfares en bras-
sbands krijgen de LBM 
Jubel-mars cadeau. De 
Limburgse Bond van Mu-
ziekgezelschappen (LBM) 
had bij gelegenheid van 
zijn 75-jarig bestaan een 
compositiewedstrijd voor 
een feestelijke mars uit-
geschreven. Uit zeventien 
inzendingen kwam het 
werk van de Limburgse 

componist Christiaan Janssen als winnaar uit de bus. De jubileummars gaat tijdens 
de algemene ledenvergadering op 15 november in première. Vervolgens ontvangen 
alle lidverenigingen een exemplaar van het werk. De winnende compositie werd be-
loond met een geldbedrag van 2.500 euro. Op de foto reikt gouverneur Theo Bovens 
de cheque uit aan componist Christiaan Janssen. 

Brassband Rijnmond op 
 Geneva-instrumenten
Brassband Rijnmond gaat als eerste brassband in de Benelux spelen op Geneva-in-
strumenten. Hoofdsponsor Geneva Instruments maakte dat vorige maand bekend 
tijdens het Geneva Brassband Festival Midden-Nederland in Amersfoort. Voor zowel 
de cornetten als de flügelhorn kiest Brassband Rijnmond voor Geneva. Bestuurslid 
Remco Wisse is blij met de deal. “Onze principal cornettiste Anne Oelers is een Ge-
neva Artist. De lijntjes waren dus erg kort. Na een testperiode waren we er allemaal 
van overtuigd dat dit de beste keuze voor onze band is. Het geluid en de flexibiliteit 
van de instrumenten zijn uitstekend en daarnaast was er een goede service van 
Geneva Instruments. De instrumenten zijn handgemaakt en worden gecontroleerd 
door Geneva Instruments. Geneva geeft een levenslange garantie op de instrumen-
ten. Dat is uniek!”

Johan de Meij vaste 
gast dirigent in Japan 
Componist en dirigent Johan de Meij 
is benoemd tot vaste gastdirigent van 
The Kyushu Wind Orchestra uit Fukuoka 
(Japan). De Meij liet eerder dit jaar bij zijn 
debuut in Fukuoka ter gelegenheid van 
het tienjarige bestaan van het orkest een 
uitstekende indruk na bij zowel het publiek 
als de musici. The Kyushu Wind Orchestra 
is het enige professionele harmonieorkest 
op het eiland Kyushu. Op het programma 
voor 2015 en 2016 staan diverse concertseries met internationale solisten, cd- en 
dvd-opnames, concertreizen en deelname aan internationale festivals in Azië.

KORT NIEUWS
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Helden
Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en 
Amateurkunst (LKCA) hield afgelopen maand 
een congres voor vertegenwoordigers uit de 
sport- en cultuursector. Ze wisselden met elkaar 
van gedachten over de mogelijkheden om sport 
en cultuur met elkaar te verbinden en daarmee 
voor beide partijen de kansen op participatie te 
vergroten. Al vlug kwamen de verschillen tussen 
de beide disciplines aan de orde. Een van de 
congresleden merkte op dat de sportwereld - in 
tegenstelling tot de culturele sector - zijn helden 
en idolen kent. Voorbeeldfiguren die hun roots nog 
steeds een warm hart toedragen. Arjen Robben 
bezoekt nog regelmatig VV Bedum waar hij als 
kind zijn eerste dribbels demonstreerde. Richard 
Krajicek stimuleert via zijn eigen foundation 
sportieve activiteiten voor kansarme jeugd in 
achterstandswijken. De Johan Cruyff Foundation 
brengt jeugd in beweging waardoor ze samen 
kunnen spelen en groeien in hun ontwikkeling. 

De vertegenwoordigster van de gemeente Volen-
dam merkte als ervaringsdeskundige op dat de 
invloed van dit soort coryfeeën niet onderschat 
mag worden. Jan Smit, Nick en Simon, BZN, 
de 3Js en al die andere palingsoundartiesten 
dragen allemaal nog altijd hun steentje bij aan 
het Volendamse verenigingsleven. Reiken een 
prijsje uit, huldigen een clubkampioen, verrich-
ten een tombola, verbinden hun naam aan een 
lokaal initiatief of laten hun gezicht zien tijdens 
activiteiten. Gevolg: de cultuursector in Volendam 
draait als een tierelier. Een bijkomend effect is dat 
de lokale ondernemers culturele activiteiten gul 
ondersteunen. Zij zijn er immers bij gebaat dat de 
mythe van Volendam in leven blijft.

De blaasmuziekwereld kent (op een enkele 
uitzondering na) niet of nauwelijks sterren waar 
kinderen een poster van boven hun bed hebben 
hangen. Waar jongeren in hun slaapzak een 
nacht voor bij de deur van de Ticketbox gaan 
liggen om een concertkaartje te kunnen bemach-
tigen. Sterker nog: het valt me telkens op dat pro-
fessionele blazers en slagwerkers uit de klassieke 
muziek in hun biografieën het begin van hun 
carrière gewoon overslaan. Bij het gros begint het 
muzikale levensverhaal meteen bij de conservato-
riumopleiding. Alsof ze zich er voor schamen dat 
ze uit de harmonie, fanfare of drumband komen. 
Terwijl juist die periode bepalend is geweest voor 
het verwezenlijken van hun droom.

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur 

Klankwijzer belicht bijzondere concerten 
In de serie Concert van de maand belicht Klankwijzer bijzondere concerten of optredens met opmerke-
lijke cross-overs, medewerking van verrassende (professionele) solisten, gebruik van bijzondere (niet-ei-
gen) instrumenten of een opvallende programmakeuze. Ook concerten met een zeer lange traditie, een 
bijzondere aanleiding of bij een opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde geldt voor originele of 
aansprekende manifestaties om de interesse van de jeugd te wekken voor de amateurmuziek. Stuur tips 
voor deze rubriek naar: redactie@klankwijzer.nl.

NPO Radio 4 Prijs voor 
Prinses Christina Concours
Het Prinses Christina Concours krijgt de NPO Radio 4 Prijs. Radio 4 beloont het concours voor het streven 
om klassieke muziek toegankelijk te maken voor kinderen en jongeren. Zondag 8 maart 2015 reikt NPO Ra-
dio 4 de prijs uit tijdens een speciaal concert in TivoliVredenburg in Utrecht. Het Prinses Christina Concours 
sluit met zijn activiteiten naadloos aan bij de doelstelling van de NPO Radio 4 Prijs. De klassieke zender 
reikt de Radio 4 Prijs jaarlijks uit aan een musicus, ensemble of concertinstelling die op een onderschei-
dende manier klassieke muziek aan een breder publiek presenteert. Eerdere winnaars waren Theo Olof, 
Jaap van Zweden, het Nederlands Blazers Ensemble, Jan Willem de Vriend en Tania Kross. 

Mariniers eren Sammy Nestico op cd
Jazzmuziek, bigbandmuziek, easy liste-
ning en blaasmuziek. Alles is samen-
gebracht op de cd Marine Band of the 
Royal Netherlands Navy plays Sammy 
Nestico. Op het nieuwe album leidt 
majoor Peter Kleine Schaars het orkest 
door composities en bewerkingen van 
de Amerikaanse toparrangeur Sammy 
Nestico. Het repertoire loopt uiteen 
van samba tot blues en jazz standards 
maar bevat ook traditionals, klassieke 
bewerkingen en een mars. Informatie: 
www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl. 
Foto: Gerard Woittiez.

Jeugdfestival in Hoensbroek
Zondag 29 maart 2015 houdt harmonie Sint Caecilia Hoensbroek voor de twintigste keer haar jaarlijks festi-
val voor jeugdorkesten. Het muzikaal treffen wordt gehouden in de concertzaal van de Muziekschool Hoens-
broek, naar ontwerp van dirigent en musicus Piet Stalmeier. De jury formuleert een aantal aandachtspunten 
als positieve bijdrage om de kwaliteit van het orkest te verbeteren. Er worden geen punten of kwalificaties 
toegekend. Aanmelden: www.harmoniehoensbroek.nl. 

Runner-up kampioenschap twirl
Bij NBTA Nederland (onderdeel van KNMO) is ook volop aandacht voor de beginners- en intermediate-ni-
veaus. Voor deze twirlers wordt op 6 en 7 december een weekend met voorrondes georganiseerd. De 
intermediate twirlers gaan de strijd om het goud aan tijdens het Nederlands kampioenschap twirl in januari 
2015. Voor de beginners wordt een apart kampioenschap georganiseerd op 13 en 14 december 2014. 
Informatie: www.nbta.nl. 
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Wat kan de KNMO 
voor u doen?
In mijn vorig column riep ik u op om zorgen en vragen aan 
me te mailen. Ik kreeg daarop een aantal reacties onder 
andere van Kees Wedman van brassband Apollo uit Grou en 
Broer van der Wal van fanfare De Bazuin uit Augustinusga. 
Deze reacties hadden een aantal gelijkenissen. Nog steeds 
is de vraag: wat kunnen de regionale bond (bijvoorbeeld de 
Limburgse of Brabantse Bond) en de KNMO (als landelijke 
koepel) voor ons betekenen? 
Vanaf de oprichting van de KNMO (1 januari 2014) zijn 
we stevig aan de slag gegaan om meer naar buiten toe te 
opereren. Naast alle interne zaken zoals de oprichting van de 
bonden, het inrichten van doelgroepen, synchroniseren van 
processen, werkafspraken etc. was het doel om te laten zien 
dat een landelijke koepel met aangesloten bonden ook een 
meerwaarde zou hebben. En laat nou net vorige maand het 
eerste concrete resultaat zichtbaar worden! In juli van dit jaar 
hebben we als KNMO in samenwerking met Kunstconnectie 
een lobby gevoerd om muziekonderwijs op de agenda te 
krijgen in Den Haag. Door een goede samenwerking en vele 
gesprekken met leden van de Tweede Kamer en het minis-
terie van OCW begon er een positief beeld te ontstaan. Uit-
eindelijk kwam op 24 oktober het goede nieuws: 25 miljoen 
extra voor een impuls van het muziekonderwijs met nog een 
ambitie voor 25 miljoen via private fondsen. Deze middelen 
zijn mede door een stevig landelijke lobby van de KNMO tot 
stand gekomen. Uiteraard is het nu zaak ervoor te zorgen dat 
onze leden hier maximaal gebruik van kunnen maken. 
Ondertussen voeren we op gemeentelijke niveau campagne 
om de bezuinigingen in de diverse regio’s te beperken. In 
samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten 
proberen we gemeentelijke bestuurders ervan te overtuigen 
dat een bezuiniging op het verenigingsleven op korte termijn 
misschien de begroting sluitend maakt maar voor de lange 
termijn desastreuze gevolgen heeft. De landelijke samenwer-
king binnen de KNMO maakt ons een goede en betrouwbare 
gesprekspartner voor de Vereniging Nederlandse Gemeenten.
Daarnaast staan ook de activiteiten niet stil: de Open 
Nederlandse Kampioenschappen Harmonie gaan er in 2015 
echt komen en de Europese Kampioenschappen Harmonie 
zullen in 2016 in Nederland gaan plaatsvinden. Ook is de 
nota Groei en Bloei om te komen tot nieuwe impulsen in de 
concertwedstrijden inmiddels uitgerold. De eerste resultaten 
zullen we in 2015 zien (en horen).
In de volgende editie van Klankwijzer 
zullen we meer aandacht geven aan 
het beleidsplan en werkplan voor 2015. 
Er is nog genoeg werk aan de winkel 
maar we gaan de goede kant uit! 

Bart van Meijl
Voorzitter KNMO
E-mail: bart@expatax.nl

Nieuwe dirigent of instructeur nodig?
Bent u op zoek naar een nieuwe dirigent of instructeur? Klankwijzer hanteert speciaal voor 
verenigingen voordelige tarieven voor het plaatsen van vacatureadvertenties. Voor meer 
informatie kunt u terecht bij Coen Broers, 
tel.: 040-8447653, e-mail: c.broers@bcm.nl.

Podiumconcours voor 
slagwerk ensembles in Hattem
De Muziekbond Gelderland-Flevoland is al druk bezig met de concoursplanning voor volgend jaar. 
Op zaterdag 6 juni 2015 organiseert de bond in het multifunctioneel centrum De Marke in Hattem 
een podiumconcours voor slagwerkensembles. Voorheen werd dit concours georganiseerd door de 
CBOW. Medio december 2014 worden de inschrijfformulieren op de site www.mbgf.nl geplaatst. Meer 
informatie: SMP-coördinator Wim van Norel, e-mailadres: Wivano2@hetnet.nl, telefoon 0525 661536.

Jazztalent bindt de strijd aan 
in Prinses Christina Jazz Concours 
Jazzsolisten, -duo’s en -bands met muzikanten tussen de 12 en 21 jaar binden in het weekend van 
29 en 30 november in het Bimhuis in Amsterdam met elkaar de strijd aan tijdens het Prinses Chris-
tina Jazz Concours. Zaterdag en zondagmorgen zijn de selecties. Op zondagmiddag maakt de 
jury, bestaande uit professionele jazzmuzikanten zoals Tineke Postma, Fay Lovsky en Sven Schuster, 
zeven finalisten bekend die strijden om prijzen zoals optredens op jazzpodia, masterclasses bij 
bekende jazzmusici en solistische optredens met jazzbands. Het Prinses Christina Jazz Concours is 
een springplank voor jong jazztalent. Het Prinses Christina Concours organiseert concoursen voor 
jongeren die zich bezighouden met klassieke muziek, compositie of jazz.

Donkozakkenkoor in zee met blazers
Na een bestaan van dertig jaar als mannenkoor gaat het Donkozakkenkoor Nederland vrouwens-
temmen en orkestbegeleiding in de bezetting opnemen. Door toevoeging van deze nieuwe ele-
menten wil het koor zijn unieke repertoire van volksmuziek en liturgische gezangen uitbreiden met 
weinig gehoorde Kozakkenliederen en werken van grote Russische en Oekraïense componisten. 
Het Donkozakkenkoor gaat dit vernieuwende geluid vanaf medio 2015 op Nederlandse, Russische 
en Oekraïense bodem ten gehore brengen. Instrumentalisten (trompettisten, trombonisten, hoor-
nisten, tubaïsten, percussionisten en bajanisten), zangers en zangeressen op amateur topniveau 
in alle stemsoorten die deze bijzondere uitdaging aandurven, kunnen informatie inwinnen bij Nico 
Klaasen, telefoon 06 52 808 015 of per mail: n.g.klaasen2012@gmail.com. 

KORT NIEUWS
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SDG Ommen op cd van 
uitgeverij Con Brio Music

De jonge uitgeverij Con Brio 
Music heeft haar eerste cd 
uitgebracht. Onder de titel Cantus 
brengt fanfare Soli Deo Gloria uit 
Ommen onder leiding van Jos 
Zegers (foto) composities van de 
jonge componisten Albert-John 
Vervorst en Bas Clabbers ten 
gehore. Con Brio Music richt zich 
op het publiceren van interessan-
te, nieuwe composities van jonge, 

deels nog minder bekende componisten. Informatie: www.conbriomusic.nl.

Cultuurfonds ondersteunt 
Groningse NBK-deelnemers
In navolging van de Friese brassbands kunnen ook de Groningse deelnemers aan 
de Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) rekenen op een bijdrage van 
maximaal 1000 euro van het Prins Bernhard Cultuurfonds. De Muziekbond voor 
Groningen en Drenthe (MGD) heeft met succes een aanvraag ingediend bij het PBC 
Groningen om de Groningse deelnemers tegemoet te komen in de hogere kosten 
als gevolg van de verhuizing van de NBK van Groningen naar Utrecht. De vijf bands 
die voor de subsidie in aanmerking komen zijn Constantijn Huygens Appingedam, 
Immanuel Eemsmond, de Gereformeerde Brassband Groningen, MartiniBrass Gro-
ningen en de Provinciale Brassband Groningen. 

Swing Inn met Sipke de Boer 
Het play-inorkest van Swing Inn Nijland gaat tijdens de komende editie een cross-
over aan met de Friese zanger Sipke de Boer en zijn band. Het thema is Fryslân. 
Swing Inn Nijland wordt gehouden op 3 januari 2015 in MFC de Mande in Nijland. 
Vanaf 13.00 uur studeert het play-inorkest onder leiding van dirigenten Willy Krol en 
Thom Zigterman een programma in dat ‘s avonds tijdens een concert wordt uitge-
voerd. Het repertoire bestaat uit een mars, koraal, concertwerk en enkele nummers 
die samen met Sipke de Boer en band worden uitgevoerd. Deelname staat open 
voor muzikanten met minimaal een A-diploma. Informatie: www.swing-inn-nijland.nl. 

NK-majorette in Waalwijk
De KNMO houdt zaterdag 13 december in 
sporthal De Slagen in Waalwijk het Neder-
lands kampioenschap voor majorettes. In 
elke categorie krijgt de top 3 van de provinci-
ale/bondskampioenschappen een ticket om 
aan de titelstrijd deel te nemen. Gestreden 
wordt om de kampioenstitels in de categorie-
en sectie A, Sterparade, Accessories, Parade 
Corps en Exhibition Corps. Het NK majorette 

dient tevens als selectiewedstrijd voor de Champions Trophy (kampioenschap der 
lage landen) die in februari 2015 gehouden wordt in België.

Bond voor tamboermajoors 
trekt het land in
De Nederlandse Bond voor Tamboer Majoors/Tamboer Maîtres (NBvTM) gaat in 
2015 zijn werkterrein uitbreiden. Behalve in Limburg staat volgend jaar ook een 
activiteit in Zuid-Holland gepland. Ook wordt eind januari een introductie-/ken-
nismakingsochtend gehouden in het midden van het land. De NBvTM staat voor 
het verbeteren en bevorderen van het niveau en de kwaliteit van tamboermaîtres 
in Nederland. De bond coördineert trainingsactiviteiten en behartigt de belangen 
voor zijn leden. Ook streeft de NBvTM naar een versterking van de onderlinge band 
zodat de leden ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Hiervoor worden workshops 
georganiseerd met aandacht voor diverse stijlen, zoals de Engelse, Amerikaanse, 
Schotse, Duitse en 
uiteraard ook de 
Nederlandse stijl. 
Jaarlijks organi-
seert de bond een 
Nederlands kampi-
oenschap en een 
3-landen wedstrijd 
met collega’s uit 
België en Duitsland. 
Informatie: www.
NBvTM.nl. Foto: Mar-
co van der Borg.

Solistenconcours in Overijssel
Kaliber Kunstenschool houdt 31 januari 2015 in samenwerking met de Overijsselse 
Bond van Muziekverenigingen (OBM) het jaarlijkse solistenconcours voor solisten en 
kleine ensembles op een blaasinstrument. Het concours wordt gehouden in Kapel 
van HOF’88 , Kaliber Kunstenschool in Almelo. De inschrijving sluit op 20 december 
2014. Informatie: www.kaliberkunstenschool.nl.

Suzanne Welters soleert bij Gidsen
Suzanne Welters is gastsoliste op de nieuwe cd The Witches’ Cauldron van het 
Groot Harmonieorkest der Belgische Gidsen. De Nederlandse saxofoniste is te 
beluisteren in het werk Ode to Lilith op.45 no.2 van Alexander Comitas. De cd bevat 
verder het titelwerk The Witches’ Cauldron op. 38 no.2 van Alexander Comitas, 
Anders van Bernard van Beurden, Tableaux Sonores van Johannes Stert en Gayaneh 
suite van Aram Khatchaturian, arr. José Schijns. Informatie: 
www.hafabramusic.com. 

Verspreiding van Klankwijzer 
Alle 2468 lidverenigingen van de KNMO ontvangen meerdere exemplaren van Klank-
wijzer. De secretarissen willen we nogmaals verzoeken de bladen tijdens de repetities 
en clubbijeenkomsten zoveel mogelijk te verspreiden onder de leden. Uit extern 
onderzoek blijkt dat ieder exemplaar gemiddeld gelezen wordt door 5,2 personen. Die 
hoge score willen we graag zo houden. Tal van verenigingen maken gebruik van de 
mogelijkheid om tegen een sterk gereduceerd tarief extra exemplaren van Klankwijzer 
te bestellen. Voor de prijs van 60,42 euro per jaar ontvangt u van iedere uitgave drie 
exemplaren extra. Opgave via: www.klankwijzer.nl/abonnementen.
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Hij komt net terug van een bijeenkomst in Stap-
horst. Organisaties en instellingen uit diverse 
sectoren bogen zich over het thema Besturen 
in lastige tijden met veel veranderingen. Sikke 
Dijkstra vertegenwoordigde de Muziekbond 
voor Groningen en Drenthe. Wat hem opviel 
was dat hij zo’n beetje de enige vrijwilliger was in 
het gezelschap. Vrijwel alle andere organisaties 
stuurden beroepskrachten naar de bijeenkomst. 
De voorzitter van de commissie Educatie en 
Jeugdbeleid hoopt niet dat het gemis aan profes-
sioneel specialisme de muziekwereld opbreekt. 
“We moeten er voor waken ten onder te gaan aan 

amateurisme. De overgang van diverse rijksta-
ken naar gemeentelijke overheden biedt voor de 
muzieksector mooie kansen. Maar de vraag is of 
de KNMO als vrijwilligersorganisatie voldoende 

expertise in huis heeft om daar gericht op te kun-
nen inspringen. Niet dat we onszelf in de benen 
schieten. Een kritische blik op de organisatie-
structuur is daarom op zijn plaats: doen we het 

nu wel goed?” 
Niet alleen wat pro-
fessionele menskracht 
betreft, nam de 
muziekwereld tijdens 
de bijeenkomst in 
Staphorst een uit-
zonderingspositie in. 
Ook als het gaat om de 

‘ De muziekwereld heeft 
nog een stap te gaan’

‘ Iedereen vindt  
opnieuw het wiel uit’

Verenigingen handvatten bieden om een adequaat jeugdbeleid te kunnen 

uitvoeren. De exameneisen aanpassen aan de eisen van de nieuwe raamleer-

plannen. Dat zijn de speerpunten waar de commissie Educatie en Jeugdbeleid 

zich de komende tijd op wil richten. Klankwijzer peilt aan de hand van interviews 

met de doelgroepvoorzitters de toekomstplannen. In deze derde aflevering een 

gesprek met Sikke Dijkstra, voorzitter van de commissie Educatie en Jeugdbeleid.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Sikke Dijkstra: “De KNMO 

moet zich niet zelf in de 

benen schieten.”

ALGEMEEN INFORMATIEF
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beschikbaarheid van financiële middelen moest 
de sector het onderspit delven. “Ik kan tijdens dit 
soort bijeenkomsten niets inbrengen dan alleen 
mezelf. Met zo weinig middelen kun je niet veel 
uithalen. Als we willen wat de sportkoepels doen, 
dan zullen we de zaken toch echt breder moeten 
aanpakken. Op dat punt heeft de muziekwereld 
nog een stap te gaan. We zijn nog maar een kleine 
speler in het geheel.” 
Dijkstra (68) draait al heel wat jaartjes mee in de 
muziekwereld. Al zo’n halve eeuw is hij in diverse 
hoedanigheden muzikaal actief. Als slagwerker, 
tamboer-maitre, instructeur, trompettist en 
bugellist speelde hij bij diverse verenigingen in 
het noorden van het land. In zijn maatschap-
pelijke carrière was hij onder meer bestuurder 
van een instelling in de ouderenzorg en een 
woningbouwcorporatie. Ook runde hij een 
eigen bouwmanagementbedrijf.  Als bestuurder 
in de muzieksector is hij een nieuwkomer. Hij 
was pas een jaar voorzitter van de toenmalige 
Christelijke Bond van Muziekverenigingen 
in de provincies Groningen en Drenthe toen 
de fusie zijn beslag kreeg. Binnen de nieuwe 
organisatie kreeg hij de functie van voorzitter 
van de commissie Educatie en Jeugdbeleid 
toebedeeld. “Geen gemakkelijke klus”, geeft hij 
toe. “We zullen alle zeilen moeten bijzetten om 
jeugd aan te trekken, maar vooral om jeugd vast 
te houden. Dat is de uitdaging. Maar ik hou wel 
van uitdagingen.”

Dijkstra schildert de problematiek in een no-
tendop. “We hebben met een andere generatie 
te maken dan toen we zelf jong waren. Jongeren 
waren vroeger trots op een uniform. Nu niet 
meer. De jeugd heeft ook meer omhanden dan 
wij vroeger.” De uitdaging is de juiste formule 
te vinden om die maatschappelijke trends het 
hoofd te kunnen bieden. En dat is nog niet zo 
eenvoudig. Dijkstra ziet rondom zich heen hoe 
tal van initiatieven op dit terrein het daglicht 
zien. Hij juicht de creativiteit in het werkveld 
van harte toe. Maar de samenhang ontbreekt. 
Dijkstra: “Iedereen vindt opnieuw het wiel uit. 
Al die initiatieven zouden geïnventariseerd moe-
ten worden. Dat kan alleen vanuit een centrale 
organisatie. Maar dat is zeer arbeidsintensief.” 
Bovendien zijn goede voorbeelden niet zomaar 
één op één over te nemen. Het zijn veelal op 
zichzelf staande projecten, specifiek toegespitst 
op een vereniging of regio. Ze kunnen niet 
dienen als blauwdruk om de jeugdproblematiek 
landelijk aan te pakken. Ook al zijn ze lokaal 
zeer succesvol. Dijkstra: “Wat in Noord-Holland 
functioneert, hoeft nog niet in Groningen te 

slagen. En wat in een dorp met 5000 inwoners 
aanslaat, hoeft niet op te gaan voor een stad van 
500.000 inwoners. Een krimpgebied vraagt om 
een heel andere benadering dan een bloeiregio.” 
Ook menselijke aspecten zijn van invloed. Bij 
een dirigent die goed met jeugd kan opschieten, 
zullen initiatieven op het gebied van jeugdbeleid 
eerder succes hebben dan bij dirigenten die puur 

gericht zijn op het muzikale aspect. Dijkstra: 
“We moeten jeugdbeleid breder zien. Meer 
tonen wat we te bieden hebben. Dat lid zijn van 
een muziekvereniging meer is dan de repetitie 
bezoeken op een vaste avond in de week. De 
jeugd moet ontdekken dat een muziekvereniging 

ook plezier en gezelligheid biedt. We moeten 
ook laten zien dat we niet alleen muziek maken 
en op Koningsdag rondtrekken, maar dat mu-
ziekbeoefening ook iets doet met het brein van 
een kind. Uit allerlei wetenschappelijke onder-
zoeken blijkt dat actieve muziekbeoefening een 
belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling 
van kinderen. Dat hebben we tot nu toe te weinig 

naar buiten gebracht.”

Jeugdbeleid en educatie: het 
is een knap lastige materie. 
Bijkomend probleem is 
dat het een overlappend 
beleidsterrein is dat ook in 
het algemeen bestuur en de 
overige doelgroepen regel-
matig op tafel komt. “We 
moeten goed afstemmen wie 
wat doet.” De complexheid 
van de opdracht was er 
wellicht ook de oorzaak van 
dat het een tijdje geduurd 
heeft voordat de bonden 

vertegenwoordigers hadden gevonden om de 
commissie Educatie en Jeugdbeleid te bemen-
sen. Maar inmiddels staat de commissie op de 
rails. Om slagvaardiger te kunnen werken is 
er een taakverdeling afgesproken. Een aantal 
leden gaat zich bezighouden met jeugdbeleid 

‘ De jeugd moet  
ontdekken dat een 
muziekvereniging  
ook plezier en  
gezelligheid biedt’

Volgens Dijkstra moet de jeugd ontdekken dat een muziekvereniging ook plezier en gezellig-

heid biedt.
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en educatie, terwijl een andere groep het aspect 
muziekexamens voor haar rekening neemt. 
Dijkstra: “Onze missie is om de verenigingen 
handvatten aan te reiken om jeugd muziek te 
laten maken en te zorgen dat ze behouden blij-

ven voor de muziekwereld. Dat willen we doen 
door een compact plan op te stellen wat door 
iedere vereniging gebruikt kan worden bij het 
opstellen van jeugdbeleid. Daarbij zetten we zo 
breed mogelijk in. Dus niet alleen het muzikale 
aspect, maar ook wat een muziekvereniging 
in totaliteit te bieden heeft.” Aandachtspunten 
die daarbij aan bod komen zijn onder meer het 
belang van een muziekvereniging binnen de 

samenleving, de positieve invloed van muziek 
op de ontwikkeling van een kind en het delen 
van succesvolle projecten. De beleidsnotitie is 
bedoeld om de lidverenigingen adviezen aan te 
reiken op tal van vragen: hoe kan een vereniging 

een jeugdvriendelijk be-
leid voeren, hoe betrek je 
ouders bij de muziekver-
eniging, hoe ontwikkel 
je een jeugdbeleidsplan, 
hoe betrek je jongeren 
bij het verenigingsbeleid, 
wat kan een vereniging 
betekenen voor educa-
tieve trajecten op school, 
etc? De commissie 
onderzoekt of de uitwer-
king van het plan een 
interessant afstudeerpro-

ject kan zijn voor een student. Ook de mogelijk-
heden om professionele deskundigheid in te hu-
ren wordt bekeken. Bij de ontwikkeling van het 
plan moet ook voortdurend afstemming plaats 
vinden met de andere doelgroepen.

De andere taakgroep gaat de opzet van de door 
de bonden georganiseerde muziekexamens 
doorlichten. Deze opdracht kan al deels van het 

to do lijstje worden geschrapt. Samen met Kunst-
connectie en het Landelijk Kennisinstituut 
Cultuureducatie en Amateurkunst is al gewerkt 
aan de standaardisering en modernisering van 
de landelijke richtlijnen en de opleiding- en exa-
menuitvoeringspraktijk. Ook krijgen alle muzie-
kleerlingen voortaan één landelijk diploma.
  
De commissie Educatie en Jeugdbeleid streeft 
er naar om eind 2015 bonden, verenigingen, 
jongerenorganisaties, ouders, overheden, on-
derwijsinstellingen en dirigenten uit te nodigen 
voor een landelijk symposium over het thema 
jeugdbeleid in de muziekwereld. 

Samenstelling 
commissie Jeugd-
beleid en Educatie
De commissie Jeugdbeleid en Educatie bestaat 

uit Sikke Dijkstra (voorzitter), Hans Seijkens (BBM), 

Dorrie Besouw (LBM), Josje van der Spek (LBT), 

Marc Gouswaart (MBGF), Cor Blankenstijn (MGD), 

Arnold van Workum (MNHU), Johan Oegema 

(OBM), Wiekie Kolthof-Zwart (OMF), Riet van der 

Weijde-Smits (ZMB).

‘ We moeten er 
voor  waken ten 
 onder te gaan aan 
 amateurisme’

Muziekbeoefening levert een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.
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Een eeuw geleden had nog niemand van een mo-
biele telefoon gehoord. Om nog maar te zwijgen 
van internet, e-mail, SMS of WhatsApp. Toch hoef-
de de achterban van muziekvereniging Wilhelmina 
uit Spankeren niet te wachten op het concoursre-
sultaat van het orkest totdat de muzikanten weer 
thuis kwamen. Bij elk concours ging een mand met 
de duiven van de familie Bruntink mee. Zodra de 
uitslag bekend was, kregen de beestjes een briefje 
met de score om hun poot en werden ze losgelaten. 
Zo kon het thuisfront alvast de vlag uithangen om 
de muzikale helden bij hun terugkeer in het dorp te 
verrassen met een feestelijk onthaal.

Muziekvereniging Wilhelmina werd op 21 juli 
1914 opgericht. Dirigent H. Carels bracht tegen 
een honorarium van drie gulden per repetitie 
de zestien leden van het eerste uur de grondbe-
ginselen van het muziek maken bij. Wilhelmina 
liet zich vanaf het begin regelmatig horen op het 
concourspodium. Dat resulteerde in 1953 in het 
felbegeerde federatievaandel van de toenmalige 
KNF in de hoogste afdeling. De laatste concours-
deelname dateert van 1998. Toch denkt de club 
erover om het muzikale peil weer eens op een 
festival of concours te laten meten. 

Wilhelmina staat voor een gezellige club die 
muziek beschouwt als een serieuze hobby. 
Met open repetities en activiteiten op scholen 
probeert de vereniging het ledental op peil te 
houden. Maar volgens pr-functionaris Berry 
Eskes is het gezicht laten zien in eigen dorp nog 
altijd de beste reclame voor een muziekvereni-
ging. Het fanfareorkest telt 35 muzikanten. Met 

een jeugdorkest van 23 leden is Wilhelmina na 
een eeuw nog altijd springlevend. Jonge muzi-
kanten vasthouden is het doel voor de komende 
jaren. Eskes: “De vereniging maakt een gezonde 
groei door en dat willen we graag vasthouden. 
Een aantal leden heeft zich aangemeld om in de 
commissie Doelstelling & Toekomst Wilhel-
mina eens goed over de toekomst na te denken. 
Groei is goed, maar de leden blijven boeien, is de 
volgende stap. Voor 2015 staat een enquête en 
een toekomstvisie op stapel.”

Wilhelmina heeft het eeuwfeest al in mei ingezet 
met een jubileumweek. Te gast was onder meer de 
Fanfare Bereden Wapens (FBW) van de Konink-

lijke Landmacht. Ook verscheen een speciale ju-
bileumkrant. Een galaconcert in de Ontmoetings-
kerk in Dieren op zaterdag 6 december (20.00 
uur) vormt het sluitstuk van de festiviteiten. De 
jubilerende fanfare en het opleidingsorkest spelen 
samen met zangeres/pianiste Petra Minnen en 
theaterkoor Music for All een mix van originele 
fanfarestukken en populaire werken. Voor de 
aanvang van het concert is de tentoonstelling 100 
jaar Wilhelmina te bezichtigen.  

Met een jeugdorkest van 23 aanstormende talenten achter de hand heeft muziekvereniging 

Wilhelmina uit Spankeren allerminst reden tot klagen. “Toch moeten we ons nog meer mengen 

tussen de gemeenschap om iedereen kennis te laten maken met de liefde die muziek heet”, 

zegt voorzitter Kees Buter bij het honderdjarig bestaan van de vereniging.

TEKST: ONZE REDACTIE

Groeicijfers bij 
 eeuweling Wilhelmina 

Informatie: www.wilhelmina-spankeren.nl.

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Zou er een relatie liggen tussen de keuze van het 
instrument en de karaktereigenschappen van de 
bespeler? Vast wel. Voor een student psychologie 
zou het best interessant kunnen zijn om zich 
daar in het kader van een masterscriptie eens in 
vast te bijten. Tijdens het Nederlands kampi-
oenschap voor blazers valt het bovendien op dat 
sommige instrumenten bij het ene geslacht ken-

nelijk beter in de markt liggen dan bij het andere 
geslacht. De bugel bijvoorbeeld. De Adolphe 
Sax-creatie staat bij het grote publiek niet be-
paald te boek als het meest sexy blaasinstrument. 
Maar in Utrecht is de bugel hip. Relatief veel 
muzikanten betreden met dit instrument het po-
dium. Het merendeel is van het vrouwelijke kun-
nen. Daar is deels een logische verklaring voor. 

De bugel wordt in de fanfarebezetting gezien als 
een instapinstrument. Aangezien blaasorkes-
ten de laatste jaren meer meiden dan jongens 
aantrekken, is de kans dat een dame de bugel be-
speelt vanzelf al groter. Maar dat is niet de enige 
verklaring voor de populariteit van bugels onder 
vrouwen. Uit een mini-enquête tijdens het NK 
in Utrecht blijkt dat jonge meiden heel bewust 
voor de bugel kiezen. Vooral de sound van het 
instrument heeft ontegenzeggelijk een bepaalde 
aantrekkingskracht. “De bugel geeft je een warm 
romantisch gevoel”, zegt Carmen Poortvliet (19) 
van de christelijke muziekvereniging Beatrix 
uit Doezum. “Je kunt er mooie golvende tonen 

Optreden op een solistenconcours is toch net wat anders dan meespelen in 

de luwte van een orkest. Het zijn muzikanten die hun nek durven uit te steken. 

Dat geldt zeker voor de deelnemers aan het Nederlandse kampioenschap. “Stuk 

voor stuk muzikanten waar je als vereniging alleen maar dolblij mee kan zijn.” 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: JAN VERSCHUREN/FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Ongelofelijk wat 
 muzikanten op die 
leeftijd al presteren’

Yvonne Galama. Loes Geelen.

Carmen Poortvliet.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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mee maken. Veel mooier dan op de trompet. Die 
klinkt een stuk feller.” Yvonne Galama (16) van 
muziekvereniging Eendracht Maakt Macht uit 
Oudega: “Op de bugel kan ik mijn gevoel kwijt. 
Ik heb ooit trompet gespeeld, maar dat deed me 
niet zoveel. De bugel heeft een ronde en zachte 
klank. Ook de techniek spreekt me meer aan.” 
Loes Geelen (20) roemt vooral de muzikale 
mogelijkheden van de bugel. “De bugel heeft een 
mooie wollige toon. Daardoor ligt bij solostuk-

ken voor bugel vaak de nadruk op muzikaliteit. 
Het is mooi als je je daarop kunt onderscheiden.” 
De trompet spreekt bij vrouwen kennelijk veel 
minder tot de verbeelding. Te direct, te schel, te 
fel. Laat dat nou eigenschappen zijn waar Loek 
Sonnemans (18) van muziekvereniging Jong 
Nederland uit Asten juist wel wat mee heeft. “De 
trompet is een temperamentvol instrument. Je 
kunt er alle kanten mee op. Best wel lekker om 
met signaaltjes boven het orkest uit te komen.” 
Zou uit dit niet-representatief vergelijkend wa-
renonderzoek dan geconcludeerd mogen wor-
den dat de trompet een beetje de macho onder 

de blaasinstrumenten is? “Hmm”, zegt Loek na 
een seconde bedenktijd. “Misschien wel. Ik vind 
het powerspel in ieder geval best wel leuk.”
Over naar de orde van de dag. 45 solisten en 
ensembles streden in de prachtige Fentener van 
Vlissingenzaal in vijf divisies om de landstitels. 
Met een gemiddelde score van circa 85 punten 
mag je spreken over een kampioenschap van 
goed niveau. “Stuk voor stuk muzikanten waar 
je in een vereniging echt wel wat aan hebt”, kijkt 
Rob Goorhuis terug op de wedstrijd. Goor-
huis vormde samen met Durk Lautenbach het 
juryteam. “Ik sta er altijd van te kijken wat jonge 
muzikanten soms al presteren. We hebben af en 
toe onwaarschijnlijke dingen gehoord. Soms 

zaten we zelf te trillen 
op onze stoel.”
Twee solisten pikt 
Goorhuis er uit. 
Klarinettiste Janne 
Niese van harmonie 
Concordia uit Melick 
was de absolute 
topper. “Ongelofelijk 
hoe goed en gaaf dat 
optreden was. Ze 

miste werkelijk niets.” Ook hoornist Camiel 
Lemmens van harmonie Aurora uit Grevenbicht 
maakte veel indruk op de jury. Goorhuis: “Wat 
een talent! Zo volwassen van toon en intensiteit 
van spelen, dat kom je zelden tegen.” 
Dat waren de uitschieters. “Maar”, zegt Goor-
huis, “dat betekent niet dat de anderen niet 
meededen. Alle kandidaten boven de negentig 
punten zijn stuk voor stuk klasse muzikanten.” 
Zoals Loes Geelen, de kampioen in de eerste di-
visie op bugel. “Naast een prachtige toon had ze 
muzikaal een verhaal te vertellen. Ze wist als een 
van de weinigen te communiceren met de zaal.” 

Maar ook Rutger Mollema van Brassband Looft 
den Heer uit Beetgummermolen op es-cornet 
viel op. Goorhuis: “Zijn optreden was misschien 
niet helemaal perfect, maar je hoort zelden 
iemand op zo’n jonge leeftijd zo gaaf op dit moei-
lijke instrument spelen. Van een dwarsfluit mag 
je sommige dingen wel verwachten, maar een 
es-cornet vraagt fysiek zoveel meer. Ongelofelijk 
waartoe hij op die leeftijd al in staat is.”
Als het verschil in instrument zo groot is, rijst 

‘ Soms zaten we zelf te 
trillen op onze stoel’ 

KNMO-voorzitter Bart van Meijl 

huldigt Camiel Lemmens.

De juryleden Rob Goorhuis (links) 

en Durk Lautenbach.

Sven Smeets.

15



automatisch de vraag of het voor dit soort wed-
strijden zinvol is om een onderscheid te maken 
tussen koper- en houtinstrumenten. Goorhuis 
vindt het de moeite waard om daar eens over 
na te denken. “Met een jaar fluitles kun je al een 
aardig liedje spelen. Bij een koperinstrument 
duurt dat over het algemeen veel langer. Niet 
alleen moet je met die drie ventieltjes alles doen. 
Ook de structuur van het instrument vergt veel 
meer. Toonvorming via een riet of de rand van 
een gat, is heel anders dan wanneer je dat moet 
doen op de rand van een mondstuk. Dat vraagt 
om een veel grotere belasting voor de lippen. 
Per definitie zijn deze instrumenten veel lastiger 
voor een stabiele toonvorming.”
Zoals zo vaak op solistenwedstrijden verschenen 
ook nu weer kandidaten aan de start die het zich-
zelf extra lastig maakten. Werken uit een hogere 
divisie spelen, brengt onnodige risico’s met zich 
mee. Goorhuis doet een appel op de docenten 
om repertoire te kiezen dat binnen het vermo-
gen van de solist ligt. “De winnaars konden het 
gekozen werk heel gaaf spelen, waardoor ze 
muzikaal konden doen wat ze wilden. Maar als 
je met je stuk tegen het randje zit, wat toch veel 
deelnemers doen, komt het muzikale verhaal 
op de achtergrond. Docenten moeten goed 
nadenken over het repertoire dat ze voor hun 

leerlingen kiezen. Ze moeten hun muzikanten 
niet over de kop jagen.” Lagere puntenaantallen 
waren volgens Goorhuis vaak het gevolg van een 
verkeerde repertoirekeuze. “Als je de honderd 
meter gaat hardlopen met een rugzak van twin-
tig kilo op de rug weet je van te voren dat je niet 
gaat winnen. Kies dus wat speeltechnisch binnen 
de mogelijkheden ligt.”
Goorhuis concludeert verder dat de rol van de 
pianist onderschat wordt. Het samenspel tussen 

begeleider en solist kwam meerdere keren niet 
goed uit de verf. “In tegendeel zelfs”, merkt Goor-
huis op, “niet alle pianisten hebben hun solisten 
geholpen. Pianopartijen bij dit soort werken zijn 
vaak heel moeilijk. Pianisten die de partituur niet 

kunnen volgen, benadelen de solist. Als je daar 
gaat zitten, moet je het ook kunnen.”
Een ander opvallend aspect was dat de scores 
nogal ver uit elkaar lagen. Zeker voor een 
kampioenschap. Voor de titelstrijd waren de 

winnaars van de regi-
onale en provinciale 
kampioenschappen 
van de voormalige 
VNM-bonden en de 
solisten/ensembles 
met het hoogste 
aantal punten van de 
KNFM-concoursen 
uitgenodigd. Dat 
resulteert in een echt 
landskampioenschap 
met vertegenwoor-

digers uit alle delen van het land. Maar deze 
selectiekeuze houdt automatisch in dat niet in 
alle divisies ook de absolute top aan de start 
staat. Tal van muzikanten zaten nu thuis terwijl 
ze op grond van hun prestatie in de voorronde 
meer recht hadden om in Utrecht te starten dan 
sommige solisten die wel een uitnodiging had-
den ontvangen. Omdat ze toevallig in hun regio 
net niet de hoogste score hadden behaald. Aan 
de andere kant biedt afvaardiging op basis van 
een landelijk klassement ook geen garantie dat 
je alle toppers in de finale bij elkaar krijgt. Uit 
de uitslag van het NK mag namelijk worden op-
gemaakt dat tijdens de voorronden de lat niet 
overal in Nederland even hoog ligt. Goorhuis 

Extra prijzenpakket voor NK Blazers
De KNMO wil de deelname aan het NK Blazers stimuleren met een extra prijzenpakket. Loes Geelen kreeg voor 

haar zege in de eerste divisie een solo-optreden met de Marinierskapel van Koninklijke Marine aangeboden. 

Fluitiste Kim Sweerts mag voor haar tweede plaats in de eerste divisie solistisch optreden met een orkest in 

de concertserie AdeZi. Janne Niesse (vierde divisie, klarinet), Camiel Lemmens (derde divisie, hoorn) en Bas 

Lodewijks (eerste divisie, altsaxofoon) wonnen een masterclass bij een hoofdvakdocent aan het Sweelinck 

Conservatorium in Amsterdam.

‘ Kies dus wat speel
technisch binnen de 
mogelijkheden ligt’

Tommy Camps.

Janne Niese met pianobegeleiding van haar moeder.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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zegt er het volgende over. “Wie uitgenodigd 
wordt voor een kampioenschap zou eigenlijk 
in staat moeten zijn om 85 punten te behalen. 
Best wel veel kandidaten bleven onder die sco-
re. Dat heeft te maken met de manier waarop 
gejureerd wordt. Ik heb het gevoel dat hier en 
daar te hoge punten worden gegeven. Ik ben er 
een absolute voorstander van om kinderen aan 
te moedigen. Maar te veel punten geven, is niet 
aanmoedigen. Dat is juist ontmoedigen. In zeer 
uitzonderlijke gevallen, zoals bij Janne Niese, 
ontkom je er niet aan. Maar zeker voor jonge 
muzikanten moet er nog ruimte overblijven 
om verder te kunnen groeien. Dat bereik je niet 

met een score waar ze niet meer overheen ko-
men.” Goorhuis pleit voor maatregelen die over 
de hele linie kunnen zorgen voor meer eenheid 
in de beoordeling van solistenwedstrijden. 
De KNMO zou wat hem betreft eens kritisch 
moeten kijken naar de lijst van juryleden. 
Die is volgens Goorhuis te omvangrijk om de 
beoordeling landelijk op één lijn te krijgen. 
“Sommige juryleden beoordelen diverse keren 
per jaar solistenwedstrijden, andere misschien 
hooguit één keer in de twee jaar. Zo krijg je 
nooit een standaard. Het zou niet verkeerd zijn 
om eens schoon schip te maken. Een nieuwe 
lijst samenstellen met mensen die dat werk echt 

heel goed kunnen. Als de lijst kleiner is, kun je 
die mensen ook eens bij elkaar brengen om bij-
voorbeeld aan de hand van een matrixsysteem 
gezamenlijk een standaard af te spreken.” 

Zie voor de uitslag de uitslagenpagina’s elders in 

deze uitgave.

Fenna van Gorp.

Prijsuitreiking in de derde divisie.

Thom Roosen op het podium de 

Fentener van Vlissingenzaal van 

het Utrechts Conservatorium.
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Koninklijke harmonie en showgroep St. Remi in Baarle-Hertog/Nassau, 
opgericht in 1908, bestaat uit een harmonieorkest, een slagwerkgroep en 
een majorettepeloton.

Voor het harmonieorkest 
zijn wij op zoek naar een dirigent(e)

Ons orkest bestaat uit ca 30 leden. Het orkest repeteert op vrijdagavond 
van 20.00 tot 22.00 uur in het Cultureel Centrum te Baarle-Hertog/Nassau.
Onze vereniging is aan Nederlandse zijde aangesloten bij de Brabantse Bond  
van Muziekverenigingen (BBM) en aan Belgische zijde bij de Vlamo. De har-
monie speelt in Nederland in de 4e divisie en in Belgie in de eerste afdeling.

Wij zoeken:
Een enthousiaste dirigent(e):
- met, bij voorkeur, een afgeronde directie-opleiding;
- met een ruime muzikale ervaring;
- die de juiste balans weet te vinden tussen plezier en professionaliteit;
- die motiverend en inspirerend is voor zowel jong als oud;
- met een gevoel voor het verenigingsleven;
-  die samenwerking met de andere afdelingen van de vereniging niet uit de 

weg gaat.

sollicitatie:
Bent U die enthousiaste dirigent naar wie wij op zoek zijn? Stuur dan voor 
1 december 2014 uw sollicitatie met CV naar stremi@hotmail.com
Een proefdirectie maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Voor meer informatie kunt U contact opnemen met 
Remi Tuijtelaars (voorzitter) tel. +31611959389

ONCE IN ROYAL ONCE IN ROYAL ONCE IN ROYAL 
DAVID’S CITYDAVID’S CITY

JOS VAN DE BRAAK, DIRIGENT
RAOUL STEFFANI, BARITON

ZUID NEDERLANDS CONCERTKOOR

ONCE IN ROYAL ONCE IN ROYAL 
CONCERTZAAL TILBURG

23 DECEMBER 2014, 20.30 UUR 

JOS VAN DE BRAAK, DIRIGENT
RAOUL STEFFANI, BARITON

ORKESTORKEST
ZUIDJOS VAN DE BRAAK, DIRIGENTZUIDZUIDJOS VAN DE BRAAK, DIRIGENT

KAARTEN

VERKOOP VIA  

WWW.

ORKESTZUID.NL



Minister Bussemaker heeft de Tweede Kamer 
in een brief laten weten dat basisscholen de 
komende jaren via het Fonds voor Cultuurparti-
cipatie een beroep kunnen doen op een regeling 
om de muzikale kennis en deskundigheid van 
leerkrachten bij te spijkeren. Scholen kunnen 
daarbij samenwerken met partijen uit het 
muziekveld, zoals muziekscholen, harmonieën, 
brassbands, fanfares, orkesten en poppodia. Het 
rijk zet voor deze regeling tot 2020 25 miljoen 
euro opzij. Het streven is om in samenwerking 
met private partijen nog eens 25 miljoen bijeen 
te brengen voor dit doel.

De KNMO en Kunstconnectie (de brancheorgani-
satie van de centra voor de kunsten in Nederland) 
schrijven in een reactie aan de minister blij te zijn 
met deze impuls voor cultuuronderwijs. De beide 
organisaties onderstrepen de visie van de minister 
dat goed cultuuronderwijs van groot belang is voor 
de ontwikkeling van kinderen. “We zijn bijzonder 
verheugd over het elan en de daadkracht die uit uw 
brief spreken en dat het brede politieke en maat-
schappelijke draagvlak zich nu heeft vertaald in 
plannen om zoveel mogelijk kinderen in aanraking 
te brengen met muziek”, schrijven de KNMO en 
Kunstconnectie in een gezamenlijke reactie.

Tegelijkertijd stellen de koepelorganisaties dat 
muziekonderwijs niet ophoudt bij 12 jaar. In 
hun brief aan de minister stellen de KNMO en 
Kunstconnectie dat de muzikale vorming van 
kinderen in het primair onderwijs een goede ba-
sis moet vinden. Beide organisaties willen echter 
nog een stapje verder gaan. Ze wijzen erop 
dat de verdere ontwikkeling veelal buiten het 
klaslokaal plaatsvindt. Daarom is het van groot 
belang dat overal in het land voorzieningen zijn 
waar jongeren deze aansluiting kunnen vinden. 
De organisaties constateren echter dat dit haaks 
staat op de ontwikkelingen in de praktijk. Door 
ingrijpende bezuinigingen van gemeenten 
verslechtert de lokale infrastructuur in snel 
tempo. De KNMO en Kunstconnectie geven 
aan voor dit hiaat een concreet plan te hebben 
ontwikkeld, passend bij moderne vormen van 
ondernemerschap en burgerkracht. Ze nodigen 
de minister uit om hierover van gedachte te 
wisselen. “Het leren in muziek stopt natuurlijk 
niet als kinderen naar het voortgezet onderwijs 
gaan”, zeggen de KNMO en Kunstconnectie in 
de brief. “Het is bekend dat juist de jaren tussen 
13 en 24 beslissend zijn in de ontwikkeling 
van cultureel burgerschap. Actieve participa-
tie vormt daarin voor heel veel jongeren een 
essentiële schakel. Deze groep jongeren heeft 
faciliteiten en ondersteuning nodig, juist in de 
ontwikkeling die zij zelf kiezen. We denken dat 
dit het moment is om het bestaande stelsel van 
buitenschools muziekonderwijs te herzien. We 
zien goede mogelijkheden om, samen met u, de 
impuls voor goed muziekonderwijs breder uit te 
rollen, over meer leeftijdsgroepen en meerdere 
disciplines en met landelijke dekking. Graag 
treden wij daarover met u in overleg.” 

De KNMO en Kunstconnectie willen met minister Bussemaker 

van OCW om de tafel gaan zitten om het bestaande stelsel 

van buitenschools muziekonderwijs te verbeteren. Dat staat in 

de reactie van de beide organisaties op het besluit van de mi-

nister om de komende jaren 25 miljoen euro te investeren in de 

kwaliteit van het muziekonderwijs.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

KNMO: structuur 
 muziekonderwijs 
moet op de schop

Volgens de KNMO houdt muziekonderwijs niet op bij de basisschool.

ALGEMEEN NIEUWS
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Ere wie ere toekomt, het was gemeenteraadslid 
Tjeert Poelman (CDA) die met het idee op 
de proppen kwam. “Ik had bij het Rotterdams 
Filharmonisch Orkest een vergelijkbaar initiatief 
gezien en vroeg mij af of we ook in Assen in staat 
zouden zijn om twee totaal verschillende takken 
van sport met elkaar te verbinden.” De gemeente 
Assen heeft sensortechnologie als economisch 
speerpunt gekozen. In samenwerking met de 

provincie heeft de gemeente de projectorgani-
satie Sensorcity kunnen inrichten, een samen-
werkingsverband met een laboratoriumfunctie 
waarbij allerlei toepassingsmogelijkheden van 
sensortechnologie getest worden. Poelman: “We 
hebben een pilot gehad waarbij Asser brand-
weerlieden dankzij sensoren in de schoenen 
optimaal traceerbaar zijn tijdens bluswerkzaam-
heden. En voor dementerende ouderen werden 

knuffelrobots ontwikkeld, die reageren op 
beweging.” Toen Poelman in 2012 sensortech-
noloog Maurice Tax in contact bracht met het 
management van KMK JWF - waarbij later ook 
dirigent Tijmen Botma aanschoof - passeerden 
allerlei artistieke mogelijkheden van sensortech-
nologie de revue.  
 
In samenwerking met het jaarlijks Axis Festi-
val, een podiumfestival met de stad Assen als 
natuurlijk decor voor acts van professionele 
podiumkunstenaars, werd het Sensorconcert als 
festivalproloog geprogrammeerd in theater De 
Nieuwe Kolk. Ondanks de lage toegangsprijs 
gaven slechts weinig Assenaren acte de présence 
bij de première-uitvoering. De geplande vervol-
guitvoeringen kwamen hierdoor te vervallen. 
Jammer, want geafficheerd als een Concert voor 
militaire kapel, dj en sensoren bleek het concept 
veel meer te zijn dan een concert. Het had ook 
een educatief element. Voorafgaand aan het 
concert werden in de lobby van het theater drie 
sensortechnieken met medewerking van gele-
genheidsensembles van KMK JWF-muzikanten 
gedemonstreerd en toegelicht.  
Tijdens het spelen van een Humoreske van de 
Joodse componist Alexander Zemlinsky werden 
de klanken van het blaaskwintet van hobo, klari-
net, fagot, hoorn en fluit omgezet naar elektri-
sche pulsen, via een zogeheten spectrumequali-

In de serie Concert van de Maand richt Klankwijzer de schijnwerper op 

 concerten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke 

invulling of een bijzondere aanleiding. In deze editie een reportage van een 

kleurrijk cross-overproject waarbij de Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem 

Friso (KMK JWF) met de toepassing van sensortechnologie de verbondenheid 

met de  provincie Drenthe en de stad Assen in het bijzonder onderstreepte.  

TEKST: JEANNET BOVERHOF
FOTO’S: SAKE ELZINGA PHOTOGRAPHY

Sensortechnologie als 
artistieke verbreding

Piet Durk Meijer op de bevroren trombone.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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zer. De projectie daarvan gaf een extra dimensie 
aan het overigens zeer muzikale optreden. Het 
publiek keek gebiologeerd naar het kleurenspel 
op de muur.  
Hoe snel koperblaasinstrumenten opwarmen tij-
dens het musiceren, werd duidelijk gemaakt bij 
een warmtesensordemonstratie. De warmteca-
mera werd gericht op de trombone, de trompet-
ten en de tuba en vertoonde aan het begin van 
het recital van het koperensemble veel blauwe, 
koude kleuren. Allengs kleurde de projectie op 
de muur meer richting rood en geel, niet alleen 
van de instrumenten maar ook van (sommige) 
gezichten. “Wilt u informatie over hoe men 
een warmtemeter inzet voor het testen van de 
isolatie van uw woonhuis, neem dan vooral 
contact op met de gemeente Assen”, voegde Tax 
er wervend aan toe.  
Tijdens een derde demonstratie stond beweging 
centraal. Armbewegingen van de dirigent resul-
teren eveneens in een fascinerend schouwspel 
tijdens een kort optreden van de saxofoonsectie 
met het combo. Baritonsaxofonist Rudy Direks 
schreef een speciaal arrangement van Ella 
Fitzgerald’s Satin Doll voor deze gelegenheid. 
De dirigeerstijl van Tijmen Botma werd feilloos 
‘vertaald’ naar een kleurrijk spel van lijnen, 
golven en cirkels op de muur. Zo demonstreerde 
hij de techniek van leap motion. 
Alle sensortechnieken werden na de pauze ook 
op het grote orkestpodium live gedemonstreerd. 
De artistieke leiding van KMK JWF had Thomas 
Doss’ compositie NYX geselecteerd. In vier 
delen wordt hierin het ontstaan van het heelal 
muzikaal verbeeld. Oergodin van de nacht Nyx 
inspireerde Doss tot het maken van een gelijk-
namig werk waarbij de vier elementen licht, 
aarde, water en vuur centraal staan. De muzikale 
sfeerbeelden werden ondersteund door prima 
solistische inbreng van fluit, euphonium en 

sopraansaxofoon. Tijdens het laatste deel - Aard 
e- wandelde dj Kay Wilder, artiestennaam van de 
31-jarige Herman-Jan Wildervank uit Leeuwar-
den, het podium op naar zijn draaitafel. In de 
dancescéne is hij bekend om zijn gevarieerde 
‘progressive trance sound’. Het publiek reageer-
de verrast op zijn muzikale - vooral ritmische 
- inbreng. Een inbreng die ook weer vertaald 
werd naar het projectiescherm achter het orkest. 
Aangemoedigd door dj, dirigent en muzikanten 
kwamen de luisteraars los. Tijdens het slotstuk 
had Kay Wilder eveneens een opvallende rol als 
orkestlid. In “het meest bewerkte klassieke werk 
aller tijden”, aldus de speaker, voegde Wilder 
zijn elektronische tranceritmes en klankkleuren 
toe. Zo ontstond er een gloednieuwe uitvoering 
van De Grote Poort van Kiev, het laatste deel 
van de Schilderijententoonstelling van Modest 
Moussorgski. Ondanks enkele -misschien wel 
onvermijdelijke - ongelijkheden in het overne-
men van tempi, had de combinatie van beide 
klankkleuren een grote theatrale impact. Rond-

uit spectaculair was ‘de act met de vrieskast’. 
Trombonist Piet Durk Meijer kreeg voorafgaand 
aan zijn solo-optreden met Erroll Garner’s Misty 
handschoenen aangereikt. Hij nam zijn tot -20 
graden bevroren trombone ter hand voor een 
demonstratie van een warmtebeeldcamera. 
Wonderlijk dat een koperinstrument bestand is 
tegen zo’n behandeling, maar het zal aan het vak-
manschap van de solist te danken zijn dat Misty 
subliem vertolkt werd. Ondertussen verkleurde 
het filmbeeld van de bevroren trombone van 
blauw, via geel naar rood.  
 
Met deze voorstelling bewijst de KMK JWF 
een cross-overexperiment aan te durven en te 
kunnen. Het is te hopen dat er bij de voorge-
nomen reprise in 2015 nadrukkelijker ingezet 
wordt op concertpromotie. Zodat meer 
concertgangers de vernieuwende kant van het 
orkest leren waarderen en - en passant - kennis 
maken met de artistieke mogelijkheden van 
sensortechnologie.  

In de serie Concert van de maand belicht Klankwij-

zer bijzondere concerten of optredens met opmer-

kelijke cross-overs, medewerking van verrassende 

(professionele) solisten, gebruik van bijzondere 

(niet-eigen) instrumenten of een opvallende 

programmakeuze. Ook concerten met een zeer 

lange traditie, een bijzondere aanleiding of bij een 

opmerkelijke gelegenheid zijn welkom. Datzelfde 

geldt voor originele of aansprekende manifestaties 

om de interesse van de jeugd te wekken voor de 

amateurmuziek. Stuur tips voor deze rubriek tijdig 

naar: redactie@klankwijzer.nl.

De KMK JWF kreeg versterking van dj Kay Wilder. 

Muziek van de KMK JWF vertaald in een kleurrijk spel van lijnen, golven en cirkels. 
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Prominente Limburgers zoals orkestlei-
der en violist André Rieu, oud-politicus en 
oud-KLM-directeur Camiel Eurlings, Rowwen 
Hèze-voorman Jack Poels, Nieuwsuur- en Col-
lege Tour-presentator Twan Huys, schrijver Ton 
van Reen, actrice Hadewych Minis en bisschop 
Frans Wiertz vertellen in het boek Limburg in 
beeld, harmonie- en fanfareorkesten hun persoon-
lijke herinneringen aan de blaasmuziek. Maar 
de jubileumuitgave van de Limburgse Bond van 
Muziekgezelschappen (LBM) is vooral een boek 
voor en door de 285 Limburgse harmonieën, 
fanfares en brassbands. Aan de hand van ruim 
300 door crowd sourcing vergaarde foto’s en 
verhalen van muzikanten wordt de maatschap-

pelijke betekenis van de Limburgse blaasmuziek 
in beeld gebracht.  Door het inscannen van 
QR-codes op mobiele telefoon of tablet wordt 
de lezer bij vijftig foto’s rechtstreeks doorgelinkt 
naar bijbehorende geluidsfragmenten en YouTu-
be-filmpjes op het internet. Zo biedt Limburg in 
beeld, harmonie- en fanfareorkesten de lezer 192 
pagina’s lees-, kijk- en luisterplezier. 

“Blaasmuziek is een onderdeel van de Limburgse ziel.” Zo beschrijft Theo Bovens, gouverneur van 

de provincie Limburg, in de multimediale uitgave Limburg in beeld, harmonie- en fanfareorkes-

ten de betekenis van de blaasmuziek in Limburg.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

75 jaar Limburgse blaasmuziek 
in woord, beeld en geluid

Limburg in beeld, harmonie- en fanfareorkesten, 
uitgegeven door uitgeverij B for Books, is voor 

9,95 euro te koop bij iedere boekhandel. Gouverneur Theo Bovens met het eerste 

exemplaar van het LBM-boek.

BLAASMUZIEK NIEUWS
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Hoe ziet de toekomst van de marswedstrijd er 
uit? Kan het One World System (OWS), dat met 
de drie kernvragen ‘Wat zie ik?’ (visueel), ‘Wat 
hoor ik?’ (muziek) en ‘Wat doet het met mij?’ 
(General Effect) vooral inspeelt op de belevings-
wereld van deze tijd, de traditionele marssecties 
een positieve boost geven? “Absoluut”, stellen de 
voorstanders. “We kijken nu wel of de voetjes 
gelijk gaan en of de muziek mooi klinkt, maar 
het belangrijkste - wat doet het met me - wordt 
niet beoordeeld.” “Niet aan beginnen”, roepen 
de tegenstanders. “Meten van een abstract 
gegeven als beleving brengt juryleden in een 
lastig parket. Bovendien is het gevaar aanwezig 
dat de traditie van de mars hiermee verloren 
gaat. Marswedstrijden worden nu al minder 
bezocht. Mogelijk werp je hiermee nog eens een 
extra drempel op.” Aan interessante gesprekstof 
voor levendige discussies geen gebrek. Vooral 
het nieuwe beoordelingssysteem OWS neemt 
zaterdag 22 november een prominente plaats in 

Kan het One World System (OWS) een meerwaarde hebben tijdens marswed-

strijden? Hebben slagwerkensembles nog wel behoefte aan een repertorium? 

Moeten showkorpsen door het OWS nu plotseling allerlei elementen invoeren die 

eigenlijk niet passen bij hun aard? Zo maar een greep uit de onderwerpen die 

zaterdag 22 november op tafel komen tijdens het Nationaal Congres Show, Mars 

en Percussie (SMP) in Eemnes.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

OWS prominent op 
de agenda tijdens 
SMP-congres 

Tijdens het SMP-congres staat de toekomst van de podiumwedstrijden op de agenda. 
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op de agenda van het Nationaal Congres Show, 
Mars en Percussie in Eemnes. Tijdens diverse 
parallelsessies discussiëren vertegenwoordigers 
van showbands, slagwerkgroepen en tamboer-
korpsen over actuele inhoudelijke thema’s.

Jaarlijkse congressen voor alle sectoren in de ama-
teurmuziek moeten onder de nieuwe landelijke 
organisatie uitgroeien tot bruisende inspiratie-
bronnen voor nieuwe inhoudelijke impulsen. 
De showsector is al vijftien jaar bekend met dit 
fenomeen. Het Nationaal Showcongres is van 
oudsher een platform voor informatieoverdracht 
en kennisuitwisseling voor instructeurs, dirigen-
ten, arrangeurs en choreografen van showbands. 
De laatste jaren heeft het congres aan betekenis 
gewonnen. Het is meer dan alleen een gezellig 
samenzijn van vakbroeders om lekker bij te klet-
sen over ditjes en datjes. Het geeft het werkveld 
alle gelegenheid om ontwikkelingen in de sector 
kritisch tegen het licht te houden. Voor muzikale 
beleidmakers doet het symposium dienst als 
klankbord voor nieuwe initiatieven. 

Als gevolg van de nieuwe doelgroepenindeling 
schoof de slagwerksector vorig jaar aan bij 
het showcongres en veranderde de naam in 
Nationaal Congres Show, Mars en Percussie. 
Cees Beerens, voorzitter van de doelgroep SMP, 
hoopt dat ook het artistiek kader van mars- en 
slagwerkkorpsen het belang van het congres 
vlug onderkent en voor deze bijeenkomst een 
gaatje vrijhoudt in de agenda. “De KNMO is 
meer dan ooit een ledenbelangenvereniging”, 

zegt Beerens. “Voor de bestuurders is het van 
groot belang om te horen wat er binnen de 
verenigingen leeft. Het nationaal congres is daar 
de gelegenheid bij uitstek voor.”

Zo praten vertegenwoordigers van de slagwer-
kensembles tijdens een rondetafeldiscussie over 
de toekomst van de podiumwedstrijden. Ook 
hierbij zal de mogelijke invoering van het OWS 
een heikel thema zijn. In het verlengde van deze 
discussie kun je je bovendien afvragen of het 
hanteren van een repertorium nog wel zinvol 
is. De vertegenwoordigers in deze discipline 
worden verder uitgedaagd om hun visie te geven 
over een eventuele invoering van een concertdi-
visie boven de huidige eerste divisie. 

Het OWS laat ook de sectie show nog steeds niet 
los. Discussies over het nieuwe beoordelingssys-
teem zijn ruim een jaar na de invoering nog altijd 
aan de orde van de dag. Daarbij gaat het niet 
zozeer om de systematiek op zich, maar vooral 
om de vraag hoe ermee om te gaan. Met name de 
beoordelingsrubriek General Effect - het meest 
subjectieve criterium binnen het OWS - werpt 
de nodige vragen op. Korpsen zijn druk op zoek 
om hiervoor een succesformule te vinden. Maar 
gebeurt dat niet te geforceerd? Hoe ver willen 
showkorpsen gaan om vooral maar te kunnen 
scoren? Zijn ze bereid om omwille van de pun-
ten elementen in hun programma in te bouwen 
die indruisen tegen hun natuur? Slaan sommige 
daar niet te ver in door? Is het eigenlijk wel 
nodig om in de jacht op prijzen zich met allerlei 

artistieke kunstgrepen in bochten te wringen? 
“We moeten er voor waken dat zich dit tegen de 
clubs gaat keren”, waarschuwt SMP-voorzitter 
Cees Beerens. 

Wat komt er nog meer op tafel? Het Wereld Mu-
ziek Concours kijkt terug op de organisatorische 
aspecten van het WMC 2013. Artistiek manager 
Harrie Reumkens vertelt verder over het jeugd-
kamp dat het WMC volgend jaar op touw zet. 
Voor de showsector is er een demonstratie over 
hoe de inzet van software voor het schrijven van 
choreografieën resulteert in effectievere en effi-
ciëntere repetities. Aaltje van Zweden (de vrouw 
van dirigent Jaap van Zweden) vertelt namens de 
stichting Papageno over het werken met kinde-
ren met autisme, ADHD, ADD, etc. Ze legt uit 
hoe verenigingen hierop kunnen inspelen zodat 
ook deze jongeren de mogelijkheid krijgen om 
in groepsverband muziek te maken.  

Inschrijven voor 
SMP-congres
Het Nationaal Congres Show, Mars en Percus-

sie wordt gehouden op zaterdag 22 november 

in Hotel De Witte Bergen, gelegen aan de A1 

(Amersfoort-Amsterdam) ter hoogte van Eemnes/

Laren. Het congres start om 11.00 uur en duurt 

tot circa 16.00 uur. Aanmelden kan uitsluitend 

via de site van de KNMO: www.knmo.nl/doel-

groepen/mars-show-percussie/nationaal-con-

gres-mars-show-en-percussie-slagwerkensembles.

Met zwarte broeken een tunnel inlopen om er vervolgens met witte pantalons uit te komen. Is dit wat het OWS bedoelt met General Effect?
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In deel 1 van onze miniserie over crowdfunding 
is aandacht besteed aan de campagne van de 
heren van het trombone-ensemble LowBras-
sConnection, een groep van acht professionele 
trombonisten uit het oosten van het land. De 
doelstelling om een bedrag van 3500 euro bij 
elkaar te verzamelen met een crowdfunding-
campagne via Voordekunst.nl. werd voor tachtig 
procent gehaald. Dit bedrag was nodig voor de 
financiering van een compositieopdracht annex 
première-uitvoering met medewerking van een 
buitenlandse solist. “Dat minimum percentage is 
verplicht, anders moet je alle inleg terugstorten. 
Maar gelukkig bleek dat niet nodig”, blikt Berjan 
Morsink terug. Morsink en zijn trombonevrien-
den duwden de teller uiteindelijk met hulp van 
vrienden, familie en kennissen zelf naar de tach-
tig procent. “We hadden gehoopt dat we ook - 
voor ons - onbekende mensen via crowdfunding 
zouden bereiken. Maar dat is helaas niet gelukt.” 
De twee geplande concerten The Sound after de 
Oilwar zijn geen moment in gevaar geweest. “Al-
les was al vastgelegd, locaties, solisten, composi-
tieopdracht. We konden niet meer terug, al zou-

den we willen. Dus we wisten dat we een risico 
namen met deze campagne op Voordekunst.nl. 
Maar als je iets bijzonders wil neerzetten, moet 
je er wat voor over hebben.” Het concert werd in 
juni in twee edities uitgevoerd, in Enschede en 
Amsterdam, voor een vijftigkoppig publiek in 
totaal. Je kunt je afvragen of het de moeite waard 

geweest is om zoveel tijd te investeren in de hele 
aanmeldprocedure rondom een crowdfunding-
procedure. “Ach, niet geschoten is altijd mis, dus 
misschien doen we het een volgende keer wel op 
dezelfde manier”, blikt Morsink terug.  

Stichting Talentenloods is initiatiefnemer van 
zes Open Podium Avonden voor de jeugd vanaf 
12+ in Leidschendam-Voorburg. Angelique 

Schipper is de coördinator en presentator van 
deze avonden. Voor de organisatie daarvan is 
een aantal fondsen aangeschreven. “Draagvlak 
is het toverwoord. Als fondsen niet voldoen-
de overtuigd zijn dat een cultureel project 
voorziet in een behoefte, zijn ze minder 
geneigd om bij te dragen. Ook wij hadden in 

eerste instantie een afwijzing van Fonds1818 
omdat onze gemeente niet bijdroeg , maar we 
hadden helemaal geen aanvraag ingediend bij 
de gemeente omdat we in de veronderstelling 
waren dat er geen budget was voor culturele 
projecten. Inmiddels hebben we een gesprek 
met de gemeente gehad en alsnog ons project 
ingediend. Naast het aanvragen van subsidie bij 
fondsen besloten we om ons enthousiasme in 

In de huidige crisistijd, waarin bezuinigingen op cultuur aan de orde van de dag 

zijn, is het voor verenigingen, ensembles en orkesten lastig om de jaarlijkse begroting 

rond te krijgen. Om nog maar te zwijgen van de financiering van leuke projecten, 

zoals een cd- productie, een bijzonder concert of een compositieopdracht. Crowd-

funding is een relatief nieuw begrip in de wereld van de financiering. Maar hoe werkt 

het? Wat moet je er voor doen en laten, om er succesvol mee te zijn binnen de we-

reld van de blaasmuziek? Deel 3 (slot) van onze miniserie over crowdfunding.

TEKST: JEANNET BOVERHOF • ILLUSTRATIE: DENNIS VERGOOSSEN

Crowdfunding in de 
blaasmuziek:  
lucratief alternatief?

‘Slechts de helft van de crowd-
fundingcampagnes slaagt’
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beeld te brengen via een crowdfundingcampag-
ne  op Voordekunst.nl.” In een wervend filmpje 
houden Angelique Schipper en Janine van Oost 
(de voorzitter van Talentenloods) een jonge 
trompettist staande die op de fiets langs komt. 
Het tweetal stelt hem een podium in het voor-
uitzicht. Daar kan hij zijn kunsten voor publiek 
vertonen. Dat lijkt hem wel wat.  
Het bijbehorend rijtje aan tegenprestaties op 
www.voordekunst.nl vermeldt onder andere 
dat je (à raison van 75 euro) als VIP onthaald 
en (desgewenst) vereeuwigd wordt op één van 
de zes avonden. Het totale streefbedrag is met 
duizend euro niet hoog en niet cruciaal voor 
het doorgaan van de open podiumavonden. 
“Het heeft wel ontzettend veel tijd en energie 
gekost, maar we hebben er geen spijt van”, vertelt 
Angelique. “Zelfs al zouden we het streefbedrag 
uiteindelijk zelf moet overmaken aan Voor-
dekunst.nl, dan nóg is het voor ons waardevol 
geweest. Het opzetten van zo’n campagne dwingt 

je namelijk om goed na te denken over hoe je je 
project wilt presenteren en wat de meerwaarde 
ervan is voor je deelnemers en je publiek en 
mensen actief te benaderen. Uiteindelijk zit het 
succes van crowdfunding waarschijnlijk in het 
meerdere keren actief benaderen van potentiële 
sponsors.”
Niet alle crowdfundingprojecten zijn even 
succesvol, als je alleen naar de meterstand van de 
donaties kijkt. Het is wel een nuttige stok achter 
de deur om de meerwaarde van je project plan-
matig en professioneel over/voor het voetlicht 
te brengen. Wereldwijd slaagt minder dan vijftig 
procent van de projecten erin om het benodig-
de geld op te halen. Die harde realiteit lezen 
we in het nieuwste whitepaper Crowdfunding 
for non-profits. Bereiken, boeien en bewegen 
is de uitdaging. De belangrijkste faalfactoren 
bij crowdfunding zijn het stellen van een niet 
haalbaar doelbedrag, het onvoldoende duidelijk 
maken van de urgentie van een project, een te 

klein eigen netwerk en onvoldoende aandacht 
en communicatie vanuit de initiators. Vooral 
dat laatste onderstreept dat crowdfunding ook 
gewoon hard werken is en zeker geen manier om 
met weinig inspanning fondsen te werven.
 
Een veel voorkomende tegenprestatie bij crowd-
fundingcampagnes in de cultuur is dat de gulle 
gever alvast één of meerdere kaartjes koopt voor 
het te financieren concert of evenement. En die 
vijver aan potentiële gevers mag dan - dankzij de 
social media - oneindig groot zijn, het is de kunst 
om mensen zodanig te interesseren voor je pro-
ject dat ze overgaan tot actie. En die mensen vind 
je uiteindelijk toch vaak in je eigen kring van 
real life of online vrienden, kennissen, familie, 
collega’s, studiegenoten, buren, etc. Deze vorm 
van ‘friendraising’ in een groot persoonlijk net-
werk van initiatiefnemers is misschien wel een 
doorslaggevende succesfactor voor innovatieve 
culturele projecten op zoek naar geld.  
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Op een projectievloer is te zien hoe de drum- en 
showband Adest Musica uit Sassenheim op mu-
ziek van het WMC-optreden de letter A loopt. 
Zes rijen, ieder bestaande uit acht verlichte 
rondjes, bewegen op de maat van de muziek 
in voorwaartse richting. Pijltjes markeren de 
afgelegde route. Fascinerend om te zien is hoe 
de lampjes bochten en counters ‘doorlopen’. Als 
je er op de tribune live naar kijkt, sta je er niet 
direct bij stil. Maar door het marsoptreden van 
een muziekkorps op deze manier te visualiseren, 
ontdek je dat er een met wiskundige precisie 
uitgedokterd systeem achter schuil gaat. En dat 
is nu precies wat Ruben Stellingwerf met zijn 
project hoopt te bereiken. “Rondom het begrip 
marskorpsen hangt bij veel mensen een suffig en 
oubollig beeld”, vertelt hij. “Door de loopbewe-
gingen in de vorm van een lettertype duidelijk 
zichtbaar te maken, geef ik het publiek een 
andere kijk op marcherende muziekkorpsen. 
Ik hoop dat hierdoor meer waardering ontstaat 
voor deze traditie.”

Ruben Stellingwerf studeerde deze zomer af als 
grafisch ontwerper aan de ArtEZ Hogeschool 
voor de kunsten in Zwolle. Voor zijn afstudeer-
project ontwierp hij een lettertype gebaseerd 
op de loopbewegingen van marskorpsen. “Toen 
ik acht jaar was, liep ik voor het eerst met een 
trommel mee bij harmonie De Vooruitgang uit 
Norg. Vanuit mijn passie voor muziekkorpsen 
is het project Voorwaarts Mars, lettertype voor 
muziekkorpsen ontstaan.”

De showkorpsen Adest Musica Sassenheim, 
Floraband Rijnsburg, van Limburg Stirum Band 
Wezep en de Rijnmondband Schiedam stonden 
model voor het project. Op een projectievloer is 
een visualisatie te zien waarbij deze korpsen op 
ware snelheid hun eigen initiaal ‘lopen’. Ruben: 
“Het idee is vorig jaar gaan spelen na bezoeken 
aan de Nationale Taptoe en Taptoe Groningen. 
Daarna ben ik me helemaal gaan verdiepen in 
het onderwerp. Ik heb onder andere muzikanten 
van de vier genoemde verenigingen geïnterviewd 

voor algemene informatie. Ook heb ik de dvd’s 
van het WMC 2013 bestudeerd. Vervolgens heb 
ik de WMC-mars van Kunst & Genoegen Leiden 
omgezet in een animatie. De muzikanten worden 
voorgesteld door bolletjes die op ware snelheid 
bewegen. Elementen zoals bochten en counters 
pikte ik eruit. Zo ben ik letters gaan maken.”
Het lettertype Voorwaarts Mars is te complex 
en te moeilijk leesbaar als font voor teksten. Het 
kan wel gebruikt worden als onderdeel van de 
huisstijl bij activiteiten van muziekkorpsen. Bo-
vendien hoopt Ruben muziekkorpsen te vinden 
die een of meerdere letters daadwerkelijk een 
keer gaan lopen. “Het lettertype is ontworpen 
aan de hand van een yardlijnenveld. Die lijnen 
heb ik omgezet naar een raster. Op deze manier 
kunnen de letters daadwerkelijk gelopen wor-
den. Het lijkt mij echt te gek om voor promotie-
doeleinden een video te maken terwijl een korps 
een of meerdere letters loopt.” 

Het publiek bewust naar de loopbewegingen van marskorpsen 

laten kijken. Dat hoopt Ruben Stellingwerf  te bereiken met het 

door hem ontworpen lettertype Voorwaarts Mars. De 24-jarige 

grafisch ontwerper en slagwerker won met zijn project de ArtEZ 

Academieprijs.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: MARJOLEIN BARTELS • ILLUSTRATIE: RUBEN STELLINGWERF

Een letterlijke kijk 
op marskorpsen

Meer achtergrondinformatie over het project van 

Ruben Stellingwerf: www.rubenst.nl.
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Het Brabantse Vierlingsbeek is in de ban van 
Symphonica in Sporto. Het hele jaar door orga-
niseren sport- en cultuurverenigingen samen 
beweegactiviteiten voor jong en oud. Alle 25 ver-
enigingen uit Vierlingsbeek en Groeningen (sa-
men 3.000 inwoners) doen mee met het project 
dat tot doel heeft om zoveel mogelijk inwoners 
uit hun luie stoel te krijgen. De inspiratiebron 
voor het project vormde de Brabantse Dorpen-
derby 2014. De provincie Noord-Brabant wil 
met dit initiatief inwoners stimuleren hun dorp 
door middel van sport en beweging leefbaarder 
te maken. Dat bracht de Vierlingsbeekse dorps-
raad op het idee om in het kader van dit project 
de lokale sport- en cultuurinstellingen met el-
kaar in verbinding te brengen. Uit de deelnemers 
werden samenwerkingsverbanden gevormd om 
een gezamenlijke activiteit op touw te zetten. Dat 
resulteerde in twaalf evenementen. Zo orga-
niseerde harmonie De Herleving samen met 
tennisclub Vierlingsbeek en carnavalsvereniging 
De Keieschieters het Maxi Music Bal: een speur-
tocht voor kinderen, diverse podiumoptredens 
en een superpolonaise. Het smartlappenkoor 
Van Heure Zingen en dansvereniging De Bekse 
Klinkertjes vonden elkaar in een smartlappen-
festival. De Katholieke Bond van Ouderen en 
basisschool Laurentiushof bedachten de the-
madag Jong Gedanst = Oud Gedaan waarbij de 
ouderen de nostalgische versie van het Vierlings-
beekse volkslied ten gehore brachten en de ba-

sisschoolkinderen een hippe bewerking van de 
lokale hymne zongen. Ook speelden de ouderen 
op een pannaveldje onder leiding van de lokale 
eredivisiescheidsrechter Pol van Boekel een 
bloedstollende partij walking football. Zo staan 
tot juli volgend jaar nog allerlei gezamenlijke 
activiteiten op stapel. Alle evenementen worden 
gefaciliteerd door de dorpsraad, onder meer 
met het beschikbaar stellen van materialen zoals 
een tent, een podium, sanitaire voorzieningen, 
licht, geluid etc. Ook zorgt de dorpsraad voor de 
publiciteit. Op een groot bord bij de dorpskerk 
staat aangegeven hoeveel inwoners al actief aan 
de diverse evenementen hebben deelgenomen. 
De teller staat inmiddels op ruim 3400. Uit 82 
inzendingen werd Symphonica in Sporto geko-
zen tot winnaar van de Brabantse Dorpenderby 
2014. Daarmee ging de hoofdprijs van 25.000 
euro naar Vierlingsbeek.

Symphonica in Sporto werd vorige maand als 
voorbeeldproject in de spots gezet tijdens de 
werkconferentie Sport en Cultuur: samen scoren! 
in Woerden. Ongeveer 150 vertegenwoordigers 
van gemeenten, sport- en cultuurinstellingen, 
onderwijsinstellingen en jeugd- en jongeren-
werk wisselden een dag lang van gedachte over 
de mogelijkheden om sport en cultuur met 
elkaar te verbinden en daarmee de kansen op 
participatie te vergroten. Het congres werd 
georganiseerd door het Landelijk Kennisinsti-

tuut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA). 
Namens de KNMO was Dorrie Besouw van de 
commissie jeugd en educatie aanwezig.

Verbinden is het sleutelwoord van de huidige participatiemaatschappij. Dat geldt 

ook voor sport en cultuur. Beide sectoren keken tot nu toe slechts sporadisch over 

elkaars muren. Wetenschappers en beleidsmakers zijn ervan overtuigd dat sport 

en cultuur heel goed samen door een deur kunnen. Een speciale stuurgroep 

gaat daarom aan de slag om met een nationaal actieplan de samenwerking 

tussen instellingen op het gebied van sport en cultuur te stimuleren.

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Sport en cultuur:  
een goed stel!

Johan Wakkie, voorzitter van de stuurgroep 

Sport en Cultuur.
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De bijeenkomst werd geopend met een inleiding 
door Hans Mommaas, hoogleraar vrijetijds-
besteding aan de Universiteit van Tilburg. Hij 
ging nadrukkelijk in op de verschillen tussen 
sport en cultuur. Mommaas toonde met cijfers 
aan dat actieve sportbeoefening populairder is 
dan cultuurparticipatie. Wat passieve deelname 
betreft zijn de rollen omgedraaid. “Vanuit het 
beheersdenken worden sport en cultuur gelijk-
geschakeld, maar daarmee zijn ze nog niet gelijk. 
Beoefenen en bezoeken zijn twee verschillende 
dingen. Dat betekent dat je goed moet kijken 
waar de win-winsituatie te behalen valt. De 

kernboodschap is: als je goed wil samenwerken, 
heb je eerst een verdomd goed beeld nodig van 
je eigenwaarde.” Mommaas wees er verder op dat 
in het totaalplaatje van samenwerking nog meer 
sectoren betrokken kunnen worden, zoals zorg, 
erfgoed, onderwijs en met name recreatie en 
toerisme. Als voorbeeld noemde hij de Olym-
pische Spelen in 1992 in Barcelona waar sport 
en cultuur nadrukkelijk met elkaar in contact 
werden gebracht. Dat is zo succesvol geweest 

dat de stad nu letterlijk onder de voet gelopen 
wordt door toeristen uit de hele wereld. Ook de 
Duitse stad Essen zette als culturele hoofdstad in 
2010 nadrukkelijk in op de samenvoeging van 
cultuur en sport. De stijgende populariteit van 
de buitenfestivals biedt volgens Mommaas uitge-
lezen kansen om die samenwerkingsverbanden 
gestalte te geven.  

Discussies in groepen leverden vervolgens tal 
van suggesties en voorbeelden op om sport en 
cultuur succesvol met elkaar te laten optrekken. 
Scenario’s die de revue passeerden: Steenwij-

kerland zet sport en cultuur in voor het vitali-
seren van de kernen. Slootdorp heeft sport- en 
cultuurverenigingen in één gebouw onderge-
bracht waarin ze gebruik maken van elkaars 
voorzieningen. ’s-Hertogenbosch leidt jongeren 
op om als citytrainers op vrijwillige basis sport- 
en cultuuractiviteiten te organiseren. Conclusie 
na deze groepssessies: een partner zoeken en 
gewoon beginnen. Ideeën komen vanzelf los.
Tijdens de conferentie vond tevens de officiële 

oprichting van de stuurgroep Sport en Cultuur 
plaats. Deze commissie gaat onder voorzitter-
schap van Johan Wakkie (ex-directeur van de 
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond) een 
nationaal actieplan samenstellen om de samen-
werking tussen sport- en cultuurorganisaties te 
bevorderen. De partijen in de stuurgroepen gaan 
een convenant aan met als doel relevant onder-
zoek en toepasbare kennis te verzamelen, sport- 
en cultuuraanbieders te inspireren om lokaal 
samen te werken, gemeenten aan te sporen om 
integraal te kijken naar sport- en cultuurbeleid 
en gezamenlijk de waarde van sport- en cul-
tuurparticipatie uit te dragen naar ministeries. 
Goede voorbeelden van lokale samenwerkingen 
tussen sport- en cultuuraanbieders worden 
vanuit diverse invalshoeken beschreven en 
onder de aandacht gebracht van instellingen op 
het gebied van sport en cultuur en overheidsor-
ganen. Ook wil de stuurgroep tijdens cultuur- en 
sportevenementen mogelijkheden openen voor 
netwerkbijeenkomsten. De stuurgroep bestaat 
uit vertegenwoordigers van het LCKA, Fonds 
voor Cultuurparticipatie, Jeugdcultuurfonds, 
Jeugdsportfonds, Nederlands Instituut voor 
Sport en Bewegen, sportkoepel NOC*NSF, Ver-
eniging Sport en Gemeenten en de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten. 

Buitenfestivals bieden  
goede kansen voor  
samenwerkingsverbanden 

De nota Sport en Cultuur: samen scoren! is te 

downloaden via www.lkca.nl.

De Dorpsraad Vierlingsbeek presenteerde het voorbeeldproject Symphonica in Sporto.
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Concertconcours OMF
DATUM: Zaterdag 22 november.
LOCATIE: De Flambou, Surhuisterveen, 9.30 uur.
JURY: Luuk Tuinstra, Jan de Haan, Arnold Span, Arie Stolk, Jacob Slagter, 
Danny Oosterman.
DEELNEMERS: INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Harmonie 
Akkrum. 
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Fanfare Blauwhuis; brassband: Halleluja 
Drachtstercompagnie; harmonie: Excelsior Parrega. 
VIERDE DIVISIE: fanfare: Oranje Spannum; De Bazuin Schoone-
beek; OpMaat Berlitsum; brassband: De Bazuin Triemen-Westergeest; 
Soli Deo Gloria De Tike; De Bazuin Donkerbroek.
DERDE DIVISIE: fanfare: Halleluja Anjum; Hallelujah Burgum; Lau-
wers Fanfare; Beatrix Doezum; brassband: Looft Den Heere Wirdum. 
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Grijpskerk.
EERSTE DIVISIE: fanfare: CWO Groningen.

Concertconcours MNHU/ZHBM
DATUM: Zaterdag 22 november 2014.
LOCATIE: Fulco Theater, IJsselstein, 11.30 uur.
JURY: Gert Buitenhuis (vz), Kees Schoonenbeek en Hennie Ramaekers.
DEELNEMERS: INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Euphonia 
Meerkerk.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Ameide’s Fanfarekorps Ameide.
VIERDE DIVISIE: brassband: Felison Brass Velsen Noord. 
DERDE DIVISIE: fanfare: Samen Voorwaarts Waarland/’t Veld/Zijde-
wind; De Volharding Kerkwijk. 
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Oranje Assen; brassband: Brassband 
Utrecht.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Nieuw Leven Vianen. 

Concertconcours MBGF
DATUM: Zaterdag 22 november.
LOCATIE: De Hanzehof, Zutphen, 10.00 uur.
JURY: Alex Schillings (vz), Durk Lautenbach en Bauke Schut.
DEELNEMERS: VIJFDE DIVISIE: harmonie: Excelsior Warnsveld; 
Juliana Almen; fanfare: Jeugd David Oosterwolde; De Bazuin Wetering.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Wilhelmina Pannerden; fanfare: Jeugd 
Psalm 150 Dinxperlo; TOG ’t Harde. 

DERDE DIVISIE: brassband: Euregio Brassband Borne (introductie); 
Crescendo Steenwijk; fanfare: Melodia Luttelgeest; Crescendo IJzerlo.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Eendracht Eerbeek.

Mars-concertconcours LBT
DATUM: Zondag 23 november.
LOCATIE: Sporthal De Bengele, Nederweert, 13.00 uur.
JURY: Rob Balfoort; Rob Janssen; André Willems.
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: Sint Sebastianus Herkenbosch; 
Sint Willibrordus Obbicht; Sint Michael Heugem Maastricht.
TWEEDE DIVISIE: Ster van Maastricht; Sint David Voerendaal; Sint 
Rosa Sibbe IJzeren.
EERSTE DIVISIE: Wilhelmina Kerkrade.  

Concertconcours Wijchen
DATUM: Zaterdag 29 november.
LOCATIE: Theater ’t Mozaiek, Wijchen. 
JURY: Gert Buitenhuis (vz), Arie Stolk, Jacob de Haan
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: fanfare: Euterpe Halle; harmo-
nie: Eendracht Maakt Macht Leersum.
DERDE DIVISIE: fanfare: Amicitia Dodewaard; Excelsior Hagestein; 
Excelsior Aalten; harmonie: Harmonie Aalsmeer; Euphonia Eibergen.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Hellendoornse Harmonie.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Euphonia Wilsum; harmonie: Harmonie-
orkest Amsterdam. 
  

Concertwedstrijd BBM
DATUM: Zaterdag 29 november.
LOCATIE: De Schalm, Veldhoven.
JURY: Danny Oosterman, Rob Goorhuis en Dirk Lautenbach.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Terhole; Sint 
Arnoldus Boxtel.
DERDE DIVISIE: harmonie: Sint Caecilia Kruisland.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Gerwens Muziekkorps Nuenen; Sint 
Joseph 1880 Weert; Harmonie Orkest Vleuten.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Onze Lieve Vrouw in het Zand Roermond; 
Sint Joseph Pey; Sint Cecilia Helden.

Ook de komende weken breekt voor vele honderden muzikanten het uur van de waarheid aan. 

Op tal van plaatsen wordt gestreden om punten en prijzen. Een overzicht van de concoursen 

van de diverse KNMO-bonden.

Concoursen in stad en land
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Podiumwedstrijd BBM 
DATUM: Zaterdag 13 december.
LOCATIE: Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur.
JURY: Henk Mennens; André Willems; Anno Appelo.
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: Excelsior B Oostendorp; Sint 
Caecilia Hoeven.
TWEEDE DIVISIE: Harmonie Duiven; Eendracht Maakt Macht Budel.
EERSTE DIVISIE: Sint Gregorius Hertme; Jong Nederland Asten; De 
Peelklank Ysselsteyn; Excelsior A Oostendorp; Concordia Reusel; Sint 
Willibrordus Wintelre.

Podiumwedstrijd BBM 
DATUM: Zondag 14 december.
LOCATIE: Nieuwe Nobelaer, Etten-Leur.
JURY: Henk Mennens; André Willems; Anno Appelo.
DEELNEMERS: VIERDE DIVISIE: Sint Jan Wanroy.
DERDE DIVISIE: Juliana Someren-Eind.
TWEEDE DIVISIE: Sint Cecilia Schijndel, Sint Caecilia Volkel.
EERSTE DIVISIE: Juliana Waalre; Concordia Meterik; Cadenza Twel-
lo; Postharmonie Nijmegen; Sint Willibrordus Diessen. 

Concertconcours Wijchen
DATUM: Zondag 30 november.
LOCATIE: Theater ’t Mozaiek, Wijchen. 
JURY: Gert Buitenhuis (vz), Arie Stolk, Jacob de Haan
DEELNEMERS: DERDE DIVISIE: fanfare: West Arnhemsche 
Muziek Vereeniging.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Sint Lambertus Lith: harmonie: Frissel-
stein Veghel.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Ons Genoegen Millingen Aan De Rijn

Concertwedstrijd BBM
DATUM: Zondag 30 november.
LOCATIE: De Schalm, Veldhoven.
JURY: Danny Oosterman; Rob Goorhuis; Dirk Lautenbach.
DEELNEMERS: INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Eindhovens 
Muziekcollectief Eindhoven. 
VIERDE DIVISIE: brassband: Sint Hubertus Herpen. 
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Sint Cecilia Veldhoven; Juliana Some-
ren-Eind; Concordia Reusel; Sub Matris Tutela Oostrum. 
EERSTE DIVISIE: harmonie: Harmonie Drunen; Oefening en Uit-
spanning Beek en Donk.

ALGEMEEN EVENEMENT
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Deze prestigieuze prijs - ook wel de ‘Edison 
van de blaasmuziek’ genoemd - wordt ieder 
jaar uitgereikt aan personen die op bijzondere 
wijze hun steentje hebben bijgedragen aan de 
ontwikkeling van de blaasmuziek in Nederland 
en daarbuiten. 
De 57-jarige Danny Oosterman krijgt de Neder-
landse award voor zijn grote verdiensten op het 
gebied van repertoireontwikkeling voor fanfare-
bezetting. Als warm pleitbezorger van deze or-
kestvorm gaf hij onder andere Jef Penders, Rob 
Goorhuis, Ed de Boer, Hans de Jong en Jan de 
Haan opdrachten om composities voor fanfare 
te schrijven. Ook maakte hij componisten buiten 
de blaasmuzieksector zoals de hedendaagse 
componist Merlijn Twaalfhoven enthousiast om 
voor de fanfarebezetting te componeren. 
Oosterman is al 25 jaar de stuwende kracht 
achter het Nationaal Jeugd Fanfare Orkest 
(NJFO). Dit jongerenorkest met muzikanten uit 

heel Nederland treedt in binnen- en buitenland 
zowel met traditioneel als eigentijds repertoire 
op als ambassadeur van de fanfaremuziek. Als 
pedagoog wist hij uitzonderlijke talenten binnen 
dit orkest vroegtijdig te ontdekken. Musici als 
Pierre Volders (solotrombonist Rotterdams 
Philharmonisch Orkest), Herman Rieken (slag-
werker Koninklijk Concertgebouworkest), Ties 
Mellema (solist, docent saxofoon ArtEZ Con-
servatorium) en Esther Doornink (slagwerker 
Radio Filharmonisch Orkest) schopten het on-
der de vleugels van Oosterman tot professioneel 
musicus. Ook met andere orkesten behaalde hij 
successen tijdens nationale en internationale 
wedstrijden en concerten.

De Belgische musicus Luc Vertommen krijgt de 
internationale Buma Brass Award onder meer 
voor zijn research naar de geschiedenis van de 
Vlaamse blaasmuziek. Zijn onderzoek resulteer-

de in een serie boeken en cd’s die hij uitbracht 
onder de naam Anthology of Flemish Band 
Music. In deze serie verschenen nieuwe uitgaven 
of heruitgaven van composities van Paul Gilson, 
Marcel Poot en August de Boeck. Vertommen 
is tevens auteur van het boek Some Missing 
Episodes from Brass (Band) History waarin 
hij onder meer ingaat op de grote invloed van 
instrumentenbouwer Adolphe Sax op de blaas-
muziek. Als dirigent was Vertommen succesvol 
met verschillende orkesten. Ook maakte hij zelf 
arrangementen voor hafabraorkesten en gaf hij 
compositieopdrachten voor bijzondere projec-
ten waarbij experimenten met instrumentatie- 
en compositietechnieken niet werden geschuwd. 

De Buma Brass Awards worden voor de zevende 
keer uitgereikt. Eerdere winnaars van de nationale 
awards waren Rieks van der Velde, Klaas van der 
Woude, Folkert Fennema, Jurjen de Koning, Jan de 
Haan en Tijmen Botma. De internationale onder-
scheidingen gingen naar Robert Childs, Philip Wil-
by, Jan Van der Roost, Philip Sparke, Martin Ellerby 
en Edward Gregson. De uitreiking vindt plaats 
tijdens het HRFSTWND-concert op zaterdag 6 
december in theater De Spiegel in Zwolle. Tijdens 
dit concert speelt het NJFO onder leiding van Dan-
ny Oosterman onder meer muziek van Alexander 
Comitas, Astor Piazzolla en Jules Demersseman. 
Solisten zijn Marrich Noordmans (sopraansaxo-
foon) en Glenn van Looy (euphonium). Het eerste 
deel van deze concertavond wordt ingevuld door 
fanfare Eendracht uit Wezep. Voorafgaande aan het 
concert is er een expositie rond het 200ste geboorte-
jaar van Adolphe Sax en spelen diverse solisten op 
oude en hedendaagse Sax-instrumenten. 

Dirigent Danny Oosterman en de Belgische componist Luc Vertommen 

ontvangen de Buma Brass Award. De uitreiking is op zaterdag 6 december 

in theater De Spiegel in Zwolle tijdens een concert in de serie HRFSTWND.
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Awards voor  
muzikale pioniers 

Danny Oosterman.
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Uniformen zijn aan de vooravond van de Na-
tionale Tamboer-maitredagen trending topic. 
Het Ministerie van Defensie heeft militairen 
en douaniers geadviseerd om niet in uniform 
de straat op te gaan. Nadat het kabinet besloot 
dat Nederland actief gaat meestrijden tegen 
de terreurgroep Islamitische Staat is waak-
zaamheid geboden. Dat advies staat haaks op 
de oproep van de organisatie van de Natio-
nale Tamboer-maitredagen. Zij verzoekt de 
deelnemers juist om in uniform naar Ahoy 
in Rotterdam te komen. Of een terrorist het 
verschil kan zien tussen een echt militair 
uniform en een op militaire leest geschoeid 
uniform van een tamboer-maitre van een 
muziekkorps valt te betwijfelen. Toch melden 
zich vrijwel alle deelnemers om klokslag 
9.00 uur in vol ornaat op de square van het 
Rotterdamse sportpaleis. Het zegt alles over 
de passie waarmee de tamboer-maitres hun 

hobby beoefenen. Want kom een maître niet 
aan zijn uniform. Voor een tamboer-majoor is 
het uniform niet zomaar een kledingstuk. Het 
is een soort relikwie dat met trots en eer ge-
dragen wordt. Gastdocent majoor Rune Wiik 
beschrijft tijdens zijn clinic de rol van de tam-
boer-maitre. “Een drum major is niet iemand 
die voor een muziekkorps loopt om allerlei 
‘coole’ dingen uit te halen met zijn mace. Nee, 
de tamboer-maitre vervult een belangrijke 
taak: hij is de leider van het korps. De persoon 
waarop de muzikanten moeten kunnen ver-
trouwen.” Wiik wijst er bovendien op dat een 
tamboer-maitre over een natuurlijk overwicht 
moet beschikken. Wie als een brulboei tekeer 
moet gaan om de muzikanten in het gareel te 
houden, heeft wellicht het verkeerde vak ge-
kozen. Wiik: “Alles draait om leiderschap. Dat 
dwing je niet af door te schreeuwen. Schreeu-
wen is een teken van onmacht.”

De Nationale Tamboer-maitredagen zijn een 
initiatief van de stichting Nationale Taptoe 
en de tamboer-maitres van de Nederlandse 
krijgsmacht. Het evenement stond in de jaren 
negentig ook al eens op de agenda. Vorig jaar 
is de draad weer opgepakt. “Het past bij het 
streven van de organisatie om in de kantlijn van 
de Nationale Taptoe een aantal extra activiteiten 
te organiseren”, verklaart Marc Gouswaart, tam-
boer-maitre van het Trompetterkorps der Ko-
ninklijke Marechaussee. “Bovendien willen de 
Nederlandse militaire tamboer-maitres hiermee 
de band tussen de militaire orkesten en de mars- 
en showorkesten in Nederland versterken.”
Met zestig deelnemers, waaronder een aantal 
jeugdige kandidaten, zijn de cursusdagen volle-
dig volgeboekt. Tamboer-maitres uit alle moge-
lijke disciplines, van showbands tot schutterijen 
en van drumbands tot fanfareorkesten, hebben 
zich aangemeld. Behalve uit Nederland, zijn ook 

Zestig tamboer-maitres uit alle hoeken van Nederland, België en Luxemburg hingen tijdens de 

Nationale Tamboer-maitredagen twee zaterdagen aan de lippen van professionele vakbroeders 

uit de militaire muziek om hun pedagogische en technische kennis bij te spijkeren.
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‘ Leiderschap dwing je 
niet af met schreeuwen’
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tamboer-majoors uit België en Luxemburg van 
de partij. “We hebben zelfs dertig aanmeldingen 
moeten afwijzen”, weet Gouswaart. 
De Nationale Tamboer-maitredagen zijn een 
week eerder van start gegaan in de Van Ghent-ka-
zerne in Rotterdam. In de thuisbasis van de 
Marinekorpsen verzorgden Nederlandse militaire 
tamboer-maitres diverse workshops. Daarbij 
werd onder meer het omgaan met muzikale 
eerbewijzen tijdens plechtigheden belicht, zoals 
het uitvoeren van Signaal Taptoe, de Last Post en 
de Dodenmars. Tijdens deze tweede bijeenkomst 
op het taptoeterrein van Ahoy is de Noor Rune 
Wiik gastdocent. Wiik is de drum major van The 
Band of The King’s Guard Norway. Hij vertelt 
over de tradities binnen de Noorse krijgsmacht en 
demonstreert exercitiebewegingen en stoktekens 
van The King’s Guard. “Heel leerzaam”, kijkt Hans 
Ruiters van schutterij Sint Johannes-Sint Clemens 
uit Merkelbeek terug op de beide dagen. “Door-

dat je van meerdere instructeurs les krijgt, maak 
je kennis met verschillende stijlen. Van iedere stijl 
probeer ik wat mee te pikken om straks zelf in de 
praktijk toe te passen.” Ook Gert de Weerd van 
drum- en showfanfare Mr H. M. van der Zandt uit 
Velp is enthousiast over het initiatief. “Waar krijg 
je de kans om als amateur met zoveel professio-
nals te werken? Ze reiken je allerlei leerzame tips 
en hulpmiddelen aan. We gaan deze winter zeker 
kijken om een aantal daarvan te integreren in het 
eigen korps.” Zelfs uit het buitenland is er belang-

stelling voor de cursusdagen. De jonge Lennert 
Schreel is er helemaal vanuit Koksijde aan de Bel-
gische westkust voor naar Rotterdam gekomen. 
“Ik wil op de eerste plaats mijn eigen prestaties 
verbeteren. Maar ook adviezen meenemen om 
mijn eigen band aan te leren. Ook het contact met 
collega’s is erg leuk.”
Een rondleiding achter de coulissen van de 
taptoe en een bezoek aan de middagvoorstelling 
van de taptoe vormen het sluitstuk van de Natio-
nale Tamboer-maitredagen 2014. 

Jong K&G wint voorprogramma
Jong Kunst & Genoegen uit Leiden is winnaar geworden van de Nationale Taptoe Jeugdshow Manifestatie 

2014. Het evenement geldt als opwarmer voor de Nationale Taptoe. Voor iedere voorstelling verzorgden jeugd-

korpsen een showoptreden op de square van Ahoy. De optredens werden beoordeeld door een professionele 

jury van tamboer-maitres uit de militaire orkesten. Van de negen deelnemers zette Jong K&G met 86,75 

punten de hoogste score neer. Jong Exempel uit Empel eindigde als tweede, voor de christelijke muziek- en 

showband Bernhard uit Amersfoort.

Bernhard Amersfoort tijdens de 

jeugdmanifestatie in Ahoy.

Gastdocent Rune Wiik, 

drum major van de Noorse 

King’s Guard.

Grote belangstelling 

voor de Nationale Tam-

boer-maitredagen.
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Leren hoe je je instrument een flinke poetsbeurt 
geeft, zelf ervaren hoe het is om een orkest te 
dirigeren en je uitleven tijdens een coole work-
shop bodypercussion. Eurofestival 2015  wordt 
een dag vol activiteiten. Een enquête onder de 
deelnemers bracht aan het licht dat jongeren 
niet alleen een spetterend concertoptreden 
willen verzorgen maar het ook leuk vinden om 
samen met leeftijdsgenoten een educatieve dag 
te beleven. Dat gaat in 2015 gebeuren. 

Ervaren reparateurs van Adams Muziekcentrale 
Ittervoort leggen uit hoe je je instrument het 
beste kunt schoonmaken en onderhouden zodat 
het er weer uitziet als nieuw en supergaaf klinkt. 
Dirigent Roger Niese laat op een leuke manier 
zien dat een dirigent niet zomaar wat staat te 
zwaaien voor een orkest. Tijdens deze interactie-
ve workshop kunnen de deelnemers zelf ervaren 
hoe het is om een orkest te leiden. En wat te 
denken van een workshop percussie & ritme 
door percussionist, producent en docent Nils 
Fischer. Onder leiding van de toppercussionist 
gaan de jonge muzikanten met conga’s, shakers, 
cowbells, bongo’s, cajón en bodypercussion aan 
de slag om samen een arrangement met groovy 
ritmes, breaks en improvisatie in te studeren.

Het Eurofestival in Heel (Limburg) biedt 
jeugdorkesten op 18 en 19 april 2015 voor de 
zeventiende keer een podium om samen muziek 
te maken. Muziek en kwaliteit staan centraal. Tij-
dens een 25 minuten durend concertoptreden in 
cultureel centrum Don Bosco krijgen leerlingen-
groepen, jeugdensembles en schoolorkesten de 
kans om te laten horen wat ze in hun mars heb-
ben. Geen moeilijke en ingewikkelde concours-
regels. Gewoon spelen. Zo stelt het Eurofestival 

geen eisen aan de samenstelling van het orkest. 
Ook is elk orkest volledig vrij in de keuze van het 
uit te voeren programma. De enige voorwaarde 
is dat de deelnemers een inspeelwerk en twee 
concertwerken uitvoeren. 
Met 25 deelnemende orkesten uit binnen- en 
buitenland was het muzikaal treffen dit jaar 
volledig volgeboekt. 
De positief kritische manier van beoordeling is de 
basis van de succesformule van het Eurofestival. 
De ervaren juryleden René Schrader en Jacques 
Claessens maken een schriftelijke rapportage 
met opbouwende tips en heldere adviezen. De 
deelnemers worden niet met elkaar vergeleken. 
Ieder orkest wordt op zijn eigen mogelijkheden 
en niveau beoordeeld. Het uitgangspunt is dat de 
jeugdige muzikanten na deelname tevreden naar 

huis gaan en iets moois hebben beleefd. Het Eu-
rofestival is bovendien een plek waar jongeren uit 
verschillende landen en culturen elkaar ontmoe-
ten en leren kennen. Zo is op de zaterdagavond 
voor de deelnemende orkesten een feestavond 
met buffet en muziek van een dj.  
Het Eurofestival wordt de komende vier jaar fi-
nancieel ondersteund door de Limburgse Bond 
van Muziekgezelschappen. De muziekbond 
erkent daarmee het belang van het Eurofestival 
voor de ontwikkeling van de blaasmuziek. 

Muziek maken, leerzame workshops bijwonen en een vette afterparty beleven met leeftijdsgeno-

ten uit binnen- en buitenland. Eurofestival 2015 wordt een muzikale doedag voor jongeren.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: FOTO WEERT

Eurofestival: muzikale 
doedag voor jongeren

Inschrijven voor het Eurofestival via: 

www.euro-festival.nl.
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Sopranen van een Frans koor zeiden ooit na 
de uitvoering van het Benedictus uit zijn Missa 
Brevis dat ze hun tranen niet hadden kunnen be-
dwingen. Datzelfde effect hoopt Jacob de Haan 
ook te bereiken met zijn Missa Santa Cecilia. 
“Het is een feestelijke, optimistische, maar ook 
troostende mis die in stijl uitstekend past bij 
het karakter van het Sint Cecilia-feest”, licht de 
componist toe. “De melodielijnen en akkoorden 
zijn niet al te gecompliceerd, maar ik heb vooral 
gezocht naar interessante afwisselingen waarin 
de emotie zoveel mogelijk tot haar recht komt. 
Als ik hoor dat muzikanten of zangers er tijdens 
de uitvoering tranen van in hun ogen krijgen, is 
mijn missie geslaagd.”
Missa Santa Cecilia is een twintig minuten 
durend muzikaal eerbetoon aan de patrones 
van de muziek. Het is een klassieke Latijnse Mis, 
bestaande uit de zes ordinariumdelen Kyrie, 
Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus en Agnus 
Dei. Het werk is geschreven voor blaasorkest en 
gemengd koor. Ondanks de twijfels over haar 
status als patroonheilige van de muziek, speelt 
de naamdag van Sint Cecilia al eeuwen een grote 
rol in de wereld van koren en blaasorkesten. Bij 
de KNMO zijn circa honderd verenigingen aan-
gesloten met de naam van de beschermheilige. 
Op en rond haar naamdag 22 november worden 
overal concerten en kerkdiensten gehouden ter 
ere van dit feest. Vooral in zuidelijke landen zoals 
Italië, Spanje, Portugal en Frankrijk wordt het 
Sint Cecilia-concert nog altijd gezien als een van 

de hoogtepunten van het verenigingsjaar. De 
Haan: “Het viel me op dat mijn andere missen 
voor koor en blaasorkest veel worden uitgevoerd 
bij Sint Cecilia-feesten. Dat bracht me op het 
idee om ter ere van dit feest een speciale mis te 
componeren.”
De componist polste een jaar geleden dirigent 
Dick Bolt van fanfare Sint Cecilia uit Millingen 
aan de Rijn om de première te verzorgen. De 
vereniging was daar meteen voor te porren. 
“Een première is altijd iets bijzonders”, zegt 
Bolt. “De naamsverstrengeling met Sint Cecilia 
spreekt nog eens extra aan.” Zo beleeft Missa 
Santa Cecilia zaterdag 22 november in de 
Sint-Antonius van Padua kerk haar wereldpre-
mière. De componist leidt de eerste uitvoering 
zelf. Speciaal hiervoor is een projectkoor 
samengesteld waarvan de kern bestaat uit leden 
van het gemengd koor Vivace. De Haan: “Het 
mooie van dit soort werken is het organisatie-
vermogen van mensen om zoiets projectmatig 
op te zetten. Vaak is er sprake van samenwer-
king tussen diverse koren en/of projectzangers 
om zo’n mis samen met een muziekvereniging 
uit te voeren.” Een dag na Millingen aan de Rijn 
staat de Portugese première gepland. Vervol-
gens komen Italië, België, Frankrijk, Engeland, 
Duitsland en Spanje aan de beurt. Ook in Bra-
zilië zijn contacten gelegd voor een première. 
Meerdere landen volgen nog. Na de premières 
is de mis in fanfare- en harmoniebezetting 
leverbaar voor alle orkesten en koren. 

De naamdag van Sint Cecilia wordt door muziekverenigingen en koren in de hele 

wereld gevierd met een concert of kerkdienst. Toch is maar weinig muziek speci-

aal voor deze feestdag geschreven. Daar komt verandering in. Op 22 november - 

de naamdag van de heilige Cecilia - brengt fanfare Sint Cecilia uit Millingen aan 

de Rijn de wereldpremière van Missa Santa Cecilia van Jacob de Haan.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: SALVATORE GIALLOMBARDO

Patrones van de muziek 
met mis geëerd
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Wie is Alida Holwerda?
Vrouw, moeder van een zoon van 10, partner, di-
rigent, therapeut, coach, aurareader en eigenaar 
van Wakker, een centrum voor bewustzijnsont-
wikkeling.

Hobby’s buiten de muziek?
Teveel om ze allemaal met regelmaat te beoe-
fenen. Ik hou van koken, lezen, paardrijden, 
tuinieren, schilderen en dansen. En ik volg met 
regelmaat cursussen op het gebied van persoon-
lijke ontwikkeling en lichaamsbewustzijn.

Hoe ben je in de muziekwereld 
 terechtgekomen? 
Mijn muziekdocent op de muziekschool, Jouke 
Hoekstra, richtte het Frysk Fanfare Orkest op 
en ik werd ook lid. Veel muzikanten in het Frysk 
studeerden in die tijd in Leeuwarden aan het 
conservatorium. Ik vond muziek geweldig, kon 
er helemaal in opgaan en volgde hun voorbeeld. 
In de periode dat ik aan het conservatorium 
Leeuwarden werd toegelaten vroeg Jan Schut 
of ik ook in Alkmaar toelating wilde doen. Daar 
werd de eerste bugelopleiding in Nederland 
gestart. Ik was de derde die afstudeerde.

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Veel van de koperblazers die in Alkmaar studeer-
den deden er een tweede hoofdvak bij, hafa-
directie. Hoewel ik in die tijd heel verlegen en 
onzeker was en een carrière als dirigent niet voor 

de hand lag, ben ik toch die richting uitgegaan. 
Het is een ongelooflijk boeiend vak dat elke keer 
weer nieuwe invalshoeken en uitdagingen biedt. 

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
In de eerste jaren van mijn carrière was ik meer 
bezig met muziek uitzoeken en instuderen en 
toewerken naar het volgende concert. Ik gaf 
toen ook nog veel les en begon me meer en 
meer te interesseren voor de muzikant achter 
het instrument. Leerlingen, met name kinderen, 
die in bijzondere gezinssituaties opgroeiden, 
problemen hadden op school of last hadden van 
faalangst, boeiden me mateloos. Ik zocht naar 
oplossingen en werd daar steeds creatiever in. 
En het werkte: kinderen bloeiden op of deden 
tegen de verwachting in een goed muziekschoo-
lexamen omdat speelplezier het won van de 
prestatie. Dat vertaalde zich tijdens het dirigeren 
naar het coachen van de groep of de individuele 
muzikant. Zo was er eens een trombonist die het 
zwart werd voor de ogen wanneer hij een solo 
moest spelen. Ik heb hem een tijdje met hele 
simpele opdrachten gecoacht. Eindresultaat was 
dat hij staand, bijna uit z’n hoofd en mij strak 
aankijkend, die solo prachtig vertolkte. Op zo’n 
moment is die persoonlijke overwinning iets 
dat uitstraalt over het hele orkest en waar je een 
tijdje op kunt teren en van kunt genieten. 
Verder vind ik het belangrijk een schakel te zijn 
tussen orkest en publiek. Ik kondig mijn concer-
ten bij voorkeur zelf aan en lardeer de informatie 

over het muziekwerk met gebeurtenissen of 
bijzonderheden over het orkest. 
Overigens heeft het motiveren van muzikanten 
en er elke keer het beste uithalen maar één doel: 
de kick van een geslaagd concert, liefst met 
kippenvelmomenten.

Had of heb je een voorbeeld?
Ik heb nooit echt een voorbeeld gehad maar wel 
vaak gezien hoe ik het niet wilde. Dirigenten die 
ver gingen in hun hang naar perfectie en daarbij 
hun muzikanten beledigen of voor schut zetten, 
waren niet mijn favoriet. Ik ben er van overtuigd 
dat het vormen van een orkest gaat over respect, 

In de rubriek De Dirigent brengt Klankwijzer een portret van een dirigent of 

instructeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering laat dirigente Alida Holwerda 

haar licht schijnen over de blaasmuziekwereld.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ARCHIEF WESTERHARMONIE

‘ Speelplezier en 
 beleving moeten 
doorslaggevend zijn’

PASPOORT
Naam: Alida Holwerda.

Geboortedatum: 5 juni 1969.

Geboorteplaats: Bolsward.

Woonplaats: Alkmaar.

Instrument: bugel.

Muziekopleidingen: docerend musicus bugel; 

hafadirectie.

Begonnen bij: christelijke muziekvereniging Oranje 

Bolsward.

Dirigent bij: Heiloër harmonieorkest Caecilia; 

Westerharmonie Amsterdam.

Overige functies/activiteiten in de muziekwereld: 

examinator; gecommitteerde bij muziekexamens.
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harmonie, fanfare of brassband?
Als bugelist liggen mijn roots bij de fanfare. Ik 
speelde jarenlang bij het Frysk Fanfare Orkest 
in de periode dat we twee keer wereldkampioen 
werden en er veel nieuwe, speciaal voor ons 
gecomponeerde composities verschenen. Een 
prachtige periode, ik heb er ongelooflijk veel 
geleerd. De klankkleur van de fanfare, de warmte 
en diepte, spreken me nog steeds aan. In mijn 
beginperiode als dirigent dirigeerde ik vrijwel 
alleen maar fanfareorkesten. 
Gaandeweg kwamen er steeds vaker harmonieor-
kesten op mijn pad en op dit moment dirigeer ik 
geen fanfares. Het mooie van een harmonieorkest 
vind ik de veelzijdigheid in klankkleur en bereik. 
En het is vaak wat makkelijker om bijvoorbeeld 
bewerkingen van klassieke muziek te spelen. 

Mooiste compositie? 
Mooiste composities zijn bij mij gelinkt aan 
beleving. Het is niet zo eenvoudig deze vraag te 
beantwoorden omdat ik zo veel mooie composi-
ties ken en evenzoveel mooie belevingen. Ik heb 
een bijzondere herinnering aan Resurgam van 
Eric Ball. Bij mijn weten schreef hij het werk na 
de dood van zijn vrouw, het heeft als ondertitel I 
shall rise again. In 2000 speelde ik dit werk met 
fanfare Caecilia Zwaag op een festival. Mijn moe-
der was toen na een lange slepende ziekte net 
overleden en de muzikanten in Zwaag leefden 
intens met me mee.
Het werk geeft vele emoties weer en eindigt heel 
zacht, fluisterend. Ik herinner me dat ik, en vele 
muzikanten met mij, tranen van ontroering had. 
Het was alsof de muzikanten het alleen voor mij 
speelden. Het duurde lang voordat het publiek 
met applaus reageerde. Ook de toehoorders 
voelden de beleving op het podium en hielden 
de stilte na afloop vast.

Concoursen of concerten? 
Concerten! Ik heb veelvuldig gewerkt met ac-
tieve orkesten en besturen die themaconcerten 
organiseerden. Vaak met bijzondere solisten, 
verrassende aankleding of een niet alledaagse 
concertlocatie. Bijvoorbeeld een concert in de 
brandweerkazerne van Heiloo waar het repertoi-
re alles te maken had met vuur. Eerder deden we 
al een concert in een autogarage van de plaatse-
lijke autodealer en recent een concert hippique 
waarbij we de samenwerking zochten met ruiters 
van de hippische vereniging. 
Ik wil met de programmering het beste boven 
halen in de muzikanten, zowel op niveau van 
kwaliteit als van speelplezier. Door op bijzondere 
locaties te concerteren bereik je publiek dat nor-

samenwerken en genieten. Niet alleen tijdens 
het musiceren maar juist ook daarbuiten. 
Er zijn twee dirigenten die me inspireren: Jan 
Stulen - auteur van het boek De Tao van het diri-
geren - en Benjamin Zander. Jan Stulens visie op 
het vak van dirigent onderschrijf ik volledig. Hij 
zegt: ‘De dirigent wekt, als verbindende schakel 
tussen componist, uitvoerders en toehoorders, 
een muziekstuk tot leven en maakt daarmee mu-
sici en luisteraars een esthetische en emotionele 
ervaring rijker. Hij creëert een bedding voor het 
stromen van de muziek.’
Benjamin Zander is oud-dirigent van het Boston 
Philharmonic Orchestra en auteur van The art 
of possibility. Hij denkt in mogelijkheden en 

kansen en bezielt publiek wereldwijd met zijn 
levendige optredens als muzikant en spreker. 
Zijn levensfilosofie richt zich altijd op de moge-
lijkheden die de toekomst te bieden heeft. Hij 
is een grote inspirator voor me en niet alleen op 
het gebied van muziek.

Belangrijkste wijze les van je docent?
Ik heb voor zowel bugel als voor hafadirectie bij 
Jan Schut gestudeerd. Hoewel hij het nooit met 
zoveel woorden zei, waren respect en collegiali-
teit belangrijke elementen in de manier waarop 
hij met studenten en muzikanten omging. 

Naar welke bezetting gaat je voorkeur: 
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maal gesproken minder snel naar je concerten zou 
komen. Het mes snijdt dus aan meerdere kanten.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Ik heb al in geen jaren meer deelgenomen aan 
een concours en gelukkig hebben de vereni-
gingen waar ik dirigeer daar ook totaal geen 
behoefte aan. Toen ik net afgestudeerd was 
als dirigent en met mijn orkesten op concours 
ging, haalde ik zonder uitzondering goede re-
sultaten. Eerste prijzen, eerste prijzen met lof, 
altijd een hoge waardering. Na verloop van 
tijd liepen de resultaten terug. Gek want ik 
kreeg er steeds meer handigheid en ervaring 
in en wist nog beter wat ik wilde en hoe ik dat 
voor elkaar moest krijgen. Totdat ik alleen 
nog maar met de hakken over de sloot een 
eerste prijs wist te behalen met mijn orkesten. 
Niet alleen voor de muzikanten maar ook 
voor mij uitermate onbevredigend. Daarnaast 
liep ook de publieke belangstelling terug 
en heb ik ook meerdere malen op locaties 
gespeeld die ongeschikt waren voor een goede 
concoursbeoordeling. Na die laatste ervaring 
heb ik besloten het concours achter me te 
laten en me te richten op het allerbelangrijk-
ste, samen met de muzikanten genieten van 

muziek maken. Speelplezier en beleving, 
zowel tijdens de repetities als bij een concert, 
moeten doorslaggevend zijn.

Dirigeren is nog altijd een mannenwereld. 
Het aantal vrouwelijke dirigenten staat 
totaal niet in verhouding met het aandeel 
van de vrouwelijke muzikanten in de orkes-
ten. Hoe komt dat?
Een lastige vraag die niet zomaar te beantwoor-
den valt. In het algemeen richten vrouwen zich 
meer op prettig werk en of de werkomstandighe-
den zijn te combineren met bijvoorbeeld zorg-
taken of de behoefte aan vrije tijd. Wanneer je de 
ambitie hebt op hoog niveau in de blaasmuziek 
te acteren is het een fulltime baan. Veel vrouwen 
- ook buiten de blaasmuziek - willen dat niet.
De muziekwereld speelt zich altijd af in de 
avonduren of in het weekend en wanneer je een 
gezin hebt, zul je goede afspraken met je partner 
moeten maken over wie er voor de kinderen 
zorgt. Na de geboorte van mijn zoon kon ik dat 
niet meer opbrengen en heb ik andere keuzes 
gemaakt. Ik heb gezocht naar mogelijkheden om 
mijn brood meer overdag te verdienen en tege-
lijkertijd te genieten van het moederschap. Dat 
is gelukt. Ik vraag me overigens wel af of we er 

zo’n issue van moeten maken. Wanneer dirigent 
en muzikant tevreden met elkaar zijn, doet het 
er niet toe of je een vrouw of een man voor het 
orkest hebt staan. 

Heb je het gevoel dat je je als vrouw extra 
moet bewijzen?
Ik heb dat nooit zo gevoeld en om heel eerlijk te 
zijn, heb ik me er ook nooit mee bezig gehou-
den. Misschien dat het daarom ook nooit een rol 
heeft gespeeld. Het is belangrijk dat je je comfor-
tabel voelt in je rol en je vak goed uitoefent. Dan 
komt het respect vanzelf. 

Op welke punten zou een vrouw juist extra 
capaciteiten kunnen meebrengen? 
Ik zou het niet zo scherp willen formuleren, 
zowel mannen als vrouwen hebben een manne-
lijke als een vrouwelijke kant en bijbehorende 
kwaliteiten. Als dirigent heb je die allebei nodig. 
Je moet een visie hebben met je orkest, een doel 
en een planning om het te realiseren, anders 
komt er niets van de grond. Aan de andere kant 
is het nodig dat je de muzikanten zo motiveert, 
stimuleert en uitdaagt dat ze met plezier naar 
de repetitie komen en graag voor je willen 
werken. Je moet een groep kunnen formeren 
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uit al die individuele muzikanten en daarvoor 
is het nodig dat je weet met wie je werkt, dat je 
je kunt verplaatsen in wat zij nodig hebben om 
het gezamenlijke doel te realiseren. Als ik naar 
mezelf kijk dan ben ik in de loop van de afgelo-
pen decennia echt anders gaan werken. Waar ik 
voorheen nog veel bezig was met keihard naar 
het concert toewerken en aandacht besteden aan 
wat er nog niet in orde was, ben ik nu veel meer 
bezig met de weg er naar toe, met genieten van 
het repetitieproces. Ik gebruik in toenemende 
mate m’n intuïtie en steek veel tijd en energie in 
het groepsproces. Ik formuleer wat ik wil altijd 
heel bewust in positieve bewoordingen en maak 
zodra het kan complimenten, want als iets moti-
verend werkt is dat het.

Naast je werk als dirigent ben je werkzaam 
als Journey-therapeut. Kun je uitleggen wat 
dit is?
Een journey, in het Nederlands ook wel ‘he-
lende reis’ genoemd, is een vorm van hypno/
regressie therapie. Mensen komen bij me met 
een fysiek of emotioneel probleem en maken 
contact met onverwerkte emoties en de daar-
aan ten grondslag liggende gebeurtenissen of 
zelfs trauma’s. In een journey-proces verwerk je 

de emotionele lading en negatieve overtuigin-
gen over jezelf die er vaak mee gepaard gaan. 
Zo zorg je er voor dat ze je doen en denken 
niet meer beïnvloeden. Ik heb de laatste tijd 
veel mensen in m’n praktijk die de zingeving 
in hun leven niet kunnen vinden of tegen een 
burn-out aanlopen. Hoewel de achtergrond 
en oorsprong van hun problematiek telkens 
anders is, is de essentie van mijn werk dat ik 
ze weer in contact breng met wat ze werkelijk 
willen en nodig hebben, met levenskracht. 
Het is heel dankbaar werk mensen handvatten 
aan te reiken zodat ze hun leven weer zelf kun-
nen oppakken.

In hoeverre komt die kennis van pas in je 
werk als dirigent?
Ik laat de verschillende werelden waarin ik werk-
zaam ben meer en meer in elkaar overvloeien. Ik 
gebruik mijn kennis van mensen als ik dirigeer 
en heb meer en meer oog voor wat er in het or-
kest speelt en wat de muzikanten nodig hebben. 
Daarnaast maak ik vaak gebruik van beeldspraak 
of visualisaties om de intentie van de muziek 
duidelijk te maken. Het grappige is dat niet 
iedereen altijd begrijpt wat ik vraag maar dat ik 
toch vaak te horen krijg wat ik voor ogen had. 

De ervaring die ik opdeed als dirigent, met 
name het motiveren, planning en organisatie 
gebruik ik in het centrum voor bewustwording. 
Het komt goed van pas bij het opzetten van 
workshops of het zoeken naar nieuwe wegen om 
bewustwording uit de zweverige hoek te halen 
en te vertalen naar dagelijkse spiritualiteit met 
beide voeten op de grond.

Hoe zie je de toekomst van de blaasmu-
ziek?
Omdat alles doorlopend in beweging is, zal 
de blaasmuziek dat ook zijn. Vergeleken met 
twintig jaar geleden is er al veel veranderd, con-
coursen lijken te verdwijnen en de persoonlijke 
beleving van muzikant en publiek staan meer 
en meer centraal. Ik denk dat het investeren in 
het kapitaal van de blaasmuziek, de mens achter 
het instrument, van doorslaggevend belang zal 
zijn. Nu de samenleving steeds meer gericht lijkt 
op het individu zal de tegenbeweging bestaan 
uit meer behoefte aan persoonlijke aandacht en 
verbinding. Samen muziek maken en beleven is 
daar bij uitstek geschikt voor. Op alle (leeftijd)
niveaus in je vereniging investeren en samen 
genieten van de resultaten zou het hoofddoel 
moeten zijn. 
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7/8 nov. : Musikhaus Fockers, Rheine, 0049 5971 62 08
15 nov. : Adams, Ittervoort, 0475 560 703
13 dec. : van der Glas, Heerenveen, 0513 468 041 
17 jan. : van Geffen, Veldhoven, 040 253 75 18
7  feb. : Dalsegno, Sliedrecht, 0184 412 093
21 mrt. : Adams Diest-België, 0032 13 321 201
28 mrt. : Excel Oeffelt, 0485 362 668
11 apr. : Adams, Ittervoort, 0475 560 703
25/25 apr. :  Kreismusiksch. Schleswig-Flensburg, 

0049 4633 15 19
26/27 jun. : Musik City, Pforzheim, 0049 7231 154 390

Aanmeldingen op bovenstaande adressen

Of kijk op www.henkrensink.nl 



In aansluiting op tal van activiteiten voor de 
opleidingsgroepen van de Bredase harmo-
nieën, wil de FBVB met dit project vooral de 
zittende muzikanten van aangesloten vereni-
gingen bereiken. Het Orkest van de Konink-
lijke Luchtmacht heeft lichte muziek tot een 
belangrijk deel van zijn orkestcultuur gemaakt. 
Het orkest beschikt over een vaste ritmesectie, 
bestaande uit gitaar, toetsen, basgitaar/con-
trabas en drums. Het concertrepertoire strekt 
zich uit van pop tot rock en van musical tot 
latin. Juist vanwege dit specifieke karakter van 
het orkest heeft de FBVB deze samenwerking 
gezocht. Ook in de amateurblaasmuziek wordt 
in toenemende mate lichte muziek gespeeld. 
Amateurmuzikanten onder leiding van profes-
sionele specialisten op dit gebied kennis laten 

maken met de speelwijze van deze muziek 
is de doelstelling van dit project. Inmiddels 
hebben zich al ruim zeventig muzikanten van 
Amor Musae Prinsenbeek, Fanfare Fidelis en 
Nassau Harmonie Breda, Concordia Ginneken, 
Constantia Ulvenhout, Euphonia Teteringen, 
Sint Caecilia Bavel en Cecilia Princenhage aan-
gemeld voor de play-in. In de ochtend zijn er 
workshops per instrumentgroep onder leiding 
van professionele docenten/muzikanten uit 
het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. ’s 
Middags is er een gezamenlijke repetitie onder 
leiding van chef-dirigent Jasper Staps. De pro-
jectdag wordt om 16.00 uur afgesloten met een 
openbaar concert door de deelnemers aan de 
play-in samen met leden van het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht.  

De Federatie Bredase verenigingen voor Blaasmuziek (FBVB) houdt zaterdag 15 november in het 

Onze Lieve Vrouwen Lyceum in Breda een play-in met leden van het Orkest van de Koninklijke 

Luchtmacht als docenten. 

FOTO: MARKETING KAPEL KONINKLIJKE LUCHTMACHT

Play-in met musici van Luchtmachtorkest

BLAASMUZIEK EVENEMENT
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Sef Vergoossen vertelt een opzienbarend verhaal 
dat ongetwijfeld heel wat stof had doen opwaaien 
als het in de publiciteit was gekomen. In de beslis-
sende fase van het seizoen komt hem als coach van 
PSV enkele dagen voor een cruciaal duel ter ore 
dat keeper Gomes, publiekslieveling en boegbeeld 
van de club, van plan is zich ziek te melden als zijn 
Braziliaanse landgenoot Alcides opnieuw op de 
reservebank moet plaatsnemen. De coach laat zich 
niet onder druk zetten en is Gomes een slag voor. 
Nog voordat de onaantastbare vedette de kans 

krijgt om de trainer voor het blok te zetten, krijgt hij 
een telefoontje met de mededeling dat de club hem 
al per direct als ziek heeft geregistreerd en dat daags 
na de wedstrijd een persconferentie zal volgen. Re-
sultaat: Gomes voegt zich op de wedstrijddag braaf 
bij de selectie en vriend Alcides zit weer gewoon op 
de reservebank. PSV wint en wordt enkele weken 
later kampioen.
De ex-trainer van onder meer VVV, MVV, Roda 
JC, Racing Genk en PSV is door de Limburgse 
Bond van Muziekgezelschappen uitgenodigd 

voor een inleiding tijdens de dirigentencursus 
Maestro. “Ik ben een supporter van muziek, 
maar ik kan geen noot lezen. Van het vak van 
dirigent snap ik helemaal niets. Alles wat ik dus 
zeg is gestoeld op mijn ervaringen in de sport.” 
Maar tijdens de anderhalf uur durende presen-
tatie is meerdere malen de vertaalslag naar de 
muziekwereld te maken. Want ook een dirigent 
komt wel eens in netelige situaties terecht waarin 
moeilijke en pijnlijke beslissingen van hem ver-
wacht worden. Bijvoorbeeld als hij de muzikant 

Voetbalcoach Sef Vergoossen leidde PSV in 2008 naar het kampioenschap 

in de eredivisie. Als gastspreker tijdens de dirigentencursus Maestro verzorgde 

hij een inspirerende presentatie met als thema motivatie en teambuilding. 

Overeenkomsten tussen de voetbalcoach en de orkestdirigent. 

TEKST:  FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ De kikkers in de 
 kruiwagen houden. 
Daar gaat het om’

ALGEMEEN REPORTAGE
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op de eerste stoel na vele trouwe jaren moet me-
dedelen dat hij uit muzikaal belang plaats moet 
maken voor jong aanstormend talent.
Het thema van de spreekbeurt is motivatie en 
teambuiling. Op een ouderwetse flipover heeft 
Vergoossen met een dikke viltstift de drie kern-
waarden van zijn werkwijze geschreven: rust, fo-
cus en zelfvertrouwen. Hij daagt de cursisten uit. 
“Wat is coaching?” Een rijtje open deuren volgt: 
stimuleren, sturen, begeleiden, ontwikkelen. 
“Klopt allemaal”, zegt Vergoossen. Zelf houdt hij 
het bij: begeleiden van anderen om hen naar een 
hogere competentie te brengen. In die formule 
zit ‘presteren’ opgesloten. Op dat onderdeel 
van het coachingswerk gaat Vergoossen dieper 
in. Hoe laat je een team functioneren om een 
bepaalde prestatie te leveren? Een aantal facetten 
dat daarbij van cruciaal belang is, legt hij onder 
het vergrootglas. Ieder aspect licht hij toe met 
sprekende voorbeelden uit de voetbalpraktijk. 
Verhalen die soms één op één gelinkt kunnen 
worden met de muzieksector.  
Facet 1 is ‘motiveren’: mensen aansporen dingen 
te doen met de bedoeling om een bepaald doel 

of resultaat te halen. Vergoossen voegt aan deze 
definitie nog een belangrijk aspect toe. “Essen-
tieel daarbij is: wat ík wil. En niet wat anderen 
willen of wat de media willen. Ik word er immers 
op afgerekend.” 
Het tweede facet is ‘duidelijkheid’. In het voetbal 
komt dat onder meer neer op afspraken over 
de speelwijze. Het technische verhaal dus. De 
taken van de spelers en de verdeling van de 
posities op het veld. “Ik maakte de reservespits 
duidelijk dat hij alleen een kans maakt om in het 
elftal te komen als hij door hard werken beter 
wordt dan zijn directe concurrent. Maar niet om 
de linksbuitenpositie in te nemen.” Onder de 
noemer ‘duidelijkheid’ vallen ook afspraken over 
hoe en wanneer met bepaalde zaken naar buiten 
wordt getreden. Bij zijn komst naar PSV zat de 
club in een roerige periode. Ronald Koeman was 
halverwege het seizoen naar Valencia vertrok-
ken. Vergoossen: “Er speelde op dat moment van 
alles bij de club. Duidelijkheid op alle terreinen 
was absoluut noodzakelijk om rust in de tent te 
krijgen.” Onder ‘duidelijk’ valt ook het bepalen 
van een doelstelling. Bij PSV bestond daar geen 
misverstand over: kampioen worden. Maar blijft 
dat gezamenlijke doel ook overeind bij spelers 
die naar de reservebank worden verbannen. 
Of als de voorsprong op de ranglijst begint te 
slinken en de media stampei gaan maken? Een 
stukje psychologie van de koude grond kan 
dan effectief zijn. Vergoossen: “Uit bij Roda 
stonden we de hele wedstrijd voor met 0-1. In de 
94e minuut viel de gelijkmaker. De Limburgse 
dagbladen kopten: ‘Spektakel in Kerkrade’. Het 
Algemeen Dagblad schreef: ‘Dreun voor PSV’. 
Een dag later liet ik de spelers kiezen welk artikel 
ze wilden lezen. Wie voor het AD koos, haalde ik 
persoonlijk van het trainingsveld. Vasthouden 
aan je doelstelling is eveneens een voorwaarde 
om de rust te bewaren.” Onder ‘duidelijkheid’ 
valt ook consequent en eerlijk zijn. “Vertel waar 
het om gaat. Draai er niet omheen. Niet alleen de 
jeugdspeler erop aanspreken als hij te laat op de 
training komt, maar doe dat ook bij de vedette.” 
Het derde belangrijke facet van het coachingsvak 
is ‘communicatie’. Niet te verwarren met spreek-
vaardigheid. Soms heeft het meer effect om niets 
te zeggen. Vergoossen: “Ik ben ooit zo kwaad 
geweest, dat ik in de rust de kleedkamer niet ben 
binnengegaan.” Onder ‘communicatie’ valt ook 
het contact met het bestuur. “Ik wilde bij elke 
bestuursvergadering aanwezig zijn. Het bestuur 
moet uit eerste hand weten wat er speelt. De vijf-
de colonne klaagt alleen tegen het bestuur. Als 
bestuursleden dan benaderd worden, kennen ze 
in ieder geval alvast mijn standpunt.” 

Als vierde aspect noemt Vergoossen ‘een goede 
werksfeer’. “Maar daar heb ik me nooit mee bezig 
gehouden. Als de voorgaande aspecten in orde 
zijn, is de werksfeer vanzelf ook goed. Trouwens, 
van een middagje fietsen of bowlen wordt de 
werksfeer morgen niet ineens beter.”
Vergoossen vat zijn verhaal samen. “Voor coa-
ching kun je niet opgeleid worden. Het is iets dat 
je uit je innerlijke motivatie haalt. Wel is een aantal 
karaktereigenschappen vereist. Een coach moet 
zelfkritisch zijn, open staan om dingen te leren, 
maar tegelijkertijd ook een tikkeltje eigenwijs 
zijn. Zorg vooral voor stabiliteit. Het is funest als 
je vandaag links en morgen rechts afslaat.” Het 
verhaal van de kikkers en de kruiwagen is volgens 
Vergoossen illustratief voor het vak van voet-
balcoach en eigenlijk ook voor dat van dirigent. 
De tuinman wil met een kruiwagen 25 kikkers 
van een klein vervuild vijvertje via een moeilijk 
begaanbaar pad midden door dichte bebossing 
overbrengen naar een mooie grote vijver met 
helder water. Vergoossen: “Als je vooraf geen dui-
delijkheid schept over wat er gaat gebeuren en wat 
je daarbij onderweg allemaal kunt tegenkomen, 
hou je er aan het einde van de rit hooguit tien 
over. De kunst is om de eindstreep te halen met 22 
of 23 kikkers in de kruiwagen.” 

Ex-voetbalcoach Sef Vergoossen.

Sef Vergoossen inspireert de deelnemers 

aan de cursus Maestro. 
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Meer info: www.dungen-muziek.nl 
of e-mail: info@dungen-muziek.nl 
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zowel klein- als groot koper



De top 3 was het hele seizoen al aan elkaar gewaagd. Ook na de prelims in 
Kerkrade kon het dubbeltje nog alle kanten uitvallen. Maar in de finale liet 
The Company Performance Ensemble uit Nottingham (Engeland) zien dat 
de trainingsweek in Kerkrade niet voor niets was geweest. In de aanloop naar 
de finale stond het korps vijf dagen achter elkaar van 9 tot 9 in Limburg op 
het trainingsveld. Dat betaalde zich uit. De vierjaargetijdenshow Four leverde 
de meervoudig DCE-kampioen 89,95 punten op, goed voor de Europese 
titel. De Kidsgrove Scouts uit Kidsgrove (Engeland) eindigden met 89,10 
punten als tweede. Titelverdediger Jubal Drum & Bugle Corps uit Dordrecht 
scoorde met het programma 2Touch met 87,85 punten de derde plaats. Julia-
na Drum & Bugle Corps uit Middelburg (84,55) en Beatrix’ Drum & Bugle 
Corps uit Hilversum (82,85) maakten de top 5 compleet. 
In de Junior Class staken Jong Jubal (83,20) en Junior Drum Corps Johan 
Friso uit Middelburg (81,90) boven de concurrentie uit. Jong Beatrix’ 
werd derde (78,30), Jong-Holland Junioren vierde (70,05) en Confetti uit 
Goes zesde (65,70). Aan de finale van het DCE-kampioenschap deden 21 
Amerikaans georiënteerde showkorpsen uit zes landen mee. 

De DCE-Championships 2014 in het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade beleefden een span-

nende ontknoping. Topfavoriet The Company (Engeland) trok aan het langste eind. Bij de junio-

ren zegevierde Jubal uit Dordrecht. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: DRUM CORPS MEDIA

The Company domineert DCE-finale

SHOW MARS PERCUSSIE NIEUWS
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Naam: 
Janne Niese.

Leeftijd:
12 jaar.

Geboorteplaats: 
Roermond.

Woonplaats: 
Melick.

School: 
Lyceum Schöndeln Roermond.

Studierichting: 
Brugklas HAVO-VWO.

Vereniging (en): 
Harmonie Concordia Melick en kinderkoor De 
Wielewalen Melick.

Muziekschool: 

Stichting Kunstkeur Harmonie Concordia 
Melick (eigen opleiding).

Docenten: 
Fons Klesman en Paula Crasborn-Mooren.

Instrument(en):
Klarinet, piano en zang.

Favoriete instrument: 
Ik vind alles even leuk. Het zijn heel verschillen-
de bezigheden omdat je bij ieder van de drie op 
andere dingen moet letten. Bij zang is het vooral 
de ademhaling, bij klarinet is het de ademhaling 
en de techniek en bij piano is het onafhankelijk 
gebruik van de twee handen en het gebruik van 
het pedaal lastig. 

Hoe ben je in de muziek terechtgekomen? 
Door mijn ouders die allebei musicus van 
beroep zijn. Mijn moeder speelt fagot en 
piano. Mijn vader speelt klarinet, dirigeert 
en arrangeert. Ze spelen beiden bij philhar-

monie zuidnederland. Ik kwam al als baby bij 
de harmonie. Ze namen me ook al vroeg mee 
naar het orkest waar ze werken. Er wordt thuis 
altijd muziek gemaakt. Ook mijn zusje Marit 
speelt klarinet en zingt.
 
Hobby’s buiten de muziek:
Tennis. 

Verdere activiteiten/interesses: 
Tekenen, Ipad, creatief bezig zijn, Wii en shoppen.

Behaalde successen:  
Ik ben twee keer - in de vijfde en vierde divisie - 
Limburgs en Nederlands kampioen geworden. 
                                       
Grootste succes: 
Nationaal kampioen in de vierde divisie. 

Waarom is dit je grootste succes? 
Het kwam toch tamelijk onverwacht. Ik was 
wel prima voorbereid, maar ik moest als eer-
ste optreden. Dan komen er nog een paar hele 

In de rubriek Chillen met … babbelt Klankwijzer met een jonge muzikant met 

een opvallende prestatie of een bijzonder verhaal. In deze editie klarinettiste 

Janne Niese uit Melick, met 96,5 punten de topscorer van het Nederlandse 

kampioenschap voor blazers. 

SAMENSTELLING: DE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

‘ Zonder muziek is  
het leven maar saai’

MUZIEKHONK CHILLEN MET…
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goeie spelers achteraan. 

Spelen als solist of in een orkest/groep? 
Allebei even fijn, ik vind het gewoon heel erg 
leuk om te doen. Samen spelen is sowieso erg 
gezellig vooral als we met de jeugdharmonie op 
kamp gaan. En bij het alleen spelen moet je heel 
erg goed op jezelf letten. 

Beschrijf de kick van spelen op solisten-
concoursen:  
Laten zien wat ik kan. Ik kan er ook echt van ge-
nieten op het moment dat ik er sta. De zenuwen 
heb ik een beetje vooraf. Dan is het thuis wel 
eens niet zo gezellig met mij.

Je voorbeeld(en) in de muziek: 
Dat zijn mijn ouders.Favoriete componist: 
Ach, er zijn zoveel mooie stukken geschreven, 
dus ik heb niet echt een favoriet. Dat komt mis-
schien nog wel!

Favoriete compositie: 

The Lord of the Rings van Johan de Meij. Dit werk 
hebben we ooit gespeeld met de harmonie. Ik 
vind het een heel mooi werk. 

Je behaalde tijdens het NK het hoogste 
aantal punten. Had je dat verwacht? 
Nee, niet helemaal. Er waren wel meer goede 
muzikanten in mijn afdeling. 

Je versloeg ook nog eens zeven directe 
concurrenten. 
Voor mezelf was het wel een verrassing dat ik 
met zulke hoge cijfers won. Het is natuurlijk wel 
vet om dan als eerste te eindigen!

Je speelde met begeleiding van je moe-
der? Hoe is dat? 
Dat vind ik heel fijn, want dan kun je gewoon thuis 
oefenen wanneer je wilt. En bovendien doen we 
dat al vanaf het begin. Het voelt heel vertrouwd.

Hoeveel oefen je per dag? 
Dat wisselt. Ik moet mijn tijd verdelen tussen 

tennis, zingen, piano, klarinet en school.

Je won eerder dit jaar ook een songfestival 
voor kinderen. Waar gaat je voorkeur naar 
uit: klarinet of zang? 
Allebei even leuk. Zingen kun je overal waar je 
maar wilt, alleen of in een koor. Met de klarinet 
speel ik graag samen in de jeugdharmonie of 
grote harmonie.

Wat betekent muziek voor jou? 
Zonder muziek is het leven maar saai. 

Wat wil je bereiken in de muziek? 
Dat ik net zo goed als mijn ouders word. Ik weet 
nog niet of ik er mijn beroep van ga maken. Ik kan 
het natuurlijk ook als een fijne hobby houden. 
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Le jazz passe a l’Orange of La jeunesse ouvre. Zomaar wat koppen van kranten 

uit plaatsen langs de Franse Côte d’Azur. Dit is geen promotiepraatje van de 

plaatselijke VVV, het zijn recensies van optredens van de Delftse Studenten Big 

Band. Al meer dan 30 jaar treedt deze swingende formatie in de zomer in Frankrijk 

op. Zonder Côte d’Azur geen Delftse Studenten Big Band. Simpel. 

TEKST: FEIKE KLOMP • FOTO’S: BART RUIGROK

Swingen aan  
de Côte d’Azur

BLAASMUZIEK BIGBAND
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Michiel Smit is manager van de Delftse Studen-
ten Big Band. Hij neemt Klankwijzer mee naar 
zonnige Franse oorden en vertelt over het hoe 
en waarom van de jaarlijkse trip van de achttien 
heren. “Onze bigband maakt deze concertreis 
al sinds 1981. Het zit inmiddels in ons DNA 
en is niet meer weg te denken.” Zoals het ‘echte 
studenten’ betaamt zijn er aan de muzikale reis 
naar de zon ook diverse tradities verbonden. 
“De band is overigens geen orkest van de Delft-
se Universiteit. Je moet het meer zien vanuit 
onze vereniging, het studentencorps. Daar ligt 
de bakermat van de band. Dat is de fundering.”
Voor veel studenten is spelen in de Delftse Stu-
denten Big Band een eer. “Toch is er van vrij-
blijvendheid geen sprake”, benadrukt Michiel 
verder. “Omdat de band alleen uit studenten 
bestaat, is er sprake van een voortdurend 
wisselende samenstelling, maar de continuïteit 
is goed. Veel muzikanten zijn gemiddeld zo’n 
vijf jaar lid. We repeteren elke woensdag. Een 
goede opkomst en betrokkenheid is belang-
rijk. Verder is de band een gestructureerde 
organisatie. We bestaan tenslotte al 33 jaar. 
Dat zegt iets over de meerwaarde. Daar zijn we 
trots op.”
Een van de highlights van de Delftse bigband is 
de jaarlijkse muzikale reis in juli naar het zon-
nige Frankrijk. Ondanks de 33-jarige ervaring 
start de jaarlijks aangewezen manager meestal 
in januari met de voorbereidingen. “De tour-
manager regelt samen met de manager de reis. 
Het is dan de gewoonte dat de tourmanager 
het jaar daarop de manager wordt. Ik was dus 
voor de tour van 2013 de aangewezen tourma-
nager, nu ben ik in de rol van manager. Op die 

manier wisselen we dat af. Bovendien houdt 
ons dat ook scherp.”
De reis naar de swingende zon bestaat niet uit 
een paar dagen. Nee, de band pakt flink uit en 
gaat bijna twee weken ‘on tour’. “De reis heeft 
niet alleen een muzikaal doel. De studenten zijn 
na een jaar hard studeren en tentamens maken, 
gewoon aan vakantie toe. Dan is het leuker om 
wat langer met elkaar op pad te gaan. We zien de 
tour als de kers op de taart. Iedereen gaat mee en 
kijkt er lang van te voren naar uit.”
Twee weken optreden met een bigband is 
prachtig, maar hoe haal je de optredens binnen? 

“Er zijn contacten vanuit het verleden, maar de 
tourmanager en zijn rechterhand zetten alles op 
alles om, als het even kan, elke avond een optre-
den te verzorgen. We treden op allerlei plekken 
op. Van campings, huisjes in de bergen, tot in 
tuinen en parken of horecagelegenheden. We 
hebben ook al optredens verzorgd in hotels in 
Cannes en Saint Tropez. We hebben het al eens 
meegemaakt dat een toeschouwer ons inhuurde 
voor een optreden elders. En dan werden we 
‘ingevlogen’.“ Slim als de studenten zijn, zetten 
ze hun verdiende centjes praktisch in. Zo zijn 
er bandleden die ’s morgens een heerlijk Frans 
‘tourontbijt’ regelen. Daarmee is de gage weer 
handig ingezet.

Ondanks het feestelijke en ontspannen karakter 
hangt er wel degelijk een professioneel door-
dacht plan achter de reis. “Onze bandleider, 
Matthijs, werkt er tijdens de repetities serieus 
naar toe. Overigens gaat hij nooit mee. Eigenlijk 
wel logisch. Voor ons is de julimaand perfect 
om de tour te maken, voor hem de uitgelezen 
maand om zelf van zijn welverdiende vakantie te 
genieten. De maanden ervoor is hij juist de be-
langrijke schakel om de stukken in te studeren. 
Traditiegetrouw wijzen we daarom een oud-lid 
van de band aan als tourdirigent.”
Een andere ‘gewoonte’ betreft het vervoer. De 
Delftse Studenten Big Band gaat altijd naar het 
zuiden met een grote bus, maar er zijn ook muzi-
kanten die met oude barrels op pad gaan. “Ja, dat 
maakt deel uit van de traditie. Er zijn studenten 
die voor een prikkie een oude ambulance kopen 
of een limousine. Zelf heb ik al eens met een 
oude Toyota Landcruiser gereisd. Maar alles is 
wel degelijk georganiseerd. Wij zien de trip als 
een avontuur met structuur.”
Met een flinke dosis talent en een daverend en-
thousiasme wordt een muzikale show neergezet 
waar iedereen in meegesleept wordt. Aan het 
eind van de avond, als het optreden zijn climax 
bereikt, zal niemand meer stil zitten. Met beken-
de nummers als Bad, Bad Leroy Brown, A string 
of Pearls, Copacabana, Caravan en Minnie the 
Moocher laat de Big Band in binnen- en buiten-
land menig hart sneller kloppen, zo is de opzet. 
“Ons repertoire herbergt talloze arrangementen 
van Glenn Miller, Frank Sinatra, Duke Ellington 

en Count Basie. Onze optredens zijn energiek, 
opzwepend en vol plezier. Het publiek heeft 
moeite om stil te blijven zitten.”
Wat kenmerkt de groep? “Het is een hechte 
groep jongens met verschillende achtergronden. 
Ze komen uit verschillende studies, de verschil-
lende karakters zie je terug op het podium. Dat 
is het mooie vind ik aan onze bigband.” Volgend 
jaar weer naar Frankrijk? “Oui, évident.” 

Meer informatie over de Delftse Studenten Big 

Band: www.bigband.corps.nl.

‘We zien de tour als     
de kers op de taart’
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Nationale Taptoe 2014
trekt 20.000 bezoekers 
De Nationale Taptoe stond dit jaar in het teken 

van 200 jaar Koninkrijk der Nederlanden, 200 jaar 

Koninklijke Landmacht en 200 jaar Koninklijke Mare-

chaussee. Bovendien vierde het evenement zelf zijn 

zestigste verjaardag. Bijna 20.000 mensen woonden 

eind september de vijf voorstellingen bij. Sinds de tap-

toe naar Ahoy in Rotterdam verhuisde, trok de militaire 

muziekshow nog nooit zoveel bezoekers. Klankwijzer 

maakte voor u bijgaande sfeerimpressie. 

FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES



Vraag de leden van harmonie Sint Cecilia naar 
hun leukste ervaring en tien tegen één dat het 
bezoek aan het Belgische Rillaar op de proppen 
komt. Eind jaren negentig trok de Brabantse 
harmonie naar dit Belgische plaatsje voor een 
uitwisselingsconcert met de plaatselijke fanfare 
De Mottegalm. Om de muzikale uitvoering 
niet onnodig te verstoren, werden de bezoekers 
verzocht om niet te praten tijdens het optreden. 
Om te voorkomen dat deze maatregel ten koste 
zou gaan van de omzet, hadden de Belgen iets 
slims bedacht. De bezoekers kregen de beschik-
king over een bordje met daarop de tekst ‘dorst’. 
Wie een droge keel voelde, hoefde maar het 
bordje in de lucht te steken en de ober kwam 
voorbij. De herinnering aan dit uitstapje zorgt in 
Zegge nog regelmatig voor hilariteit.

Een aantal Zeggenaren neemt eind 1913 het 
initiatief om een muziekvereniging op de been 
te brengen. Op 1 maart 1914 is de oprichting 
een feit. Op tweedehands instrumenten van 
zusterverenigingen uit de buurt gaat het orkest 
onder dirigentschap van de plaatselijke bakker 
aan de slag. De financiële middelen zijn beperkt. 
Het vaandel wordt gekocht van een opgeheven 
koor uit Roosendaal.
Het huidige harmonieorkest bestaat uit 44 mu-
zikanten. Het in 1957 opgerichte tamboerkorps 
telt 32 leden. “Onze harmonie is een vereniging 
die een grote rol speelt binnen de Zegse gemeen-
schap”, zegt bestuurslid Willemien Vergouwen. 
“Sinds jaar en dag organiseert de harmonie de 
jaarlijkse braderie en kermis. Voor een kleine 
gemeenschap als Zegge zijn dat fantastische 

evenementen die het dorp levend houden. Het 
tamboerkorps organiseert bovendien nog het 
jaarlijks beachvolleybaltoernooi en het regionaal 
bekende ZeggPop.”
In tegenstelling tot het tamboerkorps, dat 
regelmatig hoge ogen gooit tijdens wedstrijden, 
neemt het harmonieorkest al een tijdje niet meer 
deel aan officiële concoursen. Wel wordt ieder 
jaar meegedaan aan beoordelingsconcerten. Ver-
gouwen: “Met de feedback die we daar krijgen, 
proberen we onszelf te verbeteren en vooral het 
speelplezier te verhogen.” 
Net als veel verenigingen op het platteland 
ondervindt ook Sint Cecilia de gevolgen van 
vergrijzing en ontgroening. De enige basisschool 
in het dorp telt 125 leerlingen. Toch weet het 
orkest het hoofd redelijk boven water te houden. 
Vooral in de eigen muziekopleiding wordt 
stevig geïnvesteerd. Sint Cecilia heeft hiervoor 
vier gespecialiseerde docenten in dienst. Een 
ledenwerfactie gericht op de doelgroep 40 tot 
60 jaar leverde enkele jaren geleden een mooie 
groep nieuwe muzikanten op. “De school krimpt 
aanzienlijk waardoor onze kweekvijver leeg 
dreigt te raken. De kunst is om ons breed te 
oriënteren en te presenteren waardoor we een 
bredere doelgroep bereiken. Tot op heden lukt 
dat aardig.” Het afgelopen jaar is met verschil-
lende festiviteiten stilgestaan bij het eeuwfeest. 
Het hoogtepunt van de jubileumactiviteiten is 
het slotconcert Night of the Zeg op zaterdag 13 
december in de kerk van Zegge. Tijdens deze 
avond komt de 100-jarige muziekgeschiedenis  
in beeld en geluid voorbij. 

Harmonie Sint Cecilia zorgt niet al een eeuw voor muzikaal vertier in het 2000 zielen 

tellende Zegge. Met de organisatie van allerlei activiteiten zoals de jaarlijkse brade-

rie en kermis is de muziekvereniging het kloppende hart van het Brabantse dorp. 

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: SINT CECILIA ZEGGE

Cecilia zorgt voor 
 leven in de brouwerij

Meer informatie: www.stceciliazegge100jaar.nl.

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Jazztrompettist Ruud Breuls maakte een opmerkelijke switch. Hij verruilde zijn 

prachtbaan bij het Metropole Orkest voor een plek in de WDR Big Band. “Deze job 

wil iedereen hebben.”

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: PAUL BERGEN

‘ Een eer om in de WDR 
Big Band te spelen’

BLAASMUZIEK INTERVIEW
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Ruud Breuls geeft het eerlijk toe. Hij mist de 
strijkers. “De strijkers bij het Metropole Orkest 
hebben iets magisch. Zij leggen een tapijtenland-
schap over het orkest. De bigband kent minder 
kleurruimte.” Maar dat betekent niet dat hij spijt 
heeft van zijn overstap naar de WDR Big Band. 
“In tegendeel, het is een eer om in dit orkest te 
spelen”, zegt de jazztrompettist.

Er gaat geen dag voorbij of zijn trompetgeluid 
schalt ongemerkt door uw huiskamer. Is het niet 
via een tune van een televisieprogramma, dan 
hoort u hem vast wel in een of andere commer-
cial voorbij komen. Zo zijn de leaders van de 
talkshows van Jeroen Pauw en Humberto Tan 
ingespeeld door Ruud Breuls. Maar als ons 
voorstelrondje van de 51-jarige musicus beperkt 
zou blijven tot het noemen van een paar herken-
ningsmelodietjes, doen we hem ernstig te kort. 

Ruud Breuls stond in zijn inmiddels dertigjarige 
loopbaan als trompettist met tal van grootheden 
op het podium. Als solotrompettist van het Me-
tropole Orkest speelde hij met wereldsterren zo-
als Ella Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Brian Eno, Pat 
Metheny, Stan Getz, Bono en Steve Vai, maar ook 
hedendaagse talenten zoals Within Temptation, 
The Opposites, Alain Clark of Gregory Porter. De 
in het Limburgse Urmond geboren trompettist 
is een van de meest gevraagde sessiemuzikanten 
in Nederland. Als lid van de vierkoppige blazers-
sectie Stylus Horns begeleidde hij vrijwel alle 
Nederlandse coryfeeën zoals Marco Borsato, Jan 
Smit, Frans Bauer en de Toppers tijdens live-con-
certen. Hij werkte mee aan zeker 300 cd-pro-
ducties. Met sterren uit de jazzscene zoals Clark 
Terry, Randy en Michael Brecker, Jim McNeely, 
Vince Mendoza, Chris Potter, Peter Erskine, Mike 
Stern en Herbie Hancock deelde hij het podium. 
Ook werkte hij samen met de in 2011 overleden 
Amerikaanse jazzmusicus Bob Brookmeyer.
Afgelopen voorjaar maakt de jazztrompettist een 
opmerkelijk switch. Na een dienstverband van 
bijna dertig jaar nam hij een sabbatical bij het 
Metropole Orkest. Breuls kon een vacature bij 
de bigband van de West Deutsche Rundfunk niet 
laten schieten. Hij heeft een jaar de tijd om uit te 
vinden of de nieuwe job in Köln bevalt. Mocht 
het avontuur onverhoopt tegenvallen, kan hij nog 
altijd terug naar Hilversum. Maar zoals het er nu 
naar uit ziet, ligt zijn toekomst in Duitsland. “De 
WDR Big Band is ooit ontstaan als dansorkest. 
Maar inmiddels heeft de band door zijn hoog-
waardige jazzproducties internationaal een grote 
naam opgebouwd. Je kunt stellen dat de WDR 
Big Band toonaangevend is op het gebied van 
jazzmuziek in Europa. Het is zo’n beetje de enige 
echte jazzband met een vast bestaan.”
Hoe groot de internationale uitstraling van de 
WDR Big Band is, blijkt uit de reacties die Breuls 
na zijn aanstelling uit de hele wereld ontving. 
“Overal waar ik kom, word ik gefeliciteerd met 
deze baan. Zelfs in de jazzscene van New York 
wordt de WDR Big Band gezien als een topband. 
‘Did you’ve got that job at WDR? Oh, everybody 
wants to have that job’, heb ik meerdere keren te 
horen gekregen.”
Het in Köln gezetelde orkest ging bij de keuze 
van de nieuwe trompettist niet over een nacht 
ijs. Twee jaar duurde de procedure voor het 
invullen van de vacature. Breuls: “Over de hele 
wereld werden 75 kandidaten geselecteerd voor 
deze baan. Daarvan draaiden er vijf gedurende 
anderhalf jaar regelmatig mee met de band. Ze 
wilden een totaalbeeld van de allroundheid van 
de muzikant krijgen.”  

Het lp-rek in huize Breuls in het Limburgse 
Urmond bevatte in de jaren zeventig een bon-
te verzameling van stijlen en genres. Hardrock 
van Led Zeppelin en Deep Purple werd op de 
draaitafel afgewisseld met Egerländerklanken 
van Ernst Mosch, de Happy Party Sound van 
James Last, koperblazersmuziek van The 
Black Dyke Mills Band en jazz van coryfeeën 
zoals Count Basie, The Brecker Brothers en 
Maynard Ferguson. De brede muzieksmaak 
van zijn broers John en Hans had ook op 
Ruud een inspirerende werking. “Mijn beide 
broers speelden bij de plaatselijke fanfare. De 
een bugel en de ander cornet en trompet. Ze 
oefenden allebei veel thuis. Zo werd ook ik 
aangestoken met het blazersvirus”, verklaart 
Ruud zijn entree in de blaasmuziek. Zijn 
eerste leermeester bij de fanfare van Urmond 
was de deze zomer overleden Jo Cosemans. 
Van zijn onorthodoxe manier van lesgeven 
plukt Breuls nog dagelijks de vruchten. “Jo 
sloeg met een stok keihard de maat. Ik weet 
zeker dat ik daar mijn timing aan te danken 
heb.” Cosemans leerde hem bovendien wat 
het begrip ‘mooi spelen’ inhield. “Als we een 
stuk aan het instuderen waren, vroeg hij: ‘Hoe 
zou je het zingen?’ Achteraf vind ik dat een 
legendarische vraag. Ik ben nog steeds niet 
van het type hoog, hard en ver. Keihard spelen 
is note done. Muziek is beleven. De lyrische 
schoonheid van het Limburgse landschap 
speelt daarbij nog altijd een belangrijke rol. 
Muziek beleven betekent het auditieve en 
het visuele in een bepaalde connectie met 
elkaar brengen.”
Ondanks zijn klassieke opleiding koos hij uitein-
delijk voor de lichte muziek en dan met name de 
jazz. “Ik improviseerde er al vroeg op los, speel-
de melodieën mee met de platen van mijn broers 
en leerde bij jazzmusicus Rob Bruynen het echte 
jazz improviseren met meespeelplaten.”
Saillant is dat hij na al die jaren bij de WDR 
Big Band naast zijn voormalige leermeester zit. 
Breuls is naast Rob Bruynen, trompettist Wim 
Both en slagwerker Hans Dekker de vierde Ne-
derlander in het gezelschap. Breuls: “Het is een 
orkest met een internationaal karakter. Totaal 
anders dan het Metropole Orkest. Ook wat re-
pertoire betreft. Veel meer jazz gericht. Het zijn 
muzikanten met een enorme drive en zelfstan-
digheid. Het Metropole Orkest is fantastisch. 
Maar op het gebied van de jazz ligt de lat bij de 
WDR Big Band een stuk hoger. Vooral het aantal 
geïmproviseerde solo’s. Dat is uiteindelijk waar 
je voor bent opgeleid en waar je hart ligt. Ik ben 
erg trots op deze baan. Het is een eervolle job.” 
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Nee, het is niet altijd even prettig als iemand 
je een spiegel voorhoudt. De harmonieën Sint 
David en Sint Joseph uit Voerendaal hebben 
voor deze gezamenlijke ledenbijeenkomst drie 
prominente inwoners uitgenodigd. De gast-
sprekers vertellen hoe ze van buiten af tegen de 
beide huidige harmonieorkesten aankijken. Ook 
geven ze hun toekomstvisie over wat de nieuwe 
muziekvereniging voor de leefgemeenschap kan 
betekenen. Tijdens die beschouwingen komen 
zo nu en dan verrassende beelden bovendrijven 
waar je als lid van de betreffende vereniging 
wellicht niet zo snel bij stil staat. Zo vindt Dave 
van Dinther - een lokale verenigingsman in 

hart en nieren - dat harmonie Sint David zich 
weliswaar goed en duidelijk profileert, maar ten 
opzichte van zusterverenigingen soms wat te 
zelfverzekerd opereert. Harmonie Sint Joseph 
roept bij Van Dinther het beeld op van een naar 

haar identiteit zoekende vereniging die meer in 
haar mars heeft dan ze zelf denkt.
De voordrachten van de drie vertegenwoor-
digers uit de lokale gemeenschap is de derde 
bijeenkomst in het kader van het fusieproject 

Muziekupdate Voe-
rendaal 2.0. Een zorg-
vuldig uitgestippeld 
traject dat uiteindelijk 
moet resulteren in de 
samenvoeging van de 
beide Voerendaalse 
harmonieorkesten. 
De in 1907 opgerichte 

De absolute noodzaak om samen te gaan is (nog) niet aanwezig. 
De Voerendaalse harmonieën Sint Joseph en Sint David willen met 
hun fusie de toekomst een stapje voor zijn. Praktijkvoorbeeld van 
een zorgvuldig uitgestippeld proces. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Fuseren: een vak apart

‘ Sentimenten helpen  
je niet verder’

De jeugdleden van de fusieorkesten repeteren al samen. 

ALGEMEEN BEST PRACTICE
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harmonie Sint David en de in 1918 opgerichte 
harmonie Sint Joseph gaan voortaan hand-in-
hand door het leven. Een nogal opmerkelijke 
stap. De bittere noodzaak om samen te gaan is 
namelijk niet direct aanwezig. Met 45 leden is de 
bezetting van Sint Joseph weliswaar aan de krap-
pe kant, maar met 130 leden staat Sint David 

allesbehalve op de rand van de afgrond. De fusie 
van de beide harmonieorkesten moet volgens de 
voorzitters Martin Smeets (Sint Joseph) en Paul 
Scheijen (Sint David) dan ook gezien worden 
als een voorschot op de toekomst. “We merken 
een terugval in jeugdige aanwas. Een traditionele 
harmonie is vooral onder jongeren van twaalf, 
dertien jaar niet hip meer. Daar komt bij dat de 
demografische ontwikkelingen in deze omge-
ving niet veel goeds voorspellen. Dan kun je uit 
sentimentele overwegingen wel krampachtig op 
de huidige voet verder gaan, maar dan loop je 
straks toch een keer tegen problemen aan.”
De twee verenigingen verschillen van histori-
sche achtergrond. Sint David is van oudsher 
een middenstandsvereniging. De achterban 
kwam oorspronkelijk voornamelijk uit de kern 
Voerendaal. Sint Joseph is opgericht vanuit 
de arbeiderspartij en heeft zijn roots vooral in 
de buurtschap Kunrade. Door de jaren heen 
bestond er weliswaar enige rivaliteit tussen de 
beide orkesten, maar over het algemeen kunnen 
de twee verenigingen goed met elkaar door een 
deur. “Er bestaat geen haat en nijd zoals je dat 
vaak in andere dorpen met twee muziekkorpsen 
ziet ”, zeggen de voorzitters. “We deden al veel 
dingen samen. Onder meer de opleiding van de 
jeugdleden en het jaarlijks bruidsparenconcert.” 
Vier jaar geleden staken de vijf muziekverenigin-
gen van de verschillende Voerendaalse kerkdor-
pen de koppen al eens bij elkaar om de moge-
lijkheden tot verregaande samenwerking te 
bespreken. Toen was de tijd er nog niet rijp voor. 
Eind vorig jaar brachten de voorzitters van Sint 
David en Sint Joseph het balletje opnieuw aan 
het rollen. Na enkele oriënterende gesprekken 
werden de plannen kort na de jaarwisseling aan 

de leden van de beide verenigingen bekendge-
maakt. Op de daarop volgende jaarvergaderin-
gen zetten de leden het licht op groen om de mo-
gelijkheden van een fusie te onderzoeken. Dat 
proces verliep niet geheel zonder kleerscheuren. 
Een stuk of zes oudgedienden van harmonie Sint 
Joseph gaf aan de toekomstplannen te begrijpen, 

maar om verschillende redenen niet te zullen 
aansluiten bij de nieuwe vereniging. “We kregen 
vooral positieve reacties”, verklaren de beide 
voorzitters. “Zelfs families die diepgeworteld 
zijn binnen de verenigingen riepen meteen: ‘dit 
moeten we doen’.”
Maar daarmee was de kogel nog niet door de 
kerk. Het proces om de beide orkesten samen 
te voegen had toch meer voeten in de aarde dan 
de beide besturen vooraf hadden ingeschat. 
Fuseren doe je nu eenmaal niet op een regen-
achtige zondagmiddag. “We hebben het eerst 
zelf geprobeerd”, vertellen de beide voorzitters. 
“Maar om meer draagvlak te creëren, kwamen 
we al vlug tot de conclusie dat we externe hulp 
nodig hadden. Door het proces door een onaf-
hankelijk persoon te laten begeleiden, voorkom 
je dat het beeld ontstaat dat het iets is wat alleen 
uit de koker van de besturen komt.” 
De externe deskundige was vlug gevonden. Toon 
Peerboom, vicevoorzitter van de KNMO, heeft in 
Zuid-Limburg al heel wat veranderingsprocessen 
in de muziekwereld begeleid. Niet alleen fusies, 
maar ook beleidsplannen en toekomstvisies. Als 
basis voor dit soort trajecten gaat Peerboom uit 
van een 3-pijlersmodel. Een muziekvereniging 
rust in zijn optiek op drie pijlers: muziek maken, 
een vereniging zijn (waarin leden zich thuis 
voelen en samen iets willen ondernemen) en een 
rol spelen in de samenleving (aanwezig zijn bij 
belangrijke gebeurtenissen in de gemeenschap en 
hieraan een bijdrage leveren). 
Ook bij de fusie in Voerendaal is het 3-pij-
lersmodel ingezet als leidraad om de toekom-
stige vereniging handen en voeten te geven. 
Voor iedere pijler werden aparte bijeenkomsten 
belegd waarop de leden van de beide vereni-

gingen in groepjes van gedachten wisselden 
over een aantal centrale vragen. Wat willen we 
als vereniging muzikaal bereiken (niveau en 
muziekkeuze)? Wat maakt het lidmaatschap van 
de vereniging nu zo leuk? Wat zou de vereniging 
kunnen betekenen voor de lokale gemeenschap 
en wat kan de gemeenschap betekenen voor 
de vereniging? De discussies leverden tal van 
suggesties en ideeën op. Zo staat al vast dat de 
nieuwe vereniging geen traditionele harmonie 
meer wordt, maar een flexibele muziekvereni-
ging die ook in groeps- of ensembleverband kan 
optreden. “Door deze wijze van aanpak is de 
belangstelling voor de discussieavonden groot”, 
lichten de beide voorzitters toe. “De leden 
merken dat ze echt iets in te brengen hebben. 
Dat maakt de motivatie om mee te werken aan 
de fusie groot.” 
Opvallend is de grote betrokkenheid van de jeugd 
bij het hele fusieplan. Een van hen is Lisanne 
Bouwmans (19). Ze speelt trompet bij Sint David. 
Lisanne staat vierkant achter de fusie. “Het is goed 
om er nu al mee te beginnen, ook al is de nood-
zaak nog niet aanwezig”, zegt ze. “Je merkt toch 
dat de harmonie minder in trek is bij de jeugd. Als 
je er te lang mee wacht, is het misschien te laat. Als 
je helemaal in de put zit, hoef je niet meer aan een 

KNMO-vicevoorzitter Toon Peerboom 

begeleidt het fusieproces.

‘ Het is goed er nu al mee  
te beginnen, ook al is de   
noodzaak nog niet aanwezig’
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ONTDEK ALLE VOORDELEN OP WWW.KNMOVERZEKERINGEN.NL

Precies op maat: 
het KNMO 
verzekeringspakket

Het KNMO verzekeringspakket is ontwikkeld door Aon, een inter-
nationale assurantiemakelaar. Aon is specialist in muziekverzekeringen 
en al vele jaren verzekeringspartner van de KNFM.

HET KNMO VERZEKERINGSPAKKET
Aon biedt verzekeringen aan die zijn afgestemd op de wensen en 
risico’s van muziekverenigingen. Van een ongevallen- en aansprakelijk-
heidsverzekering tot dekking van schade aan uw instrumenten, 
uniformen en oefenruimte(n).

WILT U MEER WETEN? 
Alles over het KNMO verzekeringspakket vindt u op 
www.knmoverzekeringen.nl. Heeft u vragen of hulp nodig bij het 
kiezen of afsluiten van de verzekeringen? Neem dan contact op met 
Cora Hoek van Aon of één van haar collega’s via 010 – 448 88 75.

De fusie van VNM en KNFM tot KNMO heeft veel 
voordelen. Eén daarvan is het KNMO verzekerings-
pakket. Daarmee krijgt u als muziekvereniging 
optimale dekking voor de beste prijs.



fusie te beginnen.” Ook de opzet van het traject 
spreekt haar erg aan. Doordat de leden een grote 
inbreng hebben, voelen ze zich erg betrokken bij 
het proces. Lisanne: “De aanpak is heel overzich-
telijk. Je krijgt alles precies mee. Dat is een stuk 
prettiger dan wanneer je achteraf alles moeten 
horen. Ik zie het als een uitdaging om samen aan 
een nieuwe vereniging te werken.”
De 65-jarige hoornist Ger Delahaye heeft al heel 
wat dienstjaren bij Sint Joseph op de teller staan. 
Toch heeft hij er geen enkele moeite mee dat de 
vereniging waar hij al ruim een halve eeuw lid van 
is straks niet meer bestaat. “Sentimenten helpen 
je niet verder”, zegt hij nuchter. Delahaye kijkt 
vooral naar de muzikale groeimogelijkheden van 

het orkest. Hoe meer muzikanten, hoe beter het 
orkest zich muzikaal kan profileren, stelt hij. “Als 
je hier nog tien jaar mee wacht, neem je ook alle 
perspectief voor de jeugd weg.” Ook van hem 

krijgt de manier van aanpak alle steun en waar-
dering. “Het hele plan moet wel nog uitgekris-
talliseerd worden, maar zo zorg je in ieder geval 
dat het breed gedragen wordt. Want uiteindelijk 

zullen we ons er toch samen in 
moeten vinden.”
De presentaties van de vertegen-
woordigers uit de gemeenschap, 
is de laatste bijeenkomst waarop 
gediscussieerd wordt over de 
drie pijlers. Aan de hand van 
de uitkomsten van de discus-
sies wordt een toekomstvisie 
opgesteld waarin de concrete 
muzikale doelen, de kenmerken 
van de vereniging en de rol in 

de gemeenschap worden beschreven. Daarmee 
is de fusie nog niet beklonken. Er moeten nog 
wat noten worden gekraakt. Het bedenken van 
een naam voor de vereniging, bijvoorbeeld. Ook 
moet nog een nieuw bestuur gekozen wor-
den. Bestuurstaken moeten opnieuw worden 
verdeeld. En hoe komen de nieuwe uniformen 
eruit te zien? Komen er nog wel uniformen? En 
wie wordt de nieuwe dirigent? Over een nieuwe 
repetitieavond zijn de muzikanten het al eens. 
Uiteindelijk is het de bedoeling dat nog dit na-
jaar de eerste gezamenlijke repetities gehouden 
worden. De eerste uitvoering staat gepland kort 
voor Kerstmis.  

Peerboom: ‘KNMO-bonden moeten 
 consultancy-service inrichten’
Toon Peerboom, vicevoorzitter van de KNMO, heeft veel ervaring met veranderingstrajecten in de muziekwe-

reld. Alleen al in Zuid-Limburg begeleidde hij vijftien processen. Niet alleen fusies, maar ook beleidsplannen 

en toekomstvisies. “Het zijn processen die zeer gevoelig kunnen liggen”, weet hij uit ervaring. “Dat maakt het 

voor besturen extra lastig om eraan te beginnen. Je kunt het als vereniging eigenlijk niet alleen doen.” Peer-

boom pleit er voor dat iedere KNMO-bond een soort consultancy-service in het leven roept waarop verenigin-

gen bij dit soort processen een beroep kunnen doen. Een dergelijke faciliteit is volgens hem,  zeker gelet op de 

toekomst, geen overbodige luxe. Steeds meer verenigingen zullen immers vroeg of laat met ingrijpende veran-

deringen te maken krijgen. Peerboom: “Op zich is het allemaal niet zo moeilijk. Maar je moet vooral draagvlak 

voor je plannen zien te creëren. Dat bereik je veel eerder door er een externe persoon bij te betrekken.”

‘ Als je er te lang  
mee wacht, is het  
misschien te laat’

Leden van de harmonieën Sint David en Sint Joseph discussiëren over de toekomst van de blaasmuziek in Voerendaal. 
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Wat zou voormalig NJFO-dirigent Piebe Bakker 
trots zijn geweest op de ode die Rob Goorhuis 
schreef bij gelegenheid van het vijftigjarig jubileum 
van het orkest. Tijdens het WMC 2013 zetten de 
fanfareorkesten in de Concertafdeling hun tanden 
in In Memoriam Piebe Bakker, een sterk staaltje 
originele blaasmuziek voor fanfareorkest. 
De orkestvorm fanfare is uniek Nederlands-Bel-
gisch cultureel erfgoed. Het NJFO zet zich als 
projectorkest al jaren in voor de promotie en 

repertoirevernieuwing van fanfaremuziek. 
Onder andere door het houden van audities 
houdt het stichtingsbestuur NJFO anno 2014 
het ledenbestand op peil, zowel in kwantitatieve 
als kwalitatieve zin. Gemiddeld sluiten jonge 
NJFO-muzikanten zich voor een periode van 5 
tot 10 jaar aan bij de fanfare.

Trompettist en assistent-dirigent Paul van Gils is 
acht jaar ‘lid’. Van lidmaatschap is in technische 

zin geen sprake want het NJFO heeft een stich-
tingsvorm. Muzikanten komen alleen in orkest-
vorm bij elkaar als er een project op stapel staat, 
een concert of een buitenlandse concertreis zo-
als afgelopen zomer naar Hongarije. Zes tot acht 
keer per jaar is het orkest samen. “Dan trekken 
we ons voor een heel weekend terug. Repetitie-
dagen van ‘s ochtends vroeg tot ’s avonds laat, 
soms ’s nachts, zijn dan geen uitzondering. Maar 
iedereen gaat ervoor. Dat is ook wat een NJFO-

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen 

 vereniging in de schijnwerpers. In deze editie een portret van het Nationaal 

Jeugd  Fanfare Orkest (NJFO).
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Cultureel erfgoed in  
goede handen bij het NJFO

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL
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er wil: samen een hoog niveau bereiken”, brandt 
Van Gils enthousiast los. Het fanfareorkest werkt 
regelmatig samen met grote solisten. Niet zelden 
zijn het muzikanten die zelf ooit orkestlid waren 
van het NJFO, zoals Pierre Volders (trombone) 
en Ties Mellema (saxofoon). 
Vijftig jonge muzikanten telt het NJFO op dit 
moment. Zonder uitzondering jongelui die heel 
veel over hebben voor hun muziekpassie. Velen 
studeren aan het conservatorium, zijn dat van 
plan of zijn al afgestudeerd. “Je moet je eigen 
partijen volledig beheersen voordat je op een 
repetitieweekend verschijnt.” Het is dan aan diri-
gent Danny Oosterman om er in een heel korte 
tijd een homogeen fanfareorkest van te smeden. 
Van Gils zegt: “Dat lukt altijd binnen een paar 
uur repeteren. Je hoort die typische fanfareklank 
al heel snel weer ontstaan, heel knap.” Vanuit 
alle windstreken komen de fanfareleden naar 

de repetities. In de periode dat Piebe Bakker 
dirigent was (1964-1989), telde het NJFO 
relatief veel Friezen. Sinds Danny Oosterman 
(tevens dirigent van het Andels Fanfare Corps 
en Door Samenwerking Sterk Aarlanderveen) 
aan de artistieke touwtjes trekt, melden zich wat 
meer muzikanten uit de Randstad. “Maar ook 
Limburg, Brabant, Zeeland en Drenthe zijn ver-
tegenwoordigd, dus je kunt met recht spreken 
van een nationaal orkest”, merkt Van Gils op. 
Diploma C is wel het minimum niveau dat 
je moet hebben om als NJFO-er geplaatst te 
worden. Twee keer per jaar houden de orkest-
commissie en dirigent audities. De eerstvol-
gende ronde is op 13 december in Hilversum. 
“We vinden het belangrijk om NJFO-ers-in-spé 
goed te leren kennen. Soms komt het voor dat 
we talentjes vragen om over een halfjaar terug 
te komen. Dan zijn ze net iets verder in hun 
ontwikkeling”, vertelt Van Gils.
Een orkest als het NJFO heeft veel te danken 
aan de lokale muziekverenigingen, waar de 
jonge muzikanten veelal uit voortkomen. “Daar 
hebben ze hun opleiding gehad en ervaring 
opgedaan in het orkestspel. Bij ons moeten ze 
het notenmateriaal zelfstandig thuis instuderen, 
zodat er tijdens de repetitieweekenden alleen 
aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden.”  
Deelname aan concoursen of het WMC staat 
niet op de NJFO-agenda. “Dat zou geen eerlijke 
concurrentie zijn, maar bovenal past het niet 

in onze doelstelling.” Het NJFO profileert zich 
als promotieorkest voor de fanfaremuziek. 
Onder andere door het geven van compositie-
opdrachten, het opnemen van cd’s en verzorgen 
van gastoptredens. Eigenwijs vernieuwend is het 
motto van het NJFO. Even leek het erop dat het 
voortbestaan van NJFO in gevaar kwam. Fond-
sen trokken zich terug of verminderden hun 
bijdrage. Er is minimaal 20.000 euro op jaarbasis 
nodig voor instandhouding van het orkest. Tot 
en met 2008 werd de toenmalige stichting NJBE 
gesubsidieerd door het Ministerie van WVC. 
Het NJBE kende toen naast een jeugdfanfare-
orkest ook een harmonieorkest en een slagwer-
kensemble met vergelijkbare doelstellingen. Na 
beëindiging van deze subsidie zijn de andere 
orkesten opgeheven en werd de stichting gewij-
zigd in Stichting NJFO. Van Gils: “Sinds 2011 
bestaat er een Vriendenstichting die op kleine 
schaal particuliere bijdragen ontvangt. Vanaf een 
jaarlijkse bijdrage van 25 euro mag je je al Vriend 
van het NJFO noemen. Sinds vorig jaar zetten 
we ook in op het verwerven van grotere bijdra-
gen van particulieren en bedrijven. Gelukkig zijn 
er veel oud-NJFO’ers. Voor velen van hen is het 
NJFO echt een springplank geweest naar een be-
staan als professioneel muzikant of dirigent. Dus 
het moet mogelijk zijn om een grote achterban 
als vriendenclub van het NJFO te vormen. Het 
NJFO als hoeder én vernieuwer van de fanfare-
muziek is te mooi om verloren te laten gaan.” 

Verenigingsprofiel
Naam vereniging: Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. 

Opgericht in: 1959. 

Aantal leden vereniging: 50. 

Repetitielokaal: Op locatie. 

Website: www.njfo.nl. 

Bijzonderheden: aanmelden voor de auditiedag op 

13 december kan via de website. 
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EERSTE DIVISIE
Mästare, alle söka dig

COMPONIST: Rob Goorhuis.
TIJDSDUUR: 15.35 min.
TOELICHTING: Mästare alle söka dig werd in 
2012 geschreven in opdracht van fanfare Oranje 
uit Grootegast ter gelegenheid van haar deelna-
me aan het Wereld Muziek Concours in 2013. 
De compositie is gebaseerd op de melodie van 
een oud Noors kerklied, gemaakt door Ludvig 
Mathias Lindeman. De originele titel was: Kirken 
den er et gammelt Hus wat ‘De kerk is een oud 

huis’ betekent. Later werd een nieuwe tekst op 
deze prachtige melodie gemaakt door de dichter 
Emil Liedgren. Het lied is in Nederland bekend 
als Gezang 172 uit het Liedboek voor de Kerken 
onder de titel Meester men zoekt u wijd en zijd. 
Het is dit lied geweest dat het voormalige bestuur 
door moeilijke tijden heen hielp toen er begin 
negentiger jaren een zware tijd aanbrak. Het heeft 
in die tijd bloed, zweet en tranen en vooral veel 
energie, tijd en doorzettingsvermogen gekost 
om te komen waar de fanfare Oranje nu staat. De 
compositie is misschien wel een definitieve punt 
achter dat wat geweest is. De positieve toekomst 

lonkt maar is eigenlijk al een tijd gaande.
Mästare alle söka dig is een fantasie in de 
vorm van vrije variaties, die als volgt is opge-
bouwd: een langzame inleiding; het koraal in 
een ingetogen sfeer; een snel gedeelte, waarin 
het thema vooral in de begeleidende partijen 
is verwerkt; een overgangsgedeelte met een 
solo voor altsaxofoon; een fugatisch deel over 
de voorlaatste zin van de melodie; een lang-
zaam deel met een aantal solo’s; de reprise van 
het snelle deel; de opbouw naar het integrale 
koraal en de coda.
Rob Goorhuis ontwierp nieuw eigen materiaal 
als contrast met het 19de eeuwse thema. Dit 
vinden we door het hele werk terug. Hiermee is 
een hechte synthese gecreëerd tussen oude en 
nieuwe elementen. 
UITGEVER: North Music Holland.

TWEEDE DIVISIE
Griet Koenes 

COMPONIST: Rob Goorhuis. 
TIJDSDUUR: 13.00 min.
TOELICHTING: De compositie voor de 
christelijke muziekvereniging Tida Kira in 

Het Repertoire Informatie Centrum (RIC) heeft het klein repertorium voor 2015 sa-

mengesteld. Klankwijzer zet de voor volgend jaar nieuw opgenomen werken op 

basis van door de uitgevers verstrekte en gepubliceerde toelichtingen op een rij. 

Dit keer is de sectie fanfare aan de beurt.

Klein repertorium 
voor fanfares 2015

Volledige lijst eerste divisie:
Titel  Componist  Uitgever  Tijdsduur  
Grijsoord  Jan Bosveld  Gobelin Music  18.00 

Sinfonietta no. 4  Philip Sparke  Anglo Music  14.00 

Sonata da Chiesa  Rob Goorhuis  Gobelin Music  13.00 

Triptiek voor Fanfare  Louis Toebosch  Molenaar Edition  10.30  

Ostinati  Jan Van der Roost  De Haske Publications  18.30 

A Diamond for Parker  Rob Goorhuis  Gobelin Music  15.00 

A Spectrum of the Sky  Jan de Haan  De Haske Publications  18.30 

Heaven on Earth  Maurice Hamers  Chameleon Music  16.40  

Omaggio  Marco Pütz  De Haske Publications  20.00 

Mästare, alle söka dig  Rob Goorhuis  North Music Holland  15.35

BLAASMUZIEK INFORMATIEF

66



Munnekezijl beschrijft het dramatische leven 
van boerin Griet Koenes uit Munnekezijl. De 
compositie bestaat uit 4 episodes. Het eerste 
deel schetst hoe Griet opgroeit in een con-
flictueuze omgeving. Haar liefde met Gosse 
wordt haar verboden. De dominee probeert 
de geliefden uit elkaar te houden, maar in het 
geheim ontmoeten zij elkaar. Als de dominee 
Gosse de reden van zijn verbod vertelt, verhangt 
deze zich aan het klokkentouw. In de volgende 
episode treurt Griet om het verlies van Gosse. 
Maar het gewone leven herneemt zijn dagelijkse 
gang. Tot haar schrik blijkt Griet zwanger: de 
erfenis van Gosse. Voor het volbrengen van de 
zwangerschap laat ze haar boerderij over aan 
haar knechten en baart ze in het diepste geheim 
een ongewone zoon.
Deel drie verklankt hoe Griet eenmaal terug in 
Munnekezijl haar kind in het geheim opvoedt. 
Een blinde weduwe, Gitje, wordt belast met de 
zorg voor de jongen, die door Griet ‘klokkenspe-
ler’ wordt genoemd. Het kind groeit uit tot een 
monster dat Griet en Gitje nauwelijks de baas 
kunnen. Toch voelt Griet zich er intens verbon-
den mee. In deze periode komt ook de dominee 
zich meermaals melden, omdat Griet niet meer 
ter kerke gaat. Als zij dit bij herhaling weigert, 
vervloekt hij haar en zegt dat de duivel haar zal 
komen halen.
In de vierde episode, als Griet onder de dekking 
van het donker samen met ‘klokkenspeler’ een 
rit maakt op een wagen met twee pas gekochte 
goudvossen ervoor, gaat met mis. De inmiddels 
forse knaap ontneemt haar na een aanvankelijk 
ontspannen rit de teugels en jaagt het span op 
tot een wilde jacht. Griet probeert hem in toom 
te krijgen, maar haar pogingen ontaarden in een 
gevecht. Intussen slaan de paarden op hol. De 
wagen keert en vliegt de dijk af. Boeren die op 
het tumult afkomen zien een grote vent die een 
vrouw boven zijn hoofd tilt en haar over de paar-

den heen het slik in smijt. De paarden trappen 
haar in de weke modder en de wagen rijdt dwars 
over haar heen. Als het ‘s ochtends licht wordt 
is het verminkte lichaam van Griet door de zee 
verzwolgen. “Het was de duivel” wordt verteld. 
Van de klokkenspeler wordt immers niets meer 
vernomen.
UITGEVER: North Music Holland.

The Saga of Haakon the Good 
COMPONIST: Philip Sparke. 
TIJDSDUUR: 13.30 min.
TOELICHTING: The Saga of Haakon the 
Good werd geschreven in opdracht van Frei Hor-
nmusikk uit Noorwegen ter gelegenheid van het 
samengaan van de twee Kommuner (gemeen-
ten) Frei en Kristiansund op 1 januari 2008. De 
compositie is gebaseerd op belangrijke gebeur-
tenissen in het leven van Haakon de Goede (ca. 
920–961), die koning Haakon I van Noorwegen 
werd. Hij werd opgevoed door koning Adelstein 
(Athelstan van Engeland) als onderdeel van een 
vredesovereenkomst die zijn vader had gesloten. 
De Engelse koning bracht hem de christelijke 
godsdienst bij. Toen het nieuws kwam dat zijn 
vader was overleden, kreeg Haakon een aantal 
schepen met bemanning mee om ten strijde 
te trekken tegen zijn halfbroer Erik Bloedbijl, 
die tot koning was uitgeroepen. In Noorwegen 
aangekomen trok hij noordwaarts, waar hij de 
steun van landeigenaren wist te verkrijgen door 
ze te beloven dat hij de belastingen die zijn vader 
hief, zou afschaffen.
De zoons van Erik zochten steun bij de De-
nen, maar ze werden verslagen door Haakon, 
die slaagde in alles wat hij deed, behalve in 
zijn pogingen het christendom in het land te 
introduceren. Hij voelde zich niet opgewassen 
tegen het verzet dat hij hierin ondervond. Een 
van zijn beroemdste overwinningen was de slag 
bij Rastarkalv (dicht bij Frei) in 955. Door tien 

vaandels ver van elkaar te plaatsen langs een lage 
bergkam (om de indruk te wekken dat zijn leger 
groter was dan in werkelijkheid) lukte het hem 
om Eriks zoons het idee te geven dat zij in de 
minderheid waren. De Denen vluchtten en het 
leger van Haakon zegevierde. De genoemde tien 
vaandels worden weergegeven door tien luide 
akkoorden vanaf maat 420.
UITGEVER: Anglo Music.

DERDE DIVISIE
Kaleidoscope 

COMPONIST: Philip Sparke. 
TIJDSDUUR: 11.30 min.
TOELICHTING: Kaleidoscope is een set van 
vijf variaties op Das Brugger Lied, het traditio-
nele lied van de plaats Brugg. De tekst gaat over 
de omgeving, inwoners en tradities van deze 
historische stad, die is gelegen in het noorden 
van Zwitserland, dicht bij de Duitse grens, tus-
sen Basel en Zürich. De variaties zijn gebaseerd 
op minuscule samenvattingen van de thema’s. Zo 
doet het hele stuk denken aan een caleidoscoop, 

Volledige lijst tweede divisie:
Titel  Componist  Uitgever  Tijdsduur   

Flashback  Jan de Haan  De Haske Publications  11.00 

Three Motions  Meindert Boekel  Molenaar Edition  10.47 

Fleodrodum  Eric Swiggers  Molenaar Edition  15.29 

Halewijn  Gerard Boedijn  Molenaar Edition  09.30  

Kerkrade Variants  Stephen Bulla  De Haske Publications  10.30 

Hellehonden  Jan Bosveld  Janbosveld.nl   14.30 

Jeu de Cuivre  Henk van Lijnschooten  Molenaar Edition  11.30  

De Ruigewaard  Jan de Haan  De Haske Publications  13.00 

Griet Koenes Rob Goorhuis North Music Holland 13.00

The Saga of Haakon the Good Philip Sparke Anglo Music 13.30

Philip Sparke.
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die bij de kleinste bewegingen steeds weer afwis-
selende figuren toont.
UITGEVER: Anglo Music.

Adornia 
COMPONIST: Jacob de Haan. 
TIJDSDUUR: 12.00 min.
TOELICHTING: Adornia is een fanta-
siewoord afgeleid van het Engelse werkwoord 
‘to adorn’, dat tooien, versieren, opluisteren be-
tekent. Adornia is dan ook in de eerste plaats een 
compositie ter opluistering van het honderdjarig 
jubileum van christelijke muziekvereniging Ju-
liana uit Doornspijk. Maar het gaat ook over het 
dorp Doornspijk zelf en zijn omgeving. Het is 
geen toeval dat de letters D-O-R-N uit de titel te-
rugkomen in de plaatsnaam. Omdat Doornspijk 
van oudsher uitgesproken kerkelijk is, bevat dit 

werk een koraalthema, dat steeds vanuit een 
nieuw perspectief klinkt. Het kerkelijke wordt 
zo afgewisseld met het wereldlijke, waarin beide 
elementen niet contrasteren maar elkaar aanvul-
len. De gekozen Duitse koraalmelodie, oor-
spronkelijk van Johann Crüger, heet Schmücke 
dich, du liebe Seele (‘Tooi je feestelijk, o dierbare 
ziel’ - alweer een verwijzing naar de titel).

De inleiding verwijst naar de tweede zin van het 
koraal: ‘Laat de duistere poel van zonden achter 
je’. Het werk begint in mineur, waarin een gedre-
ven majestueuze ritmiek afgewisseld wordt met 
de zachte koraalklanken. Dan volgt een snellere, 
beweeglijke cadans, eveneens hoofdzakelijk in 
mineur. De ritmische impuls symboliseert de 
zware landarbeid die in vroeger tijden verricht 
werd, maar ook wordt hierin de landarbeiders-
ziel verklankt, die ondanks de armoede ‘getooid’ 
is met optimisme. Dat vertaalt zich door het 
gebruik van versieringen (trillers en triolen). De 
daaropvolgende pastorale weerspiegelt het dorp 
en zijn prachtige omgeving. De bijna Rheingol-
dachtige muziek klinkt nu in majeur. Wel is er 
een uitstapje naar mineur, waarin het armoedige 
boerenleven nog even vanuit het verleden weer-
klinkt. Maar dan zorgt de door het scherp koper 
ingezette koraalmelodie voor de opmaat van 
een nog uitbundiger weergave van het pastorale 
thema. Het dorp en het omliggende landschap 
worden bejubeld met klanken die doen denken 
aan jachtgeschal.
Dan klinkt de koraalmelodie zacht gedragen in 
fragmenten, afgewisseld met ornamentele lijnen 
in de saxen en klokken die de zondag inluiden. De 
strakke ritmische cadans keert vervolgens terug. 
Er zijn echter veranderingen hoorbaar: de mecha-
nisatie heeft haar intrede gedaan. Toch horen we 
plotseling nog een paard en wagen voorbijkomen 
als in het dorp de traditionele boerenmarkt wordt 
gehouden. De nieuwe dynamiek voert naar een 

hoogtepunt en mondt uit in het koraal, deze keer 
in een gedragen mars, met een sierlijke boven-
stem van bugels en sopraansax. Hier wordt het 
vervolg van de koraaltekst verklankt: Kom naar 
het heldere licht en straal het uit. Adornia eindigt 
feestelijk met hetzelfde motief waarmee het 
begon, maar nu in majeur. De fanfare maakt nog 
eenmaal ‘goede sier’!
UITGEVER: De Haske Publications.

VIERDE DIVISIE
Excalibur 

COMPONIST: Jan Bosveld. 
TIJDSDUUR: 11.00 min.
TOELICHTING: Excalibur was het magische 
zwaard van Koning Uther Pendragon, die vol-
gens de mythe de vader van Koning Arthur was. 
Als Koning Uther op het slagveld het leven laat, 
is zijn laatste daad gericht op het beschermen 
van het leven van zijn troonopvolger Arthur. 
Hij stoot Excalibur in een rots en spreekt de 
legendarische woorden: “Hij die het zwaard uit 
de steen trekt, wordt koning van Brittannië en 
zal heel het land herenigen”. Eenmaal volwassen 
bewijst Arthur zijn recht op de troon door het 
zwaard uit de rots te trekken. Als koning sticht 
hij de orde van de Ridders van de Ronde Tafel 
en brengt eenheid in Brittannië. Als Arthur ster-

Volledige lijst derde divisie:
Titel  Componist  Uitgever  Tijdsduur  
Atropos  Kevin Houben  Scherzando Publications  12.19 

Aurora Borealis  Jan Bosveld  Janbosveld.nl  09.00 

Pierius Magnus  Jan de Haan  De Haske Publications  09.10 

‘t Ministerie van Fanfare  Jacob de Haan  De Haske Publications  08.00 

Waar de kromme Rijn meandert  Leon Vliex  Bronsheim  11.00 

Three Caprices for Band  Henk van Lijnschooten  Molenaar Edition  10.45 

Lydense  Rob Goorhuis  North Music Holland  12.00 

Concordia  Eric Swiggers  Molenaar Edition  09.10 

Kaleidoscope  Philip Sparke  Anglo Music  11.30 

Adornia  Jacob de Haan  De Haske Publications  12.00

Jan de Haan.

Jan Bosveld.
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vende is na een gevecht met zijn zoon Mordred 
beveelt hij zijn trouwe kameraad Bedivere het 
zwaard naar de Vrouwe van het Meer te brengen, 
zodat het zwaard niet in handen zal vallen van 
lieden met slechte bedoelingen. Bedivere reist 
af naar het meer, maar eenmaal daar twijfelt hij 
en neemt het zwaard terug naar het hof. Bij de 
tweede poging houdt hij het zwaard hoog boven 
zijn hoofd, waarop een vrouwenhand uit het 
meer rijst. Bedivere gooit het zwaard richting de 
hand en het verdwijnt in het meer. De compo-
sitie Excalibur beschrijft niet zozeer het verhaal 
als wel de sfeer rond de verhaallijnen. Het nobele 
karakter van het zwaard met daarbij de ridder-
lijke uitstraling. De liefde en toewijding van 
Koning Arthur voor Excalibur en de schijnbare 
onoverwinnelijkheid die het zwaard de bezitter 
geeft. Excalibur is geschreven voor de 4e divisie 
van de Open Nederlandse Fanfare Kampioen-
schappen 2014.
UITGEVER: janbosveld.nl.

VIJFDE DIVISIE
Klezmeriana 

COMPONIST: Jan de Haan.
TIJDSDUUR: 6.15 min.
TOELICHTING: Klezmer is eigenlijk een 
mengelmoes van stijlen waarin niet alleen 
Balkanklanken terug te vinden zijn, maar 
ook oriëntaalse en zigeunerinvloeden. In de 
laatste decennia van de vorige eeuw beleefde 
de Klezmermuziek een wereldwijde revival die 
voortduurt tot op de dag van vandaag. Voor dit 
werk componeerde Jan de Haan een aantal eigen 
melodieën in Klezmerstijl.
UITGEVER: De Haske Publications.

Miniatures for Band
COMPONIST: Rita Defoort.
TIJDSDUUR: 6.55 min.
TOELICHTING: Miniatures for Band bestaat 
uit drie verschillende bewegingen. Parade heeft 
de vorm van plechtige declamatie begeleid door 
de snare drums. Het thema wordt herhaald met 
ritmische begeleiding van het orkest. De ontwik-
keling van langere notenwaarden, ondersteund 
door een vrij contrapunt, contrasteren met het 
begin. Aan het einde van deze beweging komt 
het oorspronkelijke thema terug.
Deel twee - Meditation - biedt door een ingeto-
gen melodie ruimte voor muzikaliteit. Bij maat 
19 wordt het contrapunt benadrukt door hoorn, 
tenorsaxofoon en bariton. Deze beweging geeft 

de mogelijkheid om de schoonheid van het or-
kest in al zijn eenvoud te etaleren. Ceremonium 
is vanaf de eerste maten feestelijk van karakter 
met een hoofdrol voor de trompetten en hoorns. 
Uit de ritmische cellen bij maat 60 ontwikkelt 
zich een enigszins verrassende klankkleur. Op 

maat 79 opent een dialoog tussen het hout en de 
hoorns. Na een harmonische overgang, wordt 
het thema in een strakke uitvoering herhaald 
om vervolgens te eindigen in een dramatische 
climax. 
UITGEVER: Editions Andel.

Volledige lijst vierde divisie:
Titel  Componist  Uitgever  Tijdsduur 
Bellum Belgicum  Rieks van der Velde   Lake Music  08.12 

Clouds  Eric Swiggers  Molenaar Edition  10.56 

Night before Battle  Dean Jones  Lake Music  09.30 

The Fever Tree  Rob Goorhuis  Gobelin Music  09.45 

Three Evocations  Hans Aerts  Beriato Music  10.00 

Broken Sword  Kevin Houben  Scherzando  11.00 

De Gaastmar, mids de marren  Carl Wittrock  Gobelin Music  09.30 

Roll of Honour  Jacob de Haan  De Haske Publications  07.30 

Febesa  Filip Ceunen  Beriato Music  08.05 

Excalibur  Jan Bosveld  janbosveld.nl  11.00

Volledige lijst vijfde divisie:
Titel  Componist  Uitgever  Tijdsduur 
Astro Suite  Eric Swiggers  Molenaar Edition  08.25 

Frisian Dances  Patrick Millstone  Molenaar Edition  06.00 

Columbus  Rob Goorhuis  Gobelin Music  09.00 

Euro City Suite  Jan Bosveld  Janbosveld.nl  09.00 

The Baron of Dedem  Carl Witttrock  Gobelin Music  08.00 

Bliss  Jacob de Haan  De Haske Publications  08.00 

Country Scenes  Hans Aerts  Beriato Music  10.50 

Three Trifles  Johan Evenepoel  De Haske Publications  05.30 

Klezmeriana  Jan de Haan  De Haske Publications  06.15 

Miniatures for Band   Rita Defoort  Editions Andel  06.55

Rob Goorhuis.
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Wij houden van pianisten. Pianisten houden van ons. 
Al meer dan 75 jaar. 

De beste merken onder één dak : 
Steinway&Sons, Boston, Essex, Yamaha, Kawai, Shigeru Kawai, Sauter, Doutreligne, outlet-afdeling met tweedehands piano’s, 

Grootste keuze aan nieuwe en tweedehandse Steinway-vleugels
Verhuurservice met recente concertvleugels van zowel Steinway&Sons, Yamaha, Yamaha Premium als Bösendorfer

Team van meer dan 10 top pianotechnici voor stemmen en onderhoud, die regelmatig worden bijgeschoold bij o.a. Steinway Hamburg
4 showrooms in België voor het testen en vergelijken in de beste omstandigheden

Ook gespecialiseerd in digitale piano’s en stagepiano’s (Yamaha, Yamaha Avant Grand, Kawai, Roland, Nord)
Gerenommeerd atelier voor restauratie van hedendaagse en historische piano’s

Bouw van pianofortes en klavecimbels

Beleef Piano’s : Breng een vrijblijvend bezoek aan één van onze showrooms

Ahmad Jamal - Jef Neve
Herbie Hancock - Bram 
De Looze - Chick Corea -
Tigran - Hiromi - Bram 
Weijters - Fulco Ottervanger -
Michel Bisceglia -  Natalie Loriers
Erik Vermeulen - Kris Defoort - Dominique 
Vantomme - Pierre Anckaert -  Diana Krall - 
Leif Ove Andsnes - Kenny Wenner - Severin Von Eckardstein - 
Liebrecht Vanbeckevoort - Melvin Tan - Alexei Lubimov - Tom Beghin - 
Inge Spinette - Jan MIchiels - Julien Libeer - Claire Chevallier - Malcolm Bilson - 
Stefaan Desmet - Piet Goddaer - Levente Kende - Tatiana Loguinova - Petra Somlai - 
Melvin Tan - Ivan Paduart - Wim Mertens - Miguel Wiels - Chris Wauters - Piere-Alain
Volondat - Bart Van Oort - Jan Vermeulen - Peter Vanhove - Harisson Steingueldoir - Marta 
Argerich - Hank Jones - Florejan Verschueren - Hannes De Maeyer - Mathias Coppens - 
Jamie Cullum - Agnes Obel - Jan Leyers - Mitsuko Uchida - Nico Vancouver - Raymond van het 
Groenewoud - Luc Devos - François Glorieux - Alfred Brendel - Plamena Mangova - Abdel 
Raman El Bacha - Daniel Blumenthal - ... : Allemaal Ambassadeurs van de piano, op hun
manier en in hun specifi eke genre. Alllen hebben in het verleden al met ons samengewerkt, op 
onze instrumenten gespeeld, of hebben één of meer instrumenten bij ons gekozen. 

GENT BRUSSEL

ANTWERPENRUISELEDE

Meer info, adres- en contactgegevens vind je op www.maene.be
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Op dit moment is het – voor zover mij bekend 
– zo dat (bijna) alle dirigenten en muziek-
docenten die voor verenigingen diensten 
verrichten dat doen als zelfstandige. Zij zijn 
ondernemer en dienen dus in principe BTW 
in rekening te brengen. Bij ondernemen hoort 
ondernemersrisico, dus bij ziekte of uitval om 
andere redenen wordt er niet doorbetaald. En 
als de dirigent/docent de juiste VAR-verklaring 
heeft afgegeven en de muziekvereniging de 
administratie op orde houdt, is de vereniging 
in principe vrijgesteld van sociale lasten. Een 
overzichtelijk geheel. 
De regering heeft zich nu onder meer het 
volgende voorgenomen: (1) de opdrachtgever 

wordt medeverantwoordelijk voor de VAR 
(die BGL gaat heten) en (2) er wordt strenger 
gehandhaafd op schijnconstructies. 
De medeverantwoordelijkheid betekent prak-
tisch gezien dat de opdrachtgever (lees: de mu-
ziekvereniging) meetekent bij de BGL-aanvraag. 
Als de aanvraag later niet blijkt te kloppen, is de 
muziekvereniging niet – anders dan bij de VAR 
– gevrijwaard voor sociale premies. Het risico 
verschuift dus van opdrachtnemer deels naar 
opdrachtgever. Niet alleen een hoop papierwerk 
dus, maar ook een risico op (forse) naheffingen. 
Daar zit volgens mij niemand op te wachten. 
Voor wat betreft het strenger handhaven op 
schijnconstructies heeft het kabinet aangekon-
digd niets te willen wijzigen aan het bestaande 
onderscheid tussen werknemer en opdrachtne-
mer, maar er wel strenger op te willen hand-
haven. Dat lijkt me Haagse ‘newspeak’ om te 
zeggen dat het criterium om zzp’er te mogen zijn 
wel degelijk strenger wordt. De Belastingdienst 
krijgt immers straks de opdracht om meer so-
ciale premies binnen te halen en dat lukt alleen 
door minder mensen als zzp’er aan te merken. 
Er hoeft maar één belastinginspecteur te zijn die 
vindt dat wat een dirigent/docent doet meer 
weg heeft van werk dan van een opdracht en het 
hek is van de dam.
In de amateurmuziekwereld zit niemand er 
volgens mij op te wachten wanneer dirigenten 
en docenten niet langer als zelfstandige actief 
zouden mogen zijn. Bestuurders van vereni-
gingen zitten niet te wachten op afdracht van 
sociale premies, doorbetaling loon bij ziekte 

(=dubbele kosten!), re-integratieverplichtingen 
bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, ontslagbe-
scherming en dergelijke. En voor de docenten 
en dirigenten betekent het een verlies aan 
zelfstandigheid, dalende inkomsten (de sociale 
premies moeten ergens van betaald worden) en 
verlies aan fiscale faciliteiten. 
Het wetsvoorstel is in september 2014 naar 
de Tweede Kamer gestuurd. Dit betekent dat 
het nu tijd is om te lobbyen. Het is in ons aller 
belang dat tijdens de behandeling ergens komt 
vast te liggen dat aan de positie van dirigenten 
en docenten niets verandert en dat verenigin-
gen worden vrijgesteld van allerlei papierwerk. 
Voor zover mij bekend is de KNMO al met dit 
onderwerp bezig, maar het kan vast geen kwaad 
wanneer u ook zich meldt bij onze volksverte-
genwoordigers. Via http://www.tweedekamer.
nl/kamerleden/commissies/FIN/ vindt u hun 
contactgegevens. 

Veel muziekverenigingen zullen op dit moment niet zo heel veel met de fiscus te maken 

hebben. Weinig verenigingen zullen BTW-plichtig zijn en ik schat zo in dat ook weinig 

verenigingen werknemers in dienst hebben. Toch zou er in de nabije toekomst wel eens meer 

papierwerk op veel muziekverenigingen af kunnen komen. En hoewel ik absoluut geen expert 

ben ik sociale en fiscale wetgeving, meen ik dat er voldoende aanleiding is u te waarschuwen. 

TEKST: MARK JANSSEN

Leuker kunnen we het niet 
maken, wel moeilijker 

Mark Jansen is advocaat bij Dirkzwager advocaten 

& notarissen. In zijn vrije tijd speelt hij onder meer 

trombone en is hij voorzitter van muziekvereniging 

Jubal uit Varsseveld. Speciaal voor Klankwijzer 

belicht hij de juridische aspecten rond allerlei 

onderwerpen die (muziek)verenigingen op hun 

pad kunnen krijgen. Heeft u vragen naar aanlei-

ding van deze rubriek of wilt u anderszins een 

vraag voorleggen aan Mark Jansen, stuur dan een 

e-mailbericht naar: m.jansen@dirkzwager.nl.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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NK Blazers KNMO
DATUM: Zaterdag 4 oktober.
LOCATIE: Utrecht, Conservatorium.
JEUGDDIVISIE: solisten: 1. Koen van der 
Molen (cornet) Da Capo Drogeham, 87 pt; 
2. Nannet Cruiming (dwarsfluit) Woudklank 
Grootegast, 85 pt; 3. Joeri Janssen (klarinet) Tot 
Onderling Genoegen Welten Heerlen, 84 pt; 
4. Tommy Camps (trompet) Die Stall-Freunde 
Wintelre, 83 pt; 5. Joyce Hendrikx (dwarsfluit) 
Arti Oirschot, 82 pt; ensembles: 1. Fleur Geiten 
en Sietske Prinsen (trompet) De Dommelecho 
Dommelen, 82 pt.
VIJFDE DIVISIE: solisten: 1. Eveline Rianne 
Boonstra (cornet) De Nije Bazuin Britsum, 88 
pt; 2. Annet Schmeitz (klarinet) Sint Cecilia 
Grevenbicht/Papenhoven, 85 pt; 3. Fenna van 
Gorp (alt-saxofoon) Echo der Kempen Bergeijk, 
80,5 pt; ensembles: 1. Anja van Dinther en 
Wilfred v.d. Vendel (cornet) OBK Brakel.
VIERDE DIVISIE: solisten: 1. Janne Niese 
(klarinet) Concordia Melick, 96,5 pt; 2. Eva van 
Hout (dwarsfluit) Arti et Amicitiae Oirschot, 90 
pt; 3. Nynke Blok (bugel) Burdine Vrouwenpa-
rochie, 88,5 pt; 4. Else van Dijk (bugel) Beatrix 
Doezum, 87,5 pt; 5. Robin Blom (bugel) Sint 
Lambertus Lith, 86 pt; 6. Maarten de Vos (trombone) Jong Nederland 
Asten, 85 pt; 7. Rianne Pool (hoorn) De Bergklanken Ruinerwold, 82 
pt; 8. Femke Galama (alt-saxofoon) Eensgezindheid Tjerwerk, 81 pt; 
ensembles: 1. Marit van Winkelen en Jacco Goedegebuure (trombone) 
Accelerando Sint-Annaland, 80 pt.
DERDE DIVISIE: solisten: 1. Camiel Lemmens (hoorn) Aurora 
Grevenbicht, 94 pt; 2. Rutger Mollema (es-cornet) Looft den Heer 
Beetgumermolen, 90 pt; 3. Femke Schippers (dwarsfluit) Echo der 
Kempen Bergeijk, 87 pt; 4. Nadieh Schouten (cornet) Uitspanning Wijk 
en Aalburg, 85 pt; 5. Merel Janssen (euphonium) Heide Echo Knegsel, 84 
pt; 6. Anouk Mulder (bugel) Concordia Oldebroek, 80 pt; ensembles: 
1. Nienke Pasmans en Inge Couwenberg (sopraan- en altsaxofoon) Heide 
Echo Knegsel, 87,5 pt; 2. Hendrik Leegstra en Joke van Huizen-Terpstra 
(bugel) Ons Genoegen De Westereen, 85 pt.
TWEEDE DIVISIE: solisten: 1. Sven Smeets (tenor-saxofoon) Sint 
Cecilia Helden, 92 pt; 2. Carmen Poortvliet (bugel) Beatrix Doezum, 90 
pt; 3. Mirthe Stalknecht (dwarsfluit) Harmonie Wierden, 85 pt; 4. Joyce 

Tijhuis (dwarsfluit) KSW Nijverdal, 84 pt; 5. Yvonne Galama (bugel) 
EMM Oudega, 81 pt; 5. Inge Mulder (sopraan saxofoon) Concordia Olde-
broek, 81 pt; ensembles: 1. Mieke de Croon en Ellis Gielen (dwarsfluit) 
Sint Augustinus Geleen, 86 pt.
EERSTE DIVISIE: solisten: 1. Loes Geelen (bugel) Excelsior Bugge-
num, 92 pt; 2. Kim Sweerts (dwarsfluit) Echo der Kempen Bergeijk, 91 
pt; 3. Bas Lodewijks (alt saxofoon) Sint Caecilia Best, 90 pt; 4. Martijn 
van Rijswijk (C tuba) Oefening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 87 pt; 5. 
Loek Sonnemans (trompet) Jong Nederland Asten, 86,5 pt; 6. Antje Ro-
zendal (hoorn) Soli deo Gloria Heerde, 77 pt; conservatorium: 1. Thom 
Roosen ( alt-saxofoon) Sub Umbra Meerveldhoven, 85,5 pt; 2. Dimphy 
Noorman (dwarsfluit) Sint Caecilia Best, 83 pt; ensembles: 1. May v.d. 
Munckhof en Sophie Schreurs (klarinet) Koninklijke Harmonie Horst, 
90 pt; 2. Mirthe Stalknecht en Ellen Schipper (dwarsfluit) Harmonie 
Wierden, 84 pt; 3. Laura Dillingh, Machteld van der Wal, Rianne Schoon 
en Hilde Koopmans (saxofoon) CWO Groningen, Euphonia Wommels en 
Excelsior Schraard, 83 pt. 

Uitslagen concoursen 
en kampioenschappen
De uitslagen van de kampioenswedstrijden en bondsconcoursen in oktober.

Oranje Minnertsga tijdens de streetparade als onderdeel van het SMP-concours in Franeker.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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SMP-concours OMF
DATUM: Zaterdag 11 oktober.
LOCATIE: Franeker, De Trije.
SLAGWERKKORPSEN
VIERDE DIVISIE: concert/mars: Uno Animo Zuidwolde, 78,3 pt, 2e prijs.
DERDE DIVISIE: concert: Drumband en Showgroep Edam, 81,2 pt, 
1e prijs.
EERSTE DIVISIE: mars: Concordia Overdinkel, 90,2 pt, 1e prijs met 
onderscheiding; Excelsior Losser, 91,8 pt, 1e prijs met onderscheiding.
BLAASKORPSEN
VIERDE DIVISIE: concert/mars: Euphonia Bakhuizen, 80,90, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: concert/mars: Concordia Sexbierum, 80 pt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: concert/mars: Drumfanfare Menaldum, 81,5 pt, 
1e prijs.
EERSTE DIVISIE: concert/mars: Excelsior Harskamp, 
81,8 pt, 1e prijs; Oranje Minnertsga, 85,05 pt, 1e prijs.
SHOW
JEUGDKLASSE: Sternse Slotlanders Franeker, 85,06 pt, 
goud; Takostu Stiens, 82,08 pt, zilver.
BASISKLASSE: Hollandia Bolsward, 77,89 pt, zilver; 
DOMUKO Dokkum, 81,56 pt, zilver; Jubal Zwolle, 86 pt, 
goud met promotie.
MIDDENKLASSE: Sternse Slotlanders Franeker, 86,22 pt, 
goud met promotie.
TOPKLASSE: DruMa Oranje - North Frisian Percussion 
Corps Dokkum, 84 pt, zilver; SWJK Marum-Opende, 84,33 
pt, zilver.
STREETPARADE: 1. Sternse Slotlanders Franeker; 2. 
Concordia Overdinkel; 3. Jeugdband Sternse Slotlanders 
Franeker.

Concertwedstrijd LBM 
DATUM: Zondag 12 oktober.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
DERDE DIVISIE: fanfare: Excelsior Buggenum, 85,08 pt, 

1e prijs met promotie.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Ons genoegen Oirlo, 88,5 pt, 1e prijs met 
promotie; Sint Caecilia Spaubeek, 91,17 pt, 1e prijs met promotie en lof.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Aurora Baexem, 86 pt, 1e prijs; Concordia 
Ittervoort, 88,67 pt, 1e prijs.

Concertwedstrijd LBM 
DATUM: Zondag 19 oktober.
LOCATIE: Roermond, De Oranjerie.
DERDE DIVISIE: fanfare: Les Montagnards Bergen, 86,58 pt, 1e prijs 
met promotie.
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Juliana Munstergeleen, 88,67 pt, 1e 
prijs met promotie; harmonie: Amicitia Roggel, 87,42 pt, 1e prijs met 
promotie; Harmonie van Heer Maastricht, 88,33 pt, 1e prijs met promotie; 
Harmonie van Gronsveld, 88,42 pt, 1e prijs met promotie.
EERSTE DIVISIE: harmonie: Sint Agnes Bunde, 91,25 pt, 1e prijs met 
lof; Sint Cecilia Maasbracht, 90,08 pt, 1e prijs met lof; Sint Jozef Kaalheide 
Kerkrade, 89,33 pt, 1e prijs met lof.

Open NK Blaaskapellen KNMO
DATUM: Zondag 26 oktober.
LOCATIE: Steenwijk, De Meenthe.
BERGKLASSE: Böhmisch: Tiroler Blaaskapel Musselkanaal, 83,72 pt, 
1e prijs; Mährisch: De Menaemer Feintsjes Menaldum, 80,11 pt, 1e prijs.
PUBLIEKSPRIJS: Stroomdalkapel Zeegse (festivalklasse).

Vermeld worden de uitslagen van alle landelijke (kampioens)wedstrijden en van 

bondsconcoursen voor blaasorkesten, slagwerkgroepen en tamboerkorpsen.

De winnaars in de hoogste divisies tijdens het NK voor blazers.

De Stroomdalkapel Zeegse won de publieksprijs tijdens het NK Blaaskapellen. 
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Het voormalige maandblad BrassInfo is als 
een extra katern opgenomen in Klankwij-

zer. Op de volgende pagina’s besteden we 
aandacht aan specifiek op de brassbands-

ector gerichte onderwerpen. 
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Huug Steketee is een muzikant pur sang die geen blad voor de mond neemt 

en dingen zegt die wel eens gezegd mogen worden. Dat hij daardoor wel 

eens tegen heilige huisjes ‘schopt’ is duidelijk, maar het siert hem dat hij de 

consequenties ook aanvaardt.

TEKST: DE REDACTIE 

Huug Steketee, een 
zeurkous maar vol vuur
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In HaFaBra-land, waar veel op eieren wordt 
gelopen, zijn er niet heel erg veel van dit soort 
bijzondere mensen die letterlijk en figuurlijk 
hun nek uitsteken. Al 28 jaar als solo-trom-
pettist bij het Residentie Orkest veegt hij zijn 
paadje meer dan schoon, maar hij schuwt het 
avontuur niet en zo loopt hij vol ideeën rond 
waarbij hij één belangrijk aspect niet uit het 
oog verliest: het uitvoeren ervan. Met een 
mentaliteit van ‘ik zal blazen tot mijn laatste 
tanden eruit vallen’ geeft hij ook aan dat hij de 
strijd niet schuwt getuige zijn openhartigheid.

Vanuit je jeugd ben je verbonden met het 
fenomeen brassband. Alleen brassbands of 
horen daar ook de fanfares en harmonieën 
bij?
Mijn vader was dirigent van een brassband en 
dus is dat ook het ‘ding’ waar je mee opgroeit. 
Rond mijn negende jaar ben ik begonnen 
met cornet spelen en natuurlijk kreeg ik les 
van mijn vader, maar na een paar fikse ruzies 
stuurde hij me toch maar naar de Zeeuwse 
Muziekschool. We hadden regelmatig ruzie 
en bij een van die lessen is  mijn Mahillon 
cornet gesneuveld na een succesvolle worp 
uit het raam. Ook nam ik later privé-lessen 
bij Wim van Boven, de Zeeuwse coryfee op 
cornet. Op de zondagmiddagen luisteren naar 
onder andere de ‘Bandstand’ platen met de 
Munn and Felton’s (Footwear) Band onder 
leiding van Harry Mortimer met James Scott 
als principal cornettist. Dat maakte enorme 
indruk op mij. Ik was op dat moment totaal 
niet geïnteresseerd in fanfares en harmonie-
orkesten. Uiteraard wist ik van het bestaan 
maar daar hield het ook mee op. Uiteraard erg 
eenzijdig dus maar het is maar waar je het eerst 
mee in aanraking komt. Bij mij was dat dus de 
brassband en die liefde is er nog immer. 
 
BrassInfo signaleerde je begin september 
tijdens de British Open bij de Hammonds 
Saltaire Band. Hoe kwam je daar terecht?
Vorig jaar kreeg ik een mail van een bandlid van 
Hammonds met de vraag of ik mee wilde spelen 
tijdens hun deelname aan de Yorkshire Brass 
Band Championships, oftewel ‘The Regionals’ in 
Bradford. Die persoon die kende mij nog van de 
Hepworth Band, waar ik in 2005 en 2007 twee 
cd’s met solo’s heb opgenomen. Later speelde ik 
ook nog bij de Grand Shield in Blackpool. Eer-
lijkheidshalve moet ik zeggen dat ik er in eerste 
instantie totaal geen trek in had, want eerder had 
ik al met de Hepworth Band meegedaan aan de 
Regionals, The British Open en de Nationale 

Kampioenschappen in Londen, en van mijn 
ervaring daar was ik niet heel erg enthousiast. 
Hoe leuk het was tijdens die cd-opnames met 
die band, hoe vervelend ik het vond tijdens die 
repetities voor die wedstrijden. Op elke slak of 
noot werd zout gelegd en uiteindelijk hoorde ik 
geen verschil tussen de repetitie op maandag en 
die van vrijdag. Ik heb me toen heilig voorgeno-
men: dit nooit weer! 
Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan 
en ik had net een bus omgebouwd tot camper en 
dacht: ik ga er met m’n bus heen. ‘s Avonds leuk 
repeteren en overdag mooie plekken zoeken in 
Yorkshire, want dat is een schitterende streek. 
Aldus geschiedde. 

Walt valt je op als je bij een dergelijke 
band invalt. Ziet hun voorbereidingstraject 
er veel anders uit dan wij in Nederland 
gewend zijn?
Dat hangt natuurlijk van een dirigent af, hij be-
paalt de voorbereiding. Ik weet niet exact hoe 
een Nederlandse band zo’n wedstrijd aanpakt 
maar deze Hammonds Saltaire Band repeteer-
de de laatste twee weken voor het evenement 

dus zes keer per week. Leuk om te vermelden 
is dat toen ik op de eerste repetitie zat te wach-
ten met mijn cornetje in de aanslag, er een zak 
met frisdrank-rietjes door het orkest circuleer-
de waar iedereen er een van pakte. Ik werd erg 
nieuwsgierig naar het vervolg en dat werd snel 
duidelijk. De dirigent, Morgan Griffiths, een 
fenomeen op euphonium, had wat adem-
halingsoefeningen bedacht. Tien seconden 
inademen door het rietje en vervolgens tien 
seconden uit; maar dan niet door het rietje 
maar door je gevormde embouchure, echter 
zonder mondstuk. Dit werd opgevoerd naar 
vijftien, twintig en zelfs dertig seconden en 
voordat de repetitie goed en wel begonnen was 
had de hele band een kleur als een tomaat. Op-
eens kreeg ik de behoefte om al mijn leerlingen 
van nu en vroeger van het Conservatorium te 
Den Haag te bellen dat ik ze een belangrijke les 
vergeten was te leren…  

In mijn ogen hilarisch; maar ach, als mensen er 
in geloven… Dit bevestigt wel dat de muzikan-
ten in Groot-Brittannië heel erg volgzaam zijn 
naar een dirigent toe. Ik weet niet of dit nou in 
de Nederlandse mentaliteit past. Waarschijn-
lijk ook omdat Morgan Griffiths een fantas-
tische euphoniumspeler is en dat het respect 
voor zo iemand zo groot is dat ze allemaal, ook 
op zeer hoog niveau, aan zijn lippen hangen.
 
Vergelijk het niveau tussen de Britse en 
Nederlandse top eens?
Volgens mij is er niet zoveel niveauverschil af-
gezien dan van het feit dat enkele Britse bands 
uitstekende solisten in hun gelederen hebben, 
maar daar wordt dan ook grof voor betaald 
heb ik begrepen. Wel merk ik een verschil in 
stijl van spelen tussen Britse en Nederlandse 
bands. Bij een Britse band krijg ik veel meer 
het gevoel dat ze ‘ervoor gaan’ dan bij een 
Nederlandse band. Als het dan mis gaat, gaat 
het ook echt mis. Bij een Nederlandse band 
is het meestal altijd keurig verzorgd maar net 
dat beetje meer, waar het vaak om gaat, mis ik 
in Nederland nog wel eens. Het is denk ik een 

mentaliteitsverschil. 

Je ervaring met het werk van 
Alexander Comitas
Een prachtig stuk met een mooie 
melodie aan het begin, gespeeld 
door de bugel. Het heeft een week 
geduurd om dat deuntje weer uit 
mijn hoofd te krijgen. Het is ook 
goed speelbaar, maar wel jammer 
dat bands lastige maatsoorten 

gaan vereenvoudigen. Het werk was niet geheel 
onbekend want ik had het een paar jaar terug 
gehoord tijdens de Europese Kampioenschappen 
in Rotterdam, met een hele mooie uitvoering van 
Schoonhoven trouwens. Al met al een prachtig 
werk van Ed de Boer. Maar toch zou ik als com-
ponist van dit werk niet al te gelukkig zijn met de 
uitvoeringen die ik in Birmingham heb gehoord, 
ook niet van de zogeheten topbands. Ik heb 
er een stuk of zeven beluisterd, en ondanks de 
akoestische kwaliteit van de wonderschone zaal 
kon ik weinig details onderscheiden. Natuurlijk 
hoor je de mooie soli, de prachtige zachte passa-
ges, maar als het om finesses gaat zoals kleine no-
tenwaarden die er toch ook echt bij horen, kon ik 
ze met partituur in de hand niet horen. Ook het 
slot, waar de cornetten fortissimo horen te spelen 
en waar je in plaats van rietjes tuinslangen hoort 
uit te delen, heb ik ze niet gehoord. Dat vind ik 
dan toch jammer maar misschien is het ook wel 

‘ Bij Britse bands krijg 
ik meer het gevoel 
dat ze ervoor gaan’
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te wijten aan de opstelling van een brassband. 
Behalve de hoorns, bugel en bassen, speelt de rest 
richting de bordjes ‘nooduitgang’. Daarom klinkt 
mijns inziens een opname altijd anders dan een 
live-optreden van een brassband. Misschien toch 
eens wat meer experimenteren lijkt mij.

Je bent niet erg positief over de ontwikke-
lingen in brassbandland. Denk je dat de 
ontwikkelingen stil staan binnen de brass-
band-scene of is er nog steeds progressie?
Ik kies er toch voor om als zeurkous verder 
te gaan en denk dat de ontwikkelingen op 
muzikaal gebied behoorlijk stil staan. Hoe het 
bestuurlijk is, dat zal wel goed zitten want er 
worden prachtige evenementen georganiseerd 
op dit gebied. Componisten zullen heus wel 
blijven schrijven voor brassband, daar maak ik 
me niet ongerust over. Ik maak me meer onge-
rust over de muzikanten zelf. Dat komt omdat 
het wedstrijd-element zo’n belangrijke plaats 
inneemt en dat muzikanten alleen nog maar 

voor punten gaan spelen. Als ik nou kijk naar al 
deze mooie gelegenheden waar ik aan mee heb 
mogen doen, prachtige zalen en mooie bands 
die schitterende composities spelen, maar ik 
zie toch veel half gevulde zalen. Ook muzi-
kanten luisteren dus niet meer naar elkaar. 
Het gaat dus niet meer om de muziek! Toch 
jammer dat dit niet meer wordt overgedragen. 
Brassbanddirigenten zijn beter geschoold dan 
ooit maar wat ik terug zie op de bok is weinig 
inspirerend. Ze doen vrijwel niets en hebben 
meestal een ego waar niemand omheen kan. 
Daar stoor ik me aan. Het is niet te geloven 
hoe weinig een brassbanddirigent een eigen 
lijn aangeeft. Daar verbaas ik me echt over, en 
zo klinkt het ook. Tijdens een wedstrijd wordt 
er vrijwel niets muzikaals aangegeven. Dat 
moet een dirigent eens bij een beroepsorkest 
doen, dan hoef je de volgende keer echt niet 
meer terug te komen. Dat is toch bedroevend 
maar toch ook niet leuk om als muzikant 
onder te musiceren? 

Wat zou er wat jou betreft mogen of zelfs 
moeten veranderen?
Veranderen blijft lastig maar je moet wel in be-
weging blijven, zonder overigens de traditie te 
vergeten. Wat mij opvalt is dat muzikanten in 
een brassband bijna niets over de geschiedenis 
van brassbands weten, laat staan over com-
ponisten, solisten en dirigenten van weleer. 
Ik vroeg het ook aan Jamie Smith, principal 
cornet van Hammonds Saltaire en echt een 
hele goede blazer. Hij studeert aan het Royal 
Northern College of Music en ik vroeg hem 
gekscherend of hij al net zo beroemd is als een 
van zijn voorgangers. “Who do you mean?” 
was zijn wedervraag. Toen moest ik hem 
uitleggen dat ik het over Stephen Thornton 
had. Daar had hij dus nog nooit van gehoord. 
Dat vind ik echt ongelofelijk. Kom ik uit 
Nederland en ga ik hem uitleggen wie Stephen 
Thornton was. Moet toch niet gekker worden. 
Dat is hetzelfde als wanneer je aan Jaap van 
Zweden zou vragen wie Herman Krebbers was. 
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In ieder geval stond Jamie Smith wel open voor 
zijn verleden. Ik heb een dag later met hem een 
aantal werken van mijzelf opgenomen voor 
cornet en piano. Dat staat op het YouTube 
kanaal van www.duinenburg.com 
Doordat niemand ook nog maar iets over 
de pioniers weet of wil weten, klinken de 
brassbands van nu volgens mij  tegenwoordig 
allemaal hetzelfde. Er is geen eigen stijl terwijl 
het vroeger helemaal geen zin had om de jury 
te blinderen, omdat je aan de solisten wel kon 
horen welke band er speelde. Dat is nu wel 
anders. Het geluid lijkt allemaal op elkaar en 
dat is saai, er is geen eigenheid meer. Noem 
me een nostalgische gek, maar ik verlang naar 
het euphonium geluid van een Lyndon Baglin. 
Zijn mooie ranke toon en schitterend eigen ge-
luid. Dat is er tegenwoordig niet meer bij. Eu-
phoniums klinken tegenwoordig als es-bassen, 
baritons als euphoniums en alten op hun beurt 
als baritons, waar houdt het op? Instrumenten-
bouwers doen er trouwens rustig aan mee… 
maar dat is een verhaal voor een andere keer. 
Het enige dat ik wil zeggen is dat de eigenheid 
van orkesten weg is, alle brassbands klinken 
hetzelfde en dat is jammer. Bij twee noten van 
Lyndon Baglin krijg ik spontaan weer een brok 
in mijn keel. Hoe mooi!

Maar ik draai eromheen en wil toch mijn state-
ment maken met betrekking tot eventuele ver-
anderingen. En dat antwoord is wat mij betreft 
enkel één ding: enthousiasme. Enthousiasme 
voor het muziek maken in een brassband, trots 
zijn dat je een koperinstrument hebt gekozen 
om je gevoel mee te verwoorden maar zonder 
dat daar een trofee aan verbonden wordt. Be-
grijp me niet verkeerd, aan wedstrijden is niets 
mis, maar de muziek staat voorop. Ik hoor 
het maken van muziek ook niet terug tijdens 
wedstrijden. Het idee bij een wedstrijd is om 
zo min mogelijk fouten te maken en niet om 
zo mooi mogelijk muziek te maken. Oninteres-
sant voor mij.

En aan dirigenten geef ik graag het advies 
om voordat de repetitie begint een opname 
te laten horen van een van de coryfeeën van 
weleer. Gewoon om wat bewustzijn te creëren. 
De rietjes mogen om die reden thuis worden 
gelaten.

Je bent zelf ook als componist en dirigent 
actief; kun je hier wat meer over vertellen 
(welk doel, en met welke middelen)?
Als componist en cornettist ben ik betrokken 

bij een brassband. We hebben een pro-
ject-brassband opgericht, de zogenaamde Pro-
ject Brassband Zeeland. Dit is een orkest wat 
drie keer per jaar samen komt, vervolgens één 
repetitie draait onder leiding van een koperbla-
zer uit de symfonische wereld, en de dag daar-
na meteen een opname maakt. Het is een feest 
om op die manier te werken, en de muzikanten 
hebben een leuke leerzame dag. Enthousiasme 
is ook hier het belangrijkste ingrediënt. 
Sinds een fiks aantal jaren componeer ik ja. 
Dat is voor de lol begonnen omdat ik geen zin 
had om bestaande solo’s te spelen, maar wel 
zin had om nieuwe stukken op te nemen. Ik 
ben ooit begonnen met solo’s te schrijven voor 
trompet/cornet en harp. Daarna kwamen de 
cornetsolo’s met begeleiding van brassband en 
dat werden er op een gegeven moment aardig 
wat. Een aantal heb ik ook opgenomen, al lang 
geleden met brassband Concordia uit Vinke-
veen met dirigent Danny Oosterman.  Die cd 
is om bizarre reden nooit uitgebracht, omdat 
op de laatste opnamedag de bandleden hun 
instrumenten moesten inleveren. Dat vond ik 
toen dermate verschrikkelijk dat ik geen zin 
meer had om er ook maar iets mee te doen, 
ondanks het feit die band toen wel heel goed 
klonk. In 2005 heb ik toen de Hepworth Band 
ingehuurd om opnames met mij te maken en 

die cd is enige maanden later onder de naam 
‘Shining Waters’ uitgekomen. Later, in 2007, 
heb ik die band nog een keer ingehuurd voor 
nog een cd-project. Ik kan dit doen omdat ik 
over eigen opname apparatuur beschik. Vorig 
jaar kwam vriend/collega René Passenier op 
het idee om mijn werkjes uit te geven middels 
een online muziekuitgeverij, www.duinenburg.
com. In ieder geval betreft het nieuwe werken 
voor cornet alsook duetten voor cornet en 
euphonium begeleid door brassband of piano. 
Dan ben je toch verbaasd over het feit hoeveel 
mensen daar geïnteresseerd in zijn. Als er vroe-
ger een cornetsolo uitkwam dan bewoog ik 
hemel en aarde om het te bemachtigen. Ik stop 
met zeuren, maar ik kan het niet laten. Het 
gaat me aan het hart, want brassband is een 
prachtige orkestvorm.  Ik was na het concours 
vergeten het uniform in te leveren. Ik heb het 
keurig netjes aan een kleerhanger opgehangen 
in mijn slaapkamer.  Vlak voor het slapengaan 
kijk je er dan naar en dan overvalt de nostalgie 
me weer. Prachtige traditie die brassbands. 
Ik kijk nu al uit naar het concours in maart, 
The Regionals in Bradford, met Hammonds 
Saltaire Band. Nu met 6-1 verloren van Black 
Dyke, maar daar komt verandering in, want 
de rietjes-oefeningen gaan hun vruchten zeker 
afwerpen. 
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Rankings
(per 01-10-2014):

4Barsrest:
1. Cory 1686,74

2. Black Dyke 1085,34

3. Tredegar 825,03

4. Foden’s 741,20

5. Eikanger-Bjørsvik 496,19

6. Flowers 460,76

7. Brighouse and Rastrick 458,85

8. Burgermusik Luzern 363,96

9. Grimethorpe Colliery 332,69

10. Co-Operative Funeralcare 293,32

Nederlandse bands:
18. Brass Band Schoonhoven 150,19

81. Brass Band de Wâldsang 13,05

103. Brass Band Rijnmond 9,73

136. De Bazuin Oenkerk 5,19

140. Amsterdam Brass 4,81

175. Provinciale Brassband Groningen 3,40

180. Soli Brass 3,07

Brass Statistics:
1. Cory 50,93

2. Black Dyke 48,99

3. Foden’s 35,61

4. Brighouse and Rastrick 32,86

5. Eikanger-Bjørsvik 30,11

6. Grimethorpe Colliery 29,33

7. Flowers 29,16

8. Desford Colliery 26,25

9. Tredegar 24,82

10. Burgermusik Luzern 24,71

Nederlandse bands:
17. Brass Band Schoonhoven 14,66

91. Brass Band de Wâldsang 2,46

Altena Brass naar Grand Prix 
 Birmenstorf in 2016
 Op 1 oktober jongstleden heeft Altena Brass de officiële uitnodiging om deel te nemen aan de Grand 

Prix van Birmenstorf 2016 geaccepteerd. Na deelname in dit jaar aan de ‘Grosser Preise’, is Altena Brass 

blij met de uitnodiging voor de volgende editie. In deze compacte entertainmentwedstrijd zal Altena 

Brass het in januari 2016 opnemen tegen de titelverdediger Brass Band Berner Oberland (BBO) en het 

Ensemble de Cuivres Valaisan (ECV), beiden uit Zwitserland.

 

In januari 2014 nam Altena Brass als eerste buitenlandse brassband deel aan de Grand Prix van Bir-

menstorf in Zwitserland. Deze ‘Grosser Preis’ is een twee jaarlijks initiatief van de muziekvereniging van 

Birmenstorf en is een entertainmentwedstrijd waarin slechts drie orkesten mogen deelnemen. “Altena 

Brass is er trots op dat het nog eens mag komen spelen in Zwitserland”, aldus voorzitter Bram van Mil. 

“Het is een teken dat we op de goede weg zijn bij Altena Brass en uiteraard is het ook ‘gewoon’ leuk om 

een dergelijke tournee met zijn allen te ondernemen.”

 

In 2014 werd Altena Brass verdienstelijk tweede achter Brass Band Berner Oberland. Orkest en dirigent 

Jan-Gerrit Adema maakten indruk op het publiek met de show ‘America in Black’. Het orkest trad op in 

typische jaren 30 kleding en speelde spetterende hotjazz- en dixielandmuziek. President van de Grand 

Prix 2014 Karl Fisher over dat optreden: “We waren bijzonder onder de indruk van de show van het 

Nederlandse Altena Brass en we zijn er trots op dat ze terugkomen voor de Grosser Preis in 2016”. Op 

23 januari 2016 zal Altena Brass te bewonderen zijn in een 30 minuten durende show in de Mehrzweck-

halle te Birmenstorf, Zwitserland.

Brass Band 13 Etoiles wint Swiss Open
BrassBand 13 Etoiles met dirigent James Gourlay is Swiss Open Champion 2014. Het populaire evene-

ment werd voor de 25e maal gehouden en alle Zwitserse toppers (inclusief Europees Kampioen  Brass 

Band Bürgermusik Luzern) waren van de partij. Naast het verplicht werk van Howard Lorrimann genaamd 

Age of Innocence – Fantasy for Brassband, speelden de bands een mars en een transcriptie wat zorgde 

voor de totaaluitslag:

1. Brassband 13 Etoiles – James Gourlay 174 + 177 351

2. Valaisia Brass Band – Arsène Duc 176 + 166 342

3. Brass Band Berner Oberland – Corsin Tuor 169 + 170 339

4. Wallberg Band – Garry Cutt 168 + 171 339

5. Brass Band Bürgermusik Luzern – Michael Bach 161 + 175 336

6. Ensemble de Cuivres Valaisian – François Roh 158 + 175 333

7. Brass Band Luzern Land – Hervé Grélat 168 + 162 330

8. Brass Band Fribourg – Frédéric Théodoloz 167 + 159 326

9. Oberaargauer Brass Band – Russel Gray 162 + 160 322

10. Ensemble de Cuivres Mélodia – Stéphane Duboux 150 + 158 308

Europese Brassband Kampioen
schappen 2015
In Duitsland zijn de voorbereidingen voor de Europese Brass Band Kampioenschappen in volle gang. 

De kampioenschappen vinden plaats van 30 april tot en met 3 mei in Freiburg; de website (www.

ebbc2015.de) is ondertussen online met het laatste nieuws.

Regionals 2015
Kapitol Promotions, de organisator van de ‘Nationals’ 

in het Verenigd Koninkrijk, heeft de testwerken voor de 

regionale kampioenschappen bekendgemaakt:

Championship Section:  The Torchbearer (Peter Graham)

1st Section:  A London Overture (Philip Sparke)

2nd Section:  Variations on Maccabeus (Kevin Norbury)

3rd Section:  Evolution: Five States of Change (Philip 

Sparke)

4th Section:  An English Pastorale (Dan Jones)
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Black Dyke Band is weer helemaal terug op het hoogste plan. Na het hoogste 

aantal punten op het vrije werk tijdens de Europese Brass Band Kampioenschap-

pen in Perth en het vervolgens winnen van de ‘British Open’, mag de band uit 

Queensbury zich sinds 11 oktober ook ‘National Champion’ van het Verenigd 

Koninkrijk noemen. Dyke is ‘back on top’ en sluit een periode met mindere 

wedstrijdsuccessen overtuigend af…

TEKST: DE REDACTIE • FOTO’S: BRITISH BANDSMAN

National Finals 2014: 
Black Dyke behaalt ‘Double’

Black Dyke met Nicholas Childs op weg naar de titel.
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De editie van 2014 werd goed bezocht, maar de 
Royal Albert Hall was zeker niet uitverkocht (in 
tegenstelling tot de British Open in Birmingham); 
uiteraard kent de Royal Albert Hall meer zitplaat-
sen. De afname in het aantal bezoekers van de 
grote wedstrijden lijkt minder snel te gaan, maar 
verdiend zeker aandacht. Waar blijven de bezoe-
kers? Is het publiek wedstrijd moe? Zijn de werken 
niet aantrekkelijk genoeg? Licht de nadruk bij de 
bekende bands teveel op het wedstrijdelement? 
Vragen waar zeker over moet worden nagedacht…

The Legend of King Arthur
In 1977 was Edward Gregson de jongste compo-
nist ooit die het verplichte werk voor de ‘Natio-
nals’ schreef (Connotations for Brassband); met 
zijn 34 jaar is Peter Meechan de tweede jongste 
componist (samen met Percy Fletcher die Labour 
and Love schreef ) die het verplichte werk voor de 
Championship Section levert. De connectie tussen 
Peter Meechan en Edward Gregson is bijzonder te 
noemen omdat Meechan tot 1977 helemaal nog 
geen brassbandwerken had gehoord; het werk 
Connotations maakte een enorme en blijvende 
indruk op hem. Toen Meechan in 1997 com-
positie ging studeren aan het Royal Northern 
College of Music, kwam hij Edward Gregson weer 
tegen als Principal onderwijzer. Naast deze grote 
naam studeerde Meechan onder Peter Graham 
op Salford University. Van Meechan zijn onder-
tussen een mooi aantal werken gebruikt voor 
kampioenschappen; zijn Curtain Call diende 
als testwerk voor de D-sectie tijdens de Vlaamse 
Open Kampioenschappen in 2010. Ook Fanfare 
for a Festival was verplicht in de D-sectie tijdens 
hetzelfde evenement, maar dan in 2012. Fire in the 
Sky diende als testwerk tijdens de Belgische Nati-
onale kampioenschappen in 2011. Fragile Oasis 
werd door Leyland gespeeld als vrij werk tijdens 
de Europese Kampioenschappen in 2013 en nu 
verschijnt zijn Legend op het hoogste niveau in het 
Verenigd Koninkrijk.

Het werk The Legend of King Arthur is het eerste 
grote werk dat Dr. Meechan componeerde. Op 
verzoek van Brass Band Bürgermusik Luzern 
met dirigent Michael Bach werd het werk in 
2010 gebruikt tijdens de Zwitserse nationale 
kampioenschappen. In 2014 werd het werk 
in Noorwegen in de eerste divisie (!) gebruikt 
als vrij werk (door Tomra Brass). Het werk 
mag technisch dan misschien niet tot de meest 
ingewikkelde werken worden gerekend, de 
uitdagingen liggen op vooral op het gebied van 
uithoudingsvermogen, balans en stijl. Meechan 
is erin geslaagd de belangrijkste momenten uit 

het leven van King Arthur op boeiende wijze 
over te brengen in dit werk, waarbij het slagwerk 
een belangrijke positie inneemt. 

Lange en spannende dag
De loting op zaterdagmorgen bepaalt de speelvolg-
orde; zo bracht de loting voor deze dag een mooie 
verdeling van de toppers en de mindere bands. 
Nadat de juryleden Stephen Roberts, Derek Broad-
bent en Michael Bach hun plaats in de box hadden 
ingenomen kon band nummer één het evenement 
openen met het nationaal volkslied. Altijd indruk-
wekkend om dit door een brassband gespeeld 
te horen in zo’n grootse zaal. Deze twijfelachtige 
eer viel Virtuosi GUS te beurt; normaliter scoort 
de eerste band in de eindrangschikking niet als 
hoogste. Met een 13e plaats kan de band niet geheel 
ontevreden zijn, maar er had meer ingezeten…

Veel interesse voor Flowers; tijdens de British 
Open een maand eerder verraste de band met di-
rigent Paul Holland met een keurige en verdiende 
3e plaats. Vooraf werd de band ook weer een hoge 
klassering toebedacht en de 6e plaats zal door de 
band enigszins teleurstellend zijn ervaren.. Na als 
10e te zijn geëindigd in Birmingham was Tredegar 
tijdens deze editie van de Nationals aanmerkelijk 
beter in vorm en wist men met veel overtuiging 
het werk te brengen; de jury zal de missertjes in de 
solo’s hard hebben aangerekend, anders was een 
hogere klassering zeker mogelijk geweest. 
Whitburn Band lootte als 5e. Ook dit jaar had de 
band dirigent Erik Janssen gevraagd om met hen 

naar Londen af te reizen. Helaas kwam de band bij 
het middendeel in de problemen en de hoofdlijn 
raakte in de verdrukking; jammer, want men was 
goed van start gegaan. Op een dergelijke wedstrijd 
moet alles kloppen en oneffenheden worden hard 
afgestraft: een 15e plaats resteerde.

Grote namen: geen garantie voor hoge 
klasseringen
Een andere grote naam is natuurlijk Grime-
thorpe; sinds vorig jaar onder leiding van 
dirigent Robert Childs. Grimethorpe bracht 
een doordachte uitvoering, maar heeft nog niet 
het niveau om voor de hoogste score te gaan, de 
band eindigde op een kleurloze 9e plaats. 
Fodens uitvoering werd met veel gevoel voor 
drama gebracht en ook de solisten maakten geen 
fouten; de 7e plaats werd door velen niet ver-
wacht, de band werd zelfs in de top 4 genoemd. 
Bands met een grote traditie staan trouwens so-
wieso niet garant voor succes: Desford Colliery 
(met Tom Davoren) en ook Carlton Main Frick-
ley Colliery (met Phillip McCann) hadden veel 
problemen. Stemming, slordigheden, minimale 
dynamiek en gebrek aan muzikale spanning 
brachten hen in de onderste regionen van de 
eindrangschikking. 
Brett Baker zal zich zijn eerste optreden als 
dirigent in the Royal Albert Hall anders hebben 
voorgesteld: bij Tongwynlais Temperance kon 
zijn inbreng niet zorgen voor een spannende 
uitvoering en de band eindigde op een 17e plaats. 
Een groter contrast was bijna niet denkbaar: na 

Secretaris Mike Chanton neemt de trofee in ontvangst uit handen van Craig Buchan.
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SINT JORIS DORST ZOEKT EEN NIEUWE DIRIGENT (m/v)
Fanfare Sint Joris uit Dorst (N-Br.) is onderdeel van de RK-KE Scherpschut-
tersvereniging en Fanfare Sint Joris 1872. De muzikale afdeling van deze 
vereniging bestaat uit een fanfare, opgericht in 1926, en een opleidings-
orkest. Het fanfareorkest bestaat uit ca. 35 leden, het opleidingsorkest 
uit plm. 15 leden. Beide orkesten spelen een gevarieerd repertoire met 
originele fanfarewerken en (bewerkingen van) lichte muziek. De orkesten 
repeteren op dinsdagavond vanaf 18.30 uur (opleidingsorkest) en 20.00 
uur (fanfare). De fanfare komt uit in de 2e divisie.

Voor onze fanfare en opleidingsorkest zijn wij 
op zoek naar een enthousiaste dirigent (m/v).

Wij zoeken een dirigent met een afgeronde opleiding HaFa-directie, ruime 
muzikale ervaring en goede communicatieve vaardigheden. Wij zoeken 
een dirigent die in staat is om het muzikale niveau van de vereniging te 
behouden en te ontwikkelen, die de leden van de beide orkesten kan 
inspireren en motiveren en die aandacht en gevoel heeft voor het vereni-
gingsleven en de balans tussen de muzikale ambities en de sociale kant 
van de vereniging. 

Sollicitatie
Als u belangstelling heeft voor deze functie en onze muzikale leider 
wilt zijn, stuur dan vóór 5 december 2014 uw sollicitatiebrief met CV 
naar secretaris@sintjorisdorst.nl.
Een proefdirectie maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure. 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze orkest leidster 
Dorene van der Hoofden, telefoon 0161 – 234641,  
e-mail secretaris@sintjorisdorst.nl.

Meer informatie over onze vereniging vindt u op onze website
www.sintjorisdorst.nl.



De volledige uitslag:

1. Black Dyke (Prof. Nicholas Childs)

2. Cory (Philip Harper)

3. Brighouse & Rastrick (Prof. David King)

4. Tredegar (Ian Porthouse)

5. Fairey (Garry Cutt)

6. Flowers (Paul Holland)

7. Foden’s (Allan Withington)

8. Reg Vardy (Russell Gray)

9. Grimethorpe Colliery (Dr Robert Childs)

10. Wantage Silver (Phillip Bailey)

11. Woodfalls (Ray Farr)

12. Co-operative Funeralcare (Allan Ramsay) 

13. Virtuosi GUS (Adam Cooke)

14. Burry Port Town (Michael Thorne)

15. Whitburn (Erik Janssen)

16. Friary Guildford (Chris King)

17. Tongwynlais Temperance (Brett Baker)

18. Carlton Main Frickley Colliery (Phillip McCann)

19. Desford Colliery (Tom Davoren)

20. East Yorkshire Motor Services (Alan Morrison)

Beste soliste: Zoe Hancock (Black Dyke)

Tongwynlais had titelverdediger Cory geloot. De 
band heeft met dirigent Philip Harper een meer 
dan uitstekend niveau en ook met hun vertolking 
van Meechans werk was niks mis. Met een paar 
kleine vlekjes in de flugelhorn-solo was de uitvoe-
ring zeer indrukwekkend en een topnotering was 
gegarandeerd. Reg Vardy had na de uitvoering van 
Cory wat minder publiek, maar bracht een opval-
lend goede uitvoering van het verplichte werk en 
men zal best tevreden zijn geweest met hun 8e stek. 
Als 15e band kwam Brighouse and Rastrick op het 
podium. Met regisseur David King bracht de band 
uit het Yokshire district een veelkleurige uitvoe-
ring met veel detail, met een enorme precisie 
mistte het werk wellicht net dat beetje emotie voor 
de titel. Fairey Band is ook zo’n sterke band met 

een rijke historie. Evenals Tredegar wist de band 
tijdens de British Open niet echt te imponeren; 
het werk van Meechan werd met veel muzikaliteit 
gebracht en een klassering in de top zes werd in de 
wandelgangen genoemd. 

Wederom Black Dyke
Als laatste band had Black Dyke geloot. Als win-
naar van de British Open kon men op deze dag 
historie schrijven door de ‘double’ te behalen. 
De druk op deze band om te presteren is groot 
en ging menigmaal ten koste van de muziek. Na 
de bevrijdende overwinning in Birmingham 
startte de band met een vastberadenheid om ook 
hier weer iets bijzonders te brengen. En dat deed 
men. Met topsolisten in huis paste alles. Met 
name het fluwelen geluid van flugeliste Zoe Han-
cock is indrukwekkend. De Albert Hall barstte 
bijna uit haar voegen en de band besefte dat men 
wel heel dicht bij de zo fel begeerde ‘double’ was. 

Voorafgaande aan de uitslag bracht Black Dyke 
Band een kort programma met traditionele 
solowerkjes (Miss Blue Bonnet, Carnival of 
Venus) om vervolgens in een bigband setting te 
eindigen. Dit alles op een bijzonder hoog niveau 
en tot in de puntjes geregisseerd.

‘We won our Trophy back’
In de wandelgangen is het altijd leuk om de voor-
spellingen te delen. Ditmaal waren velen het met 
betrekking tot de top 5 wel eens, met absolute 
top twee bestaande uit Cory en Black Dyke. Op-
nieuw was het Cory die naast de eerste positie 
greep, voorgegaan door Black Dyke. Een unieke 
prestatie! En dat werd gevierd! De Queensbury 
band kon het niet nalaten een lied in te zetten 
met de tekst ‘we won our Trophy back’.  Opnieuw een tweede plaats voor Cory met dirigent Philip Harper.
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UITREIKING BUMA
BRASS AWARDS 2014

Nationaal:
Danny Oosterman

Internationaal:
Luc Vertommen (B)

Tijdens een HRFSTWND-concert van  

CMV de Eendracht Wezep o.l.v. Hendry 

van Loo en het Nationaal Jeugd Fanfare 

Orkest o.l.v. Danny Oosterman,  

solist Glenn van Looy - Euphonium

Zaterdag 6 december 2014
Theater De Spiegel | Rabozaal te Zwolle

Aanvang: 20.15 uur
Vanaf 18.00 uur demonstratie met oude 
 instrumenten in het kader van 200 jaar  

Adolph Sax. Mogelijk gemaakt door  
Brass Atelier De Wilde 

 
Kaarten a € 15,00 zijn te bestellen via  
www.odeondespiegel.nl of ‘s avonds  

aan de kassa van het theater



Het festival mikt met de plannen voor 2015 op 
het cultureel herstellen van de grenzen van het 
Hertogdom Brabant. Op zaterdag 9 mei 2015 
worden Nederlands en Belgisch Brabantse 
orkesten uitgenodigd om deel te nemen aan 
het Geneva Brass Band Festival Brabant. Op dit 
festival dat Stichting Altena Brass organiseert 
mogen brassbandmusici en -liefhebbers elkaar 
ontmoeten op een dag voor en door de brass-
bands van ‘de grote provincie Brabant’. Educatie 
maar ook culturele uitwisseling staan daarbij 
hoog in het vaandel. “Hoofddoel van het festival 
blijft echter de promotie van de blaasmuziek en 
de brassband bezetting in het bijzonder, en dat 
is iets dat goed past bij Stichting Altena Brass”, 
aldus bestuurslid Pascal van de Velde. 
De formule van het festival is eenvoudig: in de 
ochtend workshops voor individuele deelnemers 

en in de middag een concertfestival waarbij bras-
sbands podiumtijd krijgen. Gedurende de dag 
is er een muziekmarkt waarop de orkesten zich 
kunnen presenteren en waar zich ook commerci-
ele partijen presenteren. Voor het concertfestival 
wordt aan de orkesten gevraagd om te program-
meren rond Nederlandse of Vlaamse componis-
ten. Dat heeft alles te maken met het feit dat het 
festival zich naast de provincie Noord Brabant op 
de provincie Zuid Brabant (België) wil richten. 

Hertogdom Brabant 
Deze twee provincies vormen samen het oude 
hertogdom Brabant uit de 14e en 15e eeuw. 
Deze regio kent een rijke historie en een grote 
culturele, bouwkundige maar ook wetenschap-
pelijke traditie. De blaasmuziek bloeit in deze 
streken van Nederland en België maar de brass-

bands zijn ten opzichte van de zusterorkesten in 
de harmonie- en fanfaresector wel onderverte-
genwoordigd. Met dit festival wordt geprobeerd 
om een originele ode te brengen aan de Brabant-
se identiteit. Om die reden vraagt het festival 
aan haar deelnemers om in de programmering 
een Nederlandse en Belgische componist op te 
nemen. Het wil daarnaast jonge componisten 
uit deze landen een podium bieden. Het idee 
daarbij is om gemeenschapszin en verbonden-
heid te creëren, maar ook om te leren van de 
Vlaams-Nederlandse culturele verschillen. 
 
Muzikale partners
Het festival kan ook al een aantal partners 
presenteren. Als locatie word voor deze editie 
gekozen voor het Cultureel Centrum Elckerlyc 
in Hilvarenbeek. Het Centrum voor de Kunsten-
educatie Pulz, en het Kopenensemble Hilva-
renbeek, die beiden hun werkgebied in de regio 
Hilvarenbeek hebben, helpen bij de organisatie 
van de workshops en het festival. Tenslotte is het 
festival er blij mee dat het een samenwerking kan 
aangaan met hoofdsponsor Geneva Instruments 
BeNeLux. Henk van Loon van Geneva Instru-
ments: “Geneva Instruments verbindt graag haar 
naam aan dit festival om haar naamsbekendheid 
in Nederland maar ook België te verbeteren. 
Op dat laatste terrein ligt nu de uitdaging van 
het festival. Het weet al goed de brassbands 
van Noord-Brabant te interesseren en dat moet 
nu ook in Zuid-Brabant. Het festival nodigt 
orkesten uit Vlaanderen van harte uit om mee 
te werken aan het Geneva Brass Band Festival 
Brabant 2015.” 

In 2012 heeft Altena Brass de stap gezet om een jaarlijks festival te ontwikkelen voor brassbands in 

de eigen provincie Noord-Brabant. In mei 2013 was het zover en speelden vijf van de negen brass-

bands actief in Noord-Brabant in het concertfestival. In 2014 waren er zes orkesten op de bühne te 

bewonderen en er zijn plannen om het festival in 2015 over de landsgrenzen heen uit te breiden. 

Geneva Brass Band
Festival Brabant 
groeit gestaag
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Zoals de titel al zegt, wil Vertommen aan-
dacht vragen voor episodes uit de geschie-
denis van de brassbandwereld die wij niet 
kennen. En dit geldt, denk ik, voor velen. 
Zegt het u iets: Jules Demersseman en zijn 
muziek voor de trombone met zes onafhan-
kelijke ventielen? Het is een van de hoofd-
onderwerpen uit het boek. Een voor velen 
onbekende componist wordt gekoppeld 
aan een bijzondere trombone die destijds 
nogal een opmars maakte maar nu niet meer 
gekend wordt. Een ander belangrijk aan-
dachtsveld in het boek betreft het fantasti-
sche werk van instrumentenbouwer Adolphe 
Sax, beroemd om het instrument waaraan 
zijn naam direct verbonden is: de sax. Maar 
Vertommen maakt meteen duidelijk dat niet 
de saxofoon als eerste door Sax is ontwik-
keld maar de even beroemde, maar bij velen 
minder bekende, saxhoorn(s). 

Adolphe Sax
Vertommen stoot in het begin van zijn boek 
meteen door naar het grote belang van deze 
instrumenten voor de ontwikkeling van de 
brassband. Hij zet het in een paar zinnen helder 
op een rij. 1843: ontwikkeling van de saxhoorns 
door Adolphe Sax. 1844: de familie Distin komt 
naar Parijs en ontdekt deze hoorns. Zij (vader en 
vier zoons) starten met het spelen en promoten 
van deze nieuwe instrumenten tijdens concer-
ten. De leden van de familie tonen ze aan de 
wereld op de Wereldtentoonstelling van 1851 in 
Londen. Vervolgens wint de Mossley Temperan-
ce Band het beroemde Belle Vue topconcours 
In Manchester, waarbij niet onopgemerkt is 

gebleven dat deze band een complete serie 
saxhoorns gebruikte. Dit mag gezien worden als 
dé introductie van saxhoorns in de brassbandin-
strumentatie.

Trombone met zes ventielen
De eerder genoemde Jules Emile Demersseman 
beijverde zich om muziek te schrijven voor de 
trombone met zes onafhankelijke ventielen 

Een vorstelijk uitgave, voor wie het boek ter hand neemt dat als titel draagt Some 

missing episodes in brass (band) history, geschreven door Luc Vertommen. Het 

werk is buitengewoon fraai uitgevoerd en ook letterlijk een boek van gewicht. 

TEKST: ALKO DRIEST

Luc Vertommen opent 
missing episodes
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(uiteindelijk is de euphonium als de natuurlijke 
erfgenaam van dit instrument te beschouwen). 
Vertommen raakte bijzonder geïnteresseerd 
in negentiende-eeuwse originele werken voor 
brass, waarop instrumentenbouwer Adolphe 
Sax zijn grote invloed deed gelden. Door zijn 
studie kreeg Vertommen een beter inzicht in 
de ontwikkeling van de Franse militaire muziek 
en de veranderingen in instrumentatie onder 
invloed van het werk van Sax. De auteur ging de 
ontwikkeling na vanaf het allereerste begin toen 
‘brassband’ en ‘fanfare’ in feite hetzelfde waren, 
tot aan de standaardinstrumentatie zoals deze 
aan het eind van de 19e eeuw werd bereikt.

Fanfare Wagnérienne
Parijs, als ‘s werelds muzikale centrum in die tijd, 
kon de beste componisten en de beste koperbla-
zers aantrekken. Vertommen kreeg - zo schrijft 
hij- een nauwkeuriger kijk op de instrumentale 
ontwikkeling die nieuwe mogelijkheden bood 
voor componisten en hoe belangrijk de Franse 
invloed is geweest op de koper kamermuziek 
van 1840-1900.
De auteur geeft speciale aandacht aan twee 
personen die sterk bij Adolphe Sax betrokken 
waren. De eerste is Henry Séha. Deze maakte, in 
samenwerking met Sax, studie van de akoestiek 
van de instrumenten. Iets wat in die tijd totaal 
niet in beeld was. De nieuwe Mahillon Wagner-
tuba werd ontwikkeld, gebouwd op advies van 
de zojuist genoemde Séha; een instrument dat 
niet vereenzelvigd moet worden met de bekende 
Wagnertuba. De andere persoon is Paul Gilson. 
Hij is de eerste componist die in muzikaal op-
zicht kwam tot vergaande symfonische taal; een 
taal die ver afstond van de tot dan toe bekende 
mars-achtige stijl. Vertommen geeft in zijn boek 
een heel aantal analyses van werken van Gilson. 
Hij was de belangrijkste componist die schreef 
voor de 12-koppige Fanfare Wagnérienne van 
het Brussels Conservatorium. Door het verdwij-
nen van deze fanfare raakten Gilsons compo-
sities in de vergetelheid. Zijn muzikale erfenis 
kwam tenslotte tussen 1980 en 1983 in bezit 
van de bibliotheek van het Brussels Conserva-
torium. Vertommen heeft deze manuscripten 
bestudeerd, uitgegeven en de muziek op cd laten 
zetten: de complete catalogus voor de Fanfare 
Wagnérienne. 

‘Verdwenen’ Demersseman 
De auteur stelt op bladzij 132 de vraag: hoe kan 
het dat de muziek van Demersseman voor trom-
bone met zes onafhankelijke ventielen compleet 
verdwenen is, terwijl het de muzikale kwaliteit 

heeft om het te blijven spelen. De 
uitvinding van dit instrument gaf 
een revolutie in de hele familie van 
de lage brass instrumenten. Gecom-
bineerd met zijn nieuw gevonden 
saxhoorns dacht Sax dat een 
muziekgezelschap nu verzekerd 
was van een perfecte intonatie. 
Immers, in die tijd had het laag 
koper daarmee grote problemen. 
Maar zo laat Vertommen weten: 
de geschiedenis leert ons dat het 
‘compensating system’ (= ons 
huidige systeem van compen-
satie) beter werkte dan een 
instrument met 6 van elkaar 
onafhankelijke ventielen. Het 
‘compensating system’ kreeg bij 
blazers dan ook de voorkeur. 
Het gaf nog meer verbetering 
van intonatie en geluidskwa-
liteit. Vertommen heeft in dit 
verband de brassband wereld 
gediend door met zijn eigen 
brassband Buizingen de 
’missing music’ van Demers-
seman op cd te zetten. 

Parijs: muzikaal centrum
Engeland werd in de 19e eeuw vaak getypeerd als 
het land zonder muziek. De ontwikkeling van de 
brassband leed armoede als gevolg van muzikaal 
gezien zwak repertoire. Men ‘leefde’ op tran-
scripties van bestaande muziek. Parijs was het 
muzikale centrum in de wereld in die tijd. Het 
trok de beste componisten aan, zoals Meyerbeer, 
Paganini, Chopin, Liszt en Berlioz. Het bezat 
de beste instrumentmakers, onder wie Adolphe 
Sax, en het beschikte over de beste koperblazers, 
zoals Arban. De Franse invloed op de ontwikke-
ling van koper kamermuziek van 1840-1900 was 
dan ook belangrijk. De auteur bespreekt daarom 
een zestal Belgen die als componist in Parijs 
werkzaam waren in die tijd.

1e kwart 19e eeuw 
De brassbandbeweging kent als belangrijk 
startmoment het eerste kwart van de 19e eeuw 
waarin het zich ontwikkelde vanuit blazende 
stadswachters, kerkbands, dorpsorkesten en 
militaire bands. De meeste bands uit die vroege 
periode kende een 10- tot 12-tal blazers met 
inbegrip van klarinetten, hobo’s, piccolo’s en flui-
ten. De koper-instrumenten waren een mix van 
bugels, hoorns en trompetten. De introductie 
van saxhoorns was cruciaal voor de ontwikke-

ling van de brassband in Groot-Brittannië. Zoals 
hierboven al gememoreerd, gebeurde dit op de 
Wereldtentoonstelling in Londen in 1851. Vanaf 
dat moment maakten de nieuwe instrumenten 
hun opwachting binnen de gelederen van de 
Engelse bands. Vertommen biedt ons een inkijk-
je in de instrumentatie van een drietal Engelse 
bands in 1860. De ene kende 4 bes-cornetten, 
een tweede had er zes en een derde beschikte er 
over acht. Langzaam maar zeker zie je de groei 
naar de huidige brassband. 

Algemene indruk
Vertommen heeft de brassbandwereld verrijkt 
met een indrukwekkend lees- en kijkboek. Het 
is niet een boek om in een ruk van bladzij tot 
bladzij door te lezen. Het werk kent een aantal 
technische gedeelten die om extra aandacht en 
studie vragen. De auteur opent een wereld die 
inderdaad voor veel brassband liefhebbers onbe-
kend zal zijn. In het boek komt een groot aantal 
onbekende instrumenten onder de aandacht 
die de lezer nieuwsgierig maken. Het boek van 
Vertommen laat je op dat punt niet in de steek. 
Het brengt de instrumenten in al hun pracht in 
beeld, in zwart-wit of in kleur. De vormgeving is 
tot in de puntjes verzorgd.  
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PROVINCIE DRENTHE

Kerstconcerten van Drentse 
senioren met sopraan

Het Drents Senioren Orkest verzorgt zondag 14 

december (15.00 uur) in De Kimme in Zuidlaren 

een kerstconcert met medewerking van sopraan 

Titia Keizer (foto). Het programma wordt zaterdag 

20 december (14.30 uur) herhaald in De Voorhof te 

Westerbork. 

Kerst met CFO Prins Hendrik
Het christelijk fanfareorkest Prins Hendrik Em-

mer-Compascuum houdt vrijdag 12 december 

(20.00 uur) in de protestantse kerk Het Anker een 

kerstavond met als thema Een baby verandert 
alles. Het verhaal van de geboorte van Jezus wordt 

verteld met beelden en gesproken tekst, afgewisseld 

met muziek van de fanfare, zang van Sayonara en 

samenzang. 

Jubileumconcert Excelsior 
Oosterhesselen
Muziekvereniging Excelsior Oosterhesselen geeft 

zaterdag 15 november (20.15 uur) in theater De 

Goorn een concert bij gelegenheid van het 95-jarig 

bestaan. Samen met de gastsolisten zangeres Barbara 

Lok en bastrombonist Jos Jansen klinkt een gevarieerd 

programma.

N O V E M B E R

Za 15 OOSTERHESSELEN, DE GOORN 19.30 UUR 95-jarig jubileumconcert Excelsior Oosterhesselen m.m.v. Barbara Lok en Jos Jansen. 

Za 15 HOOGEVEEN, DE TAMBOER  Najaarsconcertconcours MGD.

Za 22 AMEN, CAFÉ AMER 13.30 UUR Sw!ngsessions o.l.v. Marco Kerver. 

D E C E M B E R

Vr 12 EMMER-COMPASCUUM, HET ANKER 20.00 UUR Kerstconcert CFO Prins Hendrik. 

Zo 14 ZUIDLAREN, DE KLIMME 15.00 UUR Kerstconcert Drents Senioren Orkest m.m.v. sopraan Titia Keizer. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Muziekbond MGF huldigt jubilaris in Almere
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft P.J.M.T. Holstein gehuldigd voor zijn veertigjarig muzikantenjubileum. Holstein is lid van Drumfanfare Almere. 

N O V E M B E R

Za 15 KRAGGENBURG, DE VOORST 16.00 UUR Muziek-Buffet van Toutenburgher Muzikanten Vollenhove. 

PROVINCIE FRIESLAND

November Winds met 
zangeres Rianne Botma

Fanfare De Bazuin Augustinusga houdt zaterdag 

22 november (20.00 uur) in Pypketsjerke de vijfde 

aflevering van het November Windsconcert. Tijdens 

deze lustrumeditie is zangeres Rianne Botma te gast. 

Zij speelde in musicals en theaterproducties, onder an-

dere Hij gelooft in mij over het leven van André Hazes. 

Informatie: www.fanfaredebazuin.nl. 

Stedelijke Harmonie Dockum 
viert 140 jarig bestaan 
De Stedelijke Harmonie Dockum sluit zaterdag 13 de-

cember (20.00 uur) de festiviteiten rond het 140-jarig 

bestaan af met een galaconcert in theater Sense te 

Dokkum. Het orkest neemt het publiek samen met zan-

geres Davine, zanger Gerrit Breteler en majorette- en 

twirlvereniging Release mee op een muzikale reis over 

de wereld. De harmonie is onder de naam Dockumer 

Muziek Corps op 4 mei 1874 opgericht vanuit de 

toenmalige schutterij van de stad Dockum en leden 

van muziekvereniging Tenuto. De vereniging telt nu 

ongeveer vijftig leden en tien leerlingen.

Spotlight op slagwerk
Fanfare Constantia Menaam richt tijdens het concert 

op zaterdag 29 november (20.00 uur) in de gymzaal 

aan de Greate Buorren de spotlights op slagwerkinstru-

menten. Naast klassieke trommels en bekkens uit het 

militaire of symfonische orkest worden ook instrumen-

ten uit verre oorden zoals conga’s, bongo’s, claves, 

guiro, maracas en djembé ingezet. Professioneel 

slagwerker Wim Houtsma is gastsolist op melodische 

instrumenten zoals de xylofoon, vibrafoon en marimba.

N O V E M B E R

Vr 14 VEENWOUDEN, ZWETTEKERK 20.00 UUR Jubileumconcert brassband Excelsior Veenwoudsterwal. 

Za 15 RIJPERKERK, EINEKOER 20.00 UUR Donateursconcert Gearwurkingskorps. 

Za 15 BOLSWARD, MARNE COLLEGE 20.00 UUR Concert en workshop Excelsior Schraard meets SAKS. 
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Donkozakkenkoor Nederland brengt vrouwenstemmen
en instrumentalisten terug in de Kozakkenliederen

UITDAGING VOOR NIEUWE VOCALISTEN (M/V) EN INSTRUMENTALISTEN

Het Donkozakkenkoor Nederland (DKKN) bestaat 30 
jaar en heeft in die periode een indrukwekkende staat 
van dienst opgebouwd. Het koor is een graag geziene 
gast op binnenlandse en buitenlandse concertpodia 
en staat vanaf 1991 onder leiding van de uit Rusland 
afkomstige dirigent Sergé Latychev. Bij uitstek kent hij 
de kozakkentraditie die een mix is van verschillende 
culturen, waarbij de Russische en Oekraïense cultuur 
elkaar in verbondenheid ontmoeten in deze prachtige 
zangtraditie. Geschoold aan de Gnesin Academy of 
Music in Moskou weet hij als geen ander de in de 
Kozakkenzang universele menselijke emoties als 
weemoed, liefde, verlangen, verdriet en vreugde te 
herkennen en over te brengen op het koor en op het 
publiek. Zijn liefde voor het repertoire en zijn toewij-
ding en grote kennis op dit gebied maakt het zingen 

onder zijn leiding in het Donkozakkenkoor tot een 
bijzondere belevenis! Het koor onderscheidt zich dan 
ook in dit genre door een unieke programmering die 
zowel authentiek is als afwisselend en verrassend.
Niet voor niets werd het Donkozakkenkoor Nederland 
in mei van dit jaar als enige buitenlandse deelnemer 
uitgenodigd deel te nemen aan het festival voor tradi-
tionele Russische cultuur in Astrachan, Rusland.

Anders dan in Nederland bekend is, is Kozakkenmu-
ziek meer dan mannenkoren met diepe bassen en 
prachtige countertenoren. In Rusland en Oekraïne 
hebben de vrouwenstemmen een belangrijke rol 
in de Kozakkenkoren: zij behoren tot de oorsprong 
ervan. Ook een orkest is een essentieel onderdeel. 
De vrolijke en vurige Kozakkenliederen krijgen extra 
muzikale kracht door de klanken van trompetten, 
trombones, hoorns, tuba’s, percussie en bajan.

Na een bestaan van dertig jaar als mannenkoor heeft 
het Donkozakkenkoor Nederland besloten zich nog 
meer te onderscheiden in dit bijzondere genre door 
vrouwenstemmen en orkestbegeleiding op te nemen. 
Door toevoeging van deze nieuwe elementen zal 
het koor zijn unieke repertoire van volksmuziek en 
liturgische gezangen kunnen uitbreiden met weinig 
gehoorde Kozakkenliederen en werken van grote 
Russische en Oekraïense componisten.

Het Donkozakkenkoor Nederland zal dit vernieu-
wende geluid vanaf medio 2015 op Nederlandse, 
Russische en Oekraïense bodem ten gehore bren-
gen. In het repertoire worden gemengd uitgevoerde 
werken opgenomen, maar ook werken specifiek 
voor mannenstemmen of vrouwenstemmen. Ook zal 
worden afgewisseld met solisten, orkestbegeleiding 
en à capella uitgevoerde werken. Veel aandacht wordt 
besteed aan authenticiteit, stem- en koorvorming 
door een Russische zangcoach en toneelregie.

Instrumentalisten (trompettisten, trombonisten, hoor-
nisten, tubisten, percussionisten en bajanisten), zan-
gers en zangeressen (ook afkomstig uit Oost-Europe-
se landen) op amateur topniveau in alle stemsoorten 
die een bijzondere uitdaging aan durven gaan en deel 
willen uitmaken van dit voor Nederland zo unieke 
koor, kunnen hun interesse kenbaar maken of nadere 
informatie inwinnen bij Nico Klaasen, telefoon 06 52 
808 015 of per mail n.g.klaasen2012@gmail.com). 
De repetitie vindt wekelijks plaats op maandagavond, 
vooralsnog in Rijswijk.

Het Donkozakkenkoor Nederland start vanaf januari 
2015 met het repeteren in de nieuwe bezetting. Op 
nader te bepalen data zullen audities plaatsvinden op 
een centrale plaats in Nederland. De website van het 
koor vindt u bij www.donkozakkenkoor.nl



Za 15 HEEG, IT HEECHHUS 20.00 UUR Jubileumconcert christelijke muziekvereniging Crescendo Heeg 95 jaar. 

Za 15 DRACHTEN, MFA DE BOUWEN 20.00 UUR Donateursconcert Concordia meets Peije door Concordia Drachten met Peijesjongers Drachten. 

Za 15 WOUTERSWOUDE, DE NIJE WARF  Galaconcert 110 jaar christelijke muziekvereniging Excelsior Driezum-Wâlterswâld. 

Za 22 DE FLAMBOU, SURHUISTERVEEN 09.30 UUR Concertwedstrijd OMF. 

Za 22 AUGUSTINUSGA, PYPKETSJERKE 20.00 UUR Concert November Winds door De Bazuin Augustinusga m.m.v. Rianne Botma. 

Zo 23 HALLUM, DE HOEKSTEEN 15.30 UUR Koffieconcert christelijke muziekvereniging Crescendo Hijum-Finkum met Fanfare Hallum. 

Za 29 BAKKEVEEN, DE MANDE 20.00 UUR Concert met presentatie composities tijdens het Gouden Spiker Festival. 

Za 29 GARIJP, IT GEAHÛS 19.30 UUR Afsluitend concert Korpsen in de Klas door Looft den Heer. 

Za 29 MENALDUM, GYMZAAL 20.00 UUR Concert fanfare Constantia Menaam met de spotlights op slagwerkinstrumenten. 

D E C E M B E R

Za 13 DOKKUM, THEATER SENSE 20.00 UUR Galaconcert door Stedelijke Harmonie Dockum m.m.v. Davine, zanger Gerrit Breteler en Release. 

Zo 14 HARLINGEN, GROTE KERK 15.30 UUR Kerstconcert Gerrit Heeringa Orkest met Christelijk Fries Seniorenkoor. 

PROVINCIE GELDERLAND

Koning Willem III met 
zangeres Margriet Eshuijs
Harmonie Koning Willem III Beneden-Leeuwen viert 

zaterdag 22 en zondag 23 november het 140-jarig 

bestaan met twee jubileumshows in dorpshuis De 

Rosmolen. Gasten zijn zangeres Margriet Eshuijs, sin-

ger-songwriter Maarten Peters en regionale artiesten. 

Informatie: www.harmoniekoningwillem3.nl.

Najaarsconcert in Doornspijk

De christelijke muziekvereniging Juliana Doornspijk 

houdt zaterdag 22 november (19.30 uur) in dorpshuis 

De Deel het najaarsconcert. Medewerking verlenen het 

Jouster Fanfareorkest, het Hasselts Fanfareorkest en de 

christelijke muziekvereniging Advendo Franeker. 

Kerstconcert door harmonie 
Concordia Beesd
Harmonie Concordia Beesd houdt zondag 14 decem-

ber (19.00 uur) samen met enkele koren het kerstcon-

cert in de Sint Pieterskerk. Ook LoCo (Leerlingorkest 

Concordia) en het koperensemble van Concordia 

werken mee. Informatie: www.concordia-beesd.nl.

Gary Curtin te gast in Brakel
Principal euphoniumsolist Gary Curtin van de Black 

Dyke Band is zaterdag 22 november (20.00 uur) de 

publiekstrekker van het jubileumconcert bij gelegen-

heid van het 95-jarig bestaan van fanfare Oefening 

Baart Kunst Brakel. De concertavond in Huis Brakel 

wordt geopend door fanfare Sint Lambertus Lith met 

Elegy (Jacob de Haan) en Spectrum (James Curnow). 

Brakel speelt onder meer Signature (Jan Van der 

Roost), The Saga of Haakon the Good (Philip Sparke) 

en Largo al Factotum (Rossini) met Gary Curtin als 

solist. Curtin geeft zaterdagochtend 22 november 

(10.30 uur) in Huis Brakel en zondag 23 november 

(10.30 uur) in De Hoeve in Lith workshops voor muzi-

kanten met minimaal speelniveau B. Informatie: www.

obkbrakel.nl.

vLS stelt leden voor 

De van Limburg Stirum Band Wezep is een actie 

gestart om het publiek kennis te laten maken met 

de mens achter de muzikant. Sinds jaar en dag staat 

de van Limburg Stirum Band bekend als mars- en 

showband uit Wezep. De komende tijd laat de band de 

personen zien achter het spreekwoordelijke uniform. 

Informatie: www.vlskorpsen.nl. 

Jubal Goes British!
Muziekvereniging Jubal Oosterbeek maakt vrijdag 28 

en zaterdag 29 november (20.00 uur) onder de titel 

Jubal Goes British een reis door de Britse popmuziek. 

In Lebret Zalencentrum passeert muziek van Elton 

John tot Adele en van Queen tot Tom Jones de revue. 

Informatie: www.jubal-oosterbeek.nl.

Barnevelds Philharmonisch 
Orkest met Karin Bloemen
Zangeres en cabaretière Karin Bloemen is zaterdag 22 

november (20.15 uur) te gast tijdens het galaconcert 

bij het 135-jarig bestaan van het Barnevelds Philhar-

monisch Orkest. Het harmonieorkest brengt in het 

Schaffelaartheater in Barneveld een breed programma, 

variërend van Shostakovic tot Bublé en begeleidt Karin 

Bloemen in verschillende liedjes. Informatie: www.

deharmoniebarneveld.nl. 

HRFSTWND met Dinxperlo 
en Culemborg
Fanfareorkest Psalm 150 Dinxperlo en de Koninklijke 

harmonie Pieter Aafjes Culemborg delen donder-

dag 11 december (20.15 uur) het podium van 

schouwburg Amphion in Doetinchem tijdens een 

dubbelconcert in de serie HRFSTWND. Psalm 150 

brengt Mästare Alle Söka Dig (arr. Rob Goorhuis), 

Cartoon (Paul Hart, arr. Robbert Vos) en Villanelle 
(Paul Dukas, arr. G. van Schijndel) met Petra Botma 

van het Radio Filharmonisch Orkest als solist op 

hoorn. Pieter Aafjes speelt Othello (Alfred Reed), 

Vierde symfonie, deel 1 (Anton Bruckner) en 

Huapango (José Pablo Moneyao). Informatie: www.

psalm150.nl.

Maestro ook in Nijkerk te zien
Zes bekende Nijkerkers strijden om de titel Beste 
dirigent van Nijkerk tijdens een parodie op het 

televisieprogramma Maestro. Dat gebeurt op zaterdag 

15 november (19.30 uur) in De Fontein tijdens een 

concert bij gelegenheid van het 120-jarig bestaan van 

het Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. Naast de wedstrijd, 
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brengen het fanfareorkest, de slagwerkgroep Afslag 

Nijkerk en bariton Hans Voschezang een gevarieerd 

programma. Informatie: www.nsfc.nl.

Feel the Rhythm in Gaanderen

Met herkenbare Latijns-Amerikaanse klanken brengt 

het Symfonisch Blaasorkest Gaanderen zaterdag 29 

november (20.00 uur) sport- en cultureel centrum De 

Pol in Gaanderen in Midden- en Zuid-Amerikaanse 

sferen tijdens het muziekspektakel Feel the Rhythm. 

Met zangeres Karine Philipsen, Aventus Dans Zutphen 

en de steelband van het Nederlands Politieorkest 

worden nummers zoals de Cuban Overture (Gershwin), 

Adíos Nonino (Piazzolla), Girl from Ipanema (Wave) en 

diverse medleys ten gehore gebracht. Informatie: www.

sbo-gaanderen.nl. 

Najaarsconcert bij 
Excelsior Ermelo
Harmonieorkest Excelsior Ermelo presenteert zaterdag 

29 november (20.00 uur) in theater De Dialoog het 

najaarsconcert. Symfonische werken, warme klanken 

en een afwisselende muziekkeuze komen voorbij. 

Informatie: www.excelsiorermelo.nl.

Wilhelmina gaat 
dansend door de tijd
Zondag 7 december (15.00 uur) speelt harmonie 

Koningin Wilhelmina Wamel in De Vereeniging in 

Nijmegen een programma rond het thema Dansend 
door de tijd. Op de lessenaars verschijnen Poeme 
Montagnard (Jan Van der Roost), Vientos y Tangos 

(Michael Gandolfy) en Celloconcert (Friedrich Gulda) 

met René Berman van Het Gelders Orkest als solist. 

Informatie: www.harmonie-wamel.nl.

OBK Bennekom in 
HRFSTWND-concert
De ritmesectie en melodische slagwerkinstrumenten 

vertolken zaterdag 29 november (20.00 uur) in muziek-

centrum OBK in Bennekom de hoofdrol tijdens het con-

cert van harmonieorkest en drumband OBK Bennekom 

in de HRFSTWND-reeks. Voor de pauze klinken klassieke 

harmoniewerken met een stevige ritmesectie. Na de 

pauze komen lichte en herkenbare melodieën met ritmi-

sche klanken voorbij. Informatie: www.obkbennekom.nl.

Jubilarissen bij MGF
Tal van muzikanten van de Muziekbond Gelderland-Fle-

voland (MGF) vier(d)en hun jubileum. Een overzicht:

Vijfenzestig jaar: Piet van Dijk (Juliana Eck en 

Wiel); Jos Jansen, Theo Jansen, Ton Jansen en Frans 

Berkien (Sint Theresia Lent); Hans Metzelaar en Gert 

van Dodewaard (Koning Willem III Beneden-Leeuwen).

Zestig jaar: H.de Boer (Prinses Juliana Beekber-

gen); Cor Leenders (Tarcisius Nijmegen); Cees van 

Wijk (Juliana Eck en Wiel); Minke Gerbens, Martin 

Kleverwal, Theo Paalman, Gerrie Schipper-Kruimer en 

Herman Vredegoor (Muziekvereniging Klarenbeek); 

Jan Krul (Voorwaarts Rumpt); F.J. Meijer (Sint Remigius 

Duiven); Anton de Waal en Gerard van Elk (Eendracht 

Afferden); Wil Eggenkamp (Caecilia Scherpenzeel).

Vijftig jaar: Ineke van Bronswijk (Tarcisius Nijme-

gen); Wilfried Thijssen (AMDG Wehl); F.J.G. van Hum-

mel (Sint Remigius Duiven); Theo van Wijk (Eendracht 

Afferden); Pierre Muisers (Sint Theresia Lent); Ton van 

den Berg, Henk van de Hurk, Ton Jansen en Jos van de 

Pol (Koning Willem III Beneden-Leeuwen). 

Veertig jaar: Mirjam Wienholts-Reusen en Elise 

Berkelder-Reusen (Sint Antonius Breedenbroek); Dirk 

Hasselaar (Juliana Eck en Wiel); Ronnie Kobesen 

(Loil Vooruit Loil-Didam); Karel Mulder (Muziekvereni-

ging Klarenbeek); Ton Scholten en Carin Quint (UDI 

Bemmel); Nico Brethouwer, Dé Hijink, Geert Westra en 

Christiane Wellink (Winterswijksche Orkest-Vereeni-

ging); A.W.G.Peters (Sint Remigius Duiven); Stephan 

van den Bos (Eendracht Afferden); Antoon van Haaren 

(Eendracht Maakt Macht Kekerdom); Hans van den 

Berg en Antoine Soetekouw (Koning Willem III Bene-

den-Leeuwen); Leo Harmsen (Ons Genoegen Hattem).

Egerländermuziek in Emst

De Isseltaler Musikanten presenteren zaterdag 22 

november (20.00 uur) in zaal Hezebrink in Emst een 

avond vol Böhmische en Egerländer blaasmuziek met 

diverse hits van Ernst Mosch en nieuwe werken van 

Ernst Hutter. Via Facebook kan het publiek stemmen op 

zijn lievelingspolka. De top 3 wordt door de Issentaler 

Musikanten uitgevoerd. 

HaFaBra-concert in Dinxperlo
Harmonie Wilhelmina Glanerbrug, fanfare Psalm 150 

Dinxperlo en brassband De Bazuin Oenkerk vertegen-

woordigen zaterdag 15 november (19.30 uur) de drie 

blaasmuzieksecties tijdens het hafabra-concert in 

sportcentrum Het Blauwe Meer in Dinxperlo. Glaner-

brug speelt onder andere Oriënt et Occident (Camille 

Saint-Saëns), The Fool’s Journey - Part 1 (Hans van 

der Heide) en Danza Sinfonica (James Barnes). Psalm 

150 pakt uit met Mästare Alle Söka Dig (arr. Rob Goor-

huis), Cartoon (Paul Hart, arr. Robbert Vos) en Villanelle 
(Paul Dukas, arr. G. van Schijndel) met Petra Botma van 

het Radio Filharmonisch Orkest als solist op hoorn. De 

Bazuin legt Game of Thrones (R. Djawadi), Euphonium 
Concerto (K. Downie) en Journey of the Lone Wolf (S. 

Dobson) op de lessenaars.

 

Philharmonie Gelre danst 
in HRFSTWND-serie

Dansmuziek van alle tijden en alle genres staat 

zondag 7 december (15.00 uur) centraal tijdens het 

HRFSTWND-concert Divertimento van Philharmonie 

Gelre in Musis Sacrum in Arnhem. Het programma 

vermeldt Dances of Galanta (Kodály), De Vuurvogel 
(Stravinsky), Divertimento (Bernstein), de zwierige wals 

uit Doornroosje (Tsjaikovski) en Conga del fuego nue-
vo (Márquez). Medewerking verleent dansgroep Atelier 

Velp. Informatie: www.philharmoniegelre.nl. 

Prinses Juliana viert 
105-jarig bestaan
Vanwege haar 105-jarig bestaan geeft harmonie 

Prinses Juliana Zelhem zaterdag 15 november 

(19.30 uur) in cultureel centrum De Brink een lustr-

umconcert. De violiste Sabine Vieregge speelt onder 

begeleiding van de harmonie het Adagio uit het 

Vioolconcert (Bruch) en Czardas (Monti). Daarnaast 

brengt de harmonie Variations on a Japanese Folks-
ong (Henk van Lijnschooten) en Tokyo Adventure 

(Kees Vlak). 

Kerst bij Heelsums Harmonie
Heelsums Harmonie presenteert zaterdag 13 decem-

ber (19.30 uur) een kerstconcert in de RK Kerk. Het 

harmonieorkest brengt samen met het leerlingenor-

kest, een gelegenheidskoor en T2Muziek bekende 

maar ook onbekende kerstmuziek. Informatie: www.

heelsumsharmonie.nl.
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N O V E M B E R

Za 15 AALST, DE MAAYENBOGERD 20.00 UUR 110-jarig jubileumconcert fanfare Prins Hendrik Aalst met Pater Moeskroen. 

Za 15 DINXPERLO, HET BLAUWE MEER 20.00 UUR Hafabraconcert van fanfare Psalm 150 Dinxperlo, brassband De Bazuin Oenkerk en harmonie  Wilhelmina  

   Glanerbrug. 

Za 15 NIJKERK, DE FONTEIN 19.30 UUR Jubileumconcert Maestro b.g.v. 120 jaar Nijkerks Stedelijk Fanfare Corps. 

Za 15 ZELHEM, DE BRINK 19.30 UUR 105-jarig jubileumconcert Prinses Juliana Zelhem. 

Za 22 ZUTPHEN, HANZEHOF  Concertconcours MBGF. 

Za 22 / Zo 23 BENEDEN-LEEUWEN, DE ROSMOLEN  Concert Harmonie Koning Willem III m.m.v. Margriet Eshuijs en Maarten Peters. 

Za 22 DOORNSPIJK, DE DEEL 19.30 UUR Najaarsconcert Juliana Doornspijk m.m.v. Jouster Fanfareorkest, Hassels Fanfareorkest. 

Za 22 EMST, HEZEBRINK 20.00 UUR Concert De Isseltaler Musikanten. 

Za 22 BARNEVELD, SCHAFFELAAR THEATER 20.15 UUR Jubileumgala Barnevelds Philharmonisch Orkest m.m.v. Karin Bloemen. 

Vr 28 / Za 29 OOSTERBEEK, LEBRET ZALENCENTRUM 20.00 UUR Concert Jubal Goes British! door Jubal Oosterbeek. 

Za 29 / Zo 30 WIJCHEN, ’T MOZAIEK  Concertconcours. 

Za 29 BENNEKOM, MUZIEKCENTRUM OBK 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met harmonieorkest en slagwerkensemble OBK Bennekom. 

Za 29 ARNHEM, EUSEBIUSKERK  Concert for Charity door muziekverenging De Club Didam. 

Za 29 GAANDEREN, DE POL 20.00 UUR Muziekspektakel Feel the Rhythm door Symfonisch Blaasorkest Gaanderen m.m.v. zangeres Karine Philip 

   sen, Aventus Dans Zutphen en steelband van het Nederlands Politieorkest. 

Za 29 ERMELO, DE DIALOOG 20.00 UUR Najaarsconcert christelijk harmonieorkest Excelsior Ermelo. 

D E C E M B E R

Za 06 DIEREN, ONTMOETINGSKERK 18.00 UUR Jubileumconcert 100 jaar muziekvereniging Wilhelmina Spankeren. 

Zo 07 ARNHEM, MUSIS SACRUM 14.30 UUR Concertserie HRFSTWND met Philharmonie Gelre. 

Zo 07 NIJMEGEN, DE VEREENIGING 14.30 UUR Concertserie HRFSTWND met harmonie Wilhelmina Wamel. 

Do 11 DOETINCHEM, AMPHION 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met fanfare Psalm 150 Dinxperlo en harmonie Pieter Aafjes Culemborg. 

Za 13 BENNEKOM, MUZIEKCENTRUM OBK  Concours voor solisten blaas- en slagwerkmuziek. 

Za 13 ULFT, DRU CULTUURFABRIEK 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met Jubal Varsseveld en Kunst Na Arbeid Lunteren. 

Za 13 HEELSUM, RK KERK 19.00 UUR Kerstconcert muziekvereniging Heelsums Harmonie. 

Zo 14 TIEL, AGNIETENHOF 14.30 UUR Concertserie HRFSTWND met Ad Astra Asperen en Brass Band Schoonhoven. 

Zo 14 EIBERGEN, ’T SPIEKER  Kerstconcert brassband Accoord Berkelland m.m.v. popkoor Care For Music en koor Animo. 

PROVINCIE GRONINGEN

Studenten presenteren 
Brass Splendour 
Studenten van het Prins Claus Conservatorium Gronin-

gen presenteren onder de titel Brass Splendour een 

concert voor koperensemble en slagwerk. De uitvoe-

ringen zijn op vrijdag 21 november (20.15 uur) in de 

Grote Kerk in Sint Jacobiparochie en op zaterdag 22 

november (20.15 uur) in de Martinikerk in Groningen. 

Op het programma staan werken voor koperensem-

ble en slagwerk zoals Music for the Royal Fireworks 

(Händel), Somewhere (Bernstein) en Serenade (Van 

Otterloo). Informatie: www.hanze.nl.

Najaarsconcert van Excelsior 
in Nieuwe Pekela
De christelijke muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela 

houdt vrijdag 14 november (19.30 uur) in het kerkge-

bouw aan de Kerkstraat het jaarlijkse (donateurs)concert. 

Het grote orkest en het opleidingsorkest brengen samen 

met coverband O.D. muziek van Abba en popliedjes zoals 

Hey Brother, Viva la Vida en de Cupsong. 

Kerstconcert door brassband 
in Groningen

De Gereformeerde Brassband Groningen houdt zater-

dag 13 december (19.30 uur) in de Gereformeerde 

kerk in Leek een kerstconcert met als thema Kerstfeest 
is .... De vocale omlijsting is in handen van gospelkoor 

Rejoice Zuidhorn. Informatie: www.gbgbrass.nl.

Kerstconcert door De 
Harmonie met Duits koor
De christelijke muziekvereniging De Harmonie Win-

schoten geeft zondag 7 december (16.00 uur) een 

kerstconcert in de Vennekerk. Vertrouwd kerstrepertoire 

wordt afgewisseld met swingende bewerkingen van 

bekende kersthits. Medewerking verleent het mannen-

koor Concordia Haren/Ems (Duitsland).

Christmas in Harmony
Christmas in Harmony is het thema van de kerstcon-

certen van de Ter Apeler Harmonie in hotel Boschhuis 

in Ter Apel. De uitvoeringen zijn zaterdag 13 december 

(20.00 uur) en zondag 14 december (14.30 uur). 

Samen met de Christmas Carolsband en diverse voca-

listen klinken 25 bekende kerstmelodieën. Informatie: 

christmasinharmony@hotmail.nl.

N O V E M B E R

Vr 14 NIEUWE-PEKELA, KERK 19.30 UUR Najaarsconcert christelijke muziekvereniging Excelsior Nieuwe Pekela. 

Vr 21 / Za 22 GRONINGEN, MARTINIKERK 20.15 UUR Prins Claus Conservatorium presenteert Brass Splendour. 
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D E C E M B E R

Zo 07 WINSCHOTEN, VENNEKERK 16.00 UUR Kerstconcert De Harmonie m.m.v. mannenkoor Concordia Hare/Ems (Duitsland). 

Za 13 GRONINGEN, GEREFORMEERDE KERK 19.30 UUR Kerstconcert Gereformeerde Brassband Groningen m.m.v. gospelkoor Rejoice Zuidhorn. 

Za 13 TER APEL, BOSCHHUIS 20.00 UUR Kerstconcert door Ter Apeler Harmony m.m.v. Christmas Carolsband. 

Zo 14 TER APEL, BOSCHHUIS 14.30 UUR Kerstconcert door Ter Apeler Harmony m.m.v. Christmas Carolsband. 

PROVINCIE LIMBURG

Matinee Royal D’opera 
De Koninklijke Harmonie van Thorn en het Koninklijk 

Roermonds Mannenkoor herdenken zondag 30 novem-

ber (11.00 uur) in De Oranjerie in Roermond de viering 

van 200 Jaar Koninkrijk met het gezamenlijk concert 

Matinee Royal d’Opera. Naast het werk Van Oranje van 

Carl Wittrock klinken arrangementen van minder beken-

de operakoren van Guiseppe Verdi. Op het programma 

staan verder de suite Turandot (Giacomo Puccini) en 

Rienzi Overture en Isoldes Liebestod (Wagner). Solisten 

zijn de sopranen Catherine Veillerobe (Frankrijk) en 

Yukie Hada (Japan). Informatie: www.kht.nl.

Eensgezindheid speelt 
met Reincarnatus 

Mystieke, romantische ballads afgewisseld met 

energieke folk rock klinken zondag 7 december (15.00 

uur) in De Oranjerie in Roermond tijdens een optreden 

van fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek met de 

vrouwenfolkband Reincarnatus. Blaasinstrumenten 

gaan de combinatie aan met authentieke instrumen-

ten als Ierse bouzouki, vedels, harp en doedelzakken. 

Informatie: www.oranjerieprogramma.nl. 

Aloysiana presenteert 
Percussion on tour
Zaterdag 29 november (20.00 uur) zet de slagwerk-

groep van de Koninklijke fanfare Aloysiana Landgraaf 

in zalencentrum De Brandpoort het themaconcert 

Percussion on tour - een muzikale wereldreis op de 

planken. Met toepasselijke muziekwerken worden 

verschillende continenten aangedaan. Het carnaval-

strio Demi-Sec, het akoestisch duo Tessa & Dennis en 

sjpasskapel Mit De Moel D’r Aa leveren een muzikale 

bijdrage. Informatie: www.aloysiana.nl.

Dinnershow met gastsoliste
Suzan Seegers

Harmonie Sint Joseph Sittard presenteert zondag 30 

november (16.00 uur) in het Sittardse Forum de eerste 

editie van de Dinnershow. Tijdens een muzikaal spekta-

kel met optredens van het harmonieorkest, ensembles 

en de eigen bigband kunnen de bezoekers genieten 

van een exclusief vijfgangenmenu. Speciale gast is 

de zangeres Suzan Seegers (foto), bekend van vele 

musicals en haar recente solovoorstelling SuuS zingt 
TooN. Informatie: dinnershowsintjoep@gmail.com.

Jubilarissen bij LBM
Een overzicht van de jubilarissen bij de Limburgse 

Bond van Muziekgezelschappen. 

Vijfenzeventig jaar: J.M. Schmeits (Les Amis 

Réunis Nieuwstadt).

Zeventig jaar: Piet Jennen en Gerrit Klee (Aurora 

Grevenbicht-Papenhoven); Vincent Diederen (Sint 

Cecilia Doenrade); Guus Smeets (Sint Cornelius Schin 

op Geul).

Zestig jaar: Cor Kwakman, Sjra Meuwissen, Jo 

Wilms en Theo Maassen (Eensgezindheid Maas-

bracht-Beek); Frans Jenniskens (De Peelklank Yssel-

steyn); Hay van Megen (Sint Nicolaas Broekhuizen); 

Bér Jacobs (Rothem’s Harmonie Rothem-Meerssen); 

J.G.G. Stelten (Les Amis Réunis Nieuwstadt); Wim 

Willems, Theo Willems, Jo Savelkoul en Jozef Hermans 

(Aurora Grevenbicht-Papenhoven); Jacq Theunissen 

(Sint Lambertus Schinveld); Jo Ottermans (Sint Cecilia 

Doenrade).

Vijftig jaar: René Brouwers, P.G.G. Pittie (Sint 

Laurentius Bemelen); H.J.W. Bakkes (Les Amis Réunis 

Nieuwstadt); Louis Savelkoul, Bart Hendrix, Jean Nilwik 

en Laurens Heydendael (Aurora Grevenbicht-Papenho-

ven); Jan Lenoir (Sint Cecilia Doenrade); Theo Wolters 

(Concordia Melick).

Veertig jaar: John Smeets, Rob Hermans, Frank 

Ruber, Wil op den Kamp en Jo Lebens (Aurora 

Grevenbicht-Papenhoven); G.M.A. Hodzelmans (Les 

Amis Réunis Nieuwstadt); Harrie Beckers (Sint Michael 

Maastricht); Rosette Theeuwen-Meuwissen, Hub 

Meuwissen, Richard Stuff, Henk Welters, John Wolters, 

Ed Houben en Frans Linssen (Eensgezindheid Maas-

bracht-Beek); Annie Reintjes (De Peelklank Ysselsteyn); 

Wim Buskes (Sint Nicolaas Broekhuizen); Cyril Bollen 

en Berry Weijts (Sint Laurentius Bemelen).

Artiesten bij 150 jaar Aurora 
De Koninklijke harmonie Aurora Grevenbicht-Papenho-

ven bestaat 150 jaar. Die mijlpaal wordt zaterdag 22 

november (20.15 uur) in het Forumtheater in Sittard 

luister bijgezet met het jubileumconcert Aurora in Con-
cert. Gastartiesten zijn de zangeres Pearl Jozefzoon 

(The Voice of Holland en de Musical Dreamgirls), tenor 

Jeroen de Vaal (Nationale Reisopera), violist Theo Ma-

zajchik (Skibbereen Celtic Music Band) en Dansstudio 

CU Dance. Informatie: http://aurorainconcert.nl.

 

Muzikaal eerbetoon aan 
verongelukte slagwerker
Met een concert onder de titel Sonnetanz brengt de 

drumband van fanfare Sint Caecilia Spaubeek zaterdag 

22 november (20.00 uur) in de Hanenhof in Geleen 

een muzikaal eerbetoon aan Roel Eijssen. Het lied 

Sonnetanz van de Oostenrijkse band Klangkarussell was 

een favoriet nummer van Roel. Zijn wens was om dit 

lied met de drumband te spelen. Zover kwam het niet. 

Op 25 mei 2013 kwam de slagwerker bij een noodlottig 

ongeval op 29-jarige leeftijd om het leven. Om uiting 

te geven aan Roels wens is speciaal voor het muzikale 

eerbetoon een muziekwerk gecomponeerd met als 

titel Sonnentanz. Samen met enkele gastartiesten 

zoals Baltus & Co en Romano Diederen verzorgt de 

drumband een muzikale avond waarin de herinneringen 

aan de mens en muzikant Roel Eijssen centraal staan. 

Informatie: secretariaat@fanfarespaubeek.nl. 

Colours of Music
Fanfare Concordia uit Ittervoort zet zaterdag 13 decem-

ber (20.00 uur) de twaalfde editie van de serie Colours 
of Music op de planken van cultureel centrum De Mor-
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tel. Medewerking verleent zangeres Jacqueline Fijnaut 

en de uit Keulen afkomstige formatie Die BelchHarmoni-

ker met klassiek-komische theateroptredens. 

LFO met Rheinische 
Bläserphilharmonie

Het Limburgs Fanfare Orkest (LFO) ontmoet zondag 

16 november (18.00 uur) de Rheinische Bläserphil-

harmonie tijdens een benefietconcert in de Kursaal 

van Gemünd (Duitsland). Het LFO brengt onder andere 

Hymn of the Highlands (Philip Sparke) en The Green 
Hill (Bert Appermont) met Rob Baltus als solist op eup-

honium. Informatie: www.limburgsfanfareorkest.com.

Galaconcert bij Heer Vooruit 
Harmonie Heer Vooruit Heer-Maastricht houdt zaterdag 

13 december voor de dertiende keer op rij het gala-

concert in het Auditorium van het MECC Maastricht. 

De avond opent met herkenbare blaasmuziek. Na de 

pauze komt het lichtere genre aan bod. Solistische me-

dewerking komt dit keer van trombonist Bart Claessens 

(Koninklijk Concertgebouworkest) en zangeres Edsilia 

Rombley. Informatie: www.heervooruit.nl.

Music to Impress in Klimmen
De Koninklijke harmonie De Berggalm Klimmen brengt 

zondag 23 november tijdens het concert Music to 

Impress een programma van Byzantijns Slavische 

muziek. Samen met het Maasland Kozakkenkoor 

komen hoogtepunten uit het Zwanenmeer (Tsjaikovski) 

en de Sabeldans (Katsjatoerian) voorbij. Informatie: 

secretariaat.berggalm@gmail.com.

Euregioconcert in Valkenburg
Fanfare Les Amis Réunis Ransdaal, fanfare Sint 

Joseph Pey-Echt en Instrumentalverein Eilendorf 1869 

e.V. Aachen-Eilendorf (Duitsland) delen zondag 23 

november (19.00 uur) het podium van de Polfermolen 

in Valkenburg tijdens het Euregioconcert. Voor Sint 

Joseph geldt het concert als generale repetitie voor 

het bondsconcours in Veldhoven, een week later.

Informatie: www.lesamisreunis.nl.

Jubilarissen bij tamboerbond
Een overzicht van de jubilarissen bij de Limburgse 

Bond van Tamboerkorpsen.

Zestig jaar: Wil Smits (Concordia Obbicht); Mathias 

Rouschen (Sint Hubertus Haanrade); Piet Caanen 

(Irene-Lucia Beek); Harry Logister (Sint Paulus Schae-

sberg); Matieu Jongen (Wilhelmina Kerkrade); Jules 

Nieling (Philharmonie Sittard).

Vijftig jaar: Herman Wiel, Jack Hoeben en Piet 

Goossens (Concordia Obbicht); Jo de Roo (Sint 

Sebastianus Mheer); Pierre Adriaens (Prinses Marijke 

Heerlen); Frans Aben (Wilhelmina Hingen); Ans 

Schalleij (Sint Joris Wessem); Wilhelmus Daemen 

(Explosion Beek).

Veertig jaar: Ton Timmermans en Ton Klaessens 

(Bussen Schutten Neer); Els van Hulsen-Scheenen 

(Sint Cornelius Swartbroek); Gerrit Groen (Prinses Ma-

rijke Heerlen); Mathias Rouschen (Jr) (Sint Hubertus 

Haanrade); Jo Pinckaers (Berggalm Noorbeek); Jan 

Volders (Sint Martinus Houthem-Sint Gerlach); John 

Janssen en Jos Janssen (Sint Petrus & Paulus Suste-

ren); Eric Steffanie (Sint Joris Wessem); Jack Janssen 

(Jong Nederland Horst); Rolf Huben (Sint Joseph 

Koningsbosch); Raymond Essers (Heer Vooruit Heer); 

H. Devens (De Gele Rijders Maastricht); Rob Graus 

(Sint Rochus Stevensweert); Wil Koelen (Sint Urbanus 

Maasniel); Rosalie Somens-Ploemen (Sint Brigida 

Noorbeek); Cornie Jongboom (Marijke Hoensbroek); 

Peter Daamen (Parcifal Brunssum); C. van Bree (Sint 

Nicolaas Meijel); Erik Tolen (Sint Hubertus Nattenho-

ven); Sjef Sproten (Sint Paulus Epen); Jan Heijmans 

(Sint Petrus Roggel); Hans Willems (Sint Mathias 

& Cornelius Posterholt); John Jongen (Sint Paulus 

Schaesberg); J.H.L. Frijns en L.M.W. Hambeukers (Sint 

Caecilia Schimmert); Hans van den Oever en Hans 

Spelthan (Eendracht Dieteren); Theodorus Gielen (Sint 

Severinus Grathem).

It’s Movie Music in Echt
Muziek uit films, ondersteund met passende beelden, 

komt voorbij tijdens het themaconcert It’s Movie 
Music dat de Koninklijke harmonie Sint Caecilia Echt 

zaterdag 15 november (20.00 uur) en zondag 16 

november (15.00 uur) presenteert in partycentrum 

All in Echt. Muziek uit de Nederlandse film Fanfare uit 

1958, Star Wars, de klarinetsolo Viktor’s Tale uit The 
Terminal, films met James Bond en Louis de Funes en 

vele andere films passeren de revue. De zangeres Evy 

Schulpen zingt My heart will go on uit de film Titanic. 

Informatie: www.harmonie-echt.nl. 

Concert bij 80 jaar 
Concordia Treebeek 
Harmonie Orkest Concordia Treebeek-Brunssum viert 

zondag 30 november (13.00 uur) het tachtigjarig be-

staan met het concert Klasse Klassiek in de Fatimakerk 

in Brunssum. Uitgevoerd worden werken van Richard 

Strauss, Nicolai Rimsky-Korsakov, Camille Saint-Saëns, 

Carl-Maria von Weber en Felix Mendelssohn. Solisten 

zijn hoboïst Han Hendriks en de sopraan Majorie 

Ginczinger met wie klassiekers uit het operarepertoire 

worden vertolkt. Informatie: www.hoc-treebeek.nl.

Kerstconcert door Cecilia 
in Lambertuskerk Mheer
Het gezamenlijke kerstconcert van de Koninklijke 

harmonie Sint Cecilia Mheer en het gemengd kerkelijk 

zangkoor Sint Gregorius vormt zondag 14 december 

(19.00 uur) de traditionele opmaat voor het kerstfeest 

in Mheer. Beide gezelschappen wisselen zowel apart 

als gezamenlijk traditionele kerstmuziek af met heden-

daagse composities.

Benefiet met Eendracht 
De drumband van muziekvereniging Eendracht Mel-

derslo neemt zondag 23 november (14.00 uur) in De 

Maaspoort in Den Bosch deel aan de benefietmiddag 

Voor het vergeten kind van Charity 4 Children. De slag-

werkers verzorgen een optreden met slagwerk voorzien 

van de nodige showelementen. 

Klankkleuren in Abdijkerk 
van Thorn
Als onderdeel van de kerstmarkt verzorgen ensembles 

in diverse bezettingen zondag 14 december (13.00 

uur) in de Abdijkerk van Thorn concerten van een 

halfuur. Informatie: www.kerstmarktthorn.nl.

Kerstgala bij Fanfare 
Abdissenbosch
Fanfare Abdissenbosch houdt zaterdag 13 december 

(19.00 uur) in de Residentie het achtste kerstgala. 

Behalve de fanfare treden het jeugdensemble Ubach 

over Worms en diverse gastsolisten op. Een kwintet 

van muzikanten van de fanfare en de LBD-band spelen 

kerstmuziek in Oberkrainische stijl. Informatie: frans.

salden@hetnet.nl.

Jubileum slagwerkensemble 
van Sittardse Phil 

Het slagwerkensemble van de Philharmonie Sittard 

viert zaterdag 22 november (20.30 uur) in poppodium 

VOLT het zestigjarig bestaan met een jubileumconcert 

met muziekwerken van Vincent Cox, Etienne Houben, 

Sandra de Jong en Gian Prince. Medewerking verlenen 

basgitarist en drummer Gian Prince, dj Bastion en de 

band LOOSE. Informatie: drum60@philharmonie.nl. 
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Najaarsconcert Fanfare Venlo
De Koninklijke muziekvereniging Fanfare Venlo brengt 

zondag 30 november (14.00 uur) een najaarscon-

cert ten gehore in haar nieuwe verenigingslokaal 

Grenswerk. Medewerking verleent Vocal Group JOY. 

Grenswerk is het nieuwe poppodium van Venlo. De in 

1855 opgerichte fanfare hoopt in de nieuwe huisves-

ting blaasmuziek toegankelijker te maken voor jong en 

oud en het culturele klimaat in Venlo te stimuleren. Zo 

hebben muzikanten van de fanfare al meegaan aan 

een Pink Floyd Tribute Concert.

 

Workshops in de lichte muziek
Jazzclub Zuid Limburg organiseert in Brandpoort in 

Landgraaf workshops over de ontwikkeling van de 

lichte muziek. Docent Marc Huynen (WDR Big Band) 

laat met ervaren muzikanten en conservatorium-

studenten horen hoe de lichte muziek zich heeft 

ontwikkeld. Zondag 14 december (14.30 uur) gebeurt 

dat aan de hand van de trompet. Zondag 11 januari 

(14.30 uur) staat de klarinet centraal. Drie leden per 

hafabra-vereniging krijgen gratis toegang. Informatie: 

info@jazzclubzuidlimburg.nl. 

Kerst op Kaalheide

Het kerstconcert van harmonie Sint Jozef Kaalheide op 

zondag 14 december (15.00 uur) in de parochiekerk 

van de H. Jozef draagt als titel Ing faierlieje zimfonie 
vuur Orgel en Harmenie. Met stadsorganist Jo Louppen 

als solist op het orgel klinkt naast traditioneel kerstre-

pertoire onder andere Suite Gothique (Boëllmann).

Top 2000 concert met Sint 
Donatus Grijzegrubben
Muziek uit de Top 2000 passeert zaterdag 13 decem-

ber (19.30 uur) in het cultureel trefcentrum Nuth de 

revue tijdens een concert van muziekvereniging Sint 

Donatus Grijzegrubben. Het combo 10 Feet up en 

zanger Maurice Monfrance verlenen medewerking. 

Informatie: secretaris.donatus@gmail.com. 

Ochtendconcert in Melderslo
Muziekvereniging Eendracht Melderslo houdt zondag 

30 november (11.00 uur) in MFC De Zwingel het 

jaarlijks ochtendconcert. Zowel de drumband als de 

fanfare komt in actie. 

N O V E M B E R

Za 15 MAASTRICHT 20.00 UUR Concert harmonie Wilhelmina Wolder-Maastricht met Pearl Jozefzoon. 

Za 15 ECHT, ALL-IN ECHT 20.00 UUR Tema-concert It’s Movie Music Sint Caecilia Echt. 

Zo 16 ECHT, ALL-IN ECHT 15.00 UUR Tema-concert It’s Movie Music Sint Caecilia Echt.

Za 22 GELEEN, DE HANENHOF 20.00 UUR Concert Sonnentanz door drumband fanfare Sint Caecilia Spaubeek. 

Za 22 SITTARD, FORUM THEATER  Jubileumconcert Aurora in Concert b.g.v. 150-jarig bestaan van Koninklijke harmonie Aurora Greven- 

    bicht-Papenhoven m.m.v. Pearl Jozefzoon (musicalactrice), Jeroen de Vaal (tenor), Theo Mazajchik (vio- 

   list) en dansstudio CU Dance. 

Za 22 SITTARD, VOLT 20.30 UUR 60-jarig jubileumconcert slagwerkensemble Philharmonie Sittard m.m.v. band LOOSE. 

Zo 23 NEDERWEERT, DE BENGELE  Mars-concertconcours LBT district Weert. 

Zo 23 KLIMMEN, REMIGIUSKERK 14.30 UUR Concert Music to Impress door Koninklijke harmonie De Berggalm. 

Zo 23 VALKENBURG, DE POLFERMOLEN 19.00 UUR Euregioconcert met fanfare Sint Joseph Pey, Instrumentalverein Eilendorf 1869 Aachen-Eilendorf (Dui) en  

   fanfare Les Amis Réunis Ransdaal. 

Zo 30 ROERMOND, DE ORANJERIE 11.00 UUR Matinee Royal D’Opera door de Koninklijke Harmonie van Thorn en het Koninklijk Roermonds Mannenkoor. 

Zo 30 BRUNSSUM, FATIMAKERK 13.00 UUR Jubileumconcert Harmonie Orkest Concordia Treebeek m.m.v. Majorie Ginczinger. 

Zo 30 SITTARD, SITTARDSE FORUM 16.00 UUR Dinnershow Harmonie St. Joseph Sittard m.m.v. Suzan Seegers. 

Zo 30 BOCHOLTZ, HARMONIEZAAL 14.30 UUR Speculaasconcert fanfare Sint Cecilia Bocholtz. 

Zo 30 YSSELSTEYN, DE SMELEHOF 14.00 UUR Concert jeugdorkesten van Hegelsom, America en Ysselsteyn. 

Zo 30 VENLO, GRENSWERK 14.00 UUR Najaarsconcert Koninklijke muziekvereniging Fanfare Venlo. 

Zo 30 MELDERSLO, DE ZWINGEL 11.00 UUR Ochtendconcert muziekvereniging Eendracht Melderslo. 

D E C E M B E R

Zo 07 ROERMOND, DE ORANJERIE 15.00 UUR Jubileumconcert fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek met Reincarnatus. 

Za 13 ITTERVOORT, DE MORTEL 20.00 UUR Concert Colours of Music door fanfare Concordia Ittervoort m.m.v. Jacqueline Fijnaut. 

Za 13 MAASTRICHT, MECC  Galaconcert Harmonie Heer Vooruit m.m.v. trombonist Bart Claessens en zangeres Edsilia Rombley. 

Za 13 / Zo 14 THORN, ABDIJKERK  Abdijconcertino’s. 

Za 13 ABDISSENBOSCH, DE RESIDENTIE 19.00 UUR Kerstgala Fanfare Abdissenbosch m.m.v. Jeugdensemble Ubach over Worms en het koperkwartet van  

   Fanfare Abdissenbosch. 

Za 13 NUTH, CULTUREEL TREFCENTRUM 19.30 UUR Top 2000 concert muziekvereniging Sint Donatus Grijzegrubben. 

Zo 14 HORST, LAMBERTUSKERK  Kerstconcert Harmonie-Orkest Noord-Limburg. 

Zo 14 MHEER, SINT LAMBERTUSKERK 19.00 UUR Kerstconcert Koninklijke harmonie Sint Cecilia Mheer.

Zo 14 KAALHEIDE, H. JOZEF 15.00 UUR Kerstconcert harmonie Sint Jozef Kaalheide. 
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Fanfare OKK bedankt 
Caspar Versluis
Fanfare Oefening Kweekt Kennis (OKK) Zevenberg-

schen Hoek neemt zaterdag 22 november (20.00 uur) 

afscheid van dirigent Caspar Versluis. Na bijna vijftien 

jaar draagt Versluis tijdens het afscheidsconcert in 

sportzaal De Bloemendaal de dirigeerstok over aan 

Erik Rozendom. Informatie: www.fanfareokk.nl. 

Oranje presenteert Orange 
Celebration
Orange Celebration is de titel waarmee harmonie 

Oranje Wouw zondag 23 november (15.00 uur) in 

schouwburg De Kring in Roosendaal het 140-jarig 

bestaan viert. Aan de hand van muziekwerken die 

refereren aan de successen uit de geschiedenis van 

de harmonie wordt het publiek meegenomen op een 

muzikale reis door de tijd. Gasten zijn de zangeres 

Martine van de Kar en de saxofonist Rene Hendrixks. 

Lustrumconcert van 
Budding Sound Big Band
Budding Sound Big Band Oisterwijk luistert zondag 16 

november (15.30 uur) het 35-jarig bestaan op met 

een concert in Den Boogaard. In een programma van 

jazz, rock, funk en latin worden solowerken en zang 

afgewisseld met een stevige orkestsound met zang 

van Jeske Paalvast. Als gastorkest treedt Border Brass 

uit België op.

Jubilarissen in Noord-Brabant
Heel wat jubilarissen ook bij de Brabantse Bond van 

Muziekverenigingen. De muzikant met de meeste 

dienstjaren op de teller is Gustaaf Hoppenbrouwers. 

Hij wordt deze maand gehuldigd voor zijn tachtigjarig 

jubileum bij Nut & Vermaak Zundert. Toon Veekens viert 

zijn 75-jarig jubileum bij Harmonie Stad Grave.

De overige jubilarissen:

Zeventig jaar: Tonnie Montree en Albert Bok (Glori-

eux ’s-Hertogenbosch).

Zestig jaar: Ton Vermeulen (Harmonievereni-

ging Oosterhout); Cees van Turnhout (Amor Musae 

Prinsenbeek); Theo Liebregts (Sint Cecilia Vessem); 

Guus van Gogh (Sint Lucia Mierlo); Jan van Eek (Kunst 

Adelt Hapert); Antoon Delisse (OBK Erp); Henk van 

Hulten en Rob Baart (Duinstedenkapel Waalwijk); Cees 

van Gerwen (Zeelandia Zeeland); Piet van den Hout 

(Concordia Reusel); Frans van der Voort en Henk van 

der Pas (Sint Willibrord Heeswijk-Dinther); Rien Coolen 

(Orpheus Tilburg).

Vijftig jaar: Martien van Oers (Fidelis Breda); 

Antoon van Lieshout, Rene van Gastel en Antoon van 

Rut (Sint Willibrordus Lierop); Frans Martens (Slag-

werkgroep Linden); Louis Brancart (Heineken Fanfare 

’s-Hertogenbosch); Giel van der Heijden (Sint Cecilia 

Vessem); Helène Frijters (Sint Caecilia Kruisland); Ties 

van Gorp (Pro Honore et Virtute Son en Breugel); Frans 

Ekstijn (Harmonie Stad Grave); Peter van den Tillaart 

(OBK Erp); Koos van den Mortel-Berkers (Sancta Maria 

Ommel); Betsie van Gennip, Wies Karssen en Jan 

Paalman (De Eendracht Uden); Huub Toelen (Wilhelmi-

na Den Dungen); Gerard Beijers (Musis Sacrum Bakel); 

Joost de Cock (Orpheus Tilburg); Rini van Berkel (Con-

cordia Berghem); Peter van Esch, Jan van Esch, Luc 

van der Kaa, Kees van den Nieuwenhuizen, Ben Vos 

en Jan IJpelaar (Sophia’s Vereeniging Loon op Zand); 

Theo van der Westerlaken (Sint Cecilia Chaam).

Veertig jaar: Piet van Lieshout (Sint Willibrordus 

Lierop); Luciënne Sprenkels-Jansen (Sint Martinus 

Achtmaal); Han van Erp (Jong Leven Gerwen); Sjoerd 

Lammers (Phileutonia Helmond); Netta van Gastel- de 

Brouwer (De Heerlijkheid Sterksel); Wichard van den 

Heuvel en Antoon van Heuven (Sint Cecilia Milheeze); 

Paul Jansen en Jan Bertrand (Harmonie Stad Grave); 

Henriëtte Fleerakkers-Smets (Kunst Adelt Hapert); Theo 

van de Ven, Nico van Brussel en Annie Bernardus (OBK 

Erp); Karel Verberne en Hennie van den Hurk (Sancta 

Maria Ommel); Nol van de Laar (Zeelandia Zeeland); 

Jan van Haren en Mariet Souwen-v.d Wouw (Concor-

dia Reusel); Hans van der Pas (Sint Willibrord Hees-

wijk-Dinther); Piet Verhagen, Henny van Grinsven en 

Frank Spierings (Wilhelmina Den Dungen); Conny de 

Jong (Excelsior Genderen); Tiny Bannenberg en Henk 

Huibers (Emos Borkel en Schaft); J.M.M.T. Heesakkers 

(Oefening en Uitspanning Beek en Donk); Johan van 

Mook (Concordia Hooge Zwaluwe); Christel Kerkhoffs 

en Jan Bolwerk (Sint Cecilia Schijndel); Toos Aarts-van 

Loon (Sint Cecilia Chaam). 

Next Stagenight in Empel

Stageband Next Empel en stageband AMIGO Leiden 

tekenen zaterdag 22 november (20.30 uur) voor een 

avondvullend programma in cultureel centrum d’n As 

in Empel. Beide orkesten zijn opgericht om muzikanten 

die het activiteitenniveau van de marchingband te in-

tensief vinden een plek binnen de vereniging te geven. 

AMIGO speelt een gevarieerde mix van jazz, moderne 

swing, evergreens en sfeervolle achtergrondmuziek, 

terwijl Next repertoire in bigband-style presenteert. 

HOT speelt in Noord-Brabant

Het Harmonie Orkest Twente (HOT) concerteert zater-

dag 15 november (20.00 uur) in de Kapel van het Be-

nedictijnenklooster in Biezenmortel. Uitgevoerd worden 

Lux Aurumque (Eric Whitacre), The Legend Of Ali-Baba 

(Bert Appermont) en Coriolanus (Frigyes Hidas). Het 

optreden geldt als try-out voor het dubbelconcert in de 

serie HRFSTWND met harmonie Sint Jan Wierden op 

12 december in het Muziekcentrum van Enschede.

Winterconcert senioren-
harmonie Harvano 
De seniorenharmonie Harvano houdt zondag 7 decem-

ber (14.00 uur) het winterconcert. Plaats van handeling 

is ’t Veerhuis in Oud-Gastel. Op het programma staat een 

gastoptreden van het koor Die Vaertsingers Steenbergen.

Musis Sacrum presenteert 
familievoorstelling
Harmonie Musis Sacrum Bakel zet zondag 23 novem-

ber (12.00 en 15.30 uur) twee uitvoeringen van de 

voorstelling Lampkapje & De Wolf op de planken van 

sporthal De Beek. Op muziek van The Moldau (Smeta-

na), Tales from Scotland (Ennio Salvere), Arsenal (Jan 

Van der Roost) en Sabeldans (Khachaturian) vertelt 

Jacques Vriens het verhaal van de beeldschone prin-

ses Bella. Informatie: www.musissacrumbakel.nl.

L’Echo en V&V delen podium

Harmonieorkest L’ Echo des Montagnes Tilburg en 

de Koninklijke harmonie Volksvlijt en Volksvermaak 

Waspik betreden zondag 23 november (11.00 uur) het 

concertpodium in een van de ruimtes in het Willem II 

Stadion. Het programma vermeldt onder meer Danzon 
no. 2 (Arturo Marquez) en Arabesque (Samuel Hazo). 

Informatie: www.lecho.nl.
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Drieluik op winterconcert 
in Tilburg
Onder het motto Samen in muzikale momenten 
presenteren HarmonieOrkest Concordia Berkel-En-

schot, het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia 

en Operakoor Belcanto Tilburg zondag 14 december 

(14.30 uur) in de Concertzaal Tilburg een wintercon-

cert met een knipoog naar Kerstmis. Werken zoals 

The Light of the World (J.D. Goffin), Russian Christmas 
Music (Alfred Reed), Carmen Suite no.1 (George Bizet), 

Hymn to Freedom (H.Hamilton/O.Peterson) en Edipo a 
Coloneo (Rossini) worden met begeleiding van Iskan-

der Zalialdinov op de vleugel uitgevoerd. Informatie: 

www.mv-concordia.nl.

Goede doelen concert 
Harmonie Pro Honore et Virtute Son en Breugel houdt 

zaterdag 29 november (20.15 uur) in het Vestzakthe-

ater in Son een concert ten behoeve van de stichting 

SOS Kinderdorpen. Er klinkt muziek uit de West Side 

Story en hoogtepunten uit het bevrijdingsconcert 

Remember September. 

Afscheid André Willems
Philips Brass neemt zaterdag 22 november (20.00 

uur) na 35 jaar afscheid van dirigent André Willems. 

Dat gebeurt tijdens het afscheidsconcert Hello Good-
bye in theater De Enck in Oirschot.

N O V E M B E R

Do 06 - Zo 16 EINDHOVEN, MUZIEKGEBOUW EINDHOVEN  TROMP Percussion Eindhoven. 

Za 15 BREDA, ONZE LIEVE VROUWEN LYCEUM 16.00 UUR Play-in voor leden van Verenigingen voor Blaasmuziek in Groot Breda met het Orkest van de Koninklijke  

   Luchtmacht. 

Za 15 BIEZENMORTEL, BENEDICTIJNENKLOOSTER 20.00 UUR Concert Harmonie Orkest Twente. 

Zo 16 TILBURG, CONCERTZAAL 14.30 UUR Concertserie Verassende Ontmoetingen met Amsterdamse Tramharmonie en harmonie Sint Gregorius  

   Haaren. 

Zo 16 WAALRE, ’T HAZZO 14.30 UUR Concert Koninklijke harmonie Phileutonia Eindhoven en R.K. Gildenbondsharmonie Boxtel. 

Zo 16 MOERGESTEL, DEN BOOGAARD 15.30 UUR 7de Lustrumconcert Budding Sound Big Band Oisterwijk. 

Za 22 ZEVENBERGSCHEN HOEK, DE BLOEMENDAAL 20.00 UUR Afscheidsconcert van dirigent Caspar Versluis door Fanfare OKK. 

Za 22 BRAKEL, HUIS BRAKEL 20.00 UUR Jubileumconcert t.g.v. 95-jarig bestaan van fanfare Oefening Baart Kunst Brakel m.m.v. Gary Curtin 

   (euphonium) en Sint Lambertus Lith. 

Za 22 EMPEL, D’N ANS 20.30 UUR Concert Stageband AMIGO Leiden en Stageband NEXT Empel. 

Za 22 STIPHOUT, DE VOORUITGANG 17.15 UUR Concert jeugdfanfares De Vriendenkring Overloon en De Vooruitgang Stiphout. 

Za 22 OIRSCHOT, DE ENCK 20.00 UUR Afscheidsconcert dirigent André Willems bij Philips Brass. 

Zo 23 ROOSENDAAL, DE KRING 15.00 UUR Concert Orange Celebration door harmonie Oranje Wouw m.m.v. zangeres Martine van de Kar en  saxofo- 

   nist Rene Hendrixks. 

Zo 23 TILBURG, TEXTIEL MUSEUM 14.30 UUR Verrassende Ontmoetingen met accordeonensemble Apollo’77. 

Zo 23 BAKEL, DE BEEK 12.00 UUR/15.30 UUR Voorstelling Lampkapje & De Wolf in kader van 140-jarig bestaan Musis Sacrum Bakel. 

Zo 23 TILBURG, WILLEM II STADION 11.00 UUR Concert L’Echo des Montagnes meets Koninklijke Harmonie V&V. 

Zo 23 DEN BOSCH, DE MAASPOORT 14.00 UUR Benefietmiddag Charity 4 Children met o.a. de drumband van muziekverenging Eendracht Melderslo. 

Za 29 / Zo 30 VELDHOVEN  Concertwedstrijd BBM. 

Za 29 BREDA, CHASSÉ THEATER 20.30 UUR Symphonic Winds (5) door harmonie Amor Musae Prinsenbeek met het mariachicombo Joris Linssen &  

   Caramba. 

Za 29 SON EN BREUGEL, VESTZAKTHEATER 20.15 UUR Goede Doelen Concert harmonie Pro Honore et Virtute Son en Breugel. 

Zo 30 GELDROP, S.C.C. HOFDAEL 12.00 UUR Pepernotenconcert Koninklijke harmonie Geldrops Muziekcorps (GMC). 

D E C E M B E R

Zo 07 OUD-GASTEL, ’T VEERHUIS 14.00 UUR Winterconcert Senioren Harmonie Harvano met Die Vaertsingers Steenbergen. 

Za 13 VELDHOVEN, DE BLAASINSTRUMENTEN SPECIALIST  Selmer klarinetdag. Opgave: www.selmer.nl. 

Za 13 / Zo 14 ETTEN-LEUR  Podiumwedstrijd BBM. 

Zo 14 TILBURG, THEATERS TILBURG 14.30 UUR Winterconcert HarmonieOrkest Concordia Berkel-Enschot, het Koninklijk Tilburgs Mannenkoor Sint Caecilia  

   en Operakoor Belcanto Tilburg. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Najaarsconcert SDG Alkmaar
Zaterdag 22 november (20.15 uur) presenteren het 

stedelijk harmonieorkest en tamboer- & pijperkorps 

SDG Alkmaar in theater De Vest het najaarsconcert. Het 

programma staat in het teken van de dans. Informatie: 

www.sdg-alkmaar.nl.

Druif Festival met 15 orkesten 
Het 16e Druif Festival in café De Post in Midwoud opent 

vrijdag 21 november (19.30 uur) met optredens van 

het Noord-Hollands Jeugd Fanfare Orkest, Zeevangs 

Fanfare Oosthuizen, Muziekvereniging Waterland 

Amsterdam, Alkmaar Brass en KNA Zuid-Scharwoude. 

Zaterdag 22 november (19.30 uur) spelen Emergo 

Castricum, Sursum Corda Aalsmeer, KNA Purmerend, 

Saens Harmonie Orkest Zaandam en Prinses Irene 

Huizen. Zondag 23 november (13.30 uur) concerte-

ren Kleine Harmonie Delft, OKK Oostwoud/Midwoud, 

Muziekvereniging Zijpe, Olympia Con Brio Monnicken-

dam en Sint Caecillia Lutjebroek. De beoordeling is in 

handen van Huub Robeerts.

Dubbelconcert in Amsterdam
Zaterdagavond 22 november (19.30 uur) ontmoeten 

de fanfareorkesten Onderling Genoegen Krommenie 

en Sint Caecilia Heemskerk elkaar in de NedPho-Koe-

pel in Amsterdam. Onderling Genoegen speelt werken 
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van Jacob de Haan en Eric Swiggers. Sint Caecilia 

komt met muziek van Bert Appermont, Alfred Reed en 

Mussorgsky.

Zwaagse Proms 
Muziekvereniging Herleving Zwaag presenteert zater-

dag 15 november (20.00 uur) een mix van klassiek en 

pop tijdens een promsconcert in sporthal Zwaag. Met 

Sylvia Aimee and Band komt muziek van Coldplay, Alan 

Parsons, Leonard Cohen, Pink Floyd, Marco Borsato en 

Michael Bublé aan bod. 

Jaarconcert Oranje Harmonie
De Hilversumse fanfare Oranje Harmonie speelt 

zaterdag 22 november (20.00 uur) in de Zuiderkerk 

het jaarconcert. Muziek uit de film TinTin - Prisoners of 
the Sun en Ceremonial Parade komt voorbij. Informatie: 

www.oranjeharmonie.nl. 

N O V E M B E R

Za 15 WINKEL, NIEDORPHAL 20.00 UUR Jubileumconcert Winkel’s Harmonie. 

Za 15 ZWAAG, SPORTHAL 20.00 UUR Promsconcert muziekvereniging Herleving Zwaag m.m.v. Sylvia Aimee and Band. 

Zo 16 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE  Concertserie Blazen in de Beurs met Limburgs Fanfare Orkest. 

Vr 21 - Zo 23 MIDWOUD, CAFÉ DE POST  16de Druif Festival met optredens van 15 orkesten. 

Za 22 AMSTERDAM, MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ 14.00 UUR Saxofoonproject Amsterdam t.g.v. 200ste verjaardag van Adolphe Sax met internationale solisten,    

   ensembles en orkesten. 

Za 22 ALKMAAR, THEATER DE VEST 20.15 UUR Najaarsconcert stedelijk harmonieorkest en tamboer- en pijperkorsps SDG Alkmaar. 

Za 22 HILVERSUM, ZUIDERKERK 20.00 UUR Jaarconcert Oranje Harmonie. 

Za 22 AMSTERDAM, NEDPHO-KOEPEL 19.30 UUR Dubbelconcert Onderling Genoegen Krommenie en Sint Caecilia Heemskerk. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Kamper Trompetter Korps 
lanceert nieuwe jeugdband

Het Kamper Trompetter Korps is een nieuwe jeugdband 

rijker. Een derde showband is volgens het bestuur een 

logisch gevolg van de positieve groei en ontwikkeling 

van de vereniging. De nieuwe band bestaat uit ze-

ventig kinderen van 6 tot 11 jaar en gaat aan de slag 

onder de naam KTK Music Kidz. Foto: fotografiecor.nl.

HRFSTWND komt naar Rijssen
Zaterdag 15 november (20.15 uur) geeft muziekver-

eniging Wilhelmina Rijssen in het Parkgebouw sa-

men met christelijke muziekvereniging AMDG Beilen 

een concert in de reeks HRFSTWND. Het optreden 

van Wilhelmina staat in het teken van het Joodse 

volk en Israël. Met Jiddische muziekstukken klinkt 

intense, sfeervolle muziek waarin zelfspot, armoede, 

ellende en strijdbaarheid herkenbaar zijn. Soliste 

is de violiste Simone Boerstoel. AMDG speelt een 

Russisch programma met composities van Sjostako-

vitsj en Alfred Reed. Soliste is Ilse Koops-Oosterhuis 

op trompet. 

N O V E M B E R

Za 15 / Zo 16 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM ENSCHEDE  Concertconcours. 

Za 15 RIJSSEN, PARKGEBOUW 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met Wilhelmina Rijssen en AMDG Beilen. 

Zo 23 STEENWIJK, DE MEENTHE 14.30 UUR Concertserie Pro Rege Heerenveen en NNJO. 

D E C E M B E R

Za 06 ZWOLLE, DE SPIEGEL 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met De Eendracht Wezep en Nationaal Jeugd Fanfare Orkest. 

Za 06 BORNE, WIGGERS  Selmer klarinetdag. Opgave: www.selmer.nl.

Vr 12 ENSCHEDE, MUZIEKCENTRUM 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND met Harmonieorkest Twente en Sint Jan Wierden. 

Za 13 USSELO, KERK 20.00 UUR Adventsconcert Soli Deo Gloria Enschede. 

PROVINCIE UTRECHT

HRFSTWND-concert 
in Amersfoort
Het Gelders Fanfare Orkest (GFO, foto) en fanfare Crescendo Voorthuizen verzorgen zaterdag 22 november 

(20.15 uur) in theater De Flint in Amersfoort een concert in de serie HRFSTWIND. Gastsolist bij het GFO is de Brit-

se euphoniumsolist David Thornton. Informatie: www.geldersfanfareorkest.nl en www.crescendo-voorthuizen.nl.
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Try-out van harmonieorkesten 
Zondag 16 november (20.00 uur) concerteren 

Harmonie Orkest Vleuten en de Koninklijke Harmonie 

Oefening & Uitspanning Beek en Donk in Theater 

Vleuterweide in Vleuten. Het concert geldt als try-out 

voor het concours in Veldhoven op 29 november. 

Informatie: www.harmonieorkestvleuten.nl.

Concert van Viribus Unitis
Muziekvereniging Viribus Unitis Wilnis concerteert 

zaterdag 29 november (19.30 uur) in de RK Kerk. Me-

dewerking verlenen diverse instrumentale solisten en 

vocalisten, onder meer oud-X-Factor-winnares Sharon 

Kips. Informatie: dikenanneke@solcon.nl.

N O V E M B E R

Za 15 NIEUWEGEIN, DE KOM 19.30 UUR Najaarsconcert NS Harmonieorkest: 65 jaar jong! m.m.v. tenor Bastiaan Sparnaay. 

Za 15 UTRECHT, ZIMIHC THEATER 19.30 UUR Najaarsconcert De Bazuin Utrecht m.m.v. zangeres José Bosschers. 

Zo 16 NIEUWEGEIN, DE KOM 14.30 UUR Najaarsconcert NS Harmonieorkest: 65 jaar jong! m.m.v. tenor Bastiaan Sparnaay. 

Zo 16 VLEUTEN, VLEUTERWEIDE  Try-out concert concoursprogramma Harmonie Orkest Vleuten en Oefening & Uitspanning Beek en Donk. 

Za 22 EEMNES, HOTEL DE WITTE BERGEN 10.30 UUR Nationaal Congres Mars,Show en Percussie.  Aanmelden: www.knmo.nl.

Za 22 IJSSELSTEIN, FULCOTHEATER  Concertwedstrijd CBOW. 

Za 22 AMERSFOORT, DE FLINT 20.15 UUR Concertserie HRFSTWND Crescendo Voorthuizen en Gelders Fanfare Orkest. 

Za 29 WILNIS/MIJDRECHT, RK KERK 19.30 UUR Concert muziekvereniging Viribus Unitis. 

PROVINCIE ZEELAND

CR@SH! doet weer 
zijn eigen ding

CR@SH! - de tienergroep van muziekvereniging 

Crescendo Dreischor - heeft meegedaan aan de 

compositiewedstrijd Op weg naar het Nieuwjaarscon-
cert van het Nederlands Blazers Ensemble (NBE) en de 

VARA. Na het bijwonen van een workshop over 

componeren, schreef de groep met de eigen 

compositie DOE NORM@@L! in voor de wedstrijd. Uit 

ruim honderd inzendingen werd CR@SH! samen met 

veertien andere inzendingen in de regio Zuid 

geselecteerd voor deelname aan de voorrondes. De 

winnaar mag optreden tijdens het nieuwjaarsconcert 

van het NBE in het Concertgebouw in Amsterdam. CR@

SH! haalde uiteindelijk de tweede ronde. 

CR@SH! bestaat uit tien jonge muzikanten die door 

toepassing van de vernieuwende onderwijsmethodiek 

empowering education onderdeel worden van hun 

eigen succes en het eigenaarschap krijgen van een 

belangrijk deel van hun eigen muzikale ontwikkeling. 

Hierdoor ontwikkelen jongeren veel bredere vaar-

digheden dan uitsluitend muziek. Doordat ze deze 

vaardigheden ook toepassen binnen de vereniging 

wordt de betrokkenheid met de vereniging vergroot. In 

de januari-uitgave van Klankwijzer vindt u meer achter-

grondinformatie over deze vernieuwende aanpak.

Muziekvereniging Heikant 
bestaat 80 jaar
Muziekvereniging Heikant viert zaterdag 22 november 

(19.30 uur) in het gemeenschapscentrum ’t Heike 

het tachtigjarig jubileum met een speciale uitvoering 

van het jaarlijks evenement Music for Friends. Op 

het affiche staat een gezamenlijk optreden met de 

Amsterdam Klezmerband. Informatie: fanfareheikant@

zeelandnet.nl.

N O V E M B E R

Za 22 HEIKANT, ’T HEIKE 19.30 UUR 80-jarig jubileumconcert Muziekvereniging Heikant. 

D E C E M B E R

Vr 12 - Zo 14 DOMBURG, DE PAREL  Jeugdstudieweekend met op 14 december om 15.30 uur een slotconcert. Organisatie: De Zeeuwse  

   Muziek Bond. 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Najaarsconcert Uni Katwijk

Vrijdag 21 november (19.45 uur) houdt de christelijke 

muziekvereniging UNI Katwijk haar najaarsconcert in 

zalencentrum Tripodia. Het groot harmonieorkest speelt 

traditionele concertstukken, een sprookje en bigband-

repertoire. Ook het klein harmonie- en leerlingenorkest, 

de twirlsters en de drumband zijn van de partij. 

60 jaar drumband 
Wilhelmina Numansdorp
De drumband van muziekvereniging Wilhelmina 

Numansdorp is in 1954 opgericht. Het jubileum wordt 

zaterdag 29 november (20.00 uur) in de sporthal Cr-

omstrijen gevierd met het themaconcert Puur Slagwerk. 

Medewerking verlenen de slagwerkdocenten Laura 

Trompetter en Gerda Tuinstra en de jeugdslagwerkers. 

Galaconcert door Sempre
Zaterdag 29 november (19.45 uur) viert de Konink-

lijke muziekvereniging Sempre Crescendo Middel-

harnis-Sommelsdijk het 125-jarig jubileum met een 

galaconcert in sporthal De Staver in Sommelsdijk. Het 

thema Zeemansverhalen wordt vertolkt met muzikale 

gasten zoals Sempre shantykoor Op Volle Kracht en zan-

ger, presentator en verteller Frans Limburg. Informatie: 

sempre125@gmail.com. 
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Wilhelmina at the Proms 
Onder de titel Wilhelmina at the Proms presenteert 

fanfareorkest Wilhelmina Numansdorp zaterdag 6 

december in sporthal Cromstrijen Numansdorp het 

jaarlijks najaarsconcert. Naast fanfarewerken zoals 

Concert Grosso en Bellum et Pax klinkt een aantal swin-

gende stukken. In stukken als Africa en A Brand New Day 

draagt het popkoor A lot of ... zijn steentje bij. Informatie: 

concerten@muziekvereniging-wilhelmina.nl. 

N O V E M B E R

Vr 14 / Za 15 KRIMPEN AAN DEN IJSSEL, KRIMPENERWAARD  Koninklijk Concert door muziekvereniging Concordia Krimpen aan den IJssel en muziektheaterorkest Het  

   Groot Niet Te Vermijden. 

Vr 14 SCHIEDAM, DE ARK 20.00 UUR Afscheidsconcert dirigent Marcel van Raaij bij de Rijnmondband. 

Vr 14 KATWIJK, TRIPODIA 20.00 UUR Concert Big Band Plus DVS Katwijk. 

Vr 21 KATWIJK, TRIPODIA 19.45 UUR Najaarsconcert chitstelijke muziekvereniging UNI Katwijk. 

Za 22 NOORDWIJK, MUSIC ALL-IN  Selmer klarinetdag. Opgave: www.selmer.nl.

Za 29 SOMMELSDIJK, DE STAVER 19.45 UUR Galaconcert 125 jaar Sempre door Sempre Crescendo Middelharnis-Sommelsdijk. 

D E C E M B E R

Za 06 NUMANSDORP, SPORTHAL CROMSTRIJEN  Najaarsconcert Wilhelmina at the Proms door Fanfare orkest Wilhelmina Numansdorp.

Ma 08 DEN HAAG, RAAD VAN STATE 12.30 UUR Prinses van Oranje Concert Marinierskapel. 

Wo 10 ROTTERDAM, OOSTPLEIN 11.00 UUR Herdenking gevallenen van het Korps Mariniers. Muzikale omlijsting door De Marinierskapel der Koninklijke  

   Marine en de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. 
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