
JAARGANG 2014: NR. 8, DECEMBER PRIJS €4,40

HARMONIEËN • FANFARES • BRASSBANDS • BIGBANDS • SHOW • MARS • PERCUSSIE • MAJORETTE/TWIRL • COLOR GUARD 

K
L

A
N

K
W

I
J

Z
E

R
 

 
 

 
 

 
 

 
J

A
A

R
G

A
N

G
 

2
0

1
4

:
 

N
R

.
 

8
,

 
D

E
C

E
M

B
E

R

Eén jaar samen!
KNMO staat op de kaart
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De KNMO bestaat 1 jaar: alle sectoren in de amateur-

muziek zijn via de bond met elkaar verbonden 
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Deadline voor Klankwijzer
Op 3 februari 2015 verschijnt de volgende uitgave van Klankwijzer. Aankon-
digingen van activiteiten tussen 6 februari en 15 maart 2015 dienen uiterlijk 
maandag 12 januari 2015 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 redac-
tionele berichten en tips uitsluitend via: redactie@klankwijzer.nl. 

Expositie: Van vakmanschap 
naar muziekinstrumenten 
In het Erfgoed Depot in Riel is de tentoonstelling Van vakmanschap naar muziekin-
strumenten te zien. De expositie toont de historie van de Kessels-fabriek uit Tilburg. 
Bert Passier en Ad Peeters, twee muziekinstrumentmakers uit Tilburg, hebben hun 
vak met passie uitgeoefend. Getoond wordt de productie van koperen blaasinstru-
menten en slagwerk. De openingstijden zijn donderdag tot en met zondag van 
11.00-17.00 uur en voor groepen op afspraak ook op dinsdag en woensdag. In de 
kerstvakantie van 20 december tot en met 4 januari dagelijks geopend van 11.00-
17.00 uur met uitzondering van nieuwjaarsdag. Adres: Dorpstraat 56, 5133 AH Riel. 
Informatie: www.erfgoed-depot.nl. 

Percussion Friends Slagwerkdag 
bij Muziekcentrale Adams
Percussion Friends presenteert zaterdag 20 december in samenwerking met Adams 
Muziekcentrale een workshopdag. ’s-Morgens zijn er gratis toegankelijke master-
classes en openbare lessen. In de middaguren geven leerlingen van Percussion 
Friends een concert. De workshopdag wordt afgesloten met de uitvoering van het 
werk Canto Ostinato door Mallet Collective Amsterdam. De slagwerkdag bij Adams 
Muziekcentrale in Ittervoort begint om 9.30 uur.

Eerste ereleden van de KNMO
De Algemene Ledenvergadering van de KNMO heeft Geert Schmitz en Henk Spaan 
benoemd tot ereleden. De twee oud-bestuurders kregen de onderscheiding voor 
hun inzet bij de totstandkoming van één landelijke amateurmuziekorganisatie. Bei-
den speelden in hun functie van respectievelijk voorzitter van de VNM en KNFM een 
voortrekkersrol bij de vorming van de KNMO. KNMO-voorzitter Bart van Meijl sprak in 
zijn toespraak zijn bewondering uit over het feit dat twee zo verschillende personen 
elkaar tijdens het fusieproces gevonden hebben. Bij de benoeming behoort een 
draagspeld en een oorkonde. Foto: FV Media Producties.

Doek valt voor CBOW
De CBOW heeft de laatste jaarrekening en vereffening gedeponeerd bij de Kamer 
van Koophandel. Daarmee is formeel een einde gekomen aan de Christelijke Bond 
van Muziekverenigingen in Oost- en West-Nederland. Het vertrekkende bestuur denkt 
met veel genoegen en dankbaarheid terug aan de voorbije jaren en aan de voortref-
felijke samenwerking met de aangesloten verenigingen. Het bestuur is verheugd dat 
de verenigingen onderdak hebben gevonden bij de nieuwe regionale bonden en 
daar verder kunnen werken aan de toekomst van de amateurmuziek in Nederland.

SDG in clip met Happy 
Harmonie Soli Deo Gloria (SDG) Zaandam heeft een professionele Top 40 videoclip 
geproduceerd op het nummer Happy. Tijdens een speciaal jeugdweekend werd de 
wereldhit van Pharrel Williams in een arrangement van dirigent Ruud Kleiss door de 
jeugdleden uitgevoerd en door een professionele geluidsstudio opgenomen. Soli 
Deo Gloria wil de clip inzetten als promotiefilmpje om Zaandamse jongeren ervan 
te overtuigen dat muziek maken en spelen in een harmonie hip en stoer is. Ook wil 
het orkest met dit project de eigen jeugdleden prikkelen en uitdagen in de hoop dat 
ze daardoor langer lid blijven van de vereniging. De door Willem Gort geregisseerde 
video is eind vorige maand officieel gelanceerd tijdens een uitzending van de lokale 
omroep van de Zaanstreek. De clip is ook te zien op het eigen YouTube-kanaal 
https://www.youtube.com/user/SoliZaandam.

Inschrijving ZON gestart
Het ZomerOrkest Neder-
land (ZON) is gestart met 
de voorbereidingen voor 
de tournee van 2015. Heb 
jij zin in een muzikale 
zomervakantie om nooit 
meer te vergeten? Dit 
is je kans! Voor zowel 
dirigenten als muzikanten 
zijn de inschrijvingen voor 
ZON 2015 gestart. Het 
ZON biedt amateurs en 
conservatoriumstudenten 
van 16 tot en met 23 jaar uit het hele land de kans om twee weken op tournee te 
gaan door Nederland met een kwalitatief goed orkest, twee bevlogen dirigenten en 
een repertoire van barok tot rock. Het ZON speelt niet in de traditionele concertzalen 
maar zoekt het publiek op in winkelcentra, op terrasjes en pleintjes. Voor 2015 is 
het ZON ook op zoek naar een nieuwe dirigent die naast Arjan Gaasbeek het orkest 
gaat leiden. Inschrijven via: www.zomerorkest.nl. 
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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.

Reünie

Veel aandacht ging de afgelopen maand uit naar de 
première van de Nederlandse Brassband Kampioen-
schappen (NBK) in TivoliVredenburg in Utrecht. Met 
de verhuizing van de Martinistad naar de Domstad 
vonden de brassbands eindelijk de akoestische 
omstandigheden waar ze al zo lang naar uitkeken. 
Daarvoor hebben ze wel een stevige prijs moeten 
betalen. Wat logistieke faciliteiten betreft is TivoliVre-
denburg in vergelijking met MartiniPlaza een patro-
naatzaal. Maar goed, de artistieke belangen gaan 
boven alles. Niemand maalde om de belabberde 
kleedvoorzieningen, de benauwde inspeelruimte, 
de krap bemeten muzikantenfoyer etc. Althans niet 
tijdens deze eerste editie. 

Met de verplaatsing naar de Randstad heeft het 
NBK-bestuur nog een tweede doel voor ogen: het 
evenement moet een grotere uitstraling krijgen. 
De verwachting is zelfs dat de verhuizing de hele 
blaasmuzieksector een geweldige boost kan geven. 
Dan zou je verwachten dat Utrecht twee dagen lang 
blaasmuziek ademt. Dat het winkelende publiek 
op de hoek van elke straat een muzikant tegen het 
lijf loopt. Dat op de vele mooie plekjes in de stad 
orkesten zitten te spelen. Niets van dat alles. Zelfs 
geen affiche aan een lantaarnpaal. De NBK waren 
net als voorgaande jaren een besloten reünie van 
een fanatieke familie koperblazers. 

Dat deed ons besluiten om zelf op pad te gaan. We 
gingen de straat op en nodigden willekeurige voor-
bijgangers uit om in de grote zaal van TivoliVreden-
burg enkele optredens bij te wonen. Het resultaat 
van dit experiment leest u elders in deze uitgave.

Bij de uitgifte van deze editie is het exact een jaar 
geleden dat de VNM en de KNFM besloten om onder 
de vlag van de KNMO hun krachten te bundelen. 
Met voorzitter Bart van Meijl kijken we terug op het 
eerste jaar van de nieuwe organisatie. Tegelijk met 
de eerste verjaardag presenteerde de KNMO haar 
eerste beleidsplan. Centraal thema daarin is zowel 
externe partijen als eigen leden meer bewust maken 
van de maatschappelijke positie van de instrumen-
tale amateurkunst. Het is goed om daar eens wat 
meer de schijnwerper op te richten. Want zeker in 
deze periode van concoursen en wedstrijden verliest 
deze sector de essentie nog wel eens uit het oog: 
muziekbeoefening in verenigingsverband is meer 
dan jagen op prijzen. 

Frank Vergoossen
Hoofdredacteur

Cursus tamboer-maitre bij Brabantse bond
Er zijn nog een paar plekken vrij voor de zesdaagse tamboer-maîtrecursus die Jan Peeters in de periode ja-
nuari tot april 2015 geeft onder auspiciën van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen (BBM). De lessen 
worden gegeven bij Kunstbalie in Tilburg. Opgave en meer informatie op de website van de BBM. Belang-
stellenden kunnen voor inhoudelijke vragen over de cursusinhoud, het examenreglement, het lesmateriaal 
terecht bij de docent, e-mailadres: janpeeters@lijbrandt.nl.

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.

Koningin Máxima te gast bij Power-Play
Koningin Máxima heeft een werkbezoek 
gebracht aan het project Power-Play in Warf-
fum. Power-Play is een succesvol muziek-/
leesproject, onderdeel van het programma 
Kinderen Maken Muziek van het Oranje 
Fonds. Participanten binnen het project 
zijn de fanfares Triton Winsum en Eupho-
nia Warffum en de openbare basisschool 
Jansenius de Vries. De koningin toonde zich 
gecharmeerd over de inzet en het enthousi-
asme van alle betrokkenen. Power-Play biedt 
leerlingen van de basisschool een jaar lang 

muziekles waarbij gebruik gemaakt wordt van de Chambers-werkwijze. Aidan Chambers is een bekende 
leesbevorderaar, wiens visie en werkwijze door veel beroepskrachten wordt uitgedragen. Daarbij vormen 
muziek en leesbevordering een succesvolle combinatie.

The Genesis Suite voor harmonieorkest
In navolging van The Queen Symphony heeft Erik Somers opnieuw een meesterwerk van Tolga Kashif gear-
rangeerd voor harmonieorkest. Kashif liet zich dit keer inspireren door muziek van de Engelse symfonische 
rockband Genesis. De 59 minuten durende The Genesis Suite omvat vijf delen voor harmonieorkest met koor 
en solisten op viool en piano. Informatie: www.batonmusic.nl. 

Presentatie nieuwe slagwerkcomposities
Zaterdag 7 maart organiseert de Nederlandse afdeling van de wereldorganisatie Percussive Art Society 
(PAS) in samenwerking met Muziekcentrale Adams in Ittervoort de jaarlijkse Day of Percussion. De organisa-
tie stelt uitgeverijen in de gelegenheid om nieuwe werken live te laten presenteren. De bedoeling is dat de 
uitgevers slagwerkgroepen en drumbands die via hen nieuwe werken hebben gekocht, uitnodigen om deze 
stukken tijdens de slagwerkdag uit te voeren. Adams Muziekcentrale stelt hiervoor geschikte ruimten met 
podia beschikbaar. Diverse uitgeverijen hebben hun medewerking al toegezegd. Informatie: Michel Mordant 
(PASNL): percussion@home.nl.
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Het eerste jaar 
KNMO

Het jaar is bijna om, een goed moment om 
terug te kijken maar zeker ook om vooruit te 
kijken. Het afgelopen jaar was voor de KNMO 
een spannend jaar. We begonnen met elkaar 
aan een stevig klus om in het belang van onze 
leden een nieuwe organisatie op te zetten. 
Zoals eerder aangegeven is het bij een nieuwe 
organisatie niet zo dat we de knop omdraaien 
en verder gaan: een compleet verandertraject 
waarbij culturen aan elkaar moeten wennen is 
een onlosmakelijk onderdeel van dit proces. 

Veel dingen zijn goed gegaan: we kunnen ge-
lukkig stellen dat we al in het eerste jaar goed 
op de kaart staan bij alle landelijke (collega)
organisaties. Ook het ministerie van OCW weet 
dat het als het om (instrumentale) amateur-
kunst gaat niet meer om ons heen kan (en 
mag). We kregen met regelmaat aandacht van 
de landelijke media om onze organisatie en 
haar leden onder de aandacht te brengen. Be-
stuurlijk ontwikkelde zich een goede, positieve 
samenwerking tussen de verschillende bonden 
en de doelgroepen komen na een gewen-
ningsfase goed op stoom. Positieve ontwikke-
lingen voor een nieuwe, jonge organisatie. Het 
jaar 2014 stond in het teken van voorbereiding 
van beleid en overgang naar een nieuwe 
situatie. Uiteraard is er nog een hele lange 
agenda: ontwikkeling van de verhouding tus-
sen de decentrale en centrale organisatie, nog 
meer aandacht voor educatie en jeugdbeleid, 
verdere ontwikkeling van concertwedstrijden, 
samenwerking met conservatoria en professio-
nele orkesten, ontwikkeling van de samenwer-
king met majorette/NBTA, uitbouwen service 
landelijk bureau etc. Een agenda waarbij ieder 
onderdeel even belangrijk is en waarbij de 
onderwerpen onuitputtelijk zijn. 

Ik ben trots maar zeker ook 
dankbaar voor alle positieve 
inzet van de vrijwilligers in de 
organisatie. Zonder de inzet 
van velen krijgen we niets voor 
elkaar. Ik kijk uit naar 2015 en 
alle mooie ontwikkelingen die 
we samen gaan uitbouwen!

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

Westlands Saxofoonfestival eert Sax
Het Westlands Saxofoonfestival op 31 januari in 
’s Gravenzande heeft een omvangrijk program-
ma van workshops en concerten samengesteld. 
Naast een workshop van Arno Bornkamp zijn er 
volop mogelijkheden om te spelen in saxofoon-
orkesten op verschillende niveaus. Saxofonisten 
kunnen zich hiervoor zowel individueel als in 
groepsverband opgeven. ’s Avonds concerteren 
in Honselersdijk het Gelders Fanfare Orkest 
(foto) en fanfare Pius X Poeldijk tijdens het 
themaconcert Tribute to Adolphe Sax. Medewer-
king verlenen de solisten Arno Bornkamp, Leo van Oostrom, David Kweksilber, Erik-Jan de With en het jonge 
Westlandse talent Jim Brinkman. Informatie: www.westlandsaxofoonfestival.nl. 

Speel mee in Ajax, mijn club
De Amsterdamse theatergroep Toetssteen en Wester Harmonie brengen in februari/maart de muzikale 
komedie Ajax, mijn club op de planken. De voorstelling toont hoe echte clubliefde strijdt tegen het grote 
geld en alle andere gekte rond het voetbal. Erris van Ginkel en Roos Schlikker schreven een script over de 
gebeurtenissen in de catacomben van de Arena tijdens het Champion League-duel Ajax-AC Milan: een strijd 
om macht, geld, liefde en het behoud van carrières. Voor dit project worden koper- en houtblazers en percus-
sionisten (niveau B hafabra) gezocht. Informatie: info@westerharmonie.nl.

Wereldpremière Salamander Symphony 
In opdracht van de stad Kornwestheim (Baden-Württemberg) com-
poneerde Jacob de Haan zijn tweede symfonie voor harmonieorkest, 
de Salamander Symphony. De wereldpremière is op 10 januari in 
het Kultur- und Kongresszentrum in Kornwestheim, in bijzijn van de 
componist. Het werk wordt uitgevoerd door het Städtisches Orchester 
Kornwestheim onder leiding van Gunnar Dieth. De symfonie schetst in 
drie delen de ontstaansgeschiedenis van deze stad. De moeilijkheids-
graad is niet te hoog gekozen zodat het werk ook goed uitvoerbaar is 
voor tweede divisie-orkesten.

Altena Muziekdag met Movies Music
De Jeugdmuziekdag Altena 2015 wordt gehouden op zaterdag 7 februari in ’t Verlaat in Almkerk. De deelne-
mers spelen overdag met andere muzikanten in een groot orkest. Er wordt gewerkt aan een concertprogram-
ma onder leiding van professionele dirigenten. Het thema is Movies Music. Naast gezamenlijke repetities 
wordt er ‘s middags in kleinere groepen gerepeteerd. De dag wordt afgesloten met een feestelijk concert. 
Aanmelden: www.jeugdmuziekdagaltena.nl. 

Selectie voor Euroconcours Klarinet
Welke jonge klarinettist gaat ons land vertegenwoordigen tijdens de Internationale Finale van het Euro-
concours in Augsburg (Duitsland)? Veelbelovende jonge kandidaten (maximaal 23 jaar) afkomstig uit heel 
Nederland kunnen op basis van aanbeveling door het conservatorium deelnemen aan de selectieronde op 
zondag 22 maart in Theater aan de Parade in ’s-Hertogenbosch. Iedere kandidaat speelt Concert in A-Major, 
K. 622, 2nd and 3rd movement van W.A. Mozart en een populair werk voor klarinet en piano. Het concours is 
een project van Lionsclub Bolduc. Behalve een Nederlandse vertegenwoordiging voor Augsburg, ontvangen 
drie finalisten een masterclass klarinet in Kasteel Maurick in Vught. Informatie: www.lions.nl.

KORT NIEUWS
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Alphen Music & Dance Event
Zaterdag 14 maart vindt in Alphen aan den Rijn het zevende Alphen Music & Dance Event plaats. Onder 
leiding van professionele docenten en dirigenten studeren 180 musici, zangers en dansers een aantal 
muziekstukken rond het thema Avontuur in. Aan het eind van de middag komt alles samen in een afsluitend 
concert op het podium van de grote zaal van theater Castellum. Het orkest staat onder leiding van Ingrid 
Slangen en Lucienne de Valk. Het koor en de dansgroep worden gevormd door leerlingen van de drie Alp-
hense middelbare scholen. De deelname voor het blaasorkest staat open voor blazers die langer dan twee 
jaar een instrument bespelen en slagwerkers die noten kunnen lezen. Informatie: www.amd-event.nl. 

Column

Het jaar 2014 heb ik afgesloten met een aantal 
heerlijke gastoptredens. Het waren jubileumcon-
certen met ontzettend enthousiaste en energieke 
orkesten. Respectievelijk 104, 125 en 140 jaar oud 
waren ze. Je staat er eigenlijk nooit bij stil, maar in 
zijn algemeenheid hebben verenigingen eeuwen 
overleefd.

Dat is toch een geweldig inspirerend idee. Dat bete-
kent namelijk dat het muziekleven zich telkens weet 
aan te passen en dat er telkens weer een manier 
wordt gevonden om toch vooral met nieuwe jonge 
mensen blaasmuziek te spelen.
Ooit heb ik een bijeenkomst meegemaakt waar tips 
werden overgedragen over hoe als vereniging te 
professionaliseren. Dat ging over  
zaken als toneelbeeld, geluid, lichtplan, aankleding 
van een zaal. Het zijn mooie extra’s en het voegt 
zeker iets toe aan de beleving tijdens een concert.  
Toch blijft het aller belangrijkste het gevoel tijdens 
een uitvoering dat je met je orkest boven alles 
uitstijgt en beter speelt en klinkt als ooit. Een compli-

ment van de dirigent voelt aan als de lichtstand 
‘Succes’. 
Grote artiesten doen er alles aan om op een podi-
um te staan op zoek naar die ultieme uitvoering. 
Ze bedenken unplugged concerten of noemen het 
puur en doceren heel slim die kostbare extra’s. De 
betoverende spiegelbol is weer helemaal terug. De 
liedjes worden gekozen op klank, kleur en soms slim 
spektakel. Het gaat uiteindelijk om de muziek en 
die is van alle tijd. 
Maarten Peters en ik 
wensen alle lezers, 
muzikanten en mu-
ziekliefhebbers dan 
ook een fantastisch 
muzikaal 2015 toe. 

Zangeres
Margriet Eshuis

‘ De betoverende  

spiegelbol is weer  

helemaal terug’

NK’s voor mars- en percussiesector
Het Nederlands kampioenschap Mar-
ching & Music Contest wordt gehouden 
op zaterdag 24 januari in sporthal 
De Slagen te Waalwijk. Een week 
later strijden de slagwerkensembles in 
theater De Nieuwe Kolk in Assen om de 
nationale titels. Voor deelname komen in 
aanmerking korpsen die in 2014 in de 
jeugddivisie 80 punten of meer hebben 
behaald en in de eerste, tweede, derde 
of vierde divisie tenminste 85 punten 
hebben gescoord. De jury bij het NK Mars 
bestaat uit Rob Balfoort, Ruud Böhmer en 
André Willems. Bij de podiumwedstrijd 

zitten Anno Appelo, Jos Schroevers, Rob Janssen, Henk Mennens, Henk Smit en Jo Zinzen achter de jurytafel. 
De inschrijftermijn voor het NK Mars loopt tot 15 december. Voor het NK Podium kan tot 21 december 
worden ingeschreven. 

Inschrijving voor 
49e Peeltoernooi 
in 2015 gestart
De inschrijving voor het 49e Peeltoernooi in 2015 
is geopend. Het hafabra-toernooi wordt gehouden 
op zondag 21 juni, zaterdag 27 juni en zondag 
28 juni. De slagwerkers komen op de zaterdagen 
20 en 27 juni in actie. Slagwerkorkesten worden 
beoordeeld door Rob Janssen. Bij de blaasorkesten 
zit Alex Schillings (foto) achter de jurytafel. De 
prestaties worden uitgedrukt in de vorm van kwalifi-
caties. Informatie: www.peeltoernooi.nl.

Nice to Meet Music blaast frisse wind 
Fanfareorkestproject Nice to Meet Music (NM2) beleeft volgend jaar in de meivakantie zijn vierde editie. 
NM2 is een project voor jonge musici en creëert nieuwe ontmoetingen tussen muzikanten, muziek en pu-
bliek. Op donderdag 7 en vrijdag 8 mei worden stukken gerepeteerd die zaterdag 9 mei tijdens openlucht-
concerten op drukbezochte locaties in drie verschillende steden worden uitgevoerd. NM2 blaast frisse wind 
door de fanfaremuziek en laat zien hoe veelzijdig en inspirerend een fanfareorkest kan zijn. De artistieke 
leiding is in handen van dirigenten Arno Groeneveld en Arjan Dunning. Informatie: www.nicetomeetmusic.nl.
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“Verenigingen moeten het gevoel krijgen dat 
het lidmaatschap van de bond een meerwaarde 
heeft”, sprak Bart van Meijl een jaar geleden bij 
zijn aantreden als KNMO-voorzitter. “Afdracht 
van BUMA-rechten en het kunnen deelnemen 
aan concoursen zouden eigenlijk de laatste twee 
redenen moeten zijn om lid te zijn van de bond.” 
Inmiddels zijn we een jaar verder. Gebleken is 
dat de toegevoegde waarde van een overkoepe-
lende organisatie wel degelijk verder kan reiken 
dan het opspelden van insignes bij jubilea. De 
toezegging van minister Bussemaker (OCW) 
om 25 miljoen euro uit te trekken voor verster-
king van het muziekonderwijs is niet zomaar 
uit de lucht komen vallen. Het is het resultaat 
van intensief overleg tussen diverse cultuuror-
ganisaties enerzijds en een politieke lobby voor 
beter muziekonderwijs anderzijds. Binnen dat 
proces vervulde de KNMO een prominente rol. 
De bond zat er bovenop en gaf de beraadslagin-
gen op het goede moment een zetje in de juiste 
richting. Datzelfde geldt voor de verlaging van 
het BTW-tarief voor dirigenten van amateurmu-
ziekverenigingen. Ook daarbij had de KNMO, 
samen met de Bond voor Orkestdirigenten en 
Instructeurs, nadrukkelijk een vinger in de pap. 
Geen slechte score voor een nieuwkomer in het 

dichtbevolkte landschap van culturele organi-
saties. “Het is wonderwel snel gegaan”, kijkt Van 
Meijl terug. “Een jaar geleden hadden we nog 
geen positie bij de ministeries in Den Haag. Bij 
veel gremia moesten we opnieuw beginnen. Uit-
leggen wie we zijn, wat doen we en waar we voor 
staan. Maar de merknaam KNMO begint goed 
te landen. Dat is belangrijk.” Ook in de richting 
van de media boekt de KNMO terreinwinst als 
aanspreekpunt voor de amateurblaasmuziek. 
Toen vanuit Limburg signalen kwamen dat de 
gemeente Leudal de subsidiekraan voor muziek-
verenigingen nagenoeg gaat dichtdraaien, werd 
Van Meijl door de Limburgse kranten uitgeno-
digd om als gastcolumnist te wijzen op de onom-
keerbare gevolgen hiervan voor de samenleving. 
“Of je er iets mee oplost, weet ik niet. Maar ik 
weet wel dat het gezien wordt en dat het mensen 
aan het denken zet.”
Binnen het culturele domein acteert de KNMO 
inmiddels als een volwaardige partner. Met 
Kunstconnectie (de branchevereniging van 
kunstencentra en muziekscholen) wordt overlegd 
over de besteding van de 25 miljoen euro voor 
muziekeducatie. Met het Landelijk Kennisinsti-
tuut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) 
bespreekt de KNMO hoe de landelijke promotie-

campagne voor de amateurkunst neergezet kan 
worden. Zo zijn er nog tal van partners waarmee 
de bond regelmatig aan tafel zit. Ook intern ko-
men volgens Van Meijl de zaakjes steeds beter op 
de rails te staan. Natuurlijk, een enkeling vindt dat 
het vroeger allemaal beter was. Maar dat is zeker 
geen trend. “Er zijn weliswaar nog veel afspraken 
uit het verleden. Daar gaat af en toe nog wel eens 
veel energie naar toe. Dat is jammer, want ik wil 
met de sector juist naar buiten gericht aan de slag.” 
Van het algemeen bestuur geniet hij het vertrou-
wen om slagvaardig te werk te kunnen gaan. “Ik 
hoef niet iedere keer te bellen dat ik een goed 
plan heb om vervolgens een vergadering bijeen 
te moeten roepen hoe we dat gaan oppakken. Je 
hebt veel meer slagkracht als je in een positie bent 
waarin je de ruimte krijgt om dingen te regelen. 
Dat is wel zo prettig.”

De eerste successen zijn dus binnen. Nu het ver-
volg. “Want”, zegt Van Meijl, “we zijn er nog lang 
niet.” Dat de minister 25 miljoen beschikbaar 
heeft gesteld om de kwaliteit van het muziekon-
derwijs te verbeteren is mooi. Nu is het zaak om 
te zorgen dat dat geld op de goede manier wordt 
ingezet. Van Meijl: “Waar ik een chronische 
hekel aan heb, zijn projectjes die voor de vorm 

De kunst- en cultuursector heeft er het afgelopen jaar een volwaardige gespreks-

partner bij gekregen. De KNMO schuift zelfs aan op het Binnenhof in Den Haag bij 

overleg over thema’s zoals cultuureducatie en muziekonderwijs. Wie had dat een 

jaar geleden durven te voorspellen? Voorzitter Bart van Meijl maakt na één jaar 

KNMO de balans op. “Mij hoor je niet klagen.” 

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

‘ Merknaam KNMO 
 begint goed te landen’
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iets doen met muziek en vervolgens nergens 
eindigen. Het is heel leuk dat een kind een jaar 
blokfluitles krijgt. Maar het eindigt nergens 
als er geen vereniging achter staat. Samen met 
Kunstconnectie kijken we hoe we op een slimme 
manier de driehoek primair onderwijs, kunsten-
centra/muziekscholen en muziekverenigingen 
bij elkaar kunnen zetten zodat die drie elkaar 
kunnen bevoordelen.” Dat geldt ook voor het 
extra geld dat binnenkort wellicht vrijkomt om 
talentontwikkeling te bevorderen. Ook bij de be-
steding van dat budget wil Van Meijl de amateur-
wereld betrekken. “Als je aan talentontwikkeling 
wilt doen, moet je eerst zorgen dat de humusla-
gen aan de onderkant goed bevoorraad worden. 
Dat is bij topsport ook zo. Geen topsport zonder 
breedtesport. Kinderen zullen eerst moeten 
leren tegen een bal te trappen. Dat doen ze bij 
een voetbalvereniging. Vervolgens komen ze 
misschien een keer bij Ajax. Dat onderschatten 
we weleens in de culturele sector. De structuur 
in de cultuureducatie moet beter aansluiten op 
de verenigingen. Conservatoria erkennen ook 
dat in de amateursector feitelijk de markt voor 
talentontwikkeling zit. Maar dan moet je die 
onderlaag wel ontwikkelen en in stand houden. 
Dat is ook mijn boodschap naar de minister 
geweest. Haar initiatieven zijn hartstikke goed, 
maar zorg er ook voor dat de organisatiegraad en 
infrastructuur in de gemeenten aanwezig blijven. 
Zonder die basis heeft dat extra geld vanuit de 
rijksoverheid geen enkele zin.”

De maatschappelijke ontwikkelingen zijn nog 
steeds volop in beweging. Individualisering 
moet terrein afstaan aan een nieuw fenomeen: 
participatie. Een ontwikkeling die de ama-
teurblaasmuziek in de kaart kan spelen. Toch 
werd tijdens de algemene ledenvergadering 
opgemerkt dat verenigingen steeds meer moeite 
hebben om leden te werven en te behouden. Van 
Meijl zegt daarover: “Het valt niet te ontkennen 
dat een meer dan gemiddeld aantal verenigin-
gen het op z’n minst lastig heeft. Toch vallen de 
cijfers daarover erg mee. Wat je wel ziet is dat 
verenigingen met elkaar gaan samenwerken of 
tot een fusie komen. Dat resulteert in een lichte 
daling van het aantal verenigingen, maar het aan-
tal actieve leden blijft nagenoeg gelijk. Vereni-
gingen denken meer na over hun bestaan en dat 
is ook hard nodig. Het antwoord daarop kunnen 
wij als KNMO niet geven. Dat moet ieder voor 
zich bepalen. Wel moeten we deze verenigingen 
faciliteren hoe ze aan dat antwoord kunnen 
komen. Ik kan me voorstellen dat mensen daar 
op een gegeven moment in vastlopen. Als je 

‘ Muziekverenigingen  
zorgen voor opvang en  
sociale samenhang’

KNMO-voorzitter Bart 

van Meijl:  “We leggen 

verbindingen tussen 

groepen mensen die 

normaal niet met elkaar 

in aanraking komen.”
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jaren iets op een bepaalde manier hebt gedaan 
en opeens werkt het niet meer, dan ben je eerst 
in paniek. Daarna ga je je pas afvragen hoe het 
komt dat het niet meer werkt. Dat antwoord ga 
je niet zo snel vinden. We gaan bekijken of we 
mensen kunnen trainen en cursussen kunnen 
aanbieden die verenigingen in een denkproces 
meeslepen waardoor ze buiten de vaste paden 
kunnen gaan denken en anders gaan schakelen. 
Ook is er bij verenigingen behoefte aan advise-
ring, bijvoorbeeld bij strategieontwikkeling en 
fusies. Hoe we daarin kunnen voorzien is nog 
onderwerp van gesprek.”

Dat muziek goed is voor de ontwikkeling van 
kinderen mag inmiddels algemeen bekend zijn. 
In gesprekken met bestuurders van gemeenten, 
provincies en op landelijk niveau wijst Van Meijl 
telkens op een tweede belangrijk sociaal aspect: 
cultuur als onderdeel van het nieuwe welzijn. 
“De muziekschooldocent kan niet de trauma-
tische stoornis van een kind verhelpen, maar 
misschien kan hij wel preventief werkzaam zijn. 
Kinderen die lid zijn van een muziekvereniging 
hangen niet op hun twaalfde in een bushokje om 

een jointje te roken. Muziekbeoefening heeft een 
heel andere sociale functie. We zijn er met Ko-
ningsdag om het Wilhelmus te spelen, maar door 
het jaar heen zorgen we voor opvang en sociale 
samenhang en leggen we verbindingen tussen 
groepen mensen die normaal niet met elkaar in 
aanraking komen. Dat verhaal moet veel meer 
naar buiten worden gebracht.”

In zijn eerste jaar als KNMO-voorman bezocht 
Van Meijl talloze activiteiten. Telkenmale viel 
hem op dat de amateurmuziekwereld erg naar 
binnen is gericht. Of dat nu de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen, een concert 
in Tilburg of de Limburgse bondsconcoursen 

zijn, overal waar hij komt, merkt hij op dat het 
vooral interne feestjes zijn. Een oplossing voor 
dat vraagstuk trek je niet zomaar uit de kast. 
“We vinden het allemaal erg leuk en mooi wat 
we doen. Maar het is puur intern gericht. Hoe 
krijgen we voor elkaar dat mensen van buiten 
de eigen kring een kaartje kopen om eens te 
komen luisteren naar een harmonieorkest? En 
niet omdat daar toevallig een broer of neef bij 
speelt. Dat is een enorme uitdaging waar ik niet 
één, twee, drie het antwoord op weet. Hoe gaan 
we die slag maken met elkaar? Er zijn daar best 
wel wat voorbeelden van, maar ik heb er nog 
niet het sluitende antwoord op. Daar stoei ik 
nog wel mee.” 

‘ Projecten eindigen  
nergens als er geen  
vereniging achter staat’

De humuslagen aan de onderkant moet bevoorraad blijven.In de amateursector ligt de markt voor talentontwikkeling.
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Voor veel muzikanten van Linfano roept de con-
certreis naar Praag nog altijd leuke herinneringen 
op. Dat begon al op de heenreis. De buschauffeur 
had weinig trek in een grondige inspectie van de 
bus aan de Tsjechische grens. Om de hele heisa 
van het uitladen en openen van de muziekkoffers 
te ontlopen, speldde hij de douaniers op de mouw 
dat hij met een zangkoor op pad was. Terwijl de 
chauffeur de grensformaliteiten stond af te hande-
len, zaten de muzikanten met geknepen billen te 
wachten in de bus. Want stel de douaneambtenaar 
zou de bus inkomen om te vragen of het koor een 
stukje wilde zingen.

Een aantal enthousiaste dorpelingen had er ge-
noeg van dat Linschoten voor het opluisteren van 
festiviteiten in het dorp telkens bij muziekvereni-
gingen uit de buurt moest aankloppen. Ze staken 
de koppen bij elkaar en richtten in 1964 muziek-
vereniging Linfano (afgeleid van: (Lin)schotens 
(Fan)fare (O)rkest) op. Op 30 april 1965 vierde 
Linschoten voor het eerst Koninginnedag met 
een eigen muziekvereniging. In zwarte broek, wit 
overhemd en met zelfgemaakte mutsen van karton 
marcheerde de drumband door het dorp. Sinds-
dien gaat in Linschoten geen festiviteit meer voor-
bij zonder muzikale omlijsting door Linfano. “In 
mijn beleving is bijna elke bewoner van Linscho-
ten bekend met muziekvereniging Linfano”, zegt 
voorzitter Marlies Broer. “Het merendeel zal ons 
kennen van de lokale activiteiten en festiviteiten 
die we als fanfare muzikaal opluisteren. Daarnaast 
is onze muziekvereniging een heel actieve club die 
met regelmaat zelf activiteiten organiseert om geld 
te verdienen. De steun binnen de gemeenschap 
voor onze vereniging is groot.” Minder bekend 
is dat Linfano ook als concerterende vereniging 

opereert. “Die kant van onze vereniging zouden 
wij graag aan een groter en breder publiek willen 
laten zien”, zegt Broer.
Om de jeugd van Linschoten enthousiast te maken 
voor muziek houdt de vereniging ieder jaar op de 
beide basisscholen een informatieles. Ook tijdens 
activiteiten zoals burendag kan het publiek kennis 
maken met de fanfare. “Al jaren bieden we de 
cursus AMV (Algemene Muzikale Vorming, red.) 
aan. Sinds vorig jaar hebben we de opzet daarvan 
drastisch gewijzigd. Kinderen leren eerder dan 
voorheen een muziekinstrument bespelen. We ho-
pen ze hierdoor meer te stimuleren en motiveren.” 
Linfano bestaat uit een fanfareorkest met 32 leden 
en een malletband van 16 muzikanten. Beide 
ensembles spelen in de derde divisie. Broer: 

“Het orkest gaat binnen de gestelde termijn op 
concours. Zo proberen we de uitdaging te blijven 
zoeken. Het is belangrijk een doel te hebben en pe-
riodiek te toetsen wat het hoogst haalbare niveau 
is. Dat is gezond voor de vereniging en goed voor 
het saamhorigheidsgevoel.”
Linfano heeft het gouden jubileum gevierd 
met diverse festiviteiten. Hoogtepunt was het 
jubileumconcert met medewerking van zangeres 
en actrice Mariska van Kolck en klimdoekartieste 
Inge Haidar. Ter gelegenheid van het jubileum is er 
tevens een speciale postzegelserie uitgebracht.  

Het Utrechtse Linschoten moest voor de opluistering van Koninginnedag lange tijd 

een beroep doen op muziekverenigingen van buiten het dorp. Daar kwam vijftig 

jaar geleden met de oprichting van muziekvereniging Linfano verandering in.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO:  ARCHIEF LINFANO

Geen feest zonder 
 muziek van Linfano 

Informatie: www.linfano.nl. 
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De laatste tonen van Journey of the Lone Wolf 
van Simon Dobson zijn nog niet weggeëbd of 
een oorverdovende ovatie barst los. Het lot heeft 
bepaald dat de titelverdediger het kampioenen-
bal in de hoogste klasse mag openen. Bijna twee 
minuten lang wordt Brassband Schoonhoven 
vanaf de volgepakte rijen luidkeels toegejuicht. 
De uitzinnige ontlading wordt Abel Veenstra 
allemaal te veel. Terwijl de muzikanten van de 

gedoodverfde favoriet een voor een het podium 
verlaten, houdt de voorzitter van de NBK-com-
missie het niet meer droog. Dobson’s spektakel-
stuk is bij hem behoorlijk binnengekomen. Maar 
dat is niet de enige reden voor de emotionele 
reactie. Ook de stress van de afgelopen maanden 
komt er ineens uit. Veenstra nam ruim een jaar 
geleden het roer over van Durk Dam. De verhui-
zing van de NBK van Groningen naar Utrecht 

was een van de eerste besluiten onder zijn voor-
zitterschap. Een moedige maar ook riskante be-
slissing. Want voor velen horen de NBK bij het 
noorden zoals carnaval bij het zuiden. Zouden 
de Friese en Groningse bands nog wel blijven 
komen nu ze een stuk verder moeten reizen? 
Zouden ze de extra kosten voor het vervoer wel 
kunnen opbrengen? Zou het publiek - eveneens 
voornamelijk noordelingen - wel bereid zijn om 

De brassbandwereld kreeg in TivoliVredenburg de akoestiek waar ze al jaren 

naar uitkeek. Maar uitgerekend bij de housewarming in de Utrechtse muziek-

tempel vertilden de toppers zich aan het verplichte werk. De vuurdoop van de 

Nederlandse Brassband Kampioenschappen (NBK) in Utrecht kreeg daardoor 

een sensationele ontknoping. 

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

Vuurdoop krijgt 
 sensationele  apotheose
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de trein of auto naar Utrecht te nemen? En zou 
het verlies van de riante logistieke faciliteiten in 
MartiniPlaza de deelnemers niet koud op het 
dak vallen? Allemaal vragen die de afgelopen 
maanden door zijn hoofd speelden. Het is alsof 
het optreden van de topband uit Schoonhoven 
in één klap een einde maakt aan alle twijfels. “Ja, 
dat speelt zeker mee”, geeft de tot tranen geroer-
de NBK-voorzitter toe. “We hebben hier met de 
hele werkgroep de afgelopen maanden keihard 
naartoe gewerkt. En als dat dan resulteert in 
zo’n fantastische apotheose en je ziet hoe de zaal 
werkelijk ontploft, dan raakt me dat diep. Dit is 
wat de brassbandmuziek in Nederland verdient.” 
Veenstra vertelt dat de beslissing om uit Gronin-
gen te vertrekken hem niet in de koude kleren is 
gaan zitten. Ook de kritische kanttekeningen die 
bij het besluit geplaatst werden, lieten hem niet 
onberoerd. “Het is nooit onze inzet geweest om 
in deze discussie gelijk te krijgen. Ons enige doel 
was om de brassbands te laten optreden in de 
beste concertzaal onder de meest ideale omstan-
digheden. Die hebben we hier in TivoliVreden-

burg gevonden. We gaan ons hier de komende 
jaren zeker settelen. Wat ons betreft wordt dit 
de publieksarena van Nederland. De gemeente 
Utrecht heeft de ambitie om de blaasmuziek-
stad van Nederland te worden. We zijn ervan 
overtuigd dat dit de hele blaasmuzieksector een 
boost kan geven.” Dat over twee dagen 162 be-
zoekers meer de kassa passeerden dan vorig jaar 
in Groningen is eveneens een mooie opsteker.

Dat betekent echter niet dat de première in 
Utrecht vlekkeloos verliep. In vergelijking met 
MartiniPlaza is het in Utrecht wat logistieke faci-
liteiten betreft behelpen. In Groningen beschikte 
ieder orkest over een eigen kleedruimte. Dat is er 
niet meer bij. De inspeelruimte is krap bemeten, 
terwijl de temperatuur er behoorlijk kan oplopen. 
Voor het opbergen van de instrumenten is een 
instrumentengarderobe ingericht. Aan de deur 

‘ De logistieke  
doorloop is zeker  
voor verbetering  
vatbaar’

TivoliVredenburg: het 

decor van de NBK.

Muzikanten van De Bazuin Oenkerk tijdens hun kampioensoptreden.

Muzikaal intermezzo door flamencogitarist Eric Vaarzon Morel en trompettist Eric Vloeimans.

Emoties bij NBK-voorzitter Abel Veenstra. 
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van deze ruimte zien we op gezette tijden een 
file staan. En de beperkte beenruimte en rechte 
rugleuning op veel plekken in de concertzaal 
geeft in de loop van de soms vier uur durende 
programmablokken het gevoel alsof je op een 
Ryanair-vlucht zit. Ach ja, het is ook altijd wat. 
Volgens Veenstra kan het gros van deze klachten 
opgelost worden. “De logistieke doorloop is zeker 
voor verbetering vatbaar. Dat geldt ook voor de 
inspeelruimte. Maar voor de rest heb ik tot nu toe 
alleen kleine opmerkingen gehoord. Ik heb veel 
muzikanten gesproken. De meesten vinden het 
prachtig om hier te kunnen spelen.”
Veenstra kan op het moment van dit gesprek nog 
niet bevroeden wat hem vier uur later boven het 
hoofd hangt. Bij het voorlezen van de resultaten 
in de kampioensdivisie zal de NBK-voorzitter 
zich ongetwijfeld afgevraagd hebben of het lijstje 
met de puntentotalen niet ondersteboven is 
ingevuld. Niet de gedoodverfde en zo luidkeels 
toegejuichte titelkandidaat uit Schoonhoven 
komt in de koningsklasse als winnaar uit de bus. 

Brassband De Bazuin uit Oenkerk weet tot ieders 
verbazing de onaantastbaar geachte Zuid-Hol-
landse prijzenmachine van zijn voetstuk te stoten. 

En nog niet zo zachtjes ook. De kampioen van de 
laatste vier jaar eindigt op een troosteloze laatste 
plaats. De sensatie is compleet. Feest in Friesland. 
De meest begeerde titel keert na vijf jaar weer 
terug naar de bakermat van de brassbandcultuur 
in Nederland. Grafstemming in Schoonhoven. 
Leden van de viervoudige ex-kampioen staan met 
verslagen blikken onder aan het podiumtrapje 
de juryrapporten na te lezen. “We krijgen alleen 
maar complimenten: schitterend hier en prachtig 
daar. Dat zijn kwalificaties die niet passen bij deze 
score. We vragen ons af waar het dan aan gelegen 
heeft”, klinkt de verbazing.
Als de kruitdampen zijn opgetrokken, vragen 
we jurylid Rob Goorhuis welke overwegingen 
bij de jury hebben meegespeeld om tot deze 
verrassende uitslag te komen. Goorhuis voelt 
er niets voor om de deelnemers een voor een 
tegen het licht te houden. “Dat hou ik liever voor 

mezelf.” Wel is hij graag bereid om 
een algemene visie te geven op het 
verloop van de wedstrijd. Hij geeft 
op de eerste plaats alle bands een 
groot compliment. “Dat de score 
tussen de eerste en de laatste band 
negen punten bedraagt, ligt aan het 
systeem. Het is geen juiste afspiege-
ling van de ware krachtsverhoudin-
gen. Die prestaties lopen niet zover 
uiteen. Alle bands verdienen groot 
respect voor de manier waarop ze 
dit moeilijke werk hebben uitge-

voerd.” Goorhuis merkt verder op dat het zonder 
grondige kennis van de partituur voor het pu-
bliek en zelfs voor de muzikanten ondoenlijk is 

om de uitvoering op zijn juiste waarde te kunnen 
inschatten. “Ik heb het werk ter voorbereiding 
op deze wedstrijd zeker veertig keer doorgeno-
men. Diverse keren ook de opname van de Black 
Dyke Band gehoord. Zelfs die topband liet hier 
en daar steekjes vallen. Tien jaar geleden kon 
je als leek nog wel iets zinnigs zeggen over een 
uitvoering. Maar de werken van tegenwoordig 
zijn zo ingewikkeld dat je daar als publiek geen 
gefundeerd oordeel over kunt geven.” Inhoude-
lijk wil Goorhuis nog kwijt dat nogal wat bands 
moeite hadden om de juiste stijl te raken. Journey 
of the Lone Wolf verwijst naar het leven van de 
Hongaarse musicus Béla Bartók. Het doorgron-
den van de finesses van de muziek van Bartók 
vergt volgens Goorhuis een diepgaande studie. 

‘ Wat ons betreft  
wordt dit de  
publieksarena  
van Nederland’

Geen vijfde zege voor dirigent Erik Janssen 

met Brassband Schoonhoven. 

Wethouder Margriet Jongerius reikt de beker 

uit aan De Bazuinvoorzitter Jelmer Bouma.

Tot in de details voorbereid. 
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Een aantal bands struikelde daarover. “In de 
voorbeschouwing in Klankwijzer van septem-
ber heb ik daar nog voor gewaarschuwd. Toch 
wisten maar weinig bands het juiste karakter van 
de muziek van Bartók te treffen.”
Zijn collega Durk Lautenbach geeft wat meer de-
tails prijs. Hij legt uit dat de band met startnum-
mer 1 - “we hebben echt niet in de gaten wie er 
op het podium zit” -  toch hier en daar wat steek-
jes liet vallen. “Het begin was matig. De band 

kwam het eerste deel moeilijk door. In samen-
spel en dynamiek zaten behoorlijk wat vlekjes. 
In het tweede deel waren sommige solisten niet 
echt in topvorm. Het derde deel was goed, maar 
dat was niet doorslaggevend. Veel bands speel-
den het tweede deel wel vlekkeloos. Dat was het 
meest beslissende deel. Er waren wel meer bands 
die het eerste deel niet goed doorkwamen, maar 
zij wisten zich te herstellen. Dat lukte Schoon-
hoven niet. Dan kom je automatisch al op een 

achterstand die niet 
meer in te halen is.”
Opvallend was dat 
Schoonhoven samen 
met medefavoriet 
Rijnmond in het 
eerste en derde deel 
de meeste power aan 
de dag legde. Beide 
eindigden in de 
achterhoede. Dat is 
geen toeval, verklaart 

Lautenbach. “Dat heeft mede een rol gespeeld. 
Zoals ik het in de box ervaren heb, klonken 
bands die iets minder krachtig speelden meer 
doorzichtig. Het werk had weliswaar krachtig 
spel nodig. Maar als je te krachtig speelt, loop 
je het risico dat het dicht slipt. Vanuit de box 
beluisterd overkwam dat Oenkerk niet. Dat spel 
bleef doorzichtig. Bovendien was Oenkerk in 
het laatste deel veruit het beste. Als je dan de ove-
rige delen ook goed speelt, trek je automatisch 
aan het langste eind.” 

‘ Het publiek kan er 
geen gefundeerd  
oordeel over geven’

Zie voor de uitslag en verslagen van de andere 

divisies elders in deze uitgave.

De Gereformeerde Brassband Groningen in actie in de derde divisie. 

Klaas van der Woude leidt De Baziuin naar de zege.

De strijd kan beginnen. 

Brassband Excelsior Ferwert.

Geen aparte ruimte meer voor alle bands.
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Volgens Monteny lag aan het ontslag een una-
niem besluit van de bandleden ten grondslag. 
Dat is gebeurd na het winnen van de inter-
nationale entertainmentconcours Brass in 
Concert in Gateshead. Hij wijst erop dat band 
en dirigent zeven jaar intensief en met veel 
succes met elkaar hebben samengewerkt. “Als 
je dan merkt dat de chemie langzaam afneemt, 
moet je besluiten om op het hoogtepunt uit 
elkaar te gaan.” Monteny benadrukt dat het 
teleurstellende resultaat op  de Nederlandse 
Brassband Kampioenschappen niet de aan-
leiding is geweest voor de scheiding. “Ieder-
een weet dat die negende plaats niet serieus 
genomen kan worden. We zijn zonder elkaar 

iets te verwijten uit elkaar gegaan. Brassband 
Schoonhoven is Erik Janssen zeer dankbaar. 
Door deze nieuwe stap komt er wellicht weer 
nieuwe energie vrij.”
Ook Janssen reageert op het besluit: “Als je 
zeven jaar zo intensief bezig bent geweest, kom 
je op een bepaald moment tot de conclusie dat 
het beter is om wat meer afstand van elkaar te 
nemen. Zo ontstaat zowel voor de band als voor 
mij ruimte voor nieuwe dingen.”
Erik Janssen leidde Schoonhoven van de tweede 
divisie naar de Europese top. Onder zijn leiding 
behaalde de band vier keer op rij de Neder-
landse titel. Op de Europese titelstrijd eindigde 
Schoonhoven sinds 2010 telkens in de top 6. 

De meest succesvolle combinatie uit de geschiedenis van de Nederlandse brassbandsector is 

uit elkaar. Brassband Schoonhoven en dirigent Erik Janssen hebben afscheid van elkaar geno-

men. Het initiatief voor de scheiding kwam vanuit het band. Voorzitter Leon Monteny: “De chemie 

tussen orkest en dirigent nam geleidelijk aan af.”

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Brassband Schoonhoven en Erik 
Janssen op hoogtepunt uit elkaar

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.

BLAASMUZIEK NIEUWS



Hans Bloemen lokt de tweede rij uit de tent. 
“Vaak wordt gedacht dat de onderstem niet zo 
belangrijk is”, legt de trompettist van het Orkest 
van de Koninklijke Luchtmacht uit. “Maar dat is 
een misvatting. Vergelijk het met een piramide. 
De onderste laag zorgt voor de stevigheid. Zo is 
het in de lichte muziek ook. Als de derde en vier-
de stem staan als een huis, hoeven de bovenste 
stemmen niet meer veel te doen. Dus: neerzetten 
die handel!”
Op de lessenaars van de deelnemers aan deze 
trompetworkshop ligt Ohama van de Engelse 
filmcomponist Ron Goodwin. Jos Pommer 
bewerkte het stuk voor het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht. Een tandenbijtertje. 
Zeker voor muzikanten die niet met deze stijl 
zijn opgegroeid. Want daar is deze activiteit 

juist voor bedoeld. De Federatie Bredase ver-
enigingen voor Blaasmuziek wil met dit project 
de zittende muzikanten bereiken. “We hebben 
de afgelopen jaren allerlei activiteiten georga-
niseerd voor muzikanten van opleidingsorkes-
ten”, legt waarnemend voorzitter Willfred van 
der Kloet uit. “Maar we willen ook de zittende 
leden niet vergeten. Met deze activiteit willen 
we hen de kans bieden om hun kennis op het 
gebied van de lichte muziek bij te spijkeren. 

Iedereen is hiermee bezig, maar niet ieder-
een beheerst deze muziekstijl.” De keuze om 
voor de play-in het Orkest van de Koninklijke 
Luchtmacht te strikken ligt voor de hand. Het 
orkest geldt immers als het boegbeeld van de 
lichte muziek voor blaasorkesten in Nederland. 
Bovendien is de leiding van de Koninklijke 
Luchtmacht in Breda gevestigd. Dat schept een 
band. “Door hier medewerking aan te verlenen, 
tonen we onze maatschappelijke betrokken-

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

ten, presentaties en manifestaties met een opvallende artistieke invulling of een 

bijzondere aanleiding. In deze editie een reportage van de play-in voor muzikan-

ten van Bredase muziekverenigingen met professionele musici van het Orkest van 

de Koninklijke Luchtmacht als docenten.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: JAN VERSCHUREN/FV MEDIA PRODUCTIES

‘Neerzetten die handel’

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.

BLAASMUZIEK CONCERT VAN DE MAAND
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heid”, vertelt majoor Hans de Ruijter, directeur 
van het Orkest van de Koninklijke Luchtmacht. 
“Bovendien is dit evenement een mooie gele-
genheid om onze kwaliteiten op het gebied van 
de lichte muziek te promoten.”

Scholingsprojecten in de amateurmuziek-
wereld zijn meestal gericht op de jeugd. De 
trouwe oudere generatie wordt bij dit soort 
activiteiten vaak over het hoofd gezien. Dat 
ook doorgewinterde leden nog wel behoefte 
hebben aan bijscholing, blijkt uit de grote be-
langstelling voor de play-in. Ruim tachtig muzi-
kanten van de tien Bredase harmonieorkesten 
zijn op deze zaterdagochtend extra vroeg uit 
de veren gekomen om een programma van 
lichte muziekwerken in te studeren. ’s Morgens 
krijgen de deelnemers per instrumentgroep les 
van professionele muzikanten van het militai-
re orkest. ’s Middags volgt een gezamenlijke 
repetitie en een afsluitend concert waarbij de 
voltallige bezetting van het Luchtmachtorkest 
plaatsneemt tussen de amateurmuzikanten. 
Een concert met een bijzonder tintje. Het 
is namelijk het debuut van Jasper Staps als 
chef-dirigent van het Orkest van de Koninklij-
ke Luchtmacht.

De deelnemers aan de play-in hebben de muziek-
werken drie weken van te voren ontvangen. Maar 
dat betekent niet dat de voorbereiding voor het 
slotconcert nog een kwestie van doorspelen is. 
Tijdens de instrumentele workshops komen nog 
heel wat knelpunten bovendrijven. Lichte muziek 
is voor klassiek geschoolde hafabramuzikanten 
nog steeds geen gesneden koek. “Het zijn best 
wel pittige stukken”, merkt trompettiste Marrie 
Meeuwsen van de Nassau Harmonie op. “Best 
wel lastig om thuis te oefenen. Ik heb op YouTube 
gezocht naar uitvoeringen van deze werken. Dan 
had ik fijn mee kunnen spelen. Maar van dit reper-
toire heb ik niet veel kunnen vinden.” 
Hans Bloemen legt tijdens zijn workshop een 

aantal hafabrakwaaltjes bloot. Zoals het spelen 
van wat in vaktaal de zestiende feel heet. Vooral 
bij de tweede en vierde noot komt het gebrek 
aan gevoel voor timing bovendrijven. “Oefenen 
met een metronoom erbij”, adviseert Bloemen. 
Ook syncopen worden nog wel eens over het 
hoofd gezien. “In de lichte muziek is het heel 
belangrijk dat iedereen goed let op de puntjes op 
de noten. Zeker in een groep. Als één muzikant 
er zich niet aan houdt, doet de rest het voor 
niets.”
Koen van den Heijkant heeft na een halve work-
shop al veel bijgeleerd. “Het is een heel andere 
benadering van muziek”, stelt de trompettist van 
de Nassau Harmonie in de pauze vast. Het spelen 
van de hoge noten vindt hij best wel pittig. Met de 
ritmiek heeft hij minder problemen. “Maar dat 
komt omdat het goed wordt voorgezongen. Als ik 
à vue zou moeten spelen, wordt het een ander ver-
haal.” Het initiatief van de Bredase federatie om 
een play-in voor zittende muzikanten te organise-

ren, juicht hij toe. “Zo blijf je getriggerd om meer 
uit de muziek te halen.”
De zogenoemde hafaswing zit er te diep inge-
bakken om op één morgen te veranderen in de 
feel en groove van een jazzorkest. Toch merkt 
Hans Bloemen op dat blaasmuzikanten vorde-
ringen maken in het spelen van lichte muziek. 
“Jongeren zijn wat meer flexibel en pikken 
het daardoor wat sneller op. Maar ook oudere 
muzikanten komen beter mee dan enkele jaren 
geleden. Ze zijn toch al wat meer opgegroeid 
met popmuziek dan de generatie hiervoor. Ook 
zijn ze al meer gewend aan moderne harmo-
nische klanken. Ik merk ook dat ze met goede 
aanwijzingen veel vooruitgang boeken. De 
grootste vergissing die zelfs de professionals in 
de blaasmuziek maken is denken dat als ze het 
instrument maar beheersen, ze alles kunnen 
spelen. Dat is absoluut niet zo. Om lichte muziek 
goed te kunnen spelen, moet je er vooral blij-
vend mee geconfronteerd worden.” 
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Dat de jeugd zelfstandiger en mondiger is dan twintig jaar geleden is een 

open deur. Die ontwikkeling is uiteraard ook aan de muziekwereld niet voorbij-

gegaan. Voor jonge muzikanten staan beleving, speelplezier en motivatie voorop. 

Dat vraagt ook in het muziekonderwijs om een andere benadering. De nieuwe 

raamleerplannen voor blaasmuziekinstrumenten en slagwerk, die het Landelijk 

Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst vorige maand presenteerde, 

haken in op de aspecten van deze tijd. 

TEKST: FRANK VERGOOSSEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Leerling staat 
 centraal in nieuwe 
 raamleerplannen

Henk Smit (links) en Jan van den Eijnden bekijken de nieuwe raamleerplannen.

ALGEMEEN INFORMATIEF
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Volgens de vorige versie van het raamleerplan 
moest een leerling de toonladders uit zijn hoofd 
kunnen spelen. Die passage is geschrapt. De 
toonladders mogen gewoon van papier gespeeld 
worden. “Want”, zegt Jan van den Eijnden, “toon-
ladders spelen is een motorische oefening. Daarbij 
is al dan niet uit het hoofd spelen van geen belang. 
Door die aanvullende eis weg te halen, hoeft een 
kind niet meer bang te zijn dat hij de toonladders 
niet uit zijn hoofd kan spelen. Dat werkt veel meer 
stimulerend.” 
Het is maar een simpel voorbeeld, maar het geeft 
wel de filosofie achter de nieuwe raamleerplannen 
voor slagwerk- en blaasinstrumenten weer. Van 
den Eijnden is senior projectleider amateurkunst 
bij het Landelijk Kennisinstituut Cultuureduca-
tie en Amateurkunst (LKCA). Samen met zijn 
collega’s Gert Bomhof, Chantal de Bonth en Henk 
Smit vormde hij de LKCA-commissie die zich de 
afgelopen tijd boog over een herziening van de 
raamleerplannen voor muzikanten op blaasin-
strumenten en slagwerk. Het resultaat is gegoten 
in twee fraai uitgevoerde boekwerken (één voor 
blaasinstrumenten en één voor slagwerk) die do-
centen op het gebied van de instrumentale muziek 
handreikingen geven om jonge muzikanten zo 
optimaal mogelijk op te leiden.
Het oude raamleerplan voor hafabra-opleidin-
gen dateerde uit 1996. Het raamleerplan voor 
slagwerk kreeg in 2010 een oppoetsbeurt, maar 
was nog deels gebaseerd op het oude raamleerplan 
drum- en showbandopleidingen uit 1988. Tijd dus 
om ze eens kritisch tegen het licht te houden. Toch 
zijn daarbij de oude versies niet op de brandstapel 
gegooid. Ze zijn nog altijd een belangrijke basis 
voor de nieuwe uitgaven. Met inbreng van tal van 
deskundigen uit het veld, zoals gecommitteerden, 
examinatoren en docenten en de eigen expertise 
van het LKCA zijn beide plannen door de was-
straat gehaald. “De oude raamleerplannen vormen 
nog altijd een prachtige basis”, legt Henk Smit uit. 
“We hebben ze alleen verduurzaamd. Omgezet 
in de taal van 2014 en gebaseerd op de gegevens 
van nu.” Onder meer spelen de nieuwe raamleer-
plannen in op de veranderde infrastructuur in 
het muziekonderwijs. Het aantal muziekscholen 
neemt af. Collectieven of verenigingen die werken 
met zzp’ers nemen taken over. Ook het reguliere 
basisonderwijs groeit langzaam uit naar een 
belangrijke partner om kinderen in aanraking te 
brengen met muziek. De nieuwe raamleerplannen 
sluiten aan bij deze ontwikkelingen.
De belangrijkste aanpassing betreft echter de 
bijgestelde visie over muziekonderwijs. Wanneer 
een leerling vroeger op de wekelijkse muziekles 
het opgegeven opdrachtje niet onder de knie had, 

stuurde de docent hem naar huis om nog maar 
eens goed te oefenen. Daar hoef je tegenwoordig 
niet meer mee aan te komen. Muzikanten leggen 
een andere benadering aan de dag. Van factoren 
zoals beleving, speelplezier en motivatie zijn 
jongeren zich sterker bewust dan voorheen. In 
de oude raamleerplannen was de inhoud van de 
opleiding deels van bovenaf in beton gegoten. Die 
top-down benadering is nu verdwenen, zonder 
dat dit leidt tot populistisch kwaliteitsverlies. De 
nieuwe versies bieden docenten meer ruimte voor 
eigen inhoudelijke en didactische aanpak, waarbij 
het kader veel meer in dienst staat van de leer-
ling. “We hebben te maken met een heel andere 
generatie”, vertellen de beide LKCA-consulenten. 
“Muziekonderwijs werd vroeger vooral benaderd 
als een gewaarwordingsfase. Tegenwoordig wordt 
het veel meer gezien als een bewustwordingsfase. 

Jongeren zijn zelfstandiger en mondiger gewor-
den. Via digitale media kunnen ze bovendien alles 
veel sneller vinden. Docenten moeten hun leer-
lingen op een andere manier inspireren en meer 
creativiteit in hun les leggen. Jongeren accepteren 
niet meer dat jij ze als docent gaat voorschrijven 
wat ze moeten doen. Maar ze hebben de docent 
wel nodig om te vragen hoe ze het moeten doen.” 
Die veranderde houding heeft zijn weerslag op de 
inrichting van het muziekonderwijs. Het didac-
tisch model is veel meer gericht op het muzikale 
voorstellingsvermogen van de leerling. Een goede 
instrumentale techniek wordt bereikt door het 
beheersen van de factoren noten zien, klanken 
horen en grepen weten. De muzikale voorstelling 

berust op het bewust luisteren en oefenen van het 
muzikaal geheugen door de onderlinge samen-
hang van die drie facetten te ontwikkelen.
Ook het examen- en diplomastelsel is op de 
nieuwe visie over muziekonderwijs afgestemd. Ex-
amens en diploma’s worden minder gezien als doe-
len op zich. Het zijn eerder hulpmiddelen om te 
komen tot goede muziekopleidingen. De term exa-
meneisen komt in de nieuwe uitgaven niet meer 
voor. “We gaan in de nieuwe raamleerplannen uit 
van eindtermen”, leggen Van den Eijnden en Smit 
uit. “Dat zijn indicaties die Kunstconnectie (de 
branchevereniging voor centra voor de kunsten 
en muziekscholen, red.) en KNMO kunnen gaan 
gebruiken als basis voor hun landelijke examen- en 
diplomastelsel. Wij als landelijk kennisinstituut 
bepalen dus niet meer wat en hoe examinering van 
muziekopleidingen moet plaatsvinden. Dat doen 

de brancheorga-
nisaties zelf. We 
hopen hiermee het 
muziekonderwijs 
dichter bij het veld 
te brengen.” Voor 
de inrichting van 
het examen- en 
diplomastelsel 
werken Kunstcon-

nectie en de KNMO onder de naam Regiegroep 
Opleidingen Amateurmuziek (ROA) nauw 
samen. Het resultaat van deze samenwerking 
is dat er straks nog maar één landelijk diploma 
voor muziekopleidingen bestaat, terwijl voor-
heen verschillende diploma’s in omloop werden 
gebracht. “De instelling van de ROA is een majeure 
stap voorwaarts op het gebied van examinering en 
diplomering van de muziekopleidingen in Neder-
land”, zegt Van den Eijnden.
De KNMO en Kunstconnectie gaan de nieuwe 
raamleerplannen vanaf het cursusjaar 2015-2016 
hanteren. Voor die tijd worden op verschillende 
locaties in het land informatiebijeenkomsten 
gehouden over de nieuwe onderwijsrichtlijnen. 

De raamleerplannen zijn zowel in gedrukte als in digitale vorm 

verkrijgbaar. Volgend jaar verschijnt een uitgebreidere digitale versie 

met hyperlinks naar interessante documentatie op een speciale 

website. Deze website dient straks ook als platform waarop docen-

ten informatie, ideeën en ervaringen over het werken met de raam-

leerplannen kunnen uitwisselen. Wie de huidige gedrukte of digitale 

versie aanschaft, krijgt straks ook de vernieuwde digitale versie. 

Verder is er een apart raamleerplan voor djembespel verkrijgbaar. 

Meer informatie over de raamleerplannen op www.lkca.nl.

‘Muziekonderwijs wordt 
veel meer gezien als een 
bewustwordingsfase’
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Een stel Veldense jongelui trekt in 1855 naar 
het nabij gelegen Venlo om een van de eerste 
optredens van de pas opgerichte Fanfare Venlo 
te beluisteren. Ze komen met enthousiaste 
verhalen thuis. “Wat zou het mooi zijn als er 
ook in Velden op die manier muziek gemaakt 
kan worden.” Toch duurt het nog negen jaar 
voordat bakker Leo van den Hombergh, 
bierbrouwer Van Lipzig, zaalhouder Verhaagh, 
schoolhoofd Gerard van den Hombergh 
en nog enkele andere burgers Jean Peeters, 
oprichter en dirigent van Fanfare Venlo, weten 
te strikken om ook in Velden een muziekver-
eniging  in de steigers te zetten. Met vijftien 
muzikanten gaat Fanfare Velden in 1864 van 
start. Over het doel van de vereniging is zorg-
vuldig nagedacht: ‘tot een eerlijk vermaak der 
jonge lieden’. 

Dat is 150 jaar later nog steeds een van de 
belangrijkste pijlers van Fanfare Velden. “Al 
sinds de oprichting staat de vereniging midden 
in de gemeenschap”, vertelt voorzitter Toën 
Haanen. “Jaarlijks is er een aantal terugkeren-
de activiteiten waar de Veldense fanfare haar 

medewerking aan verleent. Ook brengt de 
vereniging serenades bij allerlei gelegenheden. 
Bovendien organiseert de fanfare concer-
ten, zoals het Gekke MaondaagsKonsert en 
het Kuurconcert.” De fanfare telt 75 leden, 
waarvan 16 slagwerkers. Daarnaast zijn er 
15 leerlingen in opleiding en nemen zeven 
kinderen deel aan de cursus Instrumentaal 
Voorbereidend Muziekonderwijs (IVM). Een 
aantal van hen speelt in het jeugdorkest Alles 
Kids van de gezamenlijke muziekverenigingen 
van Arcen, Lomm en Velden of in de jeugdslag-
werkgroep Batucada. Haanen: “In samenwer-
king met de basisschool organiseert de fanfare 
het Windkracht 6-project. Kinderen van groep 
4 maken kennis met blaas- en slagwerkmuziek. 
Oud-dirigent Theo Schreurs verzorgt onder 
schooltijd enkele lessen. Na afloop laten de 
kinderen samen met de fanfare aan familie en 
bekenden horen wat ze geleerd hebben. Jaar-
lijks stromen enkele van deze kinderen door 
naar de IVM-lessen.”
De fanfare komt uit in de tweede divisie. 
De drumband speelt in de eredivisie. Beide 
orkesten gaan minimaal één keer in de vijf 

jaar op concours. “De vereniging vindt het 
belangrijk om het muzikale peil op orde te 
houden. Natuurlijk kleven hier wel haken en 
ogen aan, dus hoe dit er in de toekomst uit zal 
zien is niet duidelijk.”
Met een theaterconcert, de presentatie van 
nieuwe uniformen, een tentoonstelling, een 
concertreis naar Berlijn en de uitgifte van een 
jubileumboek heeft Fanfare Velden uitgebreid 
stilgestaan bij het 150-jarig bestaan. Klap-
stuk van de festiviteiten is het promsconcert 
Celebration! op zaterdag 27 december (20.00 
uur) in de nieuwe sporthal De Vilgaard. 
Publiekstrekker is zangeres Pearl Jozefzoon, 
finaliste van The Voice of Holland en winnares 
van Van Popster Tot Operaster. Verder treden 
de regionale artiesten Eva Wijnen (bekend van 
The Voice Kids), Auke Classens, Roy Verbeek, 
Stichting Musical Stella Duce, vocaal ensemble 
Quint en enkele Arcense coryfeeën op. 

Fanfare Velden 150 jaar 
spil in de samenleving  

Informatie: www.fanfarevelden.nl.

Een bakker, een bierbrouwer, een zaalhouder en het schoolhoofd stonden 

aan de wieg van Fanfare Velden. Met zo’n select gezelschap van lokale 

 kopstukken aan het roer kan er weinig misgaan. Anderhalve eeuw later staat het 

 muziek gezelschap dan ook nog steeds midden in de samenleving.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO: LEI TANGELDER

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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De KNMO wil niet alleen externe partijen maar ook haar eigen leden meer be-

wust maken van de maatschappelijke positie van de instrumentale amateur-

kunst. Ook gaat de KNMO zich de komende jaren inzetten om cultuurparticipatie 

en cultuureducatie te bevorderen. Dat blijkt uit het strategisch beleidsplan waar-

voor de algemene ledenvergadering de vorige maand het licht op groen zette.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

KNMO zet in op  
versterking van positie 
amateurmuziek

ALGEMEEN NIEUWS
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Minister Bussemaker van OCW heeft voor de 
komende jaren 25 miljoen euro opzij gezet om 
de kwaliteit van het muziekonderwijs op de 
basisschool te verbeteren. Dit besluit is voor een 
belangrijk deel het resultaat van een politieke 
lobby waarbij de KNMO vanaf de zomer voor 
en achter de schermen een prominente rol ver-
vulde. Ook op andere fronten houdt de KNMO 
voortdurend de vinger aan de pols. Zo wees 
KNMO-voorzitter Bart van Meijl onlangs als 
gastcolumnist in de Limburgse kranten erop dat 
verdere gemeentelijke bezuinigingen op lokale 
muziekverenigingen en muziekeducatie op de 
lange termijn onomkeerbare gevolgen zullen 
hebben voor de samenleving. 

Dit zijn al enkele voorbodes uit de beleidslijn die 
de KNMO voor de komende jaren voor ogen 
heeft. Het versterken van de maatschappelijke 
positie van instrumentale amateurkunst is een van 
de pijlers uit het beleidsplan 2015-2020. Volgens 
de bond hebben amateurkunst in het algemeen en 
amateurmuziek in het bijzonder een belangrijke 
toegevoegde waarde voor onze samenleving. 
Maar lang niet iedereen is zich bewust van deze 
specifieke rol. In de komende periode wil de 
KNMO er dan ook stevig op inzetten om de 
betekenis van de amateurmuziek bij in- en externe 
partijen tussen de oren te brengen. Zo hoopt de 
bond de maatschappelijke positie van instrumen-
tale amateurkunst op de politieke agenda te krij-
gen. Met de overheveling van belangrijke sociale 
taken naar gemeenten zal ook op dat niveau het 
belang van de amateurmuziek voortdurend onder 
de aandacht worden gebracht. 

Maar ook de verenigingen zelf moeten zich meer 
bewust zijn van hun rol in de samenleving. De 
KNMO wil daarom verdere bewustwording 
van haar leden activeren en stimuleren. Voor 
regionale bonden en lokale verenigingen wor-
den programma’s ontwikkeld om bestuurders 
instrumenten aan te reiken waarmee ze hun 
maatschappelijke positie kunnen versterken. De 
KNMO wil voorts in contact treden met alle be-
langhebbenden om de positie van de instrumen-
tale amateurkunst verder uit te bouwen. Hierbij 
zal actief gebruik gemaakt worden van de kennis 
van de sportkoepel NOC*NSF. Ook neemt de 

bond initiatieven voor verder wetenschappelijk 
onderzoek naar de maatschappelijke waarde van 
de amateurmuziek. 

Ook het bevorderen van cultuurparticipatie en 
cultuureducatie staat de komende jaren hoog 
op de agenda. Een van de maatschappelijke 
bijdragen die muziekverenigingen leveren is het 

bevorderen van cultuurparticipatie door jong en 
oud. Daarbij gaat het om aspecten zoals artistie-
ke vorming van jongeren, opvang van jongeren, 
volwassenen en ouderen, muziekbeleving en 
integratie. De KNMO stelt dat elk kind in het 
primair onderwijs recht heeft op een brede cul-
tuureducatie. Dus niet alleen lezen, schrijven en 
rekenen maar ook cultuur, bewegen en muziek. 
Iedereen moet straks zelfstandig zijn hobby of 
beroep kunnen kiezen. De KNMO stelt dus dat 
muziekonderwijs een integraal onderdeel moet 
zijn van het lesprogramma op de basisschool. 
Verder wil de bond binnen de sector meer 
deelname van andere culturen en sociale niveaus 
bewerkstelligen.
Deze doelstellingen wil de KNMO bereiken 
door actief te blijven lobbyen bij de diverse over-
heden om de positie van de amateurmuzieksec-
tor te blijven verbinden met cultuurparticipatie 
en cultuureducatie. Ook is de KNMO van plan 
de komende jaren specifiek beleid te ontwikke-
len waarmee regionale bonden en lokale vereni-
gingen actief en met praktische middelen aan de 
slag kunnen om hun taak verder uit te bouwen. 
Verder wil de muziekorganisatie jaarlijks een 
netwerkevenement op touw zetten waarbij alle 
belanghebbenden kunnen kennismaken met de 
waarde van de amateurmuziek en haar bijdrage 
aan educatie en participatie.

De KNMO gaat de komende jaren ook werken 
aan de vernieuwing van de amateursector. Niet 
alleen op artistiek en muziekinhoudelijk gebied, 

maar ook op organisa-
torisch en bestuurlijk 
terrein. Denk daarbij 
aan nieuwe bestuurlijke 
vormen, nieuwe vormen 
van samenwerking en het 
bouwen van een netwerk 
binnen de sector maar 
ook met de samenleving. 
Om dit beleidsdoel han-
den en voeten te geven 
organiseert de KNMO 
in samenwerking met 
relevante partners bijeen-
komsten voor bonds- en 

verenigingsbestuurders om enerzijds ervaringen 
uit te wisselen en anderzijds kennis te maken 
met diverse bestuursmodellen. 
Voor de artistieke innovatie zal nauw worden 
samengewerkt met de professionele partners 
binnen de sector. Onder andere in samenwer-
king met het Repertoire Informatie Centrum 
worden compositiewedstrijden of -opdrachten 

Verenigingen  
moeten zelf meer 
bewust zijn van hun  
rol in de samenleving 

Muziekverenigingen bevorderen 

cultuurparticipatie onder jongeren, 

volwassenen en ouderen.
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uitgeschreven. Waardevolle, innovatieve projec-
ten van regionale bonden kunnen aan de hand 
van een duidelijk beoordelingsreglement in aan-
merking komen voor financiële en promotionele 
ondersteuning. Voor elke discipline (doelgroep) 
wordt minstens om de twee jaar een evenement 
georganiseerd waarbij kwaliteitsmeting, kwali-

teitsverbetering en innovatie centraal staan.
Een ander speerpunt uit het beleidsplan 2015-
2020 is het optimaliseren en benutten van de 
synergie binnen en buiten de amateurwereld. 
De KNMO is de bundeling van de belangen van 
de amateurmuzieksector in Nederland. Ze zorgt 
dat de sector één stem krijgt en zich daardoor 

duidelijker en sterker 
kan profileren. Juist 
door samenwerking 
staan de verschillende 
disciplines sterker en 
kunnen de belangen 
van de leden beter 
behartigd worden. De 
KNMO wil daarom 
de onderlinge band 
verstevigen door 
op regionaal niveau 
themabijeenkomsten 
te organiseren waarop 

verenigingen elkaar kunnen ontmoeten. Ook 
gaat de koepel een platform creëren waar regio-
nale bonden en lokale verenigingen met elkaar 
in contact kunnen komen om ervaringen uit te 
wisselen. 
De KNMO wil verder door middel van het 
aanbieden van advies, informatie en documen-
tatie en het leveren van werkbare tools een brede 
ondersteuning geven aan de verenigingen en 
muzikanten in Nederland. Een professioneel 
communicatiebeleid moet de (her)profilering 
van de instrumentale amateurmuzieksector 
gestalte geven. 

Waar in het beleidsplan gesproken wordt over 

instrumentale amateurkunst worden tevens de 

onderdelen show, mars, percussie, colorguard, 

majorette en twirl bedoeld.

Elk kind in het primair  
onderwijs heeft recht 
op cultuureducatie 

De KNMO stelt dat elk kind in het primair onderwijs recht 

heeft op een brede cultuureducatie.
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Nog nooit een evenement van Color Guard 
Nederland (CGN) bezocht? Toch eens doen. 
Het bijwonen van een wedstrijd voor Color 
Guard en Indoor Percussion kan voor leden van 
de overige KNMO-doelgroepen een leerzame 
kruisbestuiving zijn. Daar komt het komende 
seizoen nog een extra discipline bij. Voor het 
eerst is er een competitie voor blazersensembles. 
Concordia Zevenhuizen heeft de primeur. De 
Groningse showband debuteert op 14 februari 
in het Indoor Winds Circuit.

Dat is nog niet alles. Het CGN-circus verplaatst 
zich in de eerste maanden van het nieuwe jaar 
van het ene naar het andere topevenement. Wat 
te denken van de WGI Regional op zaterdag 28 
februari 2015 in de Topsporthal in Almere. CGN 
zet deze toonaangevende internationale compe-
titie op touw onder auspiciën van de wereldbond 
Winter Guard International. “Het is geweldig 
om te zien hoe groot de aantrekkingskracht van 

CGN is op de internationale competitie”, zegt 
CGN-voorzitter Paul Doop. “Op deze dag komen 
niet alleen de toppers uit Nederland aan de start, 
maar ook die uit Groot-Brittannië, Frankrijk en 
Italië. Voor Indoor Percussion en Indoor Winds is 
dit het Europees kampioenschap.”
De apotheose van het seizoen zijn de Color 
Guard Nederland Championships, de kampi-
oenswedstrijd van CGN in het Indoor Sportcen-
trum Eindhoven op zaterdag 28 maart. Een aantal 
klassen moet zich eerst nog tijdens zogenaamde 
prelims kwalificeren voor de finale. Later op de 
dag barsten de kampioenschappen in alle discipli-
nes los. Verdeeld over de hele dag en avond zijn er 
circa honderd optredens door zo’n zeventig groe-
pen. De kampioenen worden gehuldigd tijdens de 
spectaculaire Olympic Retreat. 
 
CGN is erg populair in het noorden van het land. 
De meeste deelnemers komen uit dit deel van 
het land. De wedstrijden in het noorden kunnen 

bovendien rekenen op grote publieke belangstel-
ling. Het seizoen opent op 17 januari  in Sport-
centrum Drachten (Splitting). Al meteen bij de 
seizoensopening verschijnen bijna vijftig color 
guardgroepen op de vloer onder wie alle Ne-
derlandse toppers. Zaterdag 14 maart trekt het 
circuit opnieuw naar Friesland. Dan komen alle 
wedstrijdonderdelen - Indoor Winds, Indoor 
Percussion en Color Guard - in actie in sport- en 
evenementenhal De Trije in Franeker.
Zaterdag 31 januari is CGN te gast in sporthal 
De Bloemhof in Aalsmeer. Voor deze contest 
hebben inmiddels 31 kandidaten ingeschreven. 
Twee weken later doet CGN de nieuwe wed-
strijdlocatie sporthal Arcus in Wijchen aan. Dit 
is tevens de seizoensopening van het Indoor Per-
cussion Circuit en de première van het nieuwe 
Indoor Winds Circuit. Doop over deze nieuwe 
competitie: “Het wordt dit jaar echt experimen-
teren en we zijn ervan overtuigd dat binnen een 
aantal jaren hier ook de tribunes vol voor lopen 

Introductie van een competitie voor blaasensembles, een groot internationaal deelnemersveld, 

alle Nederlandse toppers aan de start, een nieuwe wedstrijdlocatie en deelname van veel jeug-

dig talent. Color Guard Nederland, de KNMO-doelgroep voor Color Guard, Indoor Percussion en 

Indoor Winds Circuit, kijkt reikhalzend uit naar de start van het seizoen 2015.
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Primeurs en toppers  tijdens 
CGN-seizoen 2015 

COLOR GUARD VOORBESCHOUWING
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zoals we dat nu zien bij Color Guard en Indoor 
Percussion. CGN heeft hiervoor een interna-
tionaal juryteam met mensen uit Nederland, 
Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde 

Staten. Allemaal opgeleid binnen CGN, haar zus-
terorganisatie Winter Guard United Kingdom of 
Winter Guard International.”

CGN begon dertig jaar geleden met zes deel-
nemers. Inmiddels is het circuit uitgegroeid tot 
een deelnemersveld met zeventig verschillende 
groepen uit binnen- en buitenland. “De kwaliteit is 
de afgelopen jaren behoorlijk gestegen met als re-

sultaat diverse deelnames aan het WK Color Guard 
en Indoor Percussion vanuit CGN”, weet Doop.
Voor de competitie van 2015 hebben alle 
topgroepen van vorig jaar ingeschreven. Beatrix’ 

Hilversum, The Pride 
Huizen en Sensation 
Performance Ensem-
ble Amersfoort strij-
den om de kampioen-
stitel in de Open Class, 
de hoogste klasse 
tijdens de competitie 
2015. Aan jeugd geen 
gebrek. Gevestigde 
namen als The Pride, 
Avant Courir, Jong 
Beatrix’, Impact, CMH 
Menaldum, maar ook 
relatieve nieuwkomers 
als Trinity (Showband 

’75), Serendipity, Jong Jubal Zwolle en Zanzare 
(Damiateband Haarlem) betreden de vloer. 
Advendo uit Sneek is vooral bekend uit de show-
bandwereld, maar is sinds een paar jaar ook actief 
bij CGN. Dit jaar zelfs in vier wedstrijdklassen. 
The Pride uit Huizen treedt aan in vijf klassen. 
In de A Class (de breedtewedstrijdklasse) verdedigt 
Avant Courir Almere de titel bij de color guard-
groepen en het North Frisian Percussion Corps 

Dokkum bij Indoor Percussion. In het Indoor 
Percussion Circuit zorgt Trommelgroep West Ne-
derland met de Basler-trommeltechniek voor een 
mooi contrast met de andere percussiegroepen. 

Internationaal staat CGN hoog aangeschreven. 
Tijdens iedere wedstrijd verschijnt wel een 
buitenlandse deelnemer aan de start. “Heel trots 
zijn we als CGN op de deelname uit Italië”, zegt 
Doop. “Sinds een paar jaar zijn er CGN-kernteam-
leden actief in Italië om daar de activiteit Color 
Guard en Indoor Percussion te helpen ontwik-
kelen. Dat resulteert dit jaar in de deelname 
van zowel een color guardgroep als een indoor 
percussiongroep.” Uit Frankrijk zijn Mozaic, Red 
Light, Black Pearls en Unik Star Indoor Percus-
sion van de partij. De internationaal befaamde 
Mayflower Winter Guard uit Groot-Brittannië 
vaardigt twee color guardgroepen af naar Almere. 
The Buccaneers komt uit in de Indoor Winds 
Competition. In Eindhoven neemt GOT Motion 
uit Göteborg (Zweden) het op tegen titelverdedi-
ger European X Indoor Percussion.  

‘ Geweldig om te 
zien hoe groot de 
aantrekkingskracht is 
op de internationale 
competitie’

Meer informatie over de competitie van CGN: 

www.colorguard.org.

31



Opgericht als vangnet voor oudere amateur-
muzikanten die de muzikale ambities van de 
vier amateurorkesten in de gemeente niet 
langer kunnen (of willen) bijhouden, biedt het 
Senioren Orkest Groot Someren plaats aan 53 
leden. Dit harmonieorkest met een gemiddelde 
leeftijd van ruim 71 jaar repeteert wekelijks op 
de dinsdagochtend onder bezielende leiding 
van dirigent Roger Cobben. Recent trad een 
75-jarige hoorniste toe die na drie jaar hoorn-
les en intensieve thuisstudie het proefspel 
glansrijk doorstond. 

Het Senioren Orkest Groot Someren viert in 
2016 het 25-jarig bestaan. Niet alle senioren die 
op dit moment de wekelijkse repetities bezoe-
ken, zullen dit jubileumjaar meemaken. Dat is 
een statistische zekerheid waar men zich bij neer 
te leggen heeft. “Toch is het opvallend dat we 
nog met zoveel amateurmuzikanten tot op hoge 
leeftijd samen muziek kunnen maken. Het is 
een gezonde hobby die je lang kunt volhouden”, 
vertelt secretaris Jacques van Ooijen, zelf actief 
op de bariton. Met een vijftigjarig jubileum - en 
een erelidmaatschap - bij de eerste divisiehar-
monie van Somerens Lust ‘op zak’ zet hij zich 
nu enthousiast in voor Senioren Orkest Groot 
Someren. Het gezelschap is ontstaan op initiatief 
van de Katholieke Bond voor Ouderen, naar een 
idee van een aantal oudgedienden vanuit mu-
ziekverenigingen uit de vier kerkdorpen van de 
gemeente Someren. Een gouden greep, want het 
voorziet duidelijk in een behoefte. Niet alleen 
senioren vanuit de muziekverenigingen melden 

zich aan. Ook ouderen die op latere leeftijd een 
muziekinstrument leren spelen, zijn welkom in 
de harmonie die met een gemeentelijke subsi-
diering inmiddels als reguliere muziekvereni-
ging ondersteund wordt. Zo werd de hoornsec-
tie onlangs versterkt met een dame die zich de 
afgelopen drie jaar vol overgave gestort heeft op 
het beheersen van de hoorn. “Heel knap, want 
het is niet bepaald het gemakkelijkste instru-
ment in het orkest”, vindt Van Ooijen. Truus van 
Enckevort-Huijs bewijst dat je op hoge leeftijd 
nog kunt beginnen met muziek. Dat zij nu haar 
hobby in orkestverband kan uitoefenen, is als 
een vinkje op haar bucketlist. 

Ervaren muzikanten worden trouwens zonder 
proefspel toegelaten. “Rond het bereiken van je 
pensioengerechtigde leeftijd krijg je met twee 
dingen te maken”, vertelt Van Ooijen. “Ten eerste 
loop je in een amateurorkest-van-alle-leeftij-
den op enig moment onvermijdelijk tegen de 
grenzen van je muzikale kunnen aan, of dat nu 
fysieke of mentale grenzen zijn. Ten tweede krijg 
je juist in die periode meer tijd om je muziek-
hobby te beoefenen en ook overdag. Dan is het 
toch geweldig om je hobby met leeftijdsgenoten 
te kunnen delen?” En denk nou niet dat er maar 
wat aan gerommeld wordt. Integendeel. “Onze 
dirigent haalt eruit wat erin zit. Dat is dankzij de 

In de rubriek Verenigingsprofiel zet Klankwijzer een willekeurig gekozen vereniging in 

de schijnwerpers. In deze editie een portret van het Senioren Orkest Groot Someren.
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Geen marsen en  polka’s 
voor Somerse senioren 

De 89-jarige Harrie van Lieshout (links) en de 88-jarige Martien van Lierop vormen de 

besbas-sectie van het Senioren Orkest Groot Someren.

BLAASMUZIEK VERENIGINGSPROFIEL
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jarenlange orkestervaring van de senioren heel 
veel! We hebben een grote variëteit aan bladmu-
ziek in onze muziekmap.”

Je realiseren dat het lidmaatschap van een 
seniorenorkest waarschijnlijk je muzikale eind-
station is, is voor sommigen wel een drempel 
om zich als lid aan te melden. “Daarom kiezen 
velen voor een overgangsperiode”, vertelt Van 
Ooijen. “We hebben wel leden die ook nog bij 
hun gewone orkest spelen en overdag dus bij 
ons.” Tot agendaproblemen bij optredens leidt 
het zelden, want er is een goed contact tussen 
de verenigingen. De statutaire leeftijdsgrens om 
toe te treden is gesteld op 55 jaar. Je zou denken 
dat handhaving van de leeftijdsondergrens een 
papieren tijger is. Toch is er bestuurlijke dispen-
satie verleend toen zich een vijftigjarige fluitiste 
als lid aandiende. Een maximum leeftijd is niet 
vastgelegd. “We sturen niemand weg. Onze diri-
gent werkt optimaal met de club mensen die hij 

voor zich heeft. Sommigen besluiten zelf om het 
instrument aan de wilgen te hangen. Zij blijven 
dan als rustend lid betrokken bij de vereniging.” 
Het oudste spelend lid is de 89-jarige Harrie 
van Lieshout, hij bespeelt de besbas. Eén jaartje 
jonger is zijn maat en sectiegenoot Martien van 
Lierop. En klarinettist Dulf Schenkelaars hoopt 

volgend jaar ook deze leeftijd te bereiken. 
Het Senioren Orkest Groot Someren heeft bij-
zondere optredens op de agenda staan. “Daarbij 
vermijden we repertoire van marsen en polka’s 
omdat we van het stoffige imago af willen”, legt 
Van Ooijen uit. Zo werkt het orkest ieder jaar 
mee aan het Pracht Paren Concert. Echtparen die 
hun vijftig-, zestig- of 65-jarig huwelijksjubileum 
vieren worden ontvangen door de burgemeester 
en krijgen een feestelijk muziekprogramma 
aangeboden. Vorige maand opende het Senioren 
Orkest Groot Someren voor de vierde keer dit 
Pracht Paren Concert in aanwezigheid van maar 

liefst veertig jubilerende echtparen, goed voor 
2000 jaar aan huwelijkservaring! Vorig jaar was 
het orkest tijdens het Concerto Grandioso de 
drijvende muzikale kracht in een voorstelling 
met optredens van het koor Estrade, de zangso-
listen Mariëtte Driessen en Albert van Lanen 
en dansgroep Experience. Deze voorstelling 

kwam tot stand met regie van Maria 
van Gastel van Dansgroep Expe-
rience. “Het werd voor ons orkest 
een verrassend goed optreden, 
voorafgegaan door een stressvolle 
en erg drukke tijd want er moest 
flink gestudeerd worden. In slechts 
drie maanden moesten we tien 
nieuwe nummers instuderen en dan 
ook nog deels met koor en de twee 
zangsolisten”, blikt Van Ooijen terug. 
“Niemand had verwacht dat we zo’n 
mooi en afwisselend programma in 

korte tijd op de planken zouden kunnen bren-
gen. Maar onder begeleiding van onze dirigent 
Roger Cobben zit elke muzikant op het puntje 
van zijn stoel en hebben we het toch maar weer 
gepresteerd!”

Over de invulling van het zilveren jubileum in 
2016 wordt al druk gebrainstormd door bestuur 
en leden. “Het is niet zo dat wij dat als bestuur 
allemaal alleen moeten doen. De leden denken 
en doen echt mee in allerlei commissies. De 
meesten hebben daar ook de tijd voor, nu ze met 
pensioen zijn.” 

Verenigingsprofiel
Naam: Seniorenorkest Groot Someren. 

Oprichtingsjaar: 1991.

Aantal leden: 53. 
Bijzonderheden: het oudste spelend lid is 89 

jaar, het jongste 50 jaar.

Repetitielokaal: Gemeenschapshuis De 

Weijers Someren.

Website: www.seniorenorkestgrootsomeren.nl . 

Het Senioren Orkest Groot Someren repeteert onder leiding van Roger Cobben.

‘Het is een    
gezonde hobby 
die je lang vol   
kunt houden’

33



Zaterdag 13 december leidt Lute Hoekstra 
(foto), solo-klarinettist van het Orkest van de 
Koninklijke Luchtmacht, bij Wiggers Blaasin-
strumenten in Veldhoven een Selmer-klari-
netdag. Alle klarinetten uit de klarinetfamilie 
(Bb, Eb, alt-, bas-, contra-alt, contrabasklarinet) 
met spelers vanaf niveau B/C zijn welkom. In 
een speciaal programma met nieuw repertoire 
komen alle facetten van het klarinetspel aan bod. 
Ook is er gelegenheid de vernieuwde Selmer en 
SeleS klarinetten te proberen. De deelnemers 
ontvangen gratis testrieten van Gonzalez. 
Zaterdag 24 januari 2015 houdt Willson 
Europe/BIN met de Vlamo een Willson 
Euphoniumdag in zaal Sinterviven in Oplinter 
(België). Docent is Kobus Verheij, internati-
onaal solist en actief in diverse Nederlandse 

militaire- en beroepsorkesten. Euphonium-
spelers met drie jaar of meer speelervaring 
kunnen meedoen. Er wordt aandacht besteed 
aan de functie van de euphonium binnen 
brassbands en harmonie- en fanfareorkesten, 
het specifieke repertoire voor de euphonium, 
ademhaling, embouchure, techniek, klank, 
moderne technieken, samenspel, etc. 
Een week later is op dezelfde locatie een Ai-
dis-fluitdag onder leiding van Kees Alers.  Aan-
dacht wordt besteed aan onder andere ademha-
ling, warming up, klank, techniek, samenspel, 
moderne technieken en fluitrepertoire. Voor alle 
workshops geldt dat de benodigde bladmuziek 
vooraf ter voorbereiding wordt toegestuurd. 

Informatie: www.blaasinstrumentenimport.nl.

Blaasinstrumenten Import Nederland (BIN) houdt samen met Wiggers Muziekinstrumenten en de 

Vlaamse amateurmuziekorganisatie (Vlamo) workshopdagen voor klarinet, euphonium en fluit.

TEKST: ONZE REDACTIE • FOTO RICHARD BROCKEN

Klarinet-, euphonium- en fluitdagen

BLAASMUZIEK NIEUWS
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Bij Liora weten ze wat feesten is. Jubilea werden 
in het verleden op grootse wijze gevierd. Met 
gezamenlijke optredens met sterren zoals Marco 
Bakker, Ernst Daniël Smid, Ben Cramer en Nol 
Havens van VOF De Kunst. Maar ook met grote 
koren zoals het Christelijk Residentie Mannen-
koor en het Blericks Mannenkoor. Ook voor de 
viering van het eeuwfeest in 2015 wordt weer 
stevig uitgepakt. Zo komt Danny de Munk langs 
om een galadinerconcert op te luisteren en staat 
er een concert gepland op het water van De Lee, 
het riviertje waar muziekvereniging Liora zijn 
naam aan dankt. 
Liora is geen vereniging die teert op het 
verleden. De focus ligt vooral op de toe-
komst. Die ziet er met ruim honderd actieve 
leden verdeeld over een harmonieorkest, 
een marchingband, een slagwerkgroep, een 
jeugdorkest, blaaskapel De Leetheepels en 
een majorettepeloton zonnig uit. Vergrijzing 
en ontgroening krijgen vooralsnog geen vat 
op de vereniging. De gemiddelde leeftijd is 
33 jaar. Het jeugdorkest bestaat uit 20 tot 25 
leerlingen. Geen wonder dat het motto van 
het eeuwfeest luidt: Liora, eeuwig jong. “We 
investeren al jaren in jeugd”, verklaart voor-
zitter Jaap Keijzer. “Dat kost ongeveer 10.000 
euro per jaar. We proberen een sfeer te creëren 
waarin de jeugd zich thuis voelt en het leuk is 
om samen muziek te maken.” Jeugd wordt zo 
snel mogelijk bij de vereniging betrokken. Kin-
deren gaan in het grote orkest spelen zodra ze 
het A-diploma hebben behaald. Keijzer: “We 
zijn ervan overtuigd dat het veel leuker is om 
samen muziek te maken dan alleen een halfuur 

les per week en in je eentje thuis oefenen. Het 
gevolg is dat de jeugd het leuk vindt om bij 
Liora te spelen. Daardoor blijven jongeren 
lang lid van de vereniging en keren ze op latere 
leeftijd na voltooiing van hun studie terug.”
Liora heeft in de achterliggende jaren veel 
aan concoursen deelgenomen. Tegenwoor-
dig ligt daar niet de prioriteit. “We huldigen 
het standpunt dat we naar een concours gaan 
met uitsluitend eigen leden. Van jong tot oud, 
niemand uitgezonderd. Dan weet je dat je niet 
voor een eerste prijs hoeft te gaan. Bovendien 
spreken de concoursstukken onze jongere leden 
niet erg aan.”
Liora opent de festiviteiten rond het eeuwfeest 

op zaterdag 17 januari met een galadinercon-
cert. Het jubilerende orkest zal dan onder meer 
Danny de Munk begeleiden in enkele liedjes. Op 
23 april 2015 is er een schoolconcert voor de 
groepen 5, 6 en 7 van de basisscholen. Een dag 
later staat een streetparade met diverse vereni-
gingen en een slagwerkwedstrijd voor de jeugd 
op het programma. Het grote jubileumconcert 
is op 8 augustus op het water van het riviertje De 
Lee. Het jubileumjaar sluit in december 2015 
met een winterconcert.  

Enkele prominente Lierenaars richtten in 1915 een muziekvereniging op neutrale grondslag op. 

Het gezelschap kreeg als naam Liora, een oude benaming voor het riviertje De Lee dat door 

De Lier stroomt. De waterloop door het centrum van het dorp vormt volgend jaar het decor 

van het jubileumconcert rond het honderdjarig bestaan.  

TEKST: ONZE REDACTIE

Liora De Lier: eeuwig jong

Meer informatie: www.liora.nl.

BLAASMUZIEK JUBILEUM
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Bij de bijeenkomst zijn vertegenwoordigers 
van muziekverenigingen en dirigenten, docen-
ten, bestuursleden en basisschoolleerkrachten 
aanwezig. Het is een gezamenlijk initiatief van 
Musidesk Rijnbrinkgroep, Cultuurmij Oost 
in nauw overleg met KNMO, WMC en Muziek 
in de Klas. 

Projectleider Bert Aalders van het Spelen-
derwijsorkest voorafgaand aan de meeting: 
“We kunnen met recht constateren dat er de 

afgelopen jaren veel is bereikt op het gebied van 
muziekles met een muziekinstrument in het ba-
sisonderwijs. Het Fonds voor Cultuurparticipa-
tie presenteerde de stimuleringsregeling Muziek 
in ieder Kind met projecten en prinses Máxima 
vierde haar veertigste verjaardag in 2011 met de 
lancering van het programma Kinderen Maken 
Muziek. Nu deze pioniersfase voorbij is willen 
we tot een structureel vervolg komen. Daarom 
deze uitnodiging aan u om het voorstel dat in 
Gelderland is ontwikkeld te bespreken, bij te 

schaven en er al dan niet mee in te stemmen als 
basis voor een pilot van een jaar.”

Drie gastsprekers zijn uitgenodigd om het plan 
kracht bij te zetten: Arend Nijhuis, adviseur 
muziek Cultuurmij Oost is gespreksleider, Hans 
van Gemert, coördinator Servicepunt Ama-
teurkunst Rivierenland schetst de structuur en 
Suzan Lutke, onderwijskundige, beschrijft de 
jongste ontwikkelingen op pedagogisch-didac-
tisch gebied.

Uitgangspunten van de inspiratiemorgen: wat 
ervaren kinderen en ouders als prettig, hoe 
zetten we de kwaliteiten van muziekverenigingen 
en muziekscholen optimaal in en hoe zorgen we 
voor een goede band met de basisschool?

Docent, muzikant en dirigent Hans van 
Gemert geeft een uiteenzetting aan de hand 
van zijn ervaringen in het Rivierengebied. “Er 
zijn leermomenten. Als je kinderen na eerste 
kennismakingslessen als muziekvereniging wilt 
vasthouden en blijvend wilt interesseren, moet 
je niet te snel willen gaan. Ga je eenmaal buiten 
de schoolomgeving aan de slag dan komen er 
voor ouders betalingsverplichtingen aan zoals 
lidmaatschapsgeld en lesgeld. Voor sommige 
ouders is dat soms nog een brug te ver. Die stap 
blijkt vaak toch te groot. Kinderen voelen zich 
thuis in hun schoolomgeving en voelen zich 
vertrouwd in hun klassikale omgeving. Dat is 
een algemeen punt van aandacht bij muziekles in 
de klas, waar ik rekening mee zou houden.”

Het lijkt inmiddels een open deur. Muziek is leuk en leerzaam voor kinderen. Er 

is de laatste jaren al een hoop bereikt op het gebied van muziekles met een 

 instrument in het basisonderwijs. Toch is er nog werk aan de winkel. Musidesk 

 Rijnbrinkgroep in Arnhem organiseerde daarom een oriënterende startbijeen-

komst Spelenderwijsorkest. 

TEKST: FEIKE KLOMP FOTO’S • FEIKE KLOMP/STICHTING KIEMM

‘ Hou kinderen in 
hun comfortzone’

 ALGEMEEN BEST PRACTICE
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Een ‘successtory’ is volgens Hans van Gemert 
de Blazersbende, een project vanuit Servicepunt 
Amateurkunst Rivierenland. “Hiervoor is budget 
gegenereerd. Drie docenten werken simultaan aan 
de Blazersbende voor kinderen vanaf groep 5. Ik 
zie dat deze speelse laagdrempelige manier stap 
voor stap zijn vruchten af gaat werpen. Een mu-
ziekvereniging uit Beusichem bijvoorbeeld krijgt 
steeds meer aanloop van jonge leerlingen. Kijkend 
naar lidmaatschappen zie je - en dat zal altijd wel 
zo blijven - golfbewegingen. Toch krijgt deze 
muziekvereniging er per saldo meer muzikantjes 
bij. Een goed teken. Maar, zeg ik, hou kinderen in 
de comfortzone, geef ze ruimte voor eigen inbreng. 
Hou het simpel en speels. En als we succeservarin-
gen inbouwen, krijgen kinderen vanzelf de wens 
om blaasmuziek als hobby te gaan beoefenen.”

Blazersbende in boekvorm in vogelvlucht: aan 
de hand van bijvoorbeeld een tekening van een 
trompet, leren de kids hoe ventielen werken en 
wat je moet doen met het mondstuk. Vrolijke 
cartoons versterken het verhaal. Zo krijgen 
de leerlingen op een speelse manier inzicht in 
de werking van het instrument. Ook laat het 
werkboekje noten zien. Hoe lang duren ze, hoe 

speel je ze. Verder staan er eenvoudige meespeel-
liedjes in. 

Daarna spreekt Van Gemert nog over de financie-
ring. Altijd een heikel punt in cultuurland. “Ik heb 
daar goede ervaringen mee. Gemeenten als Ne-
der-Betuwe en Neerijnen nemen muziekpakketten 
af. Verder zie je ook dat plaatselijke ondernemers 
soms aanhaken. Creativiteit in meerdere opzich-
ten blijft belangrijk. Tegelijkertijd zijn structurele 
financiële bijdragen natuurlijk van wezenlijk belang 
om tot een langetermijnplan te komen.”

Dan is het de beurt aan Suzan Lutke. Rode 
draad van haar inspirerende verhaal is infor-
matie over het door haar mede geïnitieerde 
project Kiemm (Kinderen In Eerbeek Maken 
Muziek). Dit is een samenwerking tussen vijf 
basisscholen in Eerbeek en muziekvereniging 
Eendracht om blazersklassen in groep 6 te 
vormen. Eerst legt ze haar gehoor wat stellin-
gen voor. “Wat heeft bij jullie de voorkeur: ‘Elk 
kind is muzikaal of muzikaliteit is een speciaal 
talent’?” De meningen zijn een beetje verdeeld. 
Een bezoeker geeft aan dat er in zijn optiek 
duidelijk verschil is in de hulp bij het leren 

bespelen van een instrument ‘door de voorzit-
ter van de harmonie’ of door een prof. “Ik zie 
meerwaarde in het inzetten van professionele 
docenten.” Suzan Lutke: “Mede door mijn 
eigen ervaringen met het opzetten van muziek-
projecten zeg ik: laat kinderen zelf de eigenaar 
blijven van een project of muziekdag. Plezier, 
het ‘vrij voelen’ is zo belangrijk. Het hoeft 
allemaal niet perfect te klinken.”

Arend Nijhuis: “Ik ben van mening dat we met 
een gedegen plan moeten komen, aangevuld met 
succesvoorbeelden met een lange adem. Als daar 
dan een weldoordacht conceptplan onderligt, staan 
we allemaal sterker. Het draagvlak is dan groter.”
Suzan Lutke geeft aan het slot van de intensieve 
ochtend de aanwezigen nog een mooie mee-
denker mee: “Als een kind niet leert zoals wij 
lesgeven, moeten we gaan lesgeven zoals het 
kind leert.” Daar zit ongetwijfeld heel wat in. 
De initiatiefnemers gaan de bevindingen en 
ervaringen van de ochtend bespreken om te 
komen tot een breed gedragen aanpak voor 
een pilot Spelenderwijsorkest. Dit zal in eerste 
instantie in Gelderland, Friesland en Limburg 
uitgerold gaan worden, zo is de bedoeling. 

‘Als een kind niet leert zoals wij 
lesgeven, moeten we gaan 
lesgeven zoals het kind leert’
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In een hoekje van sporthal De Slagen in Waal-
wijk voert Chantal Verschoor van showgroep 
Liberté uit Barendrecht geconcentreerd haar 
routine uit. Marij Voets, lid van de Technische 
Commissie (TC) van NBTA, volgt iedere 
beweging van de twirlster met een kritische blik. 
“De hoogte van flips moet omlaag”, adviseert 

Marij. “Als dat niet verbetert, kun je je tempo 
niet constant houden.” Niets ontsnapt aan de 
aandacht van het TC-lid. Merkt ook Iris Sassen 
van twirlteam Arti uit Langeraar als ze even 
later haar routine laat analyseren. “Zorg dat je 
ellenboog dichter naast je lichaam blijft. Dan 
blijft ook de baton vanzelf al dichter bij je.” Altijd 

lastig om zo’n ingeslopen gewoonte af te leren. 
Maar Marij weet een oplossing. Ze geeft Iris een 
vel papier dat ze onder haar oksel moet stop-
pen. Als het stuk papier tijdens de oefening op 
de grond valt, weet ze dat het foute boel is. Iris’ 
clubtrainster Nina Lek is blij met de tip. “Daar 
ga ik vast en zeker mee aan de slag”, lacht ze. De 
docente is met twee van haar pupillen in Waal-
wijk aanwezig. Behalve Iris Sassen begeleidt ze 
ook Roos den Beste. Met de negenjarige meiden 
werkt ze aan een missie. “Ik wil met deze twee 
naar het wereldkampioenschap”, zegt ze. Maar 
de concurrentie is groot. Op landelijk niveau 
zijn volgens Nina in deze categorie zeker vijf of 
zes geduchte tegenstanders. Aan de inzet van de 
beide jongedames zal het niet liggen. Vijf keer 
per week wordt getraind om de droom te ver-
wezenlijken. Een dikke tien uur per week staan 
de meiden op de vloer. “Ze zijn heel fanatiek en 
vinden het ontzettend leuk”, weet Nina. Tijdens 
deze landelijke trainingsdag doet het tweetal er 
nog een schepje bovenop. “Je merkt echt dat ze 
hier beter van worden.”
De analyses van de routines zijn slechts een 
onderdeel van het programma tijdens de 
trainingsdagen die de NBTA in het kader van 
het Jeugd Talenten Plan ( JTP) en het Top Twirl 
Plan (TTP) organiseert. De focus tijdens deze 
trainingen ligt vooral op body- en batontechnie-
ken. Nationale en internationale topdocenten 

Voor de majorettes en twirlers komen de belangrijke wedstrijden eraan. In Almere 

en Waalwijk wordt de komende weken binnen de diverse verbanden en discipli-

nes gestreden om de nationale titels en tickets voor internationale wedstrijden. 

Om aansluiting te houden met de internationale top zette het KNMO-kernteam 

National Baton Twirling Association (NBTA) de Twirl Academy op. Een initiatief dat 

al na anderhalf jaar vruchten afwerpt.
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Twirl Academy zorgt 
voor kruisbestuiving

TC-lid Marij Voets analyseert de routine van Iris Sassen.

MAJORETTE/TWIRL VOORBESCHOUWING
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worden uitgenodigd om de dans- en twirllessen 
te leiden. Ook maken de deelnemers kennis met 
de nieuwste rolltechnieken en is er gelegenheid 
om de aanwezige TC-leden vragen te stellen. 
Met allerlei tips en adviezen worden de talenten 
klaargestoomd om tijdens de komende wedstrij-
den in topvorm aan de start te verschijnen. 
Het JTP is speciaal ontwikkeld om jonge 
twirltalenten in het land vanuit de basis te 
begeleiden naar een hoog niveau. De TC houdt 
de prestaties van de twirlers op de diverse wed-
strijden in het land nauwlettend in de gaten. 
Zodra ergens een talent opduikt, krijgt hij of zij 
een uitnodiging om deel te nemen aan de les-
sen van het JTP. “Het jeugdplan is opgezet om 
talenten te stimuleren en hen sneller te laten 
doorgroeien naar een hoger niveau”, legt Nata-
sja Schreuder van de TC uit. “Door de jeugd 
goed te begeleiden wordt de basis van twirlers 
die in potentie op termijn kunnen uitgroeien 
naar de top, breder. Op deze trainingsdagen 
zijn ook de docenten aanwezig. Zij krijgen hulp 
van de TC-leden om hun leerlingen zo goed 
mogelijk te kunnen begeleiden.”
Voor de al meer gevorderde junior en senior 
twirlers is het Top Twirl Plan (TTP) op poten 
gezet. Dit lesprogramma is bedoeld om twirlers op 
advance niveau voor te bereiden op het grote werk 
tijdens internationale wedstrijden. Natasja: “Bij 
deze categorie ligt het accent op het verbeteren van 
de techniek. Belangrijk is ook dat ze elkaar op deze 
dagen ontmoeten. Als ze zien hoe anderen vooruit-
gang boeken, raken ze zelf meer getriggerd.” 
Het JTP en TTP zijn onderdeel van de Twirl Aca-
demy. Het programma draait nog geen anderhalf 
jaar. Toch zijn de eerste resultaten al zichtbaar. 

Op internationale kampioenschappen scoorde 
Nederland aanmerkelijk meer podiumplaatsen 
dan voorheen. Vooral op technisch gebied is het 
niveau met sprongen vooruit gegaan. “Aan een 
techniek zoals de pop-up-roll, waarbij de baton 
met de ellenbogen tot roteren wordt gebracht, 
waagde zich voorheen slechts een enkeling. Nu 
zijn er al veel meer twirlers die deze moeilijke 
techniek in hun routine opnemen.”
Binnen beide plannen worden op jaarbasis tien 
lessen gegeven op diverse locaties in het land. 
De deelnemers moeten tenminste aan zes van 
de tien trainingen meedoen. Gemiddeld zijn 
iedere training veertig tot zestig twirlers van de 
partij. Marij Voets benadrukt nog eens dat bij 

de jeugd de begeleiding een essentieel onder-
deel is van het plan. “Als de basis niet goed is, 
komen ze ook niet verder. Dan blijven ze op een 
bepaald moment in niveau hangen. Dat is ook 
de reden dat we de docenten er nadrukkelijk 
bij betrekken. We maken hen verantwoordelijk 
voor de vorderingen van hun leerlingen. Ook 
bespreken we met hen wat kan en wat niet kan. 
Dat motiveert hen. Door de grote versnippering 
kwamen we voorheen van regio tot regio grote 
niveauverschillen tegen. Zo ontdekten we vaak te 
laat dat dingen verkeerd waren aangeleerd. Het 
is heel moeilijk om eenmaal fout aangeleerde 
technieken af te leren. Nu hebben we daar veel 
beter zicht op.”
De TC-leden merken verder op dat de trainings-
programma’s voor een kruisbestuiving zorgen 
binnen de diverse clubs. Deelnemers aan de 
trainingsdagen vervullen bij hun vereniging een 
voorbeeldfunctie. Clubgenoten trekken zich aan 
hen op. “Dat is ook de opzet van dit initiatief ”, 
zegt Marij. “We willen hiermee de hele sector 
triggeren. Daarom communiceren we tijdens 
deze dagen veel met de docenten. Zij moeten het 
uitdragen naar het werkveld.” 

Het KNMO-kernteam Majorette houdt zaterdag 

13 december het NK Majorette in sporthal De 

Slagen in Waalwijk. De NBTA houdt zaterdag 13 

en zondag 14 december in Topsportcentrum 

Almere het Runner-up Kampioenschap Twirl. In 

diezelfde locatie is zaterdag 10 en zondag 11 

januari het NK Twirl.

TC-lid Natasja Schreuder (rechts) adviseert docente Nina Lek bij de show van Roos den Beste.

Concentratie bij Chantal Verschoor van showgroep Liberté Barendrecht.
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Wie is Roel Jan Jongsma?
Getrouwd met Iris en vader van twee zonen 
die inmiddels ook heel veel plezier in muziek 
hebben. Gerben (12) speelt slagwerk en Aldert 
Jan (10) klarinet. Muziek neemt een belangrijke 
rol in in mijn leven. Als jongetje van 8 of 9 jaar 
sloeg ik met plastic kegels op lege waspoeder-
dozen. Op tv zag ik bij Toppop een optreden 
van het Electric Light Orchestra. Vooral de 
drummer sprak me enorm aan. Al vlug ging ik 
hem nadoen. Mijn vader stimuleerde dat en 
regelde bij de fanfare een instrument voor mij. 
Een oude bariton. Al snel bleek dat dat niet mijn 
ding was. Dan toch maar slagwerk, zullen mijn 
ouders gedacht hebben. Ik vind slagwerk nog 
steeds leuk. Het is prachtig om lekker te spelen. 
Mijn enthousiasme probeer ik in mijn werk als 
docent en dirigent over te brengen op leerlingen 
en muzikanten. Maar ik wil het ook zo goed mo-
gelijk doen en probeer de lat zo hoog mogelijk 
te leggen.

Hobby’s buiten de muziek?
Ik mag graag lezen. Helaas blijft dat wegens 
tijdgebrek beperkt tot in de vakanties. Ook 
zeilen vind ik leuk, voornamelijk passief. Lekker 
eten en een terrasje pikken zijn ook dingen die ik 
graag doe met mijn gezin.

Hoe ben je in de muziekwereld terechtge-
komen?
Al op jonge leeftijd ben ik besmet geraakt met 
het muziekvirus. In ons gezin werd veel muziek 

gemaakt en beluisterd. Mijn vader speelde bugel 
en was een fanatiek muzikant. Dat is overgesla-
gen op de kinderen. Mijn acht jaar oudere broer 
Oeds ging muziek studeren aan de voormalige 
Muziekpedagogische Akademie Leeuwarden. 
Dat leek mij ook erg leuk. Mijn vader nam me 
mee naar vele concerten, vooral van brassbands. 
Later ben ik daar ook in gaan spelen. In 1984 
ben ik zelf begonnen aan de MPA en lid gewor-
den van brassband De Bazuin Oenkerk. Daar 
heb ik erg veel geleerd. De gedrevenheid en het 
fanatisme binnen de brassbandwereld heb ik 
overgenomen. 

Hoe ben je uiteindelijk dirigent geworden?
Op het conservatorium mochten we om de 
beurt het slagwerkensemble leiden.
Dit werd erg gestimuleerd door mijn hoofdvak-
docent Gerard van der Kolk. Hij gaf ons ook 
les in ensembleleiding. Dat sprak me erg aan. 
Als muzikaal leider kun je zelf bepalen hoe het 
moet klinken. Dat ligt me wel. Ik ben tacteer- en 
dirigeerlessen gaan volgen bij Wim Dijkstra en 
later ook bij Klaas van der Woude, dirigent bij 
De Bazuin Oenkerk. Die zette mij gelijk voor het 
blok door mij de inspeelkoralen te laten dirige-
ren bij De Bazuin. Zeker omdat je dan ook nog 
voor je medemuzikanten moet gaan staan. Nou, 
dat heb ik geweten. Niets moeilijker dan een 
koraal dirigeren als beginnend dirigent. Ik had 
het zweet op mijn voorhoofd staan. Maar vond 
het wel te gek. Later ben ik hafabradirectie gaan 
studeren aan het Conservatorium in Groningen 

bij Tijmen Botma. Saillant detail is dat toen als 
bijvak de bariton weer om de hoek kwam kijken. 
Weliswaar in een grotere uitvoering als euphoni-
um, maar toch. Nu vond ik het wel leuk.

Wat trekt je aan in het vak van dirigent?
Wat ik al zei: het zelf kunnen bepalen hoe het 
gaat klinken. Je maakt het uiteindelijke product. 
De uitvoering is het resultaat van hoe jij het als 
dirigent voor ogen hebt. Dat geldt ook voor de 
samenstelling van een programma voor een con-
cert of concours. Ook het werken met mensen 
vind ik leuk. Ik heb nog steeds jeugdensembles 
onder mijn hoede. Ik geniet ervan om te zien 
hoe spelers in de loop van de jaren enorme voor-
uitgang boeken. Je begint met simpele muziek 
om het vervolgens steeds een beetje moeilijker 
te maken. Het is prachtig om die ontwikkeling 
mee te maken. Dat geldt natuurlijk ook voor 
mijn leerlingen bij de muziekscholen.

Had of heb je een voorbeeld?
Jazeker. Je kunt van veel mensen leren. Van Klaas 
van der Woude bijvoorbeeld hoe hij te allen tijde 
op welk niveau dan ook muziek maakt. Tijmen 
Botma om zijn techniek en duidelijkheid. En bij 
Erik Janssen hoe zijn club aan zijn dirigeerstok 
hangt. 

Belangrijkste wijze les van je docent? 
Tja, dat zijn er vele. Belangrijkste is misschien 
wel die van mijn vader: blijf muziek maken, 
maak er wat van. Muziek zit tussen de noten. Ik 

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

structeur uit de amateurmuziek. In deze aflevering gaat slagwerkdirigent Roel Jan 

Jongsma in op actuele ontwikkelingen in de slagwerksector.
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‘Slagwerkmuziek in 
al haar vormen heeft 
zeker toekomst’

SHOW MARS PERCUSSIE DE DIRIGENT
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moet mij dat zelf ook geregeld blijven zeggen, 
want ik ben geneigd om het eerst technisch voor 
elkaar te krijgen. Het ligt er ook aan wie of wat 
je dirigeert. Bij een slagwerkensemble werkt dat 
wel zo. De melodiespelers kijken veel naar de 
toetsen, wat logisch is natuurlijk. Bij een blaasor-
kest kun je sneller muziek gaan maken.

Naar welke slagwerkbezetting gaat je voor-
keur uit: gestemd, ongestemd of mix?
Mix. Na een half uur ongestemd verlang ik weer 
naar melodie. Maar ook een uitdagend werk 
voor ongestemd kan me aantrekken.

Mooiste compositie (voor concerterend 
slagwerkensemble)? 
Son Pendragon van Menno Bosgra. Er zijn 
natuurlijk veel mooie werken maar deze schiet 
mij als eerste te binnen. Son Pendragon hebben 
we gespeeld met Ommen in 2009 op het WMC. 
Een groot werk van bijna 20 minuten dat het 
leven van King Arthur beschrijft. Alles zit erin: 
heftige veldslagen, liefdesdrama’s, overwinnin-
gen en de uiteindelijke dood van de koning.

Grootste succes/hoogtepunt als dirigent?
Ik heb gelukkig al veel hoogtepunten mogen mee-
maken. Om er toch één te noemen: de tweede 
plaats op het WMC in 2009 met SDG Ommen. 
Alhoewel het op dat moment toch wel een teleur-
stelling was dat we niet wonnen. Ik ga ervan uit dat 
het grootste succes nog moet komen.

Concoursen of concerten?
Beide geven voldoening.

Concours, een noodzakelijk kwaad?
Nee, zeker niet. Ik vind het een ideaal middel om 
de zaak goed aan de praat te krijgen. Het niveau 
gaat absoluut omhoog. Je werkt met z’n allen aan 
een mooie uitvoering. Vooral bij mijn huidige 
club. De leden steken er enorm veel tijd in. Er ko-
men sectierepetities die ze vervolgens zelf gaan 
leiden. Extra lessen, try-outs noem maar op.

Er is momenteel een discussie gaande om 
de verplichte repertoria af te schaffen. Hoe 
sta jij hierin?
Wat dubbel. Enerzijds ben je als dirigent dan 
vrij in de keuze en dat is voor mezelf prettig. 
Anderzijds roept het de discussie op over het 
niveau van de werken en het programma in zijn 
geheel. Hoe je het ook wendt of keert, de jury 
gaat altijd de clubs met elkaar vergelijken op 
hun spel en de gespeelde werken. Het ene stuk 
is makkelijker dan het andere, dat is gewoon zo. 

PASPOORT:
Naam: Roel Jan Jongsma.

Geboortedatum: 7 april 1966.

Geboorteplaats: Nijega.  

Woonplaats: Drachten.

Instrument: slagwerk.

Muziekopleidingen: klassiek slagwerk, pauken, 

hafabradirectie en drums.

Begonnen bij: christelijke fanfare Jeduthun Opein-

de/Nijega.

Dirigent bij: A- en B-slagwerkensemble Soli Deo 

Gloria Ommen.

Overige functies/activiteiten: docent aan het CvK 

De Meldij Drachten, Ateliers Majeur Heerenveen/

Opsterland en muziekschool TacT Zwolle; jurylid 

bij podiumwedstrijden voor slagwerkensembles; 

slagwerker bij verschillende orkesten, bigbands en 

brassbands.

Roel Jan Jongsma won als lid van 

brassband De Bazuin Oenkerk het 

NBK 2014.
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Volgens mij is het idee van een concours met een 
verplicht werk voor alle deelnemers per divisie 
met daarnaast een aparte entertainmentwed-
strijd zo gek nog niet. Allemaal hetzelfde werk 
spelen is gewoon het eerlijkste. Wil je dat niet, 
dan doe je mee aan een entertainmentwedstrijd 
waar de keuze volledig vrij is. Zo zou de opzet 
van een bondsconcours wat mij betreft ook 
mogen worden.

Ook wordt gediscussieerd over de invoe-
ring van het One Word System bij (bonds)
wedstrijden voor slagwerkensembles. Hoe 
sta je hier tegenover?
Zou misschien best kunnen werken, maar dan 
moet het wel aangepast worden aan de slagwerk-
sector. Nu is het te veel gericht op showbands. 

Een van de beoordelingscriteria uit het 
One World System is General Effect (wat 
doet het met mij?). Hoe sta je tegenover de 
toepassing van zo’n subjectief element? 
Tja, jureren op dat gebied is altijd subjectief. 
Wat is muzikaliteit? Het feit dat er sowieso iets 
gebeurt qua interpretatie kan voldoende zijn. 
Maar het moet wel passen in de stijl van de mu-
ziek. Daarom ben ik ook tegen jureren zonder 
partituur. De partituur is leidend. Voor show ligt 
dat voor mijn gevoel toch anders.

Biedt het One Word System je meer muzi-
kale mogelijkheden?
Nee, op zich niet. Die heb ik nu ook. Wel kan 
hierdoor de nadruk op techniek minder worden 
en meer verlegd worden naar muzikaliteit. Hoe 
komt het over op het publiek? Wat is de impact? 
Daar voel ik wel voor. Ik kies overigens altijd 
voor muziek die leden en publiek aanspreekt.

Zou je voor een concours waarop het One 
Word System wordt toegepast een ander 
programma samenstellen dan voor een 
concours met de traditionele beoordeling? 
Nee, niet echt. Je moet gewoon een goed pro-
gramma samenstellen en dat muzikaal spelen. 

Je hebt tijdens het WMC 2013 met Om-
men al ervaring opgedaan met beoorde-
ling volgens het One World System. Was dit 
voor je gevoel anders dan een beoordeling 
volgens het traditionele systeem? 
We hebben met SDG Ommen daar rekening mee 
gehouden in ons optreden. Kreten als visuals, 
effecten en staging namen we mee. Dat staat alle-
maal in het reglement. Als je daar vervolgens niks 
meer van terug ziet in de beoordelingen en versla-

gen, dan kun je rustig spreken van een mislukking. 
Zo hoeft het wat mij betreft niet weer. Er is geju-
reerd als een gewoon concours. Waarom dan deze 
opzet? Je zult het systeem moeten aanpassen voor 
de podiumwedstrijden van slagwerkensembles of 
gewoon jureren zoals nu.

Er wordt ook gesproken over de invoering 
van een concertdivisie bij slagwerkensem-
bles. Wat is je mening hierover? 
Ben ik geen voorstander van. Zo groot is de 
sector nou ook weer niet. Hierdoor krijg je nog 
meer versplintering.

De muziek van de podiumslagwerkensem-
bles heeft de laatste decennia een enorme 
ontwikkeling doorgemaakt. Komt het einde 
van die ontwikkeling langzamerhand nog 
niet in zicht? 
Dat zou je wel haast denken, maar ik denk dat 
het nog wel even doorgaat. Je ziet steeds meer 
cross-overs. Ook het gebruik van elektronica 
neemt een vlucht. Binnenkort gaan we met SDG 
Ommen met een dj samenspelen.

Steeds meer slagwerkensembles presen-
teren als concert een theatraal totaalpro-
gramma. Ligt hier de toekomst van de 
slagwerkmuziek? 
Weet ik niet, zeker niet alleen dat. Maar je ziet 
wel dat de sector zoekt naar nieuwe wegen om de 
mensen te entertainen. Alleen wat werkjes achter 

elkaar spelen, is niet meer genoeg om mensen 
in de zaal te krijgen. Een beamer met beelden is 
al heel gewoon. Het valt of staat natuurlijk nog 
steeds met het boeiend brengen van muziek.

Zie je nog andere manieren waarop de 
slagwerksector de aantrekkingskracht op 
de jeugd kan verhogen? 
Je ziet bij de uitgebreide slagwerkensembles al 
een goede aantrekkingskracht. Daar zit de groei 
er wel in, in tegenstelling tot de meer ouderwetse 
drumbands. 
Ook de hafabrasector heeft last van teruglopende 
ledentallen. Je moet dus iets doen wat de jeugd 
aanspreekt. Wat ik eerder al noemde is het ge-
bruik van beats, elektronica, samples, noem maar 
op. Dat spreekt de jeugd wel aan. En er zijn toch 
ook nog genoeg jongeren die een groot concert-
werk eveneens waarderen. Het kan dus wel.

Hoe zie je de toekomst van de slagwerk-
muziek?
Ook deze sector heeft last van de crisis en dat 
kan nog best lang doorgaan. Er is minder geld 
voor vakmensen. Dat gaat op den duur een 
probleem worden en op een aantal plaatsen is 
het dat nu al. Er worden nog maar weinig nieuwe 
originele werken geschreven. Dat is jammer. 
Ook dat is vaak een kwestie van geld. Maar afge-
zien van deze problemen heeft slagwerkmuziek 
met al haar mogelijkheden en verschijningsvor-
men zeker toekomst.  
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De zon op deze warmste één november ooit is 
achter de horizon verdwenen. Op de Catharijne-
kade zien we in de verte een man en een vrouw 
vanuit de binnenstad het nieuwe muziekcentrum 
TivoliVredenburg naderen. Het blijken Jan (49) 
en Hester (41) Huisman te zijn. Het echtpaar uit 
Wognum is een weekendje uit. Genietend van een 
ijsje slentert het stel in een relaxt gangetje naar het 
hotel. “Of ze iets hebben met blaasmuziek”, houdt 
de verslaggever hen staande. “Helemaal niets”, 
antwoordt Jan. “Ik ken alleen dat liedje van die 
Limburger. Hoe heet hij ook weer? Het gaat over 
blaasmuziek.” “Gé Reinders met het lied Bloas-
muziek”, helpen we een handje. “Ja, dat is hem”, 
bevestigt Jan. “Ik heb hem ooit wel eens gezien. 
Dat was wel leuk.” Ook Hester heeft weinig affi-

niteit met blaasmuziek. “Een brassband roept bij 
mij het beeld op van een swingend orkest. Bij een 
harmonie of fanfare denk ik meer aan gezapige 
muziek.” Yes, we hebben beet: Jan en Hester zijn 
geslaagd voor de profielschets van proefkonijn 
voor dit experiment. 
Waar willen we met dit verhaal naar toe? De 
blaasmuziek is op zoek naar nieuw publiek. Je 
hoeft geen beleidsplan of onderzoeksrapport op 
te slaan of harmonieën, fanfares en brassbands 
krijgen het dringende advies om toch vooral 
de luiken te openen. Om het hoofd te kunnen 
bieden aan hedendaagse maatschappelijke ont-
wikkelingen zullen amateurmuziekverenigingen 
veel meer buiten de vier muren van hun eigen 
repetitielokaal moeten treden. Laten zien en ho-

ren wat ze in huis hebben. En niet maar telkens 
locaties opzoeken waar alleen leden van de eigen 
bloedgroep over de vloer komen. De verhuizing 
van de NBK van Groningen naar Utrecht was 
vooral bedoeld om een einde te maken aan de 
eeuwige discussie over de belabberde akoestiek 
van de Groningse MartiniPlaza. Maar nadruk-
kelijk ook met het idee om het evenement onder 
de aandacht te brengen van een breder publiek. 
Door naar Utrecht te verkassen hoopt de 
NBK-commissie de uitstraling van de titelstrijd 
een boost te kunnen geven. Nieuw publiek te 
trekken en meer publiciteit te genereren. Maar 
verhuizen naar een centraler gelegen en een 
meer aansprekende locatie biedt nog geen ga-
rantie om meteen bij Jeroen Pauw of Humberto 

Met de verhuizing naar Utrecht hoopt de organisatie van de Nederlandse Brassband Kampi-

oenschappen (NBK) een dubbelslag te slaan: betere akoestische omstandigheden en een 

breder publiek bereiken. Wat de geluidskwaliteit betreft is TivoliVredenburg een schot in de roos. 

Maar of veel Utrechtenaren gemerkt hebben dat de top van de Nederlandse brassbandwereld 

in de Domstad streed om de nationale titels? Uw verslaggever ging de straat op en klampte 

willekeurige voorbijgangers aan. “Welk beeld roept een brassband bij u op?”

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

Brassbands vieren 
hun eigen feestje

Het grote aandeel jongeren in de orkes-

ten valt buitenstaanders op.

BLAASMUZIEK REPORTAGE
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Tan te mogen aanschuiven. Daarvoor zul je toch 
vooral zelf de boer op moeten gaan. 
Utrecht bruist in dit stralende herfstweek-
einde. De zomerse temperaturen lokken veel 
Utrechtenaren naar buiten. Shoppers schuifelen 
hutjemutje door de straten van de binnenstad. 
Nog een keer zonder dikke winterjas door de 
stad flaneren. Overvolle winkelstraten. Drukbe-
zochte historische locaties. Gezellige terrasjes. 
Zonovergoten pleinen. De ideale setting om 
met spectaculaire openluchtoptredens reclame 
te maken voor de blaasmuziek. Een fantastisch 
decor om aan klantenbinding te doen. Maar nee 
hoor. Nergens is te zien dat de Domstad dezer 
dagen het epicentrum van de blaasmuziek is. 
Voor de vele brassbandsfreaks voegt de verhui-
zing naar Utrecht een extra dimensie toe aan de 
NBK. Heel wat Friezen en Groningers grijpen 
hun NBK-deelname aan om er een weekendje 
uit aan te koppelen. Recent onderzoek toont 
de economische waarde van kunst- en cultuur-
participatie aan. Cijfers waar je duizelig van 
wordt. Utrecht pikt daar een graantje van mee. 

Veel muzikanten uit het noorden hebben een 
hotelletje geboekt. In sommige restaurants is 
Fries de voertaal. Geen wonder dat Utrecht 
graag de muziekstad van Nederland wil zijn. “Dit 
is voor ons het leukste weekeinde van het jaar”, 
vertelt een stel vrouwelijke muzikanten van de 
Gereformeerde Brassband Groningen. Ook 
zij blijven een nachtje over. “Het leuke van de 
NBK is dat je één keer per jaar iedereen die in de 
brassbandwereld speelt tegenkomt. De sfeer is 
altijd geweldig.” 
Met de verhuizing naar Utrecht zal het twee-
daags evenement nog meer dan voorheen uit-
groeien naar een jaarlijkse reünie van koperbla-
zers uit het hele land. Niets mis mee, natuurlijk. 
Maar zo blijft het wel een feestje binnen het 
eigen territorium. De buitenwereld blijft versto-
ken van dit prachtige evenement. 
Dat brengt ons op het idee om zelf de straat op 
te gaan. We willen wel eens testen hoe mensen 

die nog nooit met deze muziek in aanraking 
zijn geweest, reageren als ze voor het eerst een 
brassband horen. Of het zoden aan de dijk zet als 
je mensen in aanraking brengt met blaasmuziek. 
We nodigen Hester en Jan uit om mee te gaan 
naar TivoliVredenburg om eens een band te be-
luisteren. “Ach, waarom niet”, luidt het antwoord. 
Terwijl we in de chillroom van het muziekcen-
trum wachten totdat we de concertzaal binnen 
mogen, valt Jan en Hester al meteen iets op. 
“Wat zijn hier veel jonge mensen bij betrokken”, 
concludeert het stel met verbazing. Dan gaat een 
lampje branden. “Bij het ontbijt in ons hotel zat 
een groep jongeren. We dachten eerst dat het 
sporters waren. Korfballers of zo. Maar nu weten 
we het: het zijn muzikanten. Ons viel op dat het 
een gezellige groep is die veel plezier met elkaar 
beleefde.” Bingo, die hebben we alvast binnen. 
Het beeld dat blaasmuziek vooral iets is voor 
mannen op leeftijd, hebben we bij ons testpanel 
alvast van het netvlies kunnen schrappen.
De deuren van de concertzaal zwaaien open. We 
kunnen naar binnen. We spreken van te voren 

met Jan en Hester af dat ze na 
afloop openhartig voor hun 
mening zullen uitkomen. Ze 
hoeven hun bevindingen niet 
mooier te kleuren alleen om 
de verslaggever een plezier 
te doen. Brassband Limburg 
betreedt het podium in de 
kampioensdivisie. Zwart 
kostuum en wit overhemd met 
vlinderdasje. Het klassieke 
concerttenue. Hester en Jan 
gaan er eens goed voor zitten. 

Dirigent Renato Meli weet het orkest in de 
bombastische opening van Journey of the Lone 
Wolf nog redelijk binnen de groene zone van 
de decibelmeter te houden. Maar voor mensen 
die voor het eerst met deze muziek in aanraking 
komen, is het muzikale gevecht van Béla Bartók 
allesbehalve een hapklare brok. De uitvoering 
levert na afloop dan ook gemengde gevoelens 
op. “Dat pompeuze hoeft voor mij niet”, merkt 
Jan op. “Poeh, dat is toch wel erg overweldigend.” 
Hester vult aan: “De zachtere passages vond ik 
wel erg mooi. Vooral het samenspel sprak me 
aan. Het lijkt wel alsof ze een verhaal vertellen. 
Echt knap, hoor.” Om hun mening nog beter 
te kunnen onderbouwen, wil het paar nog wel 
een kandidaat horen. Brassband De Wâldsang 
uit Buitenpost betreedt de arena. Fleurig tenue. 
Jonge bezetting. Meer meiden. Dat slaat aan. 
Het oog moet ook wat hebben, zo blijkt. Ook 
in muzikaal opzicht maken dirigent Rieks van 

der Velde en zijn muzikanten bij de van de straat 
geplukte publieksjury een betere indruk. Jan en 
Hester komen tot de slotconclusie. Nee, ze gaan 
morgen niet meteen het internet afstruinen om 
cd’s met brassbandmuziek te kopen. Daarvoor 
hebben ze ook te weinig affiniteit met klassie-
ke muziek. Toch is door het experiment hun 
beeld over de amateurmuziekwereld drastisch 
bijgesteld. “Het lijkt me ontzettend moeilijk 
om deze muziek te kunnen spelen. Ongelofelijk 
wat deze muzikanten presteren. Als je ook kijkt 
naar de blik in hun ogen, hoe geconcentreerd ze 
bezig zijn, dat is bijna topsport. Ik heb altijd al 
respect voor mensen die in hun vrije tijd ergens 
mee bezig zijn, maar voor deze muzikanten heb 
ik vooral ook veel bewondering gekregen. Het 
is ontzettend knap wat ze doen. En zo te zien 
hebben ze er veel plezier aan. Nee, als brassbands 
bij ons in Hoorn in het theater optreden, zullen 
we geen kaartjes kopen. Maar door in contact te 
komen met deze muziek zouden ouders met kin-
deren die interesse in muziek hebben, kunnen 
ontdekken dat er meer mogelijkheden zijn dan 
waar ze in eerste instantie wellicht aan denken.”
De NBK hadden met een aantrekkelijk randpro-
gramma de komst naar Utrecht extra luister bij 
kunnen zetten. De intermezzo’s voor de prijsuit-
reikingen met Steven Mead en Eric Vloeimans 
waren prachtig. Maar wel weer gericht op de 
eigen parochie. Misschien had voor dat geld ook 
een podium neergezet kunnen worden op een 
van die mooie plekjes in de binnenstad. Met wat 
publieksvriendelijke concerten van NBK-deel-
nemers had de blaasmuzieksector vast en zeker 
zieltjes kunnen winnen. Een gemiste kans. 
Misschien een ideetje voor 2015?  

‘ Wat zijn hier veel  
jonge mensen  
bij betrokken!’

Hester en Jan Huisman maken kennis met de 

brassbandwereld.
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EERSTE DIVISIE
The Son of Light
COMPONIST: Bertrand Moren. 
TIJDSDUUR: 13.30 min.
TOELICHTING: The Son of Light is geïnspi-
reerd op de Egyptische machthebber Ramses II 
die in 1296 voor Christus als farao aan de macht 
kwam. De hoogtepunten van het Egyptische rijk 
en het leven van Ramses II zijn de belangrijkste 
ingrediënten geweest voor Moren in deze vierdeli-
ge compositie. De compositie was verplicht werk 
in de tweede divisie tijdens de afgelopen NBK.
UITGEVER: Marc Reift.

Macbeth
COMPONIST: Peter Meechan.
TIJDSDUUR: 13.14 min.

TOELICHTING: Macbeth is in opdracht van de 
Scottish Brass Band Association geschreven voor 
de Scottish Open in 2007. De compositie haalt zijn 
inspiratie uit het gelijknamige toneelstuk van Sha-
kespeare. Portretten (van de drie heksen evenals 
Macbeth zelf), abstracties (de klaagzang) en scènes 
(strijd tussen Macbeth en Macduff) vormen de 
negen hoofdstukken van het stuk.
UITGEVER: Peter Meechan Music.
 

TWEEDE DIVISIE
Blazon
COMPONIST: Peter Graham.
TIJDSDUUR: 10.36 min.
TOELICHTING: Dit werk werd voor de 
honderdste verjaardag van de International Staff 

Band geschreven in 1991 en bevat vijf variaties 
rond het loflied Theodora. De hymne Let us with 
a gladsome mind wordt geassocieerd met deze 
compositie. Versie twee van het loflied begint 
met de zin Let us blaze his name abroad (We 
blazen zijn naam over de wereld), vandaar de 
titel Blazon (blazoen).
UITGEVER: Salvationist Publishing and 
 Supplies.  

Kingdom of Dragons
COMPONIST: Philip Harper.
TIJDSDUUR: 12.15 min.
TOELICHTING: De Kingdom of Dragons is 
vernoemd naar de provincie Gwent in South Wales, 
in de oudheid beter bekend als het Koninkrijk 
van Gwent en meer recentelijk de thuisbasis van 
rugbyteam Newport Gwent Dragons. Dit stuk 
werd in opdracht van de Gwent Music Service met 
financiering van Ty Cerdd van Music Centre Wales 
geschreven in het kader van de vijftigste verjaardag 
van de Gwent Youth Brass Band. Hoewel de mu-
ziek een doorlopend geheel is, wordt het verdeeld 
in vier verschillende secties, elk vertegenwoordigd 
door een van de unitaire autoriteiten die deel uit-
maken van de Provincie van Gwent. Dat zijn Mon-
mouthshire, een graafschap met een aantal oude 
kastelen; Blaenau Gwent, een historisch gebied met 
ijzer en kolenwinning; Torfaen, waar Pontypool 
Park een opvallende mijlpaal is; Newport, de groot-
ste stad in de regio. Het is een krachtige compositie 
met een grote variatie aan noten en een triomfante-
lijk en prachtig einde.
UITGEVER: Harper Music Publications. 

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. 

Tot slot de sectie brassband.

Klein repertorium voor 
brassbands 2015

Volledige lijst eerste divisie:
Titel Componist Uitgever Tijdsduur
Alhambra  Jan de Haan  De Haske Publications  12.00 
Macabre  Thomas Trachsel  Stormworks Europe  09.00 
The Cold Face  Bruce Fraser  Lomond Music  11.45 
Chivalry  Martin Ellerby  Studio Music  14.00 
Reformers  Philip Wilby  Kirklees Music  12.00 
Chameleon  Rob Goorhuis  Gobelin Music  16.00 
Within the Path of the Righteousness  Jonathan Bates  Kirklees Music  14.00 
Far Horizons; Sailing West  Philip Wilby  Kirklees Music  10.30 
The Son of Light  Bertrand Moren  Marc Reift  13.30 
Macbeth  Peter Meechan  Peter Meechan Music  13.14 

BLAASMUZIEK INFORMATIEF
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DERDE DIVISIE
Legenda Rumantscha
COMPONIST: Oliver Waespi. 
TIJDSDUUR: 11.06 min.
TOELICHTING: Zes Retroromaanse volks-
liederen afkomstig uit Graubünden, het grootste 
kanton van Zwitserland, liggen aan de basis 
van dit werk van Oliver Waespi. De componist 
citeerde deze melodieën bijna letterlijk en ver-
werkte ze in een rapsodie. Dit werk is ideaal voor 
een concert of wedstrijd en laat in het bijzonder 
toe aan uw orkestklank te werken. Legenda 
Rumantscha was verplicht werk in vierde divisie 
tijdens de afgelopen NBK. 
UITGEVER: Lucerne Music Edition. 

Thyellene 
COMPONIST: Kevin Houben.
TIJDSDUUR: 10.00 min.
TOELICHTING: Op 24 januari 1597 had 
op de Thielsche Heyde op het grondgebied van 
het in het zuiden van Turnhout gelegen dorpje 
Tielen een grote veldslag plaats om de stad in 
handen te krijgen. Prins Maurits van Nassau, 

aanvoerder van het leger der Noordelijke 
Nederlanden, bracht er een verpletterende ne-
derlaag toe aan graaf Varax, Bourgondisch veld-
heer in Spaanse dienst. Het was een veldslag 
die in militaire kringen heel wat opzien baarde: 
een Spaans leger van 5000 man werd eerst 
urenlang opgehouden door gedurfde prikacties 
van een vijftiental ruiters en een paar honderd 
voetknechten en werd vervolgens door amper 
duizend ruiters verslagen. Een nieuwe manier 
van bewapening bewees die dag zijn deugde-
lijkheid. De ruiters van de prins waren namelijk 
niet, zoals tot dan toe gebruikelijk was, met 
lansen gewapend, maar met zinkroeten, een 
soort heel lange pistolen of karabijnen. Eer de 
piekeniers van het Spaanse leger hun geduchte 
zes meter lange pieken konden vellen (schuin 
in de grond steken) tegen de aanstormende 
paarden, werden zij overhoop geschoten en 
omver gereden. Het gebied waar de slag plaats-
vond, is inmiddels geen heidegebied meer. Het 
is een dennenbos dat in de vorige eeuw werd 
aangelegd omwille van de nood aan hout in 
de vroegere Limburgse steenkoolmijnen. Het 
bos is nu deels militair domein van het Derde 

Bataljon Para en deels natuurgebied De Waal 
en is niet toegankelijk voor het publiek
UITGEVER: Scherzando.

VIERDE DIVISIE
A Nordic Trilogy
COMPONIST: Darrol Barry.
TIJDSDUUR: 11.15 min.
TOELICHTING: De componist over dit werk: 
“Ik ben altijd geïnteresseerd geweest in de Noorse 
mythologie. Toen mijn voormalig student en 
goede vriend Marc Owen (zelf een goede com-
ponist) me het boek Viking Myths and Legends 
gaf besloot ik om een stuk op basis van dit boek 
te componeren. Ik had heel duidelijke beelden in 
mijn gedachte, evenals de namen van de delen.”
1. The Longboats: Het zien naderen van de 
Viking-sloepen was al genoeg om angst in de 
harten van zelfs de moedigste krijgers te doen 
sluipen. Het deel opent met het hoofdthema op 
hoorns en baritons dat vervolgens wordt overge-
nomen door de cornetten met begeleiding van 
de band. Dit thema blijft ongewijzigd, maar de 
begeleidingen variëren gedurende het stuk. Een 
contrasterend centraal thema is te horen via de 
bugel en vervolgens de bassen. Het hoofdthema 
keert terug en dit gedeelte eindigt krachtig.
2. Hymne to Odin: Dit gedeelte opent rustig met 
een belangrijke rol voor de pauken. Het hoofdthe-
ma wordt opgeluisterd door de solotrombones 
waarbij de eerste twee noten de naam Odin 
aangeven. Dit wordt dan overgenomen door de 
solobugel tegen gedempte cornetten en trom-
bones. De solocornet komt met een nieuw thema 
en wordt vergezeld door de sopraancornet in een 
duet. De muziek bouwt aan een reprise van het 
hoofdthema en sterft weg met de pauken.
3. Perilous Voyages Remembrance: De Vikingen 

Volledige lijst tweede divisie:
Titel Componist Uitgever Tijdsduur
Atlantis  Harrie Janssen  Gobelin Music  16.30 
Cap Hoorn  Mario Bürki  Musikverlag Frank  12.30 
Penlee  Simon Dobson  Faber Music  13.30 
This Happy Island  Gareth Wood  Smith & Co  10.30 
Four Sketches  Simon Dobson  Faber Music  12.00 
Purcell Variations  Kenneth Downie  Egon Publications  14.40 
Rhapsody on a theme by Purcell  Kevin Norbury  Salvationist Publishing and Supplies  09.00 
Rejoice, the Lord is King  Kenneth Downie  Salvationist Publishing and Supplies  11.23
Blazon  Peter Graham  Salvationist Publishing and Supplies  10.36 
Kingdom of Dragons  Philip Harper  Harper Music Publications   12.15 

Volledige lijst derde divisie:
Titel Componist Uitgever Tijdsduur
Contrasts  Darrol Barry  Studio Music  09.00 
Darkness Visible  Richard Grantham  Lake Music  12.50 
Rembrandt  Rodney Newton  North Music Holland  11.45 
Symphonic Contrasts  Etienne Craussaz  Beriato Music  09.00 
Evolutions  Philip Sparke  Anglo Music  12.30 
Kefas  Rob Goorhuis  Gobelin Music  11.00 
Graces of Love  Oliver Waespi  Beriato Music  11.20 
Variations on Laudate Dominum  Edward Gregson  Salvationist Publishing and Supplies  11.08 
Legenda Rumantscha  Oliver Waespi  Lucerne Music Edition  11.06 
Thyellene  Kevin Houben  Scherzando   10.00 

Darrol Barry.
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waren grote ontdekkingsreizigers over nog niet in 
kaart gebrachte wateren tot aan Noord-Amerika 
toe. Dit deel heeft geen uitgebreide melodie, maar 
bevat verschillende motieven. Met veel drama 
maar ook met rustige momenten ter bezinking.
4. Remembrance: Volgens de Noorse mythologie 
was het voor een Viking eervol om te sterven in 
de strijd en dan toe te treden bij zijn broeders 
in Valhalla. Dit gedeelte omvat een uitgebreide 
melodie voor de solocornet, die wordt overge-
nomen door de volledige band. De trombones 
heffen vervolgens de Hymne to Odin aan waarna 
het hoofdthema uit het eerste deel wordt ingezet 
met een krachtige begeleiding.
UITGEVER: Obrasso.

Newton Wood Suite
COMPONIST: Dan Price.
TIJDSDUUR: 9.45 min.
TOELICHTING: Newton Wood Suite is een 
reeks van drie muzikale schetsen geïnspireerd op 
drie geografische locaties en historische periodes 
in het leven van de Engelse ingenieur Daniel 
Adamson. Adamson, oorspronkelijk afkomstig 
uit het noordoosten van Engeland, verhuisde na 
de voltooiing van zijn technische stage naar Stock-
port. In 1851 richtte hij voor zichzelf een klein 
ijzerbewerkingsbedrijf in Newton op , tussen 
Hyde en Duckinfield . In de loop van zijn leven 
heeft hij een grote rol gespeeld in de industriële 
ontwikkeling van de regio Manchester. Adamson 
was een groot voorstander, financier en voorzitter 
van het Manchester Ship Canal-project. Dit werk 
werd in 2013 geschreven voor harmonieorkest 
bij gelegenheid van het 125-jarig jubileum van de 
Adamson Military Band. Daniel Adamson onder-
steunde dit orkest vanaf het jaar van oprichting. 

Het werk is bedacht als een complete orkestuit-
voering, hoewel de individuele passages ook 
uitgevoerd kunnen worden door solisten.
UITGEVER: Yewden Music.

VIJFDE DIVISIE
The Rising Generation
COMPONIST: Edrich Siebert. 
TIJDSDUUR: 7.30 min.
TOELICHTING: Onbekend.
UITGEVER: Boosey and Hawkes.

Bliss
COMPONIST: Jacob de Haan. 
TIJDSDUUR: 6.40 min.
TOELICHTING: Het Engelse woord ‘bliss’ be-
tekent heerlijkheid of zaligheid. De titel is ontleend 
aan de oorsprong van het Noord-Brabantse dorp 
Dussen, dat bestaat uit drie voormalige ‘heerlijk-
heden’ (landgoederen): Munsterkerk, Muilkerk 
en Heer Aartswaarde. Het werk omvat een drietal 
impressies. Het eerste deel schetst het verleden en 
het heden van Dussen. Het verleden komt tot uiting 

in de ‘klassieke’ inleiding, het heden in het snellere 
en meer dynamische vervolg. Dat de geschiedenis 
altijd een rol blijft spelen, blijkt uit het slot van dit 
deel, waarin het beginthema geïntegreerd wordt 
in het tempo van het heden. In het tweede deel 
weerklinken het riviertje de Dusse en het kasteel, 
twee karakteristieke elementen van Dussen. Het 
stromen van het water is hoorbaar in de trillers van 
de saxofoons, gecombineerd met het klokkenspel 
en de bar chimes. Tegelijkertijd is er een lyrische 
melodie te horen, die zacht begint en steeds 
sterker wordt, tot het gehele orkest speelt. Op het 
hoogtepunt gaat deze melodie over in een muzi-
kale weerspiegeling van het kasteel, dat ook een 
vooraanstaande rol speelt in de ‘heerlijkheid’ van 
Dussen. Vanuit de statigheid van het kasteel eindigt 
dit deel zoals het is begonnen: met het kabbelende 
riviertje in de verte. Het derde deel schetst de cultu-
rele, sportieve en zakelijke levendigheid onder de 
Dussense bevolking, vertaald in een staccatothema 
afgewisseld met verrassende ritmische wendin-
gen. In het slot van dit deel komt het beginthema 
terug, om te benadrukken dat Dussen zonder zijn 
geschiedenis Dussen niet zou zijn.
UITGEVER: De Haske Publications.

Volledige lijst vierde divisie:
Titel Componist Uitgever Tijdsduur
Bellum Belgicum  Rieks van der Velde  Lake Music  08.15 
Dance Music  Bruce Fraser  Lomond Music  07.30 
La Viuda Negra  Carl Wittrock  Gobelin Music  11.00 
Triptych  Oliver Waespi  Molenaar Edition  07.46 
Olympus  Philip Harper  Harper Music Publications  11.30 
St. Michaels Mount  Eric Ball  Smith & Co  09.20 
Amaranth  Ray Steadman-Allen  Winwood Music  10.00 
Devon Fantasy  Eric Ball  Smith & Co  10.00 
A Nordic Trilogy  Darrol Barry  Obrasso  11.15 
Newton Wood Suite  Dan Price  Yewden Music  09.45 

Volledige lijst vijfde divisie:
Titel Componist Uitgever Tijdsduur
Fincastle Overture  Jan Bosveld  Gobelin Music  06.00 
High Flyers  Andrew Mackereth  Gobelin Music  08.30 
Masurische Suite  Kurt Georg Widorski  Obrasso Verlag  06.30 
The Baron of Dedem  Carl Wittrock  Gobelin Music  08.00 
Admiral Spirit  Timothy Travis  Gobelin Music  06.20 
Three Bagatelles  André Waignein  Scherzando  05.30 
Folklore for Band  Jim Andy Caudill  De Haske Publications  05.30 
Columbus  Rob Goorhuis  Gobelin Music  09.00
The Rising Generation  Edrich Siebert  Boosey and Hawkes   07.30 
Bliss  Jacob de Haan  De Haske Publications  06.40 

Kevin Houben.
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Naam: 
Jamila Robbeson.

Leeftijd: 
17 jaar.

Geboorteplaats: 
Roosendaal.

Woonplaats: 
Rucphen.

School: 
Norbertuscollege Roosendaal.

Studierichting: 
Gymnasium 6.

Majorette-/twirlvereniging (en): 
Mobilé Bosschenhoofd en The Rainbows 
Roosendaal.

Sinds wanneer ben je majorette? 
Ik doe al vanaf mijn zesde aan majorette en vijf 
jaar geleden ben ik begonnen met twirlen.

Hoe ben je bij de majorettevereniging 
gekomen?
Toen ik op de basisschool zat, volgden al enkele 
van mijn vriendinnen majorettelessen en na een 
tijdje ben ik een keer met ze meegegaan naar een 
training. Ik vond dat toen zo leuk en gezellig dat 
ik lid ben geworden van de vereniging.

Wat is het leuke hieraan?
Het leuke, maar vooral ook het uitdagende aan 
deze sport, is de combinatie van dans en twirl. 
Niet alleen je baton is erg belangrijk, maar ook 
sprongkracht, lenigheid en muzikaliteit. 

Behaalde successen als majorette: 
Ik ben meerdere keren Nederlands kampioen 
geworden, zowel in groepsverband als solistisch 
en met de groep hebben we ook verschillende 
podiumplekken behaald op Europese kampi-
oenschappen. Als solist ben ik in 2013 Europees 
kampioen geworden in Noorwegen. Dit jaar ben 
ik tweede geworden.

Grootste succes:
Uiteraard mijn Europese titel. Als majorette is 

dit de hoogst haalbare titel in mijn categorie.

Hoeveel train je per week?
Ongeveer 6 à 7 uur in de week.

Waar bestaat een training uit? 
Mijn trainingen bestaan uit het oefenen van 
batontechnieken zoals tricks, rolls en contact-
materiaal, danstechnieken, sprongkracht en 
lenigheid. Daarnaast oefen ik mijn routines.

Hoe komt een routine tot stand? Maak je 
zelf je eigen choreografieën? 
Als eerste wordt muziek uitgezocht waarbij 
verschillende ideeën opkomen. Door goed te 
luisteren naar de muziek kun je de accenten van 
de muziek vervolgens in je choreografie plaat-
sen. Mijn trainster Wilma Dirken en ik maken 
altijd samen mijn choreografieën.

Kies je je eigen muziek? 
Nee, de muziek kies ik ook samen met mijn 
trainster.

Heb je een bepaalde voorkeur voor de 

In de rubriek Chillen met … babbelt Klankwijzer met een jongere die vanwege 

een opvallende prestatie of een bijzonder verhaal in het nieuws kwam. In deze 

editie majorette Jamila Robbeson uit Rucphen. Zij legde tijdens de Europese 

kampioenschappen voor majorettes in Slavonski Brod (Kroatië) beslag op de 

zilveren medaille in de categorie Junior Solo Accessorie.

SAMENSTELLING: ONZE REDACTIE • FOTO’S: ANDRÉ KIL/FV MEDIA PRODUCTIES

‘Mensen krijgen 
een verkeerd beeld 
van deze sport’

MUZIEKHONK CHILLEN MET…
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begeleidende muziek?
Ik houd van muziek die je zo erg pakt dat al je 
gedachten verdwijnen waardoor je helemaal op 
kunt gaan in de muziek. 

Welke muziek heb je zoal gebruikt?
De laatste jaren heb ik onder andere gedanst op 
Mozart and Madness van Savatage en Introducto-
ry Movement en Already Gone van Yann Tiersen.

Heb je een bepaalde specialisatie? 
Mijn specialiteit is solo accessorie. Dit is een 
onderdeel waarbij je niet alleen met je baton 
maar ook met andere attributen werkt. In deze 
categorie heb ik ook mijn Europese titel behaald. 
Na het EK in Kroatië ben ik gestopt met dit 
onderdeel omdat ik me wil richten op mijn 
twirlcarrière. 

De buitenwereld heeft vaak een bepaald 
clichébeeld van majorettes. Merk jij dat in 
jouw omgeving/vriendenkring ook?
Af en toe merk ik dit wel, maar al mijn vriendin-
nen weten hoe hard ik train en hoeveel ik voor 
mijn sport moet laten. Zij hebben dit clichébeeld 

dus gelukkig niet.

Wat is het meest gehoorde vooroordeel?
Dat wij altijd voor de fanfare lopen.

Hoe leg je uit dat majorette heel iets an-
ders is dan voor een muziekkorps lopen?
Ik vertel dan dat majorette en twirlen echte spor-
ten zijn met wedstrijden en kampioenschappen. 
Wanneer ze dit horen, begrijpen ze meestal wel 
dat het niet meer is wat het vroeger was.

Wanneer op tv majorettes te zien zijn, zijn 
het juist beelden waar van alles mis gaat. 
Valt je dat ook op?
Ja, dat klopt. Maar dat is natuurlijk om de kijkcij-
fers van het desbetreffende programma op peil 
te houden. 

Wat vind je daarvan?
Ik vind dat heel jammer, omdat mensen 
zo een heel verkeerd beeld krijgen van de 
sport. 

Je bent ook trainster. Wat is het leuke 

hiervan?
Het leukste van trainster zijn is dat jij een rol 
speelt in de vooruitgang die een kind maakt. 
Ook kun je kinderen altijd nieuwe dingen 
aanleren.

Wat wil je bereiken als majorette?
Als majorette heb ik het hoogst haalbare eigen-
lijk al behaald, maar ik zou als twirler nog heel 
graag meer willen bereiken.

Hobby’s buiten de muziek:
Ik hou ontzettend van ballet en moderne dans en 
tot voor kort deed ik dit ook graag in mijn vrije 
tijd. Helaas heb ik daar nu in mijn examenjaar 
geen tijd meer voor.

Verdere activiteiten/interesses:
Ik ga graag op wintersport en verder vind ik 
het erg leuk om te reizen en nieuwe steden te 
bezoeken. 
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De regeling komt in de kern op het volgende 
neer. Voor een bedrag van 2,59 euro per lid per 
jaar mag een orkest kopieën van bladmuziek 
maken van werken die de vereniging heeft 
aangeschaft, voor de volgende vier doelen: (1) 
om muzikanten die na aanschaf van het werk lid 
zijn geworden van een partij te voorzien (mits 
niet te veel leden en mits er daarna bij nieuwe 
werken wel een volledige set wordt aange-
schaft), (2) om aantekeningen op te maken, (3) 
om beschadigde of zoekgeraakte exemplaren 
te vervangen en (4) om originele partijen te 
vergroten of te verkleinen. Deze kopieën mo-
gen uitsluitend voor de eigen activiteiten van 
het orkest worden gebruikt en moeten worden 
vernietigd zodra de licentie afloopt. 

Mede gelet op alle reacties die ik naar aanleiding 
van eerdere bijdragen in dit blad heb ontvangen, 
denk ik dat een kopieerregeling in een praktijkbe-
hoefte voorziet. Deze regeling roept echter toch wel 
veel vragen op. 
Meest opvallend is wellicht nog wel dat de regeling 
alleen bedoeld is voor nieuw aangeschafte werken. 
De licentie staat het niet toe dat kopieën worden 
gemaakt van gehuurde of geleende werken. Van 
geleende/gehuurde muziek mogen nog steeds 
geen kopieën worden gemaakt.
Een ander punt is dat de regeling alleen van toepas-
sing is op het Stemra-repertoire. Wat dat repertoire 
precies is, is alleen op aanvraag beschikbaar. Na-
vraag bij Buma/Stemra leert dat dit repertoire van 
jaar tot jaar kan verschillen. Mijn eerste indruk is 
dat diverse (buitenlandse) uitgeverijen hierop niet 
staan vermeld. Dat betekent dus dat bij het maken 
van iedere kopie eerst gecheckt moet worden of 
de uitgever op de actuele Stemra-lijst staat. Niet 
bepaald praktisch. 
Verder is opvallend dat de regeling alleen bedoeld 
is voor papieren reproducties. In een tijd waarin 
steeds meer muzikanten spelen vanaf de tablet, 
gaat deze regeling nog steeds uit van een papieren 
werkelijkheid. Het wordt nog gekker wanneer je 
bedenkt dat de regeling ook van toepassing is op 
digitaal aangeschafte bladmuziek: het originele 
bestand mag je dus van een tablet spelen, maar het 
lager bijgekomen lid moet per se van papier spelen. 
Ook valt op dat werken niet mogen worden 
bewerkt. Er zijn echter legio orkesten waarbij de 
bezetting niet aansluit bij de standaardbezetting 
van een partituur (bijvoorbeeld omdat een lid in 
een ongewone toonsoort/muzieksleutel leest). De 
uitgever voorziet - heel begrijpelijk - lang niet altijd 

in dergelijke ‘exotische’ partijen. De vereniging ziet 
zich aldus gedwongen een bestaande partij te trans-
poneren. Dat is strikt genomen een auteursrech-
tinbreuk, terwijl het een betrekkelijk onschuldige 
handeling is. Het is wat mij betreft een gemiste kans 
dat de regeling niet voorziet in dergelijke ‘transpo-
neringsbewerkingen’. 
Een rare bepaling vind ik de verplichting om op een 
kopie een copyrightnotice te moeten vermelden 
conform een bepaald stramien. Het is mij volstrekt 
onduidelijk waarom deze verplichting bij de vereni-
ging wordt neergelegd. De uitgevers zouden deze 
tekst immers op het originele exemplaar kunnen 
zetten. De tekst komt daarmee vanzelf bij iedere 
kopie op het gekopieerde exemplaar te staan.
Zo kan ik nog wel even doorgaan.  Het geheel over-
ziend vind ik de regeling een goed initiatief, maar 
met veel te veel ‘mitsen en maren’. Een gemiste kans, 
want volgens mij zijn er best muziekverenigingen 
bereid - op redelijke voorwaarden - te betalen voor 
kopieën van bladmuziek. Pakt de KNMO deze 
handschoen op? 

Scans en kopieën maken van bladmuziek mag alleen met toestemming van 

de rechthebbende. Een lezer wees me echter op de regeling ‘Additioneel 

 kopiëren bladmuziek’ van Buma/Stemra. Is dit de oplossing voor de praktijk? 

Een korte analyse.

TEKST: MARK JANSEN

Mitsen en maren 
bij legaal kopiëren 

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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De internationale vakjury noemde Vleeshouwers 
“een veelzijdig artiest met een ongelofelijke tech-
niek en een unieke performer”. In een deelnemers-
veld van 23 geselecteerde toptalenten uit de hele 
wereld bleef de geboren Limburger de Amerikanen 
Brandon Ilaw en Matthew Penland voor. TROMP 
International Percussion Competition is het enige 
internationale slagwerkconcours. De finalisten 
speelden, naast een solowerk naar eigen keuze, elk 
een uitvoering van Tapdance van Louis Andriessen 
met Asko|Schönberg. Deze nieuwe compositie met 
slagwerk in de hoofdrol werd mede in opdracht van 
TROMP geschreven. Vleeshouwers won geldprij-
zen van in totaal 20.000 euro. 

Naast geldprijzen biedt TROMP haar laureaten 

Een opmerkelijke prestatie van een in de amateurmuziek opgegroeide muzikant. Dominique 

Vleeshouwers is vorige maand de onbetwiste winnaar geworden van het TROMP-concours 2014. 

De bij harmonie Van ’t Heilig Hart uit Altweerterheide begonnen slagwerker won de juryprijs, de 

publieksprijs en de persprijs.

TEKST: ONZE REDACTIE - FOTO: CLAUDIA HANSEN

Dominique Vleeshouwers  
wint TROMP 2014

een uitgebreid programma met optreedmo-
gelijkheden in binnen- en buitenland. Zo staat 
Vleeshouwers in januari in een programma 
rond hedendaagse Amerikaanse muziek met 
Asko|Schönberg en Maarten van Rossem. 

Dominique Vleeshouwers (Weert 1992) studeer-
de vorig jaar cum laude af aan het Conservatorium 
van Amsterdam. Naast slagwerk bij onder andere 
het Nederlands Blazers Ensemble, het Mallet Col-
lective Amsterdam en de Radio Kamer Filharmo-
nie speelt hij wereldmuziek bij diverse ensembles. 
Hij is actief betrokken bij tal van projecten en leraar 
in de Jong Talentklas Percussion Friends.  

Meer informatie: www.tromppercussion.nl.

FLOWER PRODUCTIONS WENST U EEN FANTASTISCH 2015

INFORMEER NAAR HET CONCEPT VOOR EEN UITVOERING MET UW KOOR, ORKEST OF BIG BAND
075-6161307   0627092912    INFO@MARGRIETESHUIJS.NL    FACEBOOK.COM/AWARMANDWHITECHRISTMAS

A WARM AND WHITE CHRISTMAS

UW KERSTCONCERT IN 2015
MET GASTOPTREDENS VAN
MARGRIET ESHUIJS & MAARTEN PETERS

SHOW MARS PERCUSSIE NIEUWS
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NBK Utrecht
DATUM: Zaterdag 1 en zondag 2 november.
LOCATIE: Utrecht, TivoliVredenburg.
KAMPIOENSDIVISIE: 1. De Bazuin Oenkerk, 95 pt; 2. Amsterdam 
Brass, 93 pt; 3. De Wâldsang Buitenpost; 92 pt; 4. Brassband Limburg, 91 
pt; 5. Provinciale Brassband Groningen, 90 pt; 6. Soli Brass Leeuwarden, 
89 pt; 7. Altena Brass Andel, 88 pt; 8. Brassband Rijnmond, 87 pt; 9. Brass-
band Schoonhoven A, 86 pt. 
EERSTE DIVISIE: 1. De Spijkerpakkenband Bekkeveen, 94 pt; 2. Oe-
fening en Uitspanning Wijk en Aalburg, 93 pt; 3. Excelsior Zalk, 90 pt; 4. 
Brassband Breukelen, 89 pt; 5. Kunst naar Kracht De Goorn, 88 pt; 6. Pro 
Rege Heerenveen, 87 pt.
TWEEDE DIVISIE: 1. De Bazuin B Oenkerk, 90 pt; 2. Martini Bras-
sband Groningen, 88 pt; 3. Brassband Amersfoort, 87 pt; 4. Brassband 
Schoonhoven B, 86 pt; 5. Excelsior Ferwert, 85 pt; 6. De Lofklank Ureterp, 
84 pt; 7. Euphonia Wolvega, 83 pt; 8. David Zwolle, 81 pt.
DERDE DIVISIE: 1. Constantijn Huygens Appingedam, 95 pt; 2. 
Gereformeerde Brassband Groningen, 93 pt; 3. Gloria Deï Gerkeskloos-
ter/Stroobos, 92.5 pt; 4. De Nije Bazún Britsum, 90 pt; 5. Looft den Heer 
Beetgumermolen, 89 pt; 6. Blaast de Bazuin Surhuisterveen, 88 pt; 7. Bras-
sband Apollo Grou, 87.5 pt; 8. Greidebrass Greidhoeke, 87 pt; 9. Soli Deo 
Gloria Blije, 86 pt; 10. Kunst en Vriendschap Meeuwen, 85 pt; 11. Backum 
Brass Castricum, 84 pt; 12. De Bazuin Ureterp, 82 pt; 13. Brassband Ho-
sannah Leeuwarden, 81 pt. 
VIERDE DIVISIE: 1. Immanuël Eemsmond, 92 pt; 2. Halleluja Me-
naam, 90 pt; 3. UDI Oosternijkerk, 88 pt; 4. Felison Brass Velsen-Noord, 
87 pt; 5. Concordia Wânswert, 86 pt; 6. Ere Zij God Damwoude, 85 pt; 7. 
Euphonia Ternaard, 84 pt; 8. Soli Deo Gloria Rinsumageast, 83 pt.

SMP-concours Schiedam
DATUM: Zaterdag 1 november.
LOCATIE: Schiedam, Sporthal Margriet.

SLAGWERKORPSEN
VIERDE DIVISIE: mars/concert: De Woudklappers Hoogwoud, 
81,08 pt, 1e prijs; mars: De Eendracht Aalten, 82,89 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: mars/concert: De Saen Zaandijk, 82,7 pt, 1e prijs; 
L’Union Born, 87,28 pt, 1e prijs; St. Jeanne D’Arc Noordwijkerhout, 84,22 pt, 
1e prijs; mars: De Harmonie Doorn, 87,33 pt, 1e prijs; Hasselts Fanfare Has-
selt, 80 pt, 1e prijs; Harmonie Slikkerveer Ridderkerk, 90 pt, 1e prijs met lof.
BLAASKORPSEN
TWEEDE DIVISIE: mars: Duindorp Den Haag, 83,78 pt, 1e prijs; Arn-
hems Trompetterkorps, 85,33 pt, 1e prijs; Helders Jachthoornkorps Den 
Helder, 80 pt, 1e prijs; mars/concert: Door Kunst Verkregen Nieuwer-
kerk aan den IJssel, 82,33 pt, 1e prijs; CMH Menaldum, 82,39 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: mars/concert: Prinses Margriet Rouveen/Stap-
horst, 82,92 pt, 1e prijs; Oranje Minnertsga, 87,06 pt, 1e prijs; Laurentius 
Voorschoten, 91,11 pt, 1e prijs met lof; Excelsior Delft, 87,75 pt, 1e prijs; 
concert: Helders Jachthoornkorps Den Helder, 76 pt, 2e prijs.

Concertwedstrijd ZMB
DATUM: Zaterdag 1 november.
LOCATIE: Terneuzen, Scheldetheater.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Nooit Gedacht Graauw, 78,5 pt, 2e prijs. 
VIERDE DIVISIE: harmonie: Ons Genoegen Vlissingen, 80,09 pt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: harmonie: Voorwaarts Koudekerke, 83,25 pt, 1e prijs; 
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Concordia Tholen, 79,17 pt, 2e prijs; 
brassband: Brassband en Jeugdbrassband Middelburg, 80,17 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Vlijt en Volharding Oost-Souburg, 86,5 pt; 
1e prijs Excelsior IJsselstein, 80 pt, 1e prijs.
 

Concertconcours MNHU
DATUM: Zaterdag 8 november. 
LOCATIE: Zaandam, Zaantheater.

Uitslagen concoursen
en kampioenswedstrijden

De 127 jaar oude fanfare Euphonia Goes behaalde in Zaandam een eerste prijs.

De uitslagen van landelijke kampioenswedstrijden en KNMO-bondsconcoursen tot en met het 

weekend van 22 en 23 november.

ALGEMEEN UITSLAGEN
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INTRODUCTIEDIVISIE LICHTE MUZIEK: harmonie: Excelsior 
Bolnes, advies: vierde divisie.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Kunst en Vriendschap Maurik, 86,17 pt, 
1e prijs met promotie; Crescendo Noordwijk, 80,92 pt, 1e prijs; fanfare: 
Sursum Corda Andijk, 81,75 pt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: FANFARE: Erato Spanbroek, 76,75 pt, 2e prijs; 
Apollo Goedereede, 80,67 pt, 1e prijs; Accelerando Sint Annaland, 80,00 
pt, 1e prijs, Us Ideael Nieuw Leven Echten, 83,92 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: FANFARE: Euphonia Goes, 87,83 pt, 1e prijs; har-
monie: Juliana Klaaswaal, 88,59 pt, 1e prijs; Gruno’s Postharmonie Gronin-
gen, 85,09 pt, 1e prijs; OBK Zeist, 90,00 pt, 1e prijs met onderscheiding.
 

Podiumconcours MGD
DATUM: Zaterdag 8 november.
LOCATIE: Beilen, Drenthehal.
VIERDE DIVISIE: Vriezenveense Harmonie B, 80,17 pt, 1e prijs; David 
Oosterwolde, 87,00 pt, 1e prijs met promotie.
DERDE DIVISIE: Sint Jan Kilder, 90,59 pt, 1e prijs met promotie en 
onderscheiding. 
TWEEDE DIVISIE: De Woudklank Grootegast, 82,25 pt, 1e prijs; Cres-
cendo Ommen, 73,92 pt, 2e prijs; Concordia Sibculo, 77,08 pt, 2e prijs; 
Sint Caecilia Geesteren, 76,92 pt, 2e prijs.
EERSTE DIVISIE: Elspeets Fanfare, 90,84 pt, 1e prijs met onderscheiding; 
Wilhelmina Bedum, 92,84 pt, 1e prijs met onderscheiding; Vriezenveense 
Harmonie A, 88,08 pt, 1e prijs; Excelsior Winterswijk, 85,50 pt, 1e prijs.

Concertconcours Enschede
DATUM: Zaterdag 15 november.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Levenslust Fleringen, 78,09 pt, 2e prijs; har-
monie: Twentse Politie Kapel Enschede, 88,50 pt, 1e prijs met promotie; 
Crescendo Rekken, 85,25 pt, 1e prijs met promotie.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Fanfare Oerterp Ureterp, 81,58 pt, 1e prijs 
; harmonie: Sint Agatha Harreveld, 83,08 pt, 1e prijs; Sint Caecilia Door-
nenburg, 81,00 pt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: De Harmonie Vroomshoop, 84,08 pt, 1e 
prijs; Sint Caecilia Saasveld, 88,92 pt, 1e prijs met promotie.
TWEEDE DIVISIE: harmonie: Muziekvereniging Klarenbeek, 82,83 
pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: De Eendracht Aalten, 81,08 pt, 1e prijs; Soli 
Deo Gloria Ommen, 85,25 pt, 1e prijs; Joost Wiersma Eestrum, 85,58 pt, 
1e prijs; harmonie: Harmoniekapel Delft, 87,92 pt, 1e prijs.
CONCERTDIVISIE: fanfare: De Hoop Stellendam, 95 pt, zeer goed.

Concertconcours MGD
DATUM: Zaterdag 15 november.
LOCATIE: Hoogeveen, De Tamboer.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Irene Nieuweroord, 81,92 pt, 1e prijs; De Ba-
zuin Groningen, 78,50 pt, 2e prijs; Woldhoorn Tolbert, 81,08 pt, 1e prijs; 
harmonie: Oosterbroek Zuidbroek, 78,58 pt, 2e prijs.
VIERDE DIVISIE: fanfare: De Harmonie Winschoten, 80,17 pt, 1e prijs; 
Jeduthun Sellingen, 78,17 pt, 2e prijs; Wilhelmina Leens, 90,25 pt, 1e prijs 
met promotie en lof; brassband: Elad Muntendam, 80,75 pt, 1e prijs. 

DERDE DIVISIE: fanfare: Jehova Nissi Stedum, 83,00 pt, 1e prijs.
FESTIVAL: TWEEDE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina Hoogeveen, 
juryverslag. 
EERSTE DIVISIE: fanfare: Concordia Middelstum, juryverslag.

Concertconcours Enschede
DATUM: Zondag 16 november.
LOCATIE: Enschede, Muziekcentrum. 
INTRODUCTIEDIVISIE: harmonie: Bornse Harmonie Borne, 
advies: vijfde divisie.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Westendorps Fanfare, 83,50 pt, 1e prijs.
VIERDE DIVISIE: fanfare: Wilhelmina Dussen, 81,83 pt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: harmonie: Sint Antonius Breedenbroek, 80,00 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Emergo Castricum, 90,00 pt, 1e prijs met 
onderscheiding; Crescendo Nieuwveen, 82,42 pt, 1e prijs; harmonie: 
Apollo Goor, 78,17 pt, 2e prijs; L’ Union Heythuysen, 93,50 pt, 1e prijs met 
onderscheiding.

Podiumconcours LBT
DATUM: Zondag 16 november.
LOCATIE: Hoensbroek, Multi Functioneel Centrum. 
DERDE DIVISIE: Excelsior Cothen, 85,42 pt, 1e prijs met promotie; 
Eendracht Dieteren, 95,92 pt, 1e prijs met promotie en lof; De Vrienden-
kring Limbricht, 93,08 pt, 1e prijs met promotie en lof.
TWEEDE DIVISIE: Concordia Einighausen, 90,17 pt, 1e prijs met pro-
motie en lof; Eendracht Nieuwenhagerheide, 86 pt, 1e prijs met promotie.

Concertconcours OMF
DATUM: Zaterdag 22 november.
LOCATIE: De Flambou, Surhuisterveen.
INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Harmonie Akkrum, 80 pt, 1e prijs. 
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Fanfare Blauwhuis, 80 pt, 1e prijs; brass-
band: Halleluja Drachtstercompagnie, 80 pt, 1e prijs; harmonie: Excel-
sior Parrega, 80,33 pt, 1e prijs. 
VIERDE DIVISIE: fanfare: Oranje Spannum, 83,5 pt, 1e prijs; De Bazuin 
Schoonebeek, 81,75 pt, 1e prijs; Op Maat Berlitsum, 78,14 pt, 2e prijs; brass-
band: De Bazuin Triemen-Westergeest, 81,41 pt, 1e prijs; Soli Deo Gloria De 
Tike, 80,16 pt, 1e prijs; De Bazuin Donkerbroek, 82,91 pt, 1e prijs.
DERDE DIVISIE: fanfare: Halleluja Anjum, 84,25 pt, 1e prijs; Hallelu-
jah Burgum, 78,5 pt, 2e prijs; Lauwers Fanfare; Ee-Engwierum, 85,49 pt, 
1e prijs met promotie; Beatrix Doezum, 86,16 pt, 1e prijs met promotie; 
brassband: Looft Den Heere Wirdum, 81,41 pr, 1e prijs. TWEEDE 
DIVISIE: fanfare: Excelsior Grijpskerk, 81,42 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: CWO Groningen, 85 pt, 1e prijs.

Concertconcours MNHU
DATUM: Zaterdag 22 november.
LOCATIE: Fulco Theater, IJsselstein.
INTRODUCTIEDIVISIE: fanfare: Euphonia Meerkerk, bindend 
advies: derde divisie.
VIJFDE DIVISIE: fanfare: Ameide’s Fanfarekorps Ameide, 80,42 pt, 1e 
prijs.
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VIERDE DIVISIE: brassband: Felison Brass Velsen Noord, 85,92 pt, 1e 
prijs met promotie. 
DERDE DIVISIE: fanfare: Samen Voorwaarts Waarland/’t Veld/Zijde-
wind, 73,5 pt, 2e prijs; De Volharding Kerkwijk, 82,58 pt, 1e prijs. 
TWEEDE DIVISIE: fanfare: Oranje Assen, 82,42 pt, 1e prijs; brass-
band: Brassband Utrecht, 80 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Nieuw Leven Vianen, 86,08 pt, 1e prijs. 

Concertconcours MBGF
DATUM: Zaterdag 22 november.
LOCATIE: De Hanzehof, Zutphen.
VIJFDE DIVISIE: harmonie: Excelsior Warnsveld, 80,83 pt, 1e prijs; Juli-
ana Almen, 82,42 pt, 1e prijs; fanfare: Jeugd David Oosterwolde, 86,58 pt, 1e 
prijs met promotie; De Bazuin Wetering, 86,33 pt, 1e prijs met promotie.
VIERDE DIVISIE: harmonie: Wilhelmina Pannerden, 80,75 pt, 1e 
prijs; fanfare: Jeugd Psalm 150 Dinxperlo, 85,25 pt, 1e prijs met promo-
tie; TOG ’t Harde, 81,92 pt, 1e prijs. 
DERDE DIVISIE: brassband: Euregio Brassband Borne (introductie); 
Crescendo Steenwijk, 81,08 pt, 1e prijs; fanfare: Melodia Luttelgeest, 
77,75 pt, 2e prijs; Crescendo IJzerlo, 82,83 pt, 1e prijs.
EERSTE DIVISIE: fanfare: Eendracht Eerbeek, 90 pt, 1e prijs met lof.

Mars-concertconcours LBT
DATUM: Zondag 23 november.
LOCATIE: Sporthal De Bengele, Nederweert.

DERDE DIVISIE: mars/concert: Sint Sebastianus Herkenbosch, 
87,56 pt, 1e prijs met promotie; Sint Willibrordus Obbicht, 86,39 pt, 1e 
prijs met promotie; Sint Michael Heugem Maastricht, 81,11 pt, 1e prijs.
TWEEDE DIVISIE: mars/concert: Ster van Maastricht, 77,53 pt, 2e 
prijs; Sint David Voerendaal, 89,06 pt, 1e prijs met promotie; concert: 
Sint Rosa Sibbe IJzeren, 90 pt, 1e prijs met promotie en lof.
EERSTE DIVISIE: mars/concert: Wilhelmina Kerkrade, 83,17 pt, 1e 
prijs; De Tukkers Losser, 82,5 pt, 1e prijs; Sint Caecilia Saasveld, 86,72 pt, 
1e prijs. 

Uitzinnige vreugde bij de leden van brassband De Bazuin Oenkerk na 

het veroveren van de titel in de kampioensdivisie.

57





Het voormalige maandblad BrassInfo is als een extra 
katern opgenomen in Klankwijzer. Op de volgende 

pagina’s besteden we aandacht aan specifiek op de 
brassbandsector gerichte onderwerpen. 
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Bij het verder binnengaan zagen we vanuit onze 
ooghoeken de aanbieders van muziekinstru-
menten. Vervolgens kwamen we terecht in een 
systeem van gangen en trappen, een doolhof 
gelijk. Om na verloop van tijd te ontdekken dat 
je, hoe je ook liep, steeds goed uitkwam. De gro-
te zaal maakte indruk. We zochten in de zee van 
ruimte een plaatsje. “O, je moet hier geen hoog-
tevrees hebben”, roept een voorlangs komende 

muzikante. De eerste muzikanten stappen het 
podium op om hun muzieklessenaars van mu-
ziek te voorzien en het slagwerk klaar te zetten. 

We wilden op tijd zijn, en dat waren we. De eerste loting was om 12.30 uur, om 

11.45 uur stonden we voor het imposante TivoliVredenburg: het muzikale hart van 

Nederland. Maar wel voor een dichte deur; klokslag 12.00 uur waren we welkom. 

We kochten als eersten het programma. De incasso en controle medewerkers 

moesten even op gang komen: Hoe moet dit en wie doet dat? 

TEKST: ALKO DRIEST • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

NBK 2014: 
nieuw en  verrassend

‘ Ik kon alleen 
mijn eigen  
sectie goed  
horen maar  
de andere niet’

Misa en Steven Mead luisterden het juryberaad op.
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Vervolgens: terug naar de wachtruimte. Een 
paar tellen later steekt, opzij van het podium, de 
eerste muzikant zijn hoofd boven de rand van 
de vloer waarop alles moet gebeuren. Het is het 
begin van de parade van strakke pakken en glim-
mend koper. Applaus klinkt op. De dirigent snelt 
toe, buigt voor het publiek, geeft een hand, keert 
zich naar de band en heft de stok. En de zaal leeft 
mee: hoe zal het klinken? Anders dan ‘Gronin-
gen’, dat voel je meteen. Meer klank. Gelukkig, 
daar was het immers om begonnen. In de loop 
van de dag: ook zelf de catacomben in. Net als 
de anderen via kleed-, inspeel - en wachtruimte 
richting podium. Met deze ruimtes presteer-
de ‘Groningen’ beter. Maar ja, het gaat om de 
muziek nietwaar? We mogen opkomen. En dan: 
spelen. De dirigent zei nog: “Speel geconcen-
treerd en let op de stok. Het klinkt anders dan 
anders.” Is de start goed? Na 15 minuten: het zit 
er op. Applaus volgt. De dirigent buigt opnieuw, 
schudt een paar solisten de hand. We gaan staan. 
Kijken de donkere zaal in. Opgelucht. De diri-
gent zwaait breeduit met beide armen over de 
band: zij hebben het gedaan! 

De NBK, de jaarlijkse brassband-marathon, 
mocht er weer zijn. Niet meer in de stad van de Martinitoren maar in de Domstad. In een ge-

weldige ambiance. Een zaal met allure. Met een 
prima organisatie. Ook aan de thuisblijvers was 
gedacht. Livestreamklanken brachten TivoliVre-
denburg muzikaal de wereld rond. Dit deed - al 

sprekend- ook de interviewer van Brassinfo. 
Deze liet na elk optreden twee mensen van de 
band hun zegje doen: de dirigent en een muzi-
kant. “Wat vond je van het stuk en wat van de 
zaal?” De dirigenten waren laaiend enthousiast. 
“Gelukkig geen MartiniPlaza meer. Nu een echte 
concertzaal; krijg je als dirigent ook eens wat 
terug.” De jaarlijkse jammerklacht over de akoes-
tiek is voorbij. Hoewel de jury over ‘Groningen’ 
niet ontevreden was. De bandleden waren soms 
iets minder enthousiast: “Ik kon alleen mijn 
eigen sectie goed horen maar de andere niet.” Als 
alles is gespeeld is het wachten op de uitslagen! 
Altijd spannend. Temeer omdat ‘Utrecht’ bezoek 

had van de Engelsman Iwan Fox, de bekende 
commentator van 4barsrest. Naar vast gebruik 
op elk topconcours in Engeland, gaf hij ook 
hier commentaar en deed bij elke divisie zijn 
voorspelling. Ook via internet te volgen. Zijn 

‘prediction‘ bleek soms aardig aan te 
sluiten bij het oordeel van de muzikale 
scheidsrechters. Maar soms ook hele-
maal niet. De meest markante afwijking 
was de plaats die de jury aan Brassband 
Schoonhoven had toegedacht: laatste! 
En Iwan Fox? Hij zette de band op twee. 
Hij zal verbaasd zijn geweest. Dat deed 
ook de zaal. BBS, vier jaar achter elkaar 
in de topdivisie de beste band en nu 
de minst succesvolle?! Toch vreemd. 

De kersverse nieuwe voorzitter Abel Veenstra 
kreeg er een vraag over: wat hij hiervan vond. Hij 
reageerde zoals een goede voorzitter past: “Daar 
moet ik nog eens goed over nadenken.” Maar 
hij gunde de Bazuin Oenkerk de overwinning. 
Zeker weten!
Ook zeker weten: volgend jaar opnieuw Utrecht, 
met nieuwe kansen voor iedereen.  

‘ Daar moet ik  
nog eens goed  
over nadenken’

Op de volgende pagina’s de recensies van de 

diverse divisies. Voor de uitslag zie de uitslagenpa-

gina elders in deze uitgave.

NBK-voorzitter Abel Veenstra.

De NBK-arena voor de komende jaren.
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Als eerste band loten wordt over het algemeen 
niet beschouwd als gunstig, omdat de jury je 
uitvoering al weer vergeten zou zijn en vooral de 
paar laatste uitvoeringen in het hoofd zou hebben 
bij het verdelen van de punten. In Engeland zijn 
er hele studies naar gedaan om deze bewering te 
kunnen staven. Persoonlijk ben ik van mening 
dat het niet uitmaakt voor de jury hoe je loot, 
maar feit is wel dat de Nederlands Kampioen uit 

Schoonhoven als eerste geloot had en aan het ein-
de van de lange avond tot verrassing, verbazing, en 
zelfs verontwaardiging van vriend en vijand geen 
notering in het linker rijtje had gekregen. Maar 
voordat de nu al legendarische jury-uitslag rond 
middernacht bekend werd gemaakt moesten de 
punten eerst nog bijeen gesprokkeld worden in 
het verplichte werk Journey of the Lone Wolf van 
componist Simon Dobson. 

Schoonhoven had een voor deze band onzekere 
opening waarin kleinere en grotere missertjes 
vaak net op een verkeerd moment in dunne, 
open georchestreerde passages vielen. Al aan 
het begin van de Macabre Dance herpakte de 
band zich echter, om even later, ingeluid door de 
sublieme euphonium- en baritoncadenza’s, het 
zelfvertrouwen weer helemaal terug te krijgen. 
Het tweede deel, Night Music, had een bijzon-

De apotheose van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen is de kampi-

oensdivisie waar de titel ‘Nederlands Kampioen’ en een deelnamebewijs aan de 

Europese Kampioenschappen worden verdiend. Alle topbands waren aanwezig 

en de jury bleek het laatste woord te hebben.

TEKST: PAULWILLEM LOMMERDE • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Garanties uit het 
 verleden...

Dertien jaar na zijn laatste zege leidt Klaas van der Woude De Bazuin opnieuw naar de top.
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dere sfeer waarbij de uitstekende akoestiek van 
de TivoliVredenburgzaal bij het talrijk toege-
stroomde publiek kippevel veroorzaakte. In 
het laatste deel werd de band misschien iets te 
overmoedig en bracht men een fortissimo dat de 
grens van het toelaatbare benaderde en ook wel 
overschreed. Opvallend hier was ook de sublie-
me techniek in de tutti-passages van met name 
de cornetsectie. De standaard voor deze avond 
was gezet, en hoewel de bandleden zich terdege 
realiseerden dat zij niet het beste uit zichzelf ge-
haald hadden, en dat een vijfde overwinning op 
rij niet meer in hun eigen handen was, brak het 
publiek de zaal na afloop af. Een minutenduren-
de ovationeel applaus werd deze band onder 
leiding van Erik Janssen meer dan gegund.

Gebroederlijk
Deze editie van de brassband kampioenschap-
pen stond bol van de vernieuwingen. Een nieuw 
bestuur, een nieuwe lokatie en een andere datum 
gaven de nodige uitdagingen. In vergelijking tot 
de MartiniPlaza, waar de kampioenschappen 
de afgelopen jaren gehuisvest werden, heeft het 
Utrechtse TivoliVredenburg vooral veel nade-
len: Het parkeren is duur, de bands hebben geen 
eigen kleedruimte meer, maar een stukje afgeta-
pete gang in het souterrain, een behoorlijke in-
speelruimte is niet voorhanden en de publieks-
ruimtes volstonden ternauwernood. Echter was 
er naast de centrale ligging van Utrecht één groot 
voordeel en dat is de akoestiek van de zaal. De 
muzikaliteit is hier de winnaar, en ineens zagen 

we muzikanten van 
verschillende bands 
zich gebroederlijk 
samen omkleden, 
lieten complete bands 
zich bij het inspelen 
onder het podium in 
een geluidsdichte nis 
proppen, en wachtte 
men gedwee op de 
beurt bij de barren. De 
door de arenaopstel-

ling intieme zaal die iedereen een goed zicht op 
het podium geeft, en de akoestiek die helpend is 
aan de bands helen alle wonden. 
Altena Brass heeft het afgelopen jaar afscheid 
genomen van de eigenzinnige dirigent Jan Gerrit 
Adema en liet zich nu inspireren door Anno 
Appelo. Het verhaal van Altena was jaren lang 
vooral dat zij om het jaar meededen aan de kam-
pioenschappen en steevast als laatste eindigen. 
Aan beide zekerheden maakte men zelf enige 
jaren geleden een einde, en hoewel de Braban-
ders nog niet mee kunnen dingen naar een top 
drie notering, groeit men wel steeds dichter naar 
de overige bands in de kampioensdivisie toe. De 
uitvoering van Altena was vooral erg safe. Dat 
betekende dat er niet heel veel mis ging, in de 
cadenza’s werden weinig risico’s genomen en in 
het tutti-spel waren de pianissimo’s meer piano 
en mezzo piano. Aan de andere kant betekende 
het ook dat de uitvoering moeilijk of niet de 
sfeer van de ‘Lone Wolf ’, de eenzame strijder 
benaderde. Technische gezien was er wel veel 
te genieten, de band heeft meer dan voldoende 
individuele kwaliteit.

Het karakter van Béla Bartók
Brassband De Bazuin A uit Oenkerk, kortweg 
Oenkerk genoemd, heeft de laatste jaren niet 

‘ Het was niet te   
begrijpen en dat is  
het nog steeds niet’

Titelverdediger Brassband Schoonhoven eindigde als laatste.
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echt kunnen imponeren, en ook tijdens de 
try-outs kon men niet de indruk wekken dat 
men voor de titel kon gaan. De MartiniPlaza was 
de afgelopen jaren zeker niet de vriend van de 
Oenkerkers, en juist het spel dat in de Hanzehof 
in Zutphen de titel naar deze band bracht, kwam 
nimmer tevoorschijn in de Groningse zaal. En 
in de akoestiek van TivoliVredenburg leek alles 
ineens weer terug en op zijn plaats gevallen. Na 
een degelijke opening werd er een uitstekende 
sfeer neergezet door de flugeliste die op haar 
beurt op de juiste wijze ondersteund werd door 
het slagwerk. Het desolate uit de compositie en 
het licht impressionistische karakter van de mu-
ziek van Béla Bartók werden hier uitermate goed 
vertolkt. Een van de kenmerken van de muziek 
van Bartók is dat er meerdere muzikale lijnen 
door elkaar heen lopen, met ieder een andere 
tonaliteit en vaak ook met afzonderlijke ritmes. 
Belangrijk is dan dat in de balans het juiste the-
ma komt bovendrijven, en dat gebeurde in deze 
uitvoering. Bijzonder meldenswaardig is ook 
de trombonecadenza waarmee Trienke de Vries 

op sokken beslag legde op de solistenprijs in de 
kampioensdivisie. In het laaste deel, welke mooi 
van opzet was, bleef men qua dynamiek keurig 
binnen de lijntjes, en de Bazuin deed ons besef-
fen dat het einde van het spierballenblaas-tijd-
perk van de MartiniPlaza is afgesloten.
Dat De Bazuin Oenkerk kampioen is geworden 
is misschien wel terecht. Ik hield er in ieder geval 
tot voor de jury-uitslag wel rekening mee en ik 
gun het de Friezen van harte. Het feest van de 
Bazuin werd echter compleet overschaduwd 
door de laatste plaats van Brassband Schoon-
hoven. Het was niet te begrijpen en dat is het 
nog steeds niet, dat de band die vier titels achter 
elkaar binnen sleepte, en een prima uitvoering 
ten gehore bracht, nu als negende gedeclasseerd 
werd. De leden van Schoonhoven snappen niet 
wat de boodschap van de jury is en ook op de 
social media in het buitenland is de verbazing 
groot. “Als deze uitvoering de laatste plaats heeft 
behaald, hoe moeten dan de overige uitvoerin-
gen zijn geweest?” Het lijkt erop dat de persoon-
lijke mening van de jury(-voorzitter?) bijzonder 

zwaar gewogen heeft in de einduitslag. In ieder 
geval zal het bestuur van de NBK voor komend 
jaar twee keer nadenken wie ze voor de jury 
vragen. Jammer van deze smet op het overigens 
zeer geslaagde evenement.

Zeggingskracht
Brassband Rijnmond werd door vooral de 
eigen achterban voor het zoveelste jaar op rij op 
voorhand uitgeroepen tot topfavoriet. Resultaten 
uit het verleden geven geen garantie voor de toe-
komst, maar deze band heeft wel lering getrokken 
uit de juryrapporten van de afgelopen jaren en 
bleef ditmaal binnen het toelaatbare aantal deci-
bellen. De sfeer in het tweede deel kon men niet 
goed te pakken krijgen. Het miste zeggingskracht. 
Niet dat de nootjes niet allerzins redelijk werden 
gespeeld, er waren zelfs goede solistische uitvoe-
ringen en prima tutti-gedeeltes, maar het geheel 

ontbrak het aan een verhaal dat verteld werd. Ik 
mistte het verhaal van de Lone Wolf.
Ook de achtste plaats van Rijnmond zorgde voor 
veel onbegrip, niet in de laatste plaats bij de muzi-
kanten zelf. Op de sociale media werd vanuit Rot-
terdam flink met modder gesmeten. Daar waar er 
bij Schoonhoven al vrij snel enkele cultuurdragers 
binnen de band hun verlies sportief namen en 
daarmee mogelijke discussies op internet in de 
kiem smoorden werd er in Rotterdam uitgebreid 
gedelibereerd over de verstandelijke en auditieve 
vermogens van de heren juryleden Durk Lau-
tenbach, Rob Goorhuis en Brett Baker. Jammer, 
het is zoals een van de Schoonhovenaren stelde: 
“Meedoen aan een wedstrijd betekent dat je ook 
de kans loopt te verliezen”. 

Koffieband
Soli Brass betrad rond 21:00 uur het podium 
en is inmiddels verworden tot de koffieband. 
Niet dat de zaal massaal leegliep zoals dat jaren 
geleden nog wel eens gebeurde bij een van de 
mindere goden, maar veel bezoekers namen een 

short break in de bar. 
Hoe anders was dat 
ooit in de jaren tachtig 
waarbij niemand 
Soli Brass ( Soli Deo 
Gloria) wilde missen. 
Soli is echter weer op 
de weg terug en met 
een enthousiaste club 
bouwt men weer aan 
aansprekende resul-
taten. Om echt mee te 
kunnen doen voor de 
podiumplaatsen is het 

nog te vroeg, maar er werd een nette uitvoering 
neegezet. Al in de intro vielen mooie uitgewerkte 
details op. Bij de Macabre Dance was men wat 
ongelukkig en verstoorden kicksen de sfeer. De 
sfeer die door het te luide spel ook in de Night 
Music te veel ontbrak, ondanks een aantal zeer 
verdienstelijke cadenza’s. In de opbouw van 
het laatste deel Fight or Flight gaven de Leeu-
wardenaren al vrij snel alles prijs waardoor de 
spanning wegliep en een apotheose uitbleef.
Een Lone Wolf op zichzelf binnen het kleine 
brassbandwereldje is Van der Kreeke Brassband 
Limburg. Een vaste waarde in de kampioens-
divisie met ook wisselende resultaten, maar 
steevast goed voor een eigenzinnige interpre-
tatie. Probleem bij de Limburgers is vaak dat 
de kenmerkende brasssound zoals ´men´ in 
het land die graag wil horen te weinig benaderd 
wordt. Maar wellicht ervaart men dit binnen 

‘ Ook op social media 
in het buitenland is de 
verbazing groot’

Principal cornettist Rienk Hettema van Amster-

dam Brass.
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de band niet zo als een probleem. Wel zien we 
minder wisselingen in de band en zien we meer 
leden die de brassband er niet alleen maar ´even 
bijdoen’. Dat geeft goede moed. Desondanks 
kan Limburg ons regelmatig verrassen met 
kwalitatief hoogstaand spel, en ook nu waren de 
solistische bijdragen van een hoog niveau. De 
introductie ontbeerde lijn, waardoor het geheel 
een verzameling van fragmenten werd. Het ge-
ven van richting in de introductie was misschien 
ook wel de moeilijkste opgave voor de dirigen-
ten bij dit werk. In het slotdeel werden kostbare 
punten gemorst door ongelijke wisselingen van 
de noten, in verder wel een goede en pompeuze 
uitwerking van het koraal.
De Wâldsang doet altijd mee voor de titel en is 
over de 34 edities van de NBK de meest con-
stante band met veertien titels. De interpretatie 
van dirigent Rieks van der Velde is zoals altijd 
solide en nooit verrassend. Ook nu weer kon de 
kenner ongezien moeiteloos raden dat hier de 
Buitenpostse formatie op het podium zat. Na 
een solide intro ontvouwde zich een bijzonder 
verstilde Night Music met uitstekende solisten. 
Hier werden punten gepakt! Het derde deel 
was duidelijk over de schreef qua dynamiek. 
Vooral het slagwerk was te veel van het goede 
in  deze uitvoering.

Net-niet-prijs
Eveneens een degelijke intro werd door de 
Provinciale Brassband Groningen onder leiding 
van Richard Visser op het podium neergezet. 
De PBG was in de tutti en forte gedeeltes prima, 
maar in de Night Music ging er net te veel mis. 
Het verschil tussen een kampioensband en een 
kampioensdivisieband werd hier duidelijk, 
hoewel er ook zeker veel moois te beluisteren 
was. Dit was zeker niet de uitvoering waarvan 
de Groningers het gevoel hadden dat ze er alles 
uitgehaald hadden. “Gelukkig maar” grapte een 
van de leden, “als alles goed was gegaan waren we 
niet zo hoog geëindigd.” In het laatste deel lukte 
het de band te weinig om de muzikale lijnen 
goed voor het het voetlicht te krijgen, waardoor 
er te veel het gevoel van een verzameling van 
noten bleef hangen.
Als laatste band deze avond betraden de leden 
van Amsterdam Brass het podium. Samen met 
Altena is dit de enige band die nog nimmer de 
titel Nederlands Kampioen mocht dragen. Maar 
in tegenstelling tot Altena zat Amsterdam Brass 
er wel meerdere malen heel dicht bij. Men gros-
siert in tweede plaatsen, en ook dit jaar voegde 
men de ‘net-niet-prijs’ toe aan de palmares. Met 
een zeer beheerste opening, die daardoor niet 
zo spectaculair maar wel degelijk klonk zette 

men de basis voor een solide uitvoering. De 
Night Music werd zeer sfeervol ingeleid door de 
flugelhoorn, waarna ook de andere solisten goed 
en zeker hun cadenza’s brachten. Het laatste deel 
was op meerdere plaatsen te luid, waarbij de 
sopraan en het slagwerk bij tijd en wijle de band 
overstemden.
De kersverse voorzitter Abel Veenstra geeft op 
zijn geheel eigen wijze leiding aan het NBK-be-
stuur, en ook zijn presentaties voor en na de divi-
sies en de uitslagen doet hij zoals we Abel kennen: 
to the point en zakelijk. Geen ellenlang verhaal of 
‘one-man-show’, maar snel to the point; we komen 
niet voor een verhaal van de voorzitter, we komen 
voor de muziek of voor de uitslagen. 
De eerste editie van de kampioenschappen in 
Utrecht kunnen als geslaagd beschouwd worden, 
met wel een flinke smet op de jury-uitslag in de 
kampioensdivisie. Daarnaast zijn er nog een 
aantal kleinere puntjes, zoals de uitgifte van de 
in bewaring gegeven instrumenten, die aandacht 
behoeven. Al met al zeker geen slechte start voor 
dit bestuur! De muziek zegeviert in een akoestiek 
die het hoge nivo van de bansds waardig is, en de 
deelnemers zijn de grote winnaars door de be-
perkingen van het vernieuwde TivoliVredenburg 
voor lief te nemen, en vooral energie te geven aan 
dat waar het allemaal om gaat: De muziek. 

Uitzinnige vreugde bij de leden van De Bazuin uit Oenkerk.
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De Spijkerpakkenband was de eerste band in 
deze divisie die de akoustiek van TivoliVre-
denburg mocht uittesten. Met veel gespannen 
gezichtjes ging men in rap tempo, maar ook wel 
wat rommelig van start. Het getuigt van klasse 
en vakmanschap, dat de band onder leiding van 
maestro Erik Jansen al snel rust in het spel kon 
krijgen, hetgeen leidde tot een mooi zacht uitge-
voerd en ingetogen gespeeld thema. Opvallend 
waren de bijdrages op cornet en euphonium, 
welke vooral goed tot hun recht kwamen door-
dat de begeleiding alle ruimte aan de solisten gaf 
door zich ook echt als begeleiding te gedragen. 
Een goed doordacht detail, want anders dan de 
afgelopen jaren in de MartiniPlaza laat deze zaal 
niet uit zichzelf alle details naar voren komen. 
Hoewel de bandleden uit Opsterland, of zoals 
het programmaboekje aangeeft: Bakkeveen 
-met een regionaal orkest is het ook om het even 
welke plaats- niet met heel veel vertrouwen het 
podium verlieten bleek de solide uitvoering toch 
goed genoeg voor een de overwinning die men 
vorig jaar al in de pocket waande. De missertjes 
in de beginfase in met name het lichte koper 
werden de Spikers vergeven.

Dirigent Anne van den Berg liet zijn Pro Rege 
aanmerkelijk woester van start gaan. Het spel 
was eigenlijk te ruw voor dit werk. Het gevolg 

van het krachtige spel was wel dat de klank 
scherper werd naarmate het einde naderde. 
Tezamen met onvoldoende breed spel wat soms 
ook echt wat pikkerig werd, kon men de heren 

achter het gordijn niet imponeren en restte een 
laatste plaats tijdens deze editie van de NBK. 
Duidelijk hadden de Heerenveners zich te 
weinig aangepast aan deze zaal: jammer, want in 

Ook in de eerste divisie van de Nederlandse Brassband Kampioenschappen was 

een welluidend verplicht werk te beluisteren. Zes bands die weinig voor elkaar on-

derdeden maakten de strijd spannend. Uiteindelijk wisselden de nummers een en 

twee van vorig jaar onderling en ging de beker in deze divisie na vijf jaar eindelijk 

weer eens naar Friesland.

TEKST: PAULWILLEM LOMMERDE • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES

Eerste divisie: 
 welluidend en 
 gelijkwaardig

Rieks van der Velde leidde Excelsior Zalk naar het brons.
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het verleden heeft Pro Rege regelmatig de harten 
van het publiek gestolen met een welluidende 
ronde klank welke in deze zaal zeer zeker op 
zijn plaats is.
De Noord Hollanders van Kunst naar Kracht 
uit de Goorn behaalde een puntje meer dan Pro 
Rege, en kampten gedurende de gehele uitvoe-
ring met balansproblemen. De euphoniums, ba-
ritons en trombones overklasten vrijwel vanaf de 
eerste maat het lichte koper en zorgden ervoor 
dat de balans vrijwel nergens echt prettig voelde. 
De enthousiaste en grote gebaren van dirigent 
Erik Kluin zweepten de muzikanten op naar 
wild spel en ook hier wonnen de euphonium/
bariton- en trombonesectie het van de cornetten 
zodat van het slotkoraal nog maar net en met 
grote moeite de melodielijn te ontwaren was.

De eerste divisie bestaat uit een zeer vaste kern 
met bekende gezichten die ieder jaar weer 
terug komen. Alleen brassband Heman ontbrak 
evenals vorig jaar. Men is in Zuidwolde vast druk 
met de viering van het honderdjarig bestaan van 
de band, of anders met het opvullen van de vaca-
tures. Wel jammer dat deze veelvoudig winnaar 
weer verstek heeft moeten laten gaan. Het niveau 
van de bands ligt vrij dicht bij elkaar, wat ook 
historisch gestaafd kan worden: Vier van de zes 
deelnemers van deze NBK-editie namen de be-
ker al eens of vaker naar huis: Breukelen (2010, 
2005) Zalk (2006, 1995) Wijk en Aalburg 
(2013) en de Spijkerpakkenband. (2014, 2009, 
2008) De vorm van de dag, een paar ongeluk-
kige missers, of een werk dat je als band niet zo 
goed ligt maken het verschil tussen een top drie 
notering of een plekje in de achterhoede. Dit jaar 
was de jury echter zeer beslist in haar opvatting 
wie er naar hun mening bovenuit staken naar 
door ‘the defending champion’ uit Wijk en Aal-
burg en de nieuwe kampioenen uit Opsterland 
en omgeving duidelijk los van de overige bands 
te klasseren.
Ook zo’n vaste waarde in de eerste divisie is 
brassband Excelsior uit Zalk. Vanuit de lagere 
divisies werkte de Overijsselse band zich lang-
zaam maar zeker omhoog om zich in de (sub-)
top van de eerste divisie te nestelen met helaas 
soms wat wisselende resultaten. Maar wanneer 
er een wat meer lyrisch werk verplicht is gesteld, 
zoals dit jaar Pursuing Horizons van ‘Salvation 
Army’ componist Dudley Bright,  zijn de Zal-
kenaren een geduchte tegenstander. Opvallend 
in de vierde uitvoering van deze middag zijn de 
soepele overgangen tussen de lange lijnen en de 
omspelingen in de cornetten, en later in het stuk 
de eveneens mooie overgangen tussen de ver-

schillende secties in de band. De intenties zijn 
goed, de opvatting is prima, maar in de uitwer-
king blijft regelmatig net iets te veel liggen om 
de lat,die in de eerste uitvoering door de Spikers 
hoog was gelegd, te benaderen. 

Titelverdediger Oefening en Uitspanning uit 
Wijk en Aalburg had in de opening zeker fors 
spel, maar ditmaal ontaardde het spel niet, de 
uitvoering bleef op de meeste plaatsen goed op 
klank. De Brabanders kwamen met een flinke 
bezetting het podium op: ik telde 2 cornetten 
extra, vijf althoorns, een extra bariton... en dat 
maakte dat in het derde deel het fortissimo tegen 
het toelaatbare aanzat. Dirigent Anno Appelo 
hebben we al vaker op de NBK gezien, en met 
welke band hij ook het podium betreedt, hij 
weet zijn muzikanten altijd enorm te motiveren 
waarbij zijn dirigeerstijl ook het aantal decibel-

len regelmatig doet aanzwellen. Het slotkoraal 
Saint Luke werd bijzonder mooi en breed 
gespeeld, waarbij de bijna dubbele althoornbe-
zetting weer goed van pas kwam. Een uitvoering 
waarmee band en dirigent tevreden mochten 
zijn, en een tweede plaats waarmee men met 
opgeheven hoofd weer Utrecht kon verlaten.

Als laatste had Brassband Breukelen geloot, een 
mooie loting, maar naast het primaire doel ‘een 
goede uitvoering’ neer te zetten, was een secun-
dair doel zeker het woord ‘laatste’ te vermijden 
in de uitslag. Na twee jaar tegen wil en dank de 
rode lantaarn gedragen te hebben, aasde men nu 
op een hogere notering, en dat lukte! Het lukte 
niet met fragiel gedetailleerd spel, want dat was 
er weinig te beluisteren. Vooral de bassectie liet 
flink van zich horen, en op meerdere plaatsen 
schoten de trombones ook uit de balans.  

Voorzitter Thies Nicolai is blij met de zege van De Spijkerpakkenband.

69

BRASS RECENSIE



BL
AA

SM
UZ

IE
K

SL
AG

W
ER

K

SH
OW

Magazine voor de blaasmuziek-, slagwerk- en showsector in Nederland.

Wilt u adverteren in Klankwijzer neem dan voor 

de mogelijkheden contact op met:

Coen Broers

Tel. 040-8447644 of e-mail: c.broers@bcm.nl



Meet Powerstopf: 
The stopping mute 
for your French Horn.

Discover more at powerstopf.com



Zaterdagmorgen 1 november 2014: de bands uit de tweede divisie betreden voor 

het eerst het podium van TivoliVredenburg. Het zal velen zo vergaan zijn als mij bij de 

eerste kennismaking met de nieuwe locatie: zoeken naar een parkeerplaats, ingang, 

koffie, zaal en …  de mooiste plek om alles te horen. TivoliVredenburg ziet er aan de 

buitenkant best modern uit, aan de binnenkant vond ik dat wat tegenvallen. 

TEKST: JOHN BLANKEN • FOTO: FV MEDIA PRODUCTIES 

Mooie variëteit 
 Egyptische taferelen 
in tweede divisie

Excelsior Ferwert in actie in de 

tweede divisie.
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De gangen waarin de standhouders geparkeerd 
stonden zijn sfeerloos. Geen mooi ambiance 
voor een trade-show. Aangezien het bezoekers-
aantal ’s morgens niet hoog is, was er ruim keuze 
om een plek te vinden. Ik besloot een paar rijen 
boven de jury te gaan zitten. Voor de langere 
mensen zijn de rijen krap. Bovendien tochtte 
het flink op de plek waar ik zat. Het is 10 uur 
als voorzitter Abel Veenstra de dag opent. Een 
korte opening met onder andere een pleidooi 
om vooral het programmaboek te kopen omdat 
de volledige opbrengst ten goed komt aan de 
brassband die Nederland vertegenwoordigt op 
de Europese Brassband Kampioenschappen. Ik 
ben benieuwd of bekend gemaakt wordt wat de 
bijdrage is. Het is in ieder geval een goed idee! 
Na deze opening die beslist ‘to the point’ te noe-
men was, mocht de eerste band beginnen.

Als verplicht werk was de compositie The Son 
of the Light van Bertrand Moren aangewezen. 
Het werk werd geschreven in opdracht van het 
Verbond van Zwitserse brassbands ter gele-
genheid van het veertig-jarig bestaan van dit 
verbond. De compositie is geïnspireerd op de 
Egyptische machthebber Ramses II die in 1296 
voor Christus als farao regeerde. Het is een 
vierdelige compositie waarbij de componist zich 

heeft laten inspireren door de hoogtepunten van 
het Egyptische rijk en het leven van Ramses II. 
Naar mijn mening was het een prima stuk om 
voor dit doel te dienen; het werk bevat genoeg 
uitdaging voor alle bands en is ook aangenaam 
om naar te luisteren.

Dit jaar kwamen acht orkesten uit in de tweede 
divisie. Brassband De Lofklank uit Ureterp met 
Jaap Musschenga beet het spits af. Het begin 
bevatte wat vlekjes en de gehele uitvoering miste 

overtuiging. Dit gold overigens niet voor de 
bugeliste die haar solo’s met verve bracht! Ook 
de doorzichtigheid liet te wensen over. De zaal 
bleek ongenadig voor bands die de balans niet 
helemaal voor elkaar hadden. Het volgende 

optreden van brassband 
David uit Zwolle onder 
leiding van Wilbert Zwier 
oversteeg het niveau 
van de voorganger niet. 
Vooral de doorzich-
tigheid was niet altijd 
optimaal door balans-
problemen. Daarnaast 
viel op dat zuiverheid een 
terugkerend probleem 
was. Daarna Excelsior 
uit Ferwert met Her-
man Sibma. Een mooi 

optreden. Muzikaal spanningsvol, goede solo’s, 
mooie klank, kortom: wat mij betreft de beste 
tot zover. Andere luisteraars op een andere plek 
in de zaal beleefden dit optreden heel anders… 
Dit geeft dan toch te denken. Je moet er toch 
niet aan denken dat de plek waar je zit in de zaal 
een dermate grote invloed heeft op de beoorde-
ling. Zit de jury dan wel op de juiste plek? Bij de 
Martini Brassband uit Groningen onder leiding 
van Rieks van der Velde viel me op dat er andere 
keuzes gemaakt werden qua tempo maar ook 

qua balans tussen orkest en slagwerk. Zeker 
ook een mooie uitvoering en nu werd het al wat 
moeilijker om te voorspellen wie er als eerste 
uit de bus zou komen… Brassband De Bazuin B 
uit Oenkerk betrad het podium. Onder leiding 
van interim-dirigent Sietse Hamersma zetten zij 
een degelijke uitvoering neer die bij mij in de 
overgangen tussen de delen wat stug overkwam, 
maar die zeker voor wat betreft klank, zuiver-
heid en balans niet onderdeed bij de vorige 
optredens! Euphonia Wolvega kon niet tippen 
aan de vorige drie optredens. Balansproblemen 
zorgden verder voor mindere doorzichtigheid. 
De solisten werden een licht overspeeld door het 
ensemble. Dit laatste gold zeker niet voor Bras-
sband Schoonhoven B. Deze solisten speelden 
met zoveel overtuiging, dat ik het persoonlijk 
te stevig vond. Het is een keuze en doet zeker 
niets af aan de prestatie van de solisten! De 
dynamische contrasten hadden wat mij betreft 
wel groter gekund, zeker naar het pianissimo 
toe. Als laatste was Brassband Amersfoort aan 
de beurt. Na zeven uitvoeringen gehoord te 
hebben, wisten zij gelukkig nog steeds te boeien. 
De extra besbas zorgde voor een stevig funda-
ment en de bugeliste speelde haar solo’s staand. 
Het optreden kon overtuigen. Het had wel wat 
vlekjes maar met een goed klinkend slotdeel 
sloten ze de optredens van de tweede divisie 
bands waardig af.  

‘ Het werk bevat   
genoeg uitdaging  
voor alle bands’

NBK-secretaris Tjeerd van der Kooi overhandigt de beker aan De Bazuin-voorman Johannes 

Looijenga.
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De hoofdvraag bij de revised version van 
Gregson was vooraf in hoeverre de bands in staat 
waren om in de variaties een constant niveau te 
laten horen, inclusief het treffen van de juiste 
karakters. Daarnaast is Variations on Laudate 
Dominum een test voor de bands met het beste 
uithoudingsvermogen, of zoals de Engelsen 
zeggen de ´stamina´. Na veertien minuten moet 
in het maestoso het koraal nog glorieus klinken. 
Als je de uitslag analyseert valt op dat de bands 
met een fraai homogeen klankbeeld in het linker 
rijtje zijn te vinden. Voormalige winnaars en top 
5 klasseerders staan daar deze editie dan ook 
gewoon weer. Het is dus een bewijs en fictief di-
ploma voor de basiskwaliteiten van deze bands. 
Eigenlijk zie je in de populaire derde divisie een 
duidelijke tweedeling. Bij de bands in het rechter 
rijtje komt de wisselvalligheid teveel aan de op-
pervlakte. Dit uit zich zowel in het kwalitatieve 
niveau van de variaties, de solisten, de intonatie, 
homogeniteit, muzikale uitleg en het totaalbeeld 
van de uitvoering. In het linker rijtje klinken de 
bands als ensemble beter, is er meer aandacht 
besteed aan de afwerking en hebben de solisten 
hun zaakjes per definitie beter voor elkaar. 

Constantijn Huygens met Richard Visser maakte 
verreweg de meest volwassen indruk. Een band 
met in de volle breedte betere muzikanten dan al 
haar concurrenten. De opening in de trombones 
liet aan duidelijkheid niets te wensen over, het 
leverde meteen het puntje-van-de-stoel-gevoel 
op! Puntgaaf, breed en warm aangezet, waarna 
de band tutti meteen deze trend voortzette. De 
Groningers oogden onder de rustig leidende 
Visser zeer relaxed in haar missie om de titel na 
2011 weer naar Appingedam te halen. 
In alle facetten voerde Constantijn Huygens dus 
de boventoon en was voor de neutrale toehoor-
der dan ook de onbewiste winnaar. Eigenlijk 
met een grote voorsprong op de rest. Dat bleek 
trouwens niet uit de onderlinge verschillen in de 
punten. Het leek of de band met de meest vre-
selijke kleur sokken, op het podium extra lang 
wilde genieten van de kampioensuitvoering. In 
het vierde deel en de tarantella liet de band het 
tempo vieren, maar met name in het zesde deel 
belandde de band op dit aspect ten opzichte van 
de concurrenten echt in de slow-modus. Het 
voordeel was dat het surplus aan technische be-
heersing daarmee wel extra aan het licht kwam. 

In de divisie met maar liefst dertien inschrijvers werd de 

grootste strijd verwacht. Niets bleek minder waar, de 

Groninger muzikanten van Constantijn Huygens wisten in 

het begin van de loting meteen hun stempel op de wedstrijd 

te drukken met Variations on Laudate Dominum van Edward 

Gregson. De meest volwassen en constante band ging 

overtuigend met de kampioensbeker aan de haal.

TEKST: ALE NICOLAI • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Zoektocht naar 
 volwassenheid in 
 derde divisie

Richard Visser leidt Constantijn Huijgens Appingedam 

naar de zege.
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Ook al deed de tempokeuze de eenheid in de 
compositie geweld aan, de overwinning was al 
lang binnen. Eigenlijk een uitvoering zonder 
uitspattingen, op een enkel slippertje in de 
cornetsectie na een Laudate Dominum die in de 
opnamestudio niet veel beter zou klinken. Dat is 
dus een groot compliment! Ondanks de zesde 
plaats en dus teleurstellende uitslag van vorig 
jaar lijkt de band, zeker met al haar ervaring, rijp 
voor een stap naar de tweede divisie. 

Op één aspect moest Constantijn Huygens 
trouwens het onderspit delven, de muzikale 
interpretatie. Hier wist Jan Werkman met de 
Gereformeerde Brassband Groningen zijn 
collega Richard Visser ruimschoots voorbij te 
streven. In de siciliano en het allegro ritmico 
wist het talent een mooiere cadans en een meer 
uitgesproken karakter te realiseren. Ook in het 
zesde deel met de intro van de euphonium kwam 
de muzikale uitwerking en spanningsopbouw 
beter tot zijn recht dan bij Appingedam. De gave 
van de muzikale interpretatie zegt alles over de 
mogelijkheden van de jonge Werkman, die met 
Immanuël uit Eemsmond eerder op de dag al 
dezelfde indruk achterliet. Hij bezit de kwalitei-

ten om in de uitleg net iets extra’s te brengen. Hij 
zoekt het vaak in de dynamische contrasten, klei-
ne temponuances en details of eigenwijze keuzes 
om muzikale lijnen in bepaalde secties meer of 
minder naar voren te halen. Wel op een manier 
dat het niet ten koste gaat van het totaalbeeld 
en zeker niet het risico om OTT (over the top) 
te spelen. Met dit raffinement scoorde de band 
punten en evenaarde het de zilveren klassering 
uit 2013. Jan Werkman is als dirigent absoluut 
de kampioen van de lagere divisies. Gezien de 
geringe doorstroming van dirigeertalenten 
zou ik een Jan Werkman wel eens aan het werk 
willen zien met een echte topband! De vraag is 
natuurlijk of er scouts in het sfeervolle Tivoli-
Vredenburg aanwezig waren, of de (noordelijke) 
bands in de hogere divisies deze stap aandurven, 
oftewel zijn ze ‘in’ voor verandering en gaan ze 
hun nek eens uitsteken…

Een band die altijd om de prijzen strijdt is Gloria 
Deï uit Gerkesklooster. Ook hier weer een band 
met een basisniveau waarmee je meteen de helft 
van het deelnemersveld achter je kunt laten. De 
variaties waren dirigent Piet van der Heide op 
het lijf geschreven, dus ging men vol voor goud. 

De winst lonkte nog na het eerste deel waar de 
band uitblonk in correct spel, met als voorbeeld 
de fraaie synchronisatie van de euphonium en 
alt. Na een onorthodoxe blooper van solocor-
nettist Oebele van der Heide belandde de band 
echter in de sfeer van onnodige slordigheden. 
De finale in het maestoso kreeg net als het eerste 
deel weer een zeer exacte uitvoering. Gloria Deï 
kampioen van het eerste en laatste deel. De pun-
ten en credits werden verspeeld in de midden-
variaties. Ondanks de fraai gekozen uitleg ging 
de winnaar van 2009. 2010 en 2012 dus niet op 
herhaling. Het resulteerde wel in een podium-
finish vlak achter de Gereformeerde Brassband 
Groningen. 
De klassering van De Nije Bazún uit Britsum 
werd gevierd als een overwinning. De band die 
jarenlang in de onderste regionen van de derde 
divisie bivakkeerde, consolideerde met een 
vierde plaats de ranking van vorig jaar. Naast 
het harde werken zijn de Britsummers met een 
aantal omzettingen de traditionele stemmings-
problemen nu eindelijk de baas. Dat betekent 
dat zij, ook onder aanvoering van Piet van 
der Heide, bij elke wedstrijd omhoog kunnen 
kijken. De band scoorde met de kwaliteiten van 

Brassband Gloria Deï Gerkesklooster/Stroobos eindigde als derde.
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cornettist Luc Jan Anjema en euphoniumsolist 
Jaap Hoekstra zeker de nodige bonuspunten. 
Vanaf het strak geregisseerde allegro ritmico 
raakte de band steeds beter op stoom. De 
tarantella en het maestoso kregen een span-
ningsopbouw vergelijkbaar aan de Gerefor-
meerde Brassband Groningen. Titelverdediger 
Looft den Heer Beetgumermolen klasseerde 
zich uiteindelijk als vijfde. De late loting leek 
niet in het voordeel was van de muzikanten van 
Paulus de Jong. De band moest als dertiende 
en laatste aantreden. Net als Appingedam en 
Gerkesklooster ook een massieve en robuust 
klinkende brassband. 
In de middengroep vanaf plaats zes leek de wis-
selvalligheid in de uitvoering het sleutelwoord. 
Een Blaast de Bazuin miste door stemmingspro-
blemen de aansluiting voor een echte topnote-
ring. Ook solistisch klonk het helaas niet altijd 
even overtuigend. Wel heeft de jonge band een 
kwaliteitssprong gemaakt ten opzichte van vorig 
jaar. Apollo Grou wist zich evenals vorig jaar 
ook weer in de middengroep te positioneren. 
Een gemiddelde uitvoering met een opvallende 
es-cornettist die eens niet de vorm van de dag 
had meegenomen. Een Greidebrass zocht het 
naast de vreemd springende Dirk Vincken op 
de bok in extreme tempo’s (siciliano!). Soli Deo 
Gloria Blije speelde een gemiddelde Gregson 

maar wel af en toe echt hard. De es-cornettist 
plaatste zich in het maestoso compleet buiten 
het kader en zette de band hiermee in de hoek 
van de strafpunten. 

De meest teleurgestelde band kwam uit de 
provincie Noord-Holland. Na de negende plaats 
uit 2013 kwam Backum Brass nu met een elfde 
plaats weer dicht in de buurt van de onderste 
plaatsen. De energie spatte van het podium en 
met een Bente Breedveld, die net drie weken de 
bastrombone bespeelde, in de gelederen straalde 
de band vastberadenheid. Net als vorig jaar be-
gaven de Castricummers zich echter buiten het 
vierkant. Gregson werd compleet uit balans ge-
trokken en hier openbaarde zich weer een heus 
voorbeeld van OTT (over the top). De balans is 
zoek, geforceerd spel: niet wat Gregson heeft 
bedoeld. In de open akoestiek van TivoliVreden-
burg wordt dit meteen duidelijk. Ook een Kunst 
en Vriendschap Meeuwen had te kampen met 
deze kwaal. Het harde, ongecontroleerde spel en 
de vele onzuiverheden maakte het de jury niet 
moeilijk om voor de ervaren Ben Ruysink en 
zijn musici de rangschikking te bepalen. 
De echte bodembands maakten het trouwens 
op een andere manier nogal bont. De Bazuin 
Ureterp bevond zich in een complete mismatch 
tussen band en dirigent. De wereld van Hendrik 

de Boer was een compleet andere dan de band. 
Het resultaat, naast een incomplete band, was 
een ensemble zonder zelfvertrouwen, dat zeer 
pover presteerde. Bij Hosannah Leeuwarden zal 
de vlag ook niet in top zijn gehesen. De Leeuwar-
ders maakten voor het eerst sinds 1999 weer de 
stap naar het podium van de NBK. Helaas, alles 
wat fout kon gaan ging fout. De band leek een 
totale offday te hebben. Stemming, intonatie, 
samenspel, solisten: het was er allemaal gewoon 
niet. Een degradatieregeling bestaat (nog) niet. 
Maar bands twaalf en dertien hoorden op grond 
van hun prestaties op vrijdag 31 oktober niet in 
de derde divisie thuis. 

Voor juryvoorzitter Jan de Haan uit Oudehaske 
vormde de beoordeling van de derde divisie 
niet een ingewikkelde puzzel. “We konden 
gemakkelijke een duidelijke winnaar aanwijzen. 
We hebben eigenlijk weinig discussie gehad, 
misschien over de plaatsing van een of twee 
bands in de onderste regionen. De eerste zeven, 
acht bands waren gewoon duidelijk voor ons. 
Wel wil ik de rol van de dirigenten benadrukken. 
Je moet gewoon weten hoe je Gregson moet 
vertolken! De ene dirigent wist zich er hoorbaar 
beter raad mee dan de ander. De kwaliteit van de 
dirigent heeft volgens ons in deze competitie een 
belangrijke rol gespeeld.” 

Constantijn Huijgens-muzikant Geert Boiten met de prijzen. 
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Op donderdagmiddag en vrijdagochtend was 
het bestuur van de NBK al in touw om Tivoli-
Vredenburg wedstrijd klaar te maken. Na de 
openingsfanfare van de trombonisten van het 
Conservatorium van Amsterdam gaf de nieuwe 
voorzitter Abel Veenstra vanaf vrijdagmiddag 
2 uur het podium aan de musici met de woor-
den: “The stage is yours”. Voordat Concordia de 
eer had om als eerste brassband op de NBK in 
TivoliVredenburg te spelen had het al als proef-
konijn in de catacomben gediend. Op level -1 
speelde zich namelijk de logistieke uitdaging af 
met de eerste ingewikkeldheden rond de instru-
mentenberging die er niet was, krappe ruimtes, 
chillruimtes en een kleine inspeelruimte relatief 
vlakbij de podiumopgang. Op basis van de eerste 
ervaringen met de vierde divisionisten werden 
’s avonds bij de start van de derde divisie meteen 
de nodige verbeteringen doorgevoerd, het 
schoolvoorbeeld van een flexibele organisatie.
Concordia Wanswert diende als band nummer 
één ook meteen als try-out voor het registratie-
team van Hafabralive met de studenten van het 
Conservatorium van Amsterdam. Helaas voor 
het nageslacht en de eerste repetitie ná de NBK 
voor Wanswert geen beelden en geluid. Ook hier 
raakte het team vanaf de tweede band gelukkig 
snel aan de beterende hand. Heerlijk om einde-
lijk geen moeite te hoeven doen (lees Martini-
Plaza) om een vierde divisieband te beluisteren. 
Het podium kan als een soort van boksring 
worden gezien. Het publiek kan voor, naast en 
achter de band een zitplaats zoeken. Dit brengt 

direct meer sfeer in het evenement. Wanswert 
leek nogal te moeten wennen aan de akoestiek. 
De band opereerde voorzichtig met trouwens 
wel meteen een euphonium in topvorm. Met 
eigenlijk de standaard stemmingsproblematiek 
in cornetten en middengroep: voor een vierde 
divisionist speelde men verzorgd en beheerd. 
De echte wedstrijddrive om een spetterend 

resultaat te realiseren ontbrak echter. De solisten 
presteerden gemiddeld, maar brachten te weinig 
extra’s om echt uit te kunnen blinken.
UDI Oosternijkerk wist vanaf de eerste noten 
al meer spanning te brengen. De band bezit van 
nature een fraaie, open sound. De solocornettist 
had moeite met de intonatie in de eerste solisti-
sche bijdragen, in tegenstelling tot de collega op 

Met acht bands aan de start in de vierde divisie was de eerste kennismaking met 

TivoliVredenburg als concertzaal meteen een schot in de roos. Een concertzaal 

die klonk als een klok en eindelijk waren de bands in de vierde divisie in staat om 

over te komen bij het publiek. De open, dragende akoestiek deed zijn werk, me-

teen genieten voor muzikanten en publiek.

TEKST: ALE NICOLAI • FOTO’S: FV MEDIA PRODUCTIES

Vierde divisiebands 
 bespelen eindelijk de zaal

Concentratie bij euphoniumspeelster Jojanneke Bos van kampioen Immanuël Eemsmond.
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de euphonium. De trombones onderscheidden 
zich door hun hechte, homogene klank. Toch 
kon worden aangevoeld dat na UDI de Legenda 
Rumantscha van de Zwitser Olivier Waespi nog 
niet echt tot leven was gebracht. Zijn rhapsody 
op retro-Romaanse folksongs uit Graubünden 
kreeg bij Felison Brass een nieuwe kans. De 
band, geleid door Patricia Geertse, had ’s och-
tends een benauwd zaaltje van een naburig hotel 
tot inspeelruimte gepromoveerd. Een wankele 
entree van het groot koper en de euphoniums-
olist samen met de nodige problemen in de 
zuiverheid beloofde niet veel goeds. De band 
herstelde, maar bleef wisselvallig presteren.
Ido Gerard Kempenaar en zijn Hallelujah Me-
naem zijn terug van weggeweest op het NBK-po-
dium. Na een jaar afwezigheid ging de kampioen 
van 2012 op jacht naar een nieuwe titel. Volop de 
aanval! Ondanks de beperkte bewegingsvrijheid 
door de voetblessure van Kempenaar waren zijn 
bewegingen en gebaren zo mogelijk nog heftiger 
dan voorheen. Een start om van te dromen 
met de nodige energie en vastberadenheid. Hij 
haalde als geen ander de muzikale intenties van 
de Romaanse folksongs naar boven. Op dat mo-
ment een duidelijke leider, ondanks de nodige 
intonatieproblemen in de cornetgroep. De band 
wist zich gesteund door in alle vijf de NBK-deel-
names bij de eerste drie te eindigen.

Na het tijdperk Wim Westerman heeft de 
29-jarige Jan Werkman Immanuël Eemsmond 
de laatste jaren tot een stabiele vierde divi-
sionist gevormd. De muziekdocent aan het 
Gomarus College in Zuidhorn liet vorig jaar 
zijn talenten al zien met de Gereformeerde 
Brassband Groningen in de derde divisie. 
Tien jaar na de laatste titel gaat Eemsmond 
als eerste kampioen TivoliVredenburg in 
de boeken. De band onderscheidde zich op 
meerdere fronten, onder andere solistisch. 
Cornettiste Gerda Loode was eigenlijk de eni-
ge die foutloos en muzikaal haar bijdrage voor 
het voetlicht wist te brengen. In tegenstelling 
tot zijn college Kempenaar bij Menaem, koos 
Werkman voor gedoseerde muzikale bewegin-
gen. Ondanks het feit dat de alt-sectie harder 
moest werken om goed door te komen dan 
bij Menaem ging de winst naar Eemsmond. 
De uitbundigheid en expressie van Menaem 
verloor het van de meer gedoseerde muzikale 
vrijheid bij Eemsmond.
Na de zwaargewichten Menaem en Eem-
smond resteerden nog drie concurrenten. 
Soli Deo Gloria Rinsumageest kwam met 
de opvatting van haar dirigent Reimer Jan 
Rondaan een eind in de goede richting, maar 
in de uitvoering schortte er teveel aan. In de 
eerste folksong leek elke muzikant zijn eigen 

partij te spelen, zonder dat het tot een geheel 
werd gesmeed. Ook samenspel en balans 
lieten regelmatig te wensen over. Euphonia 
Ternaard ging ten onder aan podiumstress. 
De band presteerde ondermaats in samenspel, 
zuiverheid en solistenteam. De euphoniums-
olist pakte op geen enkel moment de kans om 
te excelleren. Het leek erop of deze belangrij-
ke schakel in de folksongs totaal geen oog had 
voor de collega’s en met een solorecital bezig 
was. Ondanks de opbouw naar het fraaie slot 
was een fraaie klassering al weggegooid. Ook 
Ere Zij God Damwoude kende een zwakke 
start. Tutti kan de kan de band meekomen, 
maar in de dunner geïnstrumenteerde delen 
levert de band in op kwaliteit. Ook weer 
het samenspel en het niveau van de solisten 
brachten Ere Zij God niet bij de beste drie. 
Voor jurylid Durk Lautenbach had kampioen 
Immanuël de meeste aandacht voor de overgan-
gen en de openheid in de folksongs. “Eemsmond 
bracht daarnaast de meest constante uitvoe-
ring van alle acht. De eerste twee bands waren 
heer en meester, de rest kwam daar ver onder. 
Trouwens, de buitenlandse juryleden vinden het 
niveau in de lagere divisies in Nederland gewel-
dig, daarom kennen we tegenwoordig ook in een 
vierde divisie meer punten toe dan voorheen,”  
vertelt Lautenbach met een glimlach. 

Immanuël-voorzitter Alex van der Laan ontvangt uit handen van NBK-secretaris Tjeerd van der Kooi de beker voor de zege in de vierde divisie. 
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PROVINCIE DRENTHE

Kerstverhaal vol koperwerk
Zondag 14 december (13.00 uur, 14.30 uur en 16.00 

uur) wordt het kerstverhaal A Christmas Carol (Charles 

Dickens) uit 1843 uitgevoerd in de Schaapskooi in 

Havelte. De Engelse dirigent Alan Jenins bewerkte dit 

wereldberoemde kerstverhaal rond de vrek Scrooge 

zodat het kan worden afgewisseld met sfeervolle kerst-

muziek. De muzikale intermezzo’s worden ingevuld 

door brassband Crescendo Steenwijk. 

Jubilarissen in Drenthe
De Muziekbond Groningen en Drenthe heeft Evert 

Wierenga gehuldigd. Hij viert zijn zeventigjarig jubile-

um bij Volharding Barger-Oosterveld/Nieuw-Dordrecht. 

Bij diezelfde vereniging werd Herman Suelmann in 

de bloemen gezet voor zijn vijftigjarig lidmaatschap. 

Tek Houkes van de Orrebloazers Emmen vierde zijn 

zestigjarig muzikantenjubileum.

Nieuwjaar bij Oldehovekapel 
Zondagmiddag 11 januari (13.30 uur) zit de Olde-

hovekapel op het podium van café/zalencentrum 

Hingstman in Zeijen. Samen met de Zuidema Kapel 

klinkt een nieuwjaarsconcert met romantische walsen 

en meeslepende Egerländer polka’s en Moravische en 

Boheemse blaasmuziek. 

Kerst met CFO Prins Hendrik
Het christelijk fanfareorkest Prins Hendrik Emmer-Com-

pascuum werkt vrijdag 12 december (20.00 uur) in de 

protestantse kerk Het Anker mee aan een kerstavond 

met als thema Een baby verandert alles. Het verhaal 

rondom de geboorte van Jezus wordt verteld met 

beeldmateriaal en gesproken tekst, afgewisseld 

met muziek en zang van onder andere vocal group 

Sayonara. 

Malletconcert door Wilhelmina
De malletband van de christelijke muziekvereniging 

Wilhelmina Hoogeveen en malletpercussiongroep 

Workum concerteren zaterdag 13 december (19.45 

uur) in het Wilhelmina Muziek Centrum in Hoogeveen. 

Gespeeld wordt onder andere een medley uit de 

musical Tarzan en de nummers This is what it feels like 

van Armin van Buuren en Listen to the Music (Doobie 

Brothers). 

Kerstzangdienst met 
 Wilhelmina Hoogeveen
De christelijke muziekvereniging Wilhelmina Hooge-

veen verzorgt zondag 21 december (19.00 uur) de 

jaarlijkse kerstzangdienst in de Grote Kerk. Samen met 

het koor Sound of Church Balkbrug worden bekende 

kerstliederen ten gehore gebracht.

D E C E M B E R

Vr 12 EMMER-COMPASCUUM, HET ANKER 20.00 UUR Kerstconcert door Prins Hendrik Emmer-Compascuum. 

Za 13 ROSWINKEL, ’T STADHOES 19.30 UUR Kerstconcert door Amoroso Roswinkel. 

Za 13 HOOGEVEEN, WILHELMINA MUZIEKCENTRUM 19.45 UUR Lichtjesconcert malletband Wilhelmina Hoogeveen i.s.m. Mallet Percussion Groep Workum. 

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

Zo 14 HAVELTE, HOLTINGER SCHAAPSKOOI 13.00/14.30/16.00  Christmas Carol uitgevoerd door Brassband Crescendo Steenwijk. 

Za 20 WESTERBORK, DE VOORHOF 14.30 UUR Kerstconcert Drents Senioren Orkest m.m.v. Titia Keizer. 

Zo 21 HOOGEVEEN, GROTE KERK 19.00 UUR Kerstzangdienst Wilhelmina Hoogeveen. 

PROVINCIE FLEVOLAND

Top 2000 Concert met 
Brassband Almere
Brassband Almere presenteert zaterdag 20 december 

(20.00 uur) in de Levend Water Kerk met popkoor 

Remix een Top 2000 Concert. Klassiekers van onder 

andere Adele, Queen en Supertramp komen vocaal 

en/of instrumentaal voorbij. Daarnaast klinken enkele 

klassiekers uit het kerstrepertoire. Informatie: www.

brassbandalmere.nl.

Jubilarissen bij MBGF
De Muziekbond Gelderland-Flevoland (MBGF) heeft 

diverse Flevolanders gehuldigd voor hun muzikanten-

jubileum. 

Zestig jaar: Leen Brouwer (AMV Zeewolde).

Vijftig jaar: Sam Hoving, Joke Boom-Rueter, Jan Te 

Rietstap en Jan Hoeve (allen AMV Zeewolde).

Veertig jaar: Chiel Gielen (Maris Sonores Bidding-

huizen); Gerben Mellema en Jeannette Hazelaar-Hop 

(AMV Zeewolde).

D E C E M B E R

Za 20 ALMERE, LEVEND WATER KERK 20.00 UUR Top 2000 Concert door Brassband Almere. 

PROVINCIE FRIESLAND

De Lofklank met Sneker  Jongenskoor 
Brassband De Lofklank houdt zaterdag 20 december 

(20.00 uur) in de gereformeerde kerk in Ureterp met 

het Sneker Jongenskoor een kerstconcert in Engelse 

sferen. Arrangementen voor brassband worden afge-

wisseld met traditionele Engelse koormuziek. 
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De Vrije Fries en Harmonie 
spelen samen
De christelijke muziekvereniging De Vrije Fries 

Oudehorne en fanfare Harmonie Beetgum verzorgen 

vrijdag 19 december (20.00 uur) in Oefenhal Udiros in 

Nieuwehorne een gezamenlijk kerstconcert. Medewer-

king verlenen troubadour Gurbe Douwstra en soliste 

Anna Siet Algra.

Studieweekend in Grou 
Het Frysk Harmony Orkest houdt zaterdag 27 en 

zondag 28 december studiedagen in Grou. Onder 

leiding van Thijs Oud, Sytse van der Hoek en Ido Gerard 

Kempenaar wordt een programma ingestudeerd dat 

op de slotdag wordt uitgevoerd. ‘s Avonds is er ruimte 

voor gezellige activiteiten. Deelname staat open voor 

muzikanten op een blaasinstrument vanaf niveau B. 

Aanmelden: info@fryskharmonyorkest.nl.

Adventsconcert in Bakhuizen
De muziekverenigingen Euphonia Bakhuizen en Nij 

Libben uit Koudum brengen zondag 14 december 

(11.00 uur) in MFC De Gearte in Bakhuizen een ad-

ventsconcert. Informatie: www.euphoniabakhuizen.nl.

Jubilarissen bij Friese bond
Tal van jubilarissen vier(d)en hun jubileum bij de Orga-

nisatie van Muziekverenigingen in Fryslân. Een overzicht. 

Vijfenzestig jaar: Catharinus Helfrich (Studio Stiens).

Zestig jaar: Karst Zuidema (De Lofstem Sumar); Ap-

pie Slot (De Woudklank Noordwolde); Jan Steunebrink 

(Oranje Bolsward); Geert Postma (Excelsior Ryptsjerk). 

Vijfenvijftig jaar: Jan Bekhof (De Woudklank 

Noordwolde). 

Vijftig jaar: Riemkje van der Wal (Joost 

Wiersma-Jistrum); Eise de Jong (Halleluja Dracht-

ster Compagnie); Tjitze de Vries (Oranje Bolsward); 

Dukke van der Meer-Ferwerda (Studio Stiens); Sibe de 

Valk, Bert Drijfhout, Tinus Heins en Anke van Gorkum 

(Excelsior Ryptsjerk); Eppie Koopmans (Excelsior 

Veenwoudsterwal).

Veertig jaar: Theo Weda (Harmonie Weidum); 

Rommie Minkema-Oosterbaan en Bonne Minkema 

(Crescendo Makkinga); Annie de Boer-Schulting (De 

Woudklank Noordwolde); Lútsen Wijma (Looft den 

Heer Oudega); Lysbeth Poortman-Oevering (Studio 

Stiens); Coenraad Hietkamp (Excelsior Ryptsjerk); Pie-

ter Meindertsma en Albertus Land (Advendo Burum); 

Jelle Wijbenga (CMV Burdine Sint Annaparochie); 

Sjoerd Poelstra (Wilhelmina Kollum); Hillie Turkstra-Zijl-

stra (Juliana Kollumerzwaag).

Kerst bij Excelsior 
Driesum-Wouterswoude
De christelijke muziekverenigingen Excelsior en Jubilate 

Deo Driezum-Wâlterswâld verzorgen woensdag 24 

december (19.30 uur) in Dorpshuis De Nije Warf te 

Wâlterswâld de jaarlijkse kerstmuziek- en zangavond. Het 

programma vermeldt samenzang en kerstmuziek van 

brassband en koor. Informatie: www.excelsiordriwo.nl.

Gerrit Breteler te gast bij 
 brassband Crescendo
Brassband Crescendo Workum zet zaterdag 10 januari 

(20.00 uur) het 125-jarig jubileumjaar in met een con-

cert in sporthal De Rolpeal in Workum. De jubilerende 

band speelt traditionele brassbandcomposities en 

populaire werken. Ook worden samen met kunstenaar, 

schilder en zanger Gerrit Breteler enkele nummers 

uitgevoerd. De mallet & percussion group Workum, 

het Spetterorkest en de kinderen van de jazzdans van 

Crescendo zijn eveneens van de partij. 

Ons Genoegen met 
Evangelisatiekoor
Zaterdag 20 december (20.00 uur) houdt muziek-

vereniging Ons Genoegen Leeuwarden in kerkelijk 

centrum De Schakel haar traditionele kerstconcert. 

Medewerking verleent het zeventig leden tellend Groot 

Evangelisatiekoor Leeuwarden met begeleiding van 

pianist Arjen Nauta. Het repertoire varieert van Every 
valley uit de Messiah (Georg Friedrich Händel) tot If ev-
ery day was like Christmas (Elvis Presley). Samen met 

het koor klinken klassieke kerstliederen zoals Cantique 
de Noël en Stille nacht.

Concerten door 
 Oldehovekapel
Egerländer polka’s en walsen staan zondag 21 decem-

ber (15.00 uur) op het repertoire van de Oldehove-

kapel tijdens het Egerländer kerstconcert in Ons Huis 

in Sint Annaparochie. Zondag 25 januari (15.00 uur) 

luidt de Oldehovekapel het nieuwe jaar in met een 

nieuwjaarsconcert in Yn ‘e Mande te Tytsjerk. 

Looft den Heer viert 
Kerstmis op zijn Noors 
Zaterdag 20 december (19.30 uur) verzorgt brassband 

Looft den Heer Beetgumermolen samen met zangeres/

actrice Tet Rozendal en gospelgroep Telling Voices een 

kerstconcert in de PKN kerk in Bitgummole. Tijdens 

dit concert wordt het Noorse kerstverhaal verteld, 

afgewisseld met zang en muziek. Informatie: www.

brassbandlooftdenheer.nl.

Ketenkoor zingt bij 
Fanfare Blauwhuis
Fanfare Blauwhuis presenteert zondag 21 december 

(15.00 uur) in de Sint Vituskerk een kerstconcert met 

medewerking van de lokale band Sparkless. Tijdens het 

concert laten jongeren die samenkomen in de keten 

van Blauwhuis met een optreden als Ketenkoor hun 

sociale gezicht zien.

Jos Jansen soleert bij 
Eendracht Maakt Macht
Muziekvereniging Eendracht Maakt Macht Oudega 

(SWF) heeft bastrombonist Jos Jansen gestrikt voor 

het nieuwjaarsconcert op zaterdag 31 januari (20.00 

uur) in multifunctioneel centrum It Joo in Oudega. De 

soloshows van de oud-trombonist van de Marinierska-

pel bevatten komische elementen, maar laten vooral 

zijn virtuositeit horen.

Senior ontmoet Junior 
in Mantgum
Harmonie 2002, bestaande uit Friese senioren, houdt 

zondag 1 februari (15.30 uur) in het multifunctioneel 

centrum De Wjukken in Mantgum het midwintercon-

cert met als thema Senior ontmoet Junior. Dit nieuwe 

concert is een vervolg op de muzikale ontmoetingen 

tussen Harmonie 2002 en het Fries Jeugd Harmonie 

Orkest. Het concert wordt omlijst met solistische optre-

dens van talentvolle jongeren uit het talentenprogram-

ma van Keunstwurk. Informatie: www.H2002.nl.
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Kerst met het Frysk 
Fanfare Orkest 
Zaterdag 13 december (20.00 uur) verzorgt het Frysk 

Fanfare Orkest een kerstconcert in de Grote Kerk in 

Leeuwarden. Omrop Fryslân maakt opnamen die 

tijdens de kerstdagen uitgezonden worden. Het orkest 

brengt Corale (Marco Pütz), The Eagles of Snowdown 

(Leon Vliex), Kaddish (W. Francis McBeth, arr. Geert 

Schrijvers) en Concerto in E Flat (Vincenzo Bellini) 

met Miriam Stoffelsma als soliste op sopraansaxofoon. 

Medewerking verleent de zanggroep Koarbizznizz. 

Informatie: www.fryskfanfareorkest.nl.

Midwinterconcert door 
Spijkerpakkenband 
De Spijkerpakkenband Opsterland tekent zaterdag 31 

januari (20.00 uur) in De Mande in Bakkeveen voor 

het jaarlijks midwinterconcert. De kersverse Nederland-

se kampioen in de eerste divisie speelt muziek van de 

cd Jeanius en enkele brassbandklassiekers. Informatie: 

www.spijkerpakkenband.com.

Emotioneel afscheid 
instructrice Oranje
Muziekvereniging Oranje Minnertsga heeft afscheid 

genomen van instructrice Lydia Groeneveld. Dat 

gebeurde tijdens een surpriseparty in het Oranjehiem, 

de repetitieruimte van Oranje. Groeneveld leidde twee 

decennia met veel succes diverse majorettegroepen 

van Oranje. Onder meer werd twee keer het Neder-

lands kampioenschap behaald. Groeneveld blijft als 

bestuurslid betrokken bij Oranje.

Kerstconcert door 
Oosthemse verenigingen
Zaterdagavond 20 december (20.00 uur) brengen 

fanfare Hâld Moed en zangvereniging Nije Moed een 

kerstconcert in de Johanneskerk in Oosthem. Beide 

plaatselijke verenigingen spelen bekende kerstmuziek 

en arrangementen. 

Looft den Heer bezocht 
 Litouwen
Het christelijk fanfarekorps Looft den Heer Boornber-

gum kijkt terug op een succesvolle concertreis naar 

Litouwen. De fanfare verzorgde in Trakai een concert 

met de plaatselijke fanfare waarbij gezamenlijk een 

werk van de Litouwse componist Kazys Daugela werd 

uitgevoerd. In de hoofdstad Vilnius traden de Friese 

gasten op met het studentenorkest van de Technische 

Universiteit. Verder werd geconcerteerd in Eriskai, de 

Kathedraal van Panevezys en in Naujamietis. Het idee 

van deze reis kwam twee jaar geleden tot stand toen 

een korps uit Litouwen in Boornbergum verbleef van-

wege de deelname aan de Open Nederlandse Fanfare 

Kampioenschappen in Drachten.

Nieuwjaarsconcert Concordia 
Balk met solisten
Streekharmonie Concordia Balk verzorgt donderdag 1 

januari (20.00 uur) in de Paadwizer in Balk het tradi-

tionele nieuwjaarsconcert. Solistische medewerking 

komt van Christiaan van der Weij (saxofoon) en Rein 

Vallinga (zang).

Nieuwjaar bij Excelsior
Zondag 11 januari (16.00 uur) verzorgt de 

christelijke muziekvereniging Excelsior Parrega 

een nieuwjaarsconcert in de kerk van Parrega. Het 

orkestrepertoire wordt afgewisseld met solistische 

bijdragen van eigen leden. 

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. 

Za 13 LEEUWARDEN, GROTE KERK 20.00 UUR Kerstconcert door Frysk Fanfare Orkest.

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

Zo 14 BAKHUIZEN, MFC DE GEARTE 11.00 UUR Adventsconcert door Euphonia Bakhuizen.  

Vr 19 NIEUWEHORNE, OEFENHAL UDIROS 20.00 UUR Kerstconcert door De Vrije Fries Oudehorne en Harmonie Beetgum m.m.v.  troubadour Gurbe Douwstra en  

   soliste Anna Siet Algra. 

Za 20 GARIJP, ANDREASKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Looft den Heer en gemengde zangvereniging Zingt Gode Lof Garijp. 

Za 20 URETERP, GEREF. KERK 20.00 UUR Kerstconcert door De Lofklank Ureterp m.m.v. het Sneker Jongenskoor. 

Za 20 LEEUWARDEN, DE SCHAKEL 20.00 UUR Kerstconcert door Ons Genoegen m.m.v. Groot Evangelisatiekoor Leeuwarden. 

Za 20 BEETGUMERMOLEN, PKN KERK 19.30 UUR Kerstconcert door Looft den Heer Beetgumermolen m.m.v. zangeres/actrice Tet Rozendal en  gospelgroep  

   Telling Voices.  

Za 20 OOSTHEM, JOHANNESKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Hâld Moed i.s.m. Nije Moed Oosthem. 

Zo 21 SINT ANNAPAROCHIE, ONS HUIS  Kerstconcert door Egerländer Oldehovekapel.  

Zo 21 BLAUWHUIS, SINT VITUSKERK 15.00 UUR Kerstconcert door Fanfare Blauwhuis. 

Wo 24 WOUTERSWOUDE, DE NIJE WARF 19.30 UUR Kerst muziek- en zangavond door Excelsior Driesum-Wouterswoude.  

Wo 24 HIJUM-FINKUM, DE KAMPIOEN 21.30 UUR Opluistering kerstnachtviering door Crescendo Hijum-Finkum. 

Za 27 /Zo 28 GROU  Muziekweekend voor hafabramuzikanten vanaf niveau B. Aanmelden: info@fryskharmonyorkest.nl. 

J A N U A R I

Do 01 BALK, DE PAADWIZER 20.00 UUR Concert door Concordia Balk m.m.v. Christiaan van der Weij (saxofoon) en Rein Vallinga (zang). 

Za 03 NIJLAND, MFC DE MANDE  Swing Inn Nijland, fanfare play-in met Sipke de Boer en Band.  

Zo 04 JISTRUM, SPORTHAL 15.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Joost Wiersma Jistrum. 

Za 10 WORKUM, DE ROLPEAL 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Crescendo Workum m.m.v. Gerrit Breteler.  

Zo 11 PARREGA, KERK 16.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Excelsior Parrega. 

Za 17 DRACHTEN, SPLITTING  Contest wintercompetitie Color Guard Nederland.  

Zo 25 TIETJERK, YN’E MANDE 15.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Oldehovekapel. 

Za 31 GARIJP, IT GEAHÛS  Solistenconcours van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. 

Za 31 GARIJP, IT GEAHÛS  Federatiefestival van de Federatie van Muziekverenigingen en Drumbands in Tytsjerksteradiel. 
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Za 31 BAKKEVEEN, DE MANDE 20.00 UUR Midwinterconcert door Spijkerpakkenband.  

Za 31 OUDEGA, MFC IT JOO 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Eendracht Maakt Macht Oudega m.m.v. bastrombonist Jos Jansen. 

F E B R U A R I

Zo 01 MANTGUM, MFC DE WJUKKEN 15.30 UUR Midwinterconcert Senior ontmoet Junior door Harmonie 2002.  

PROVINCIE GELDERLAND

Kerstconcert van 
Irene Ederveen
Muziekvereniging Irene Ederveen houdt zaterdag 20 

december (19.30 uur) een kerstconcert met mede-

werking van de beiaardier Boudewijn Zwart met een 

verrijdbaar carillon. Verteller Evert ten Ham vertelt met 

ondersteuning van beeldmateriaal het verhaal Linekes 
tocht naar de zingende klokken van auteur Klaas Norel.

Excelsior walst 2015 in
Het nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker 

inspireerde de christelijke muziekvereniging Excelsior 

Oostendorp om zaterdag 17 januari (16.00 uur) in 

het Buurtgebouw in Weense sferen het nieuwe jaar te 

openen. Traditionele nieuwjaarsmuziek zoals Servus 
Wien, Second Waltz, Walsen Potpourri, Tancredi Ouver-
ture, The Young Verdi en The Young Amadeus passeert 

de revue. Medewerking verlenen zangeres Carmen 

Hovestad en danscentrum Fons van Loon uit ’t Harde. 

Nieuwe show van Sint 
 Sebastianus Gendt
Showband Sint Sebastianus Gendt presenteert in 2015 

de show The 4 Elements Experience. Het nieuwe pro-

gramma brengt de vier elementen water, aarde, lucht 

en vuur tot leven. De show is gebaseerd op de legende 

van Aang die in de alternatieve wereld als meester 

Avatar als enige de vier elementen kan besturen. 

Informatie: www.sebastianus.nl.

Nieuwjaarstournee door 
Isseltaler Musikanten 
Onder het motto Mit Schwung ins neue Jahr gaan 

de Isseltaler Musikanten op nieuwjaarstournee. 

Zondag 11 januari (11.30 uur) treedt het orkest 

op in Dorpshuis De Meent in Angerlo. Zaterdag 17 

januari (20.00 uur) staat een optreden in Dorpshuis 

Ugchelens Belang te Ugchelen op het programma. 

Zondag 25 januari (11.30 uur) staan de Isseltaler 

Musikanten op de planken in hotel-café-restaurant De 

Harmonie in Laag-Soeren. Werken van Ernst Hutter und 

sein Egerländer Musikanten en andere Böhmische 

componisten passeren de revue. Informatie: info@

isseltalermusikanten.nl. 

Oliebollenconcert in Zevenaar
Zondag 28 december (14.30 uur) verzorgt de 

Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar in het Musiater 

in Zevenaar haar jaarlijkse oliebollenconcert. Aan bod 

komen klassiek repertoire en werken uit de pop- en 

bigbandwereld. Soliste is de sopraan Sabine Kirsten. 

Informatie: www.smzweb.nl.

vLS Band stopt met Wicked
De van Limburg Stirum Band (vLS Band) Wezep heeft 

tijdens de Taptoe Groningen afscheid genomen van 

tambour-maître Eduard Veldkamp. Ook presenteerde 

de band voor de laatste keer de show Wicked. Wicked 

startte in 2013 met als inzet de deelname aan het 

Wereld Muziek Concours (WMC) in Kerkrade. In 2014 

werd de show met enkele aanpassingen geprolon-

geerd. In Groningen viel definitief het doek.

Gaanderense jeugd 
speelt Wintersounds
Zaterdag 13 december (19.30 uur) presenteren het 

jeugdorkest van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en 

het kinderkoor Keitof in de Augustinuskerk het concert 

Wintersounds. Het programma omvat herkenbare 

muziek uit onder meer Beauty and te Beast, de 

Disney-film Frozen en nummers zoals Happy (Pharrell 

Williams) en Sleigh Ride (Leroy Anderson). Informatie: 

www.sbo-gaanderen.nl. 

Jubilarissen bij Gelderse 
verenigingen 
De Muziekbond Gelderland-Flevoland heeft diverse 

Gelderse muzikanten gehuldigd vanwege hun jubile-

um. Een overzicht.

Vijfenzestig jaar: Jan Jansen (Sempre Crescendo 

Laag-Soeren).

Zestig jaar: Gerrit Klein Wentink (Juliana Zelhem); 

Martien Kersten en Arnold Wulterkens (Ooijse Toekomst 

Ooij).

Vijftig jaar: Thea Kummeling (Sint Radboud Silvol-

de); Henk Leenders (Red & Black Giesbeek); Henk van 

Wijk (Juliana-Concordia Gameren).

Veertig jaar: Gerrit Dünnebach en Ben Dünnebach 

(Euterpe Halle); Mark Prakke (De Vriendschap Doetin-

chem); Ed Toonen (Ooijse Toekomst Ooij); Rob van Wijk 

(De Harmonie Wageningen).

Kerstplay-in in Bennekom
Zondag 14 december wordt in het Muziekgebouw in 

Bennekom voor de derde keer de landelijke kerst-

play-in gehouden. Uit muzikanten uit het hele land 

wordt een harmonie/fanfareorkest samengesteld. Het 

repertoire bestaat uit kerstgerelateerde muziekstukken 

zoals Rudolph, the Red Nosed Reindeer, In the Bleak 
Mid-Winter, Russian Christmas Music, Jingle Bells goes 
Rio, The Call of Christmas, A Happy Winter Holiday en 

White Christmas. De repetities starten om 10.00 uur. 

Om 16.30 uur volgt het openbaar slotconcert. Informa-

tie: www.play-in.info.

De Ontzetting Wageningen 
bestaat dertig jaar
Studentenorkest De Ontzetting Wageningen zet zaterdag 

24 januari (20.15 uur) in theater De Junushoff het 

dertigste bestaansjaar in met een reünie en een concert 

met de titel Destination Unknown. Met de uitvoering 

van onder meer Hymn of the Highlands (Philip Sparke) 

en El Camino Real (Alfred Reed) worden herinneringen 

opgehaald aan de concertreizen naar Duitsland, China 

en Spanje. Informatie: ontzetting@wur.nl. 

OBK Well houdt 
solistenconcours van MBGF 
Zaterdag 14 maart organiseert de muziekvereni-

ging OBK Well onder auspiciën van de Muziekbond 

Gelderland-Flevoland (MBGF) een solistenconcours 

voor blazers en slagwerkers. Omdat OBK al 38 jaar een 

solistenconcours op touw zet, is de organisatie door de 

MBGF benaderd om het officiële bondsconcours voor 

solisten te organiseren. De wedstrijd wordt gehouden 

in dorpshuis Ons Huis in Well. De solisten kunnen 
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tegen een geringe vergoeding gebruik maken van de 

diensten van de pianist Chris Kok. De uitvoeringen 

worden beoordeeld door Dick Bolt. Het inschrijfformu-

lier is te downloaden via: www.mbgf.nl. De inschrijving 

sluit op 1 februari.

 
Muzikale Elfstedentocht 
door Excelsior
De christelijke muziekvereniging Excelsior Silvolde 

presenteert zaterdag 31 januari in Ons Pakhuis het 

jaarlijks concert met als thema Elfstedentocht. Elf 

steden in binnen- en buitenland worden met een muzi-

kale link in beeld gebracht en met muziek bezocht. 

Excelsior met sopraan 
Judith van Wanroij
Harmonieorkest Excelsior Eibergen geeft zaterdag-

avond 24 januari in theater ’t Spieker een galaconcert 

in de traditionele Weense sfeer. Onder begeleiding van 

het harmonieorkest zingt de sopraan Judith van Wan-

roij (in 2010 winnares van de Grachtenfestivalprijs) 

aria’s van Giacomo Puccini, Johan Strauss, Franz Lehar 

en muziek uit My Fair Lady. Het orkest speelt verder Ou-
verture uit Carmen (Bizet), Jazz Suite No. 2 (Shostako-

vich), Leichte Kavallerie (Von Suppé) en marsmuziek 

(Johan Strauss). De orkestleden verschijnen geheel 

volgens de Weense traditie in galajurken en smokings. 

Informatie: kaarten@excelsioreibergen.nl. Foto Gerard 
de Haan.

D E C E M B E R

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 door Heelsums Harmonie.  

Za 13 GAANDEREN, AUGUSTINUSKERK 19.30 UUR Concert door jeugd van Symfonisch Blaasorkest Gaanderen en het kinderkoor KEITOF. 

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

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

Zo 14 BENNEKOM, MUZIEKGEBOUW 10.00 UUR Landelijke Kerst Play-In Bennekom. 

Za 20 EDERVEEN 20.00 UUR Kerstconcert door Irene Ederveen m.m.v. beiaardier Boudewijn Zwart en verteller Evert ten Ham.

Zo 28 ZEVENAAR, MUSIATER 14.30 UUR Oliebollenconcert door Stedelijke Muziekvereniging Zevenaar. 

J A N U A R I

Zo 11 ANGERLO, DE MEENT 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Za 17 OOSTENDORP, BUURTGEBOUW 16.00 UUR Concert in Weense Sferen door Excelsior Oostendorp. 

Za 17 UGCHELEN, UGCHELENS BELANG 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Za 24 WAGENINGEN, DE JUNUSHOFF 20.15 UUR 30-jarig jubileumconcert door De Ontzetting Wageningen. 

Za 24 EIBERGEN, ’T SPIEKER  Nieuwjaarsgala door Excelsior Eibergen met sopraan Judith van Wanroij. 

Zo 25 LAAG-SOEREN, DE HARMONIE 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Isseltaler Musikanten. 

Za 31 SILVOLDE, ONS PAKHUUS  Concert Elfstedentocht door Excelsior Silvolde. 

PROVINCIE GRONINGEN

Jubilarissen in Groningen
Diversen muzikanten uit Groningen vier(d)en hun 

jubileum bij de Muziekbond Groningen en Drenthe. 

Vijfenzestig jaar: Antja Brandsma-van Slooten  

(Provinciaal Senioren Orkest Groningen). 

Zestig jaar: Anje Berendina Hoek (Ons Ideaal 

Grijpskerk).

Vijftig jaar: Willem Knipper (Opwaarts Uithuizen); 

Marten Postmus (CMV Wilhelmina Zuidhorn).

Veertig jaar: J.F. Brouwer (Avanti Groningen); 

Frederika Klatter (Opwaarts Uithuizen).

Kerstconcert door 
Fanfarecorps Adorp
Zaterdag 20 december (20.00 uur) en zondag 21 

december (15.00 uur) geeft Fanfarecorps Adorp 

kerstconcerten in de kerk van Adorp. Samen met 

het popkoor Hoge & Lage der A worden traditionele 

Christmas Carols en popnummers met het thema kerst 

ten gehore gebracht. 

Nieuwjaarsconcert bij PBG
Zaterdag 17 januari (20.00 uur) speelt de Provinci-

ale Brassband Groningen in De Hoeksteen in Leek 

het nieuwjaarsconcert. Solist is oud-lid Frans-Aert 

Burghgraef, euphoniumspeler bij de Marinierskapel der 

Koninklijke Marine. Informatie: voorverkoop@pbg.nu. 

Elad met 95-koppig CGGK 
in Wildervank
Een groot koor, samenzang en kerstmuziek zijn vrijdag 

19 december (20.00 uur) in de Grote Kerk in Wilder-

vank de ingrediënten van het kerstconcert door de 

christelijke brassband Elad Muntendam. Medewerking 

verleent het Christelijk Groot Gemengd Koor (CGGK), 

bestaande uit 95 zangers van de koren Looft den Heer 

Muntendam en Polyphonie Stadskanaal. Elad speelt 

behalve kerstrepertoire The Saint and the City (Jacob 

de Haan). Ook worden gezamenlijk werken uitgevoerd. 

Informatie: www.brassbandelad.nl.

Jongenskoor te gast bij 
brassband Immanuël
Het Roder Jongenskoor werkt zaterdag 20 december 

(19.45 uur) in PGU Het Anker in Uithuizermeeden 

mee aan het 27e kerstconcert van de gereformeerde 
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brassband Immanuël. Het koor, bestaande uit zeer 

talentvolle jongeren, zingt voornamelijk Engelse 

koormuziek met typische Christmas Carols. Naast 

afzonderlijke optredens musiceren Immanuël en het 

Jongenskoor ook samen.

Patrimonium speelt Russian 
Christmas Music
Russian Christmas Music (Alfred Reed) klinkt zaterdag 

20 december (20.00 uur) tijdens het midwinterconcert 

van harmonie Patrimonium in de Immanuëlkerk in 

Groningen. Het orkest staat tijdens dit concert voor het 

eerst onder leiding van Jan Wijenberg die de dirigeer-

stok overnam van Wim Stalman. Het programma ver-

meldt verder Hallelujah (Leonard Cohen, arr. M. Brown) 

en Christmas snowsongs (Peter Kleine Schaars). 

Doorstart jubilerende 
Brassband Heman
Donderdag 18 december (20.00 uur) geeft Brassband 

Heman in de Zuidwolder Ontmoetingskerk haar jaarlijk-

se kerstconcert. Door een drastisch verloop van leden 

hing het voortbestaan aan een zijden draadje. Met 

een bijna compleet nieuwe groep kan de jubilerende 

band toch het honderdjarig bestaan afsluiten met het 

traditionele kerstconcert.

Juliana samen met 
 zangkwartet Et Cantorum
Het christelijke fanfarekorps Juliana Hoogezand speelt 

zaterdag 20 december (19.30 uur) een kerstconcert in 

de Damkerk. Medewerking verleent het zangkwartet Et 

Cantorum uit Kleine Huisjes.

Jong en oud musiceren 
samen in Leek
Zaterdag 31 januari (19.30 uur) ontmoeten jong en 

oud elkaar in De Hoeksteen in Leek tijdens een ge-

zamenlijk concert van het Provinciaal Seniorenorkest 

Groningen en het Provinciaal Jeugdorkest Groningen. 

Een jaar geleden betraden beide orkesten ook al eens 

samen het podium. Dat werd een groot succes. 

SMW wordt SMO-Groningen 
De stichting Muziekopleiding gemeente Winsum 

(SMW) heeft haar werkgebied uitgebreid van de 

gemeente Winsum naar de provincie Groningen. De 

in 2009 opgerichte SMW gaat nu verder als SMO-Gro-

ningen: Samenwerkingsverband voor Muziekonderwijs 

in de provincie Groningen. Er is inmiddels gestart met 

het verzorgen van AMV- cursussen en muzieklessen 

voor muziekkorpsen buiten de gemeente Winsum. 

Met ingang van het nieuwe jaar worden tevens het 

SMO-jeugdensemble en -orkest geformeerd. De aftrap 

hiervan is zaterdag 10 januari met een play-in in het 

clubgebouw van Concordia Middelstum. Overdag 

worden enkele muziekstukken ingestudeerd die aan 

het eind van de middag gezamenlijk worden uitge-

voerd. Alle leerlingen van alle muziekverenigingen in 

de provincie Groningen zijn welkom. Opgave vóór 1 

januari via: contact@smo-groningen.nl. Tegelijkertijd 

vindt de oprichting van de stichting Gronings Fanfare 

Orkest plaats met als doel om de fanfaremuziek in 

de provincie Groningen te stimuleren. In januari start 

het project-orkest GFO 3 als platform voor leden van 

muziekverenigingen in de vijfde, vierde en derde 

divisie, die op zoek zijn naar een extra muzikale uit-

daging naast de eigen dorps- of regiofanfare. Opgave: 

contact@groningsfanfareorkest.nl.

Kerstconcert CMV Beatrix 
Doezum
CMV Beatrix Doezum organiseert zondag 21 de-

cember (20.00 uur) in kerkgebouw De Haven haar 

jaarlijkse kerstconcert. Naast het optreden van het 

A- en B-orkest verleent het interkerkelijk koor Sjema 

Enumatil medewerking. 

D E C E M B E R

Za 13 GRONINGEN, GEREFORMEERDE KERK 19.30 UUR Kerstconcert door 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.  

Vr 19 WILDERVANK, GROTE KERK 20.00 UUR Sfeervol kerstconcert door Brassband Elad m.m.v. Christelijk Groot Gemengd Koor. 

Za 20 ADORP, KERK 20.00 UUR Kerstconcert door Fanfarecorps Adorp. 

Za 20 UITHUIZERMEEDEN, PGU HET ANKER 19.45 UUR Kerstconcert door Brassband Immanuël m.m.v. Roder Jongenskoor. 

Za 20 GRONINGEN, IMMANUËLKERK 20.00 UUR Midwinterconcert door Patrimonium Groningen.  

Za 20 HOOGEZAND, DAMKERK 19.30 Kerstconcert door Juliana Hoogezand m.m.v. zangkwartet Et Cantorum.

Zo 21 ADORP, KERK 15.00 UUR Kerstconcert door Fanfarecorps Adorp met aangepast kinderprogramma. 

Zo 21 DOEZUM, DE HAVEN 20.00 UUR Kerstconcert door Beatrix Doezum. 

J A N U A R I

Za 17 LEEK, DE HOEKSTEEN 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Provinciale Brassband Groningen m.m.v. Frans-Aert Burghgraef. 

Za 31 LEEK, DE HOEKSTEEN 19.30 UUR Concert door Provinciaal Seniorenorkest Groningen en het Provinciaal Jeugdorkest Groningen. 

PROVINCIE LIMBURG

Guido Swelsen nieuwe 
dirigent in Bocholtz
Na een proefperiode van negen maanden is Guido 

Swelsen benoemd tot nieuwe dirigent van fanfare Sint 

Cecilia Bocholtz. Swelsen studeerde aan het Conserva-

torium Maastricht slagwerk en hafabradirectie. In 2001 

won hij tijdens de internationale dirigentenwedstrijd 

van het WMC de zilveren dirigeerstok. Momenteel is 

hij als dirigent verbonden aan fanfare De Maasgalm 

Elsloo, Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade, harmonie 

Wilhelmina Posterholt en harmonie Amicitia Roggel.

Jubilarissen bij LBM
Tal van muzikanten vier(d)en hun jubileum bij de 

Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM). Een 

overzicht.

Vijfenzeventig jaar: Hein Lieven (Lindenheuvel 

Geleen).

Zeventig jaar: C.J. Laval (Concordia Panningen).

Zestig jaar: Wim Smeets (Sint Joseph Meers); 

B.G. van Rijt (Concordia Panningen); Theo Meuffels 

(Eendracht Dieteren); Jan Roelofs, Sjeng Theeuwen en 

Sjaar Theeuwen (Nooit Gedacht Wellerlooi).

Vijftig jaar: Rene Crijns (Sint Bavo Nuth); Sjaak 
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Bocken, Geert Hoorens, Hub Meerten, Mathieu Mostard 

en Ad Maessen (Eendracht Dieteren); H.G. Thoren 

(Sint Aemiliaan Kerkrade); Jo Nouwen (Sint Callistus 

Neerbeek); Wim Wick (Laura Landgraaf); Henk Mertens 

(Koninklijk Harmonieorkest Kerkrade); Henk Fontein 

(Sint Caecilia Middelaar).

Veertig jaar: Jos Paulissen (Koninklijk Harmonieor-

kest Kerkrade); Theo Vullings (Sint Caecilia Middelaar); 

Bertien Jochems-Ruyters, Mariet Linssen-Ruyters, Ingrid 

Schmeits, John Schulpen, Han Spelthaan, Rene Kroes, 

Hans van den Oever en Jos Schmeits (allen Eendracht 

Dieteren); Willie Savelkouls (Sint Bavo Nuth); Michel 

Reijnen (Sint Caecilia Blerick).

Wilhelmina Wolder luidt 
het carnaval in
Harmonie Wilhelmina Wolder houdt zaterdag 31 janu-

ari (20.11 uur) een carnavalsconcert in Harmoniezaal 

Wilhelmina. Op het programma staan vrolijke muziek, 

klassiekers en verrassingen. De concertavond wordt 

omlijst met het optreden van een buuttereedner. 

Winterconcert door Sint 
 Caecilia met Koperpoets
Zaterdag 20 december (19.00 uur) verzorgen fanfare 

Sint Caecilia Jabeek en brassensemble Koperpoets 

een concert in het Ontmoetingscentrum in Jabeek. 

Het programma vermeldt onder meer de compositie-

opdracht Sent in the Clowns, door Rob Balfoort gear-

rangeerd voor muziektheaterkwintet en fanfare. Sint 

Caecilia speelt samen met zangeres Yvonne Nijsten en 

pipers van The Coriovallum Pipeband. Brassensemble 

Koperpoets speelt de voorstelling Pleksel.

Solistenconcert Euregion 
Brass, Wind & Percussion
De divisiewinnaars van de Finale Jonge Solisten 2014 

(georganiseerd door de Limburgse Bond van Muziek-

gezelschappen) betreden zaterdag 31 januari (19.30 

uur) het podium in Cultureel Centrum De Mortel in 

Ittervoort. De talentvolle muzikanten worden bij hun 

optreden begeleid door het semiprofessionele project-

fanfareorkest Euregion Brass, Wind & Percussion. Op 

klarinet treden Joeri Janssen en Janne Niese voor het 

voetlicht, op hoorn Camiel Lemmens, op tenorsaxofoon 

Sven Smeets en op bugel Loes Geelen. Diverse muzi-

kanten werden dit seizoen ook Nederlands kampioen. 

Informatie: www.eubrasswp.nl.

Thijs Tonnaer eredirigent 
van Sint Lucia
Harmonie Sint Lucia Neeritter heeft Thijs Tonnaer 

benoemd tot eredirigent. De Thorner musicus leidde 

het orkest 37 jaar met veel succes. Onder zijn leiding 

werden tijdens de bondsconcoursen zes eerste prijzen 

behaald, waarvan één met lof der jury. Ook leidde hij 

het orkest twee keer naar de landstitel van de toenma-

lige FKM. Tonnaer werd vorig jaar opgevolgd door Jac 

Sniekers uit Thorn. 

Suzan Seegers te gast 
in Guttecoven
Zaterdag 27 december (20.00 uur) is de zangeres 

Suzan Seegers in de sporthal van basisschool De 

Leeuwerik in Einighausen te gast tijdens het Sylves-

terconcert van fanfare Sint Caecilia Guttecoven. Met 

begeleiding van het orkest zingt ze onder meer enkele 

liedjes uit haar theatershow Suus zingt Toon. Ook Vocal 

Group Hidden Voices is van de partij. Informatie: www.

caeciliaguttecoven.nl.

Nieuwjaarsconcert 
in Roermond
De Koninklijke Harmonie Roermond en harmonie 

Concordia Melick luiden zaterdag 3 januari (18.45 

uur) in Theaterhotel De Oranjerie in Roermond het 

nieuwe jaar in met een gezamenlijk concert. Beide 

orkesten spelen een populair programma voor een 

breed publiek. 

Fanfares samen in 
Magic meets Music
Voor het eerst in hun bestaan vormen fanfare Sint 

Jozef Buchten en muziekgezelschap Juliana Holtum 

één gezamenlijk fanfareorkest voor twee concerten 

met als thema Magic meets Music. Het muzikale menu 

vermeldt populaire muziek, film- en kerstmuziek. Het 

programma wordt omlijst met optredens van gooche-

laar Jahon. De concertavonden vinden plaats zaterdag 

20 december (19.30 uur) in het gemeenschapshuis 

in Buchten en zondag 21 december (19.30 uur) in ge-

meenschapshuis De Auw Sjoal in Holtum. Informatie: 

www.fanfarebuchten.nl of www.juliana-holtum.nl.

Sint Paulus zet jubilarissen 
in de bloemen
Fluit- en tambourcorps Sint Paulus Schaesberg heeft 

bij de viering van het tachtigjarig bestaan Harry 

Logister gehuldigd voor zijn zestigjarig jubileum. John 

Jongen werd in de bloemen gezet omdat hij veertig 

jaar lid is van het korps. José van der Borgh, Trees 

Hellenbrand, Fienie Jongen en Nellie Palmen werden 

in het zonnetje gezet voor hun langdurige inzet voor 

het damescomité. 

Galaconcert in 
kathedraal Roermond
Zondag 21 december (15.00 uur) vindt voor de 

tweede keer een galaconcert plaats in de Sint Chri-

stoffel-kathedraal in Roermond. Brassband Merum, 

gemengd koor Les Amis Du Bon Coeur, kinderkoor De 

Moferter Zengerkes en vocaal soliste Sandra Halmans 

voeren werken uit van Paul Lovatt Cooper, Charles Ma-

rie Widor, John Rutter, Mykola Dmytrovych Leontovych 

en Gustav Holst.

Nieuwjaarsconcert door
Sainte Cécile 
Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden presenteert 

zaterdag 3 januari (20.15 uur) in het Cultureel 

Centrum te Eijsden het traditionele nieuwjaarsconcert. 

Zowel het trommel- en klaroenkorps als het 

harmonieorkest komt in actie. Informatie: www.

saintececile.nl.

Kerstconcert in Salviuskerkje 
Limbricht
Clarinet Choir Schinveld en Cantori la Vera verzorgen 
zondag 14 december (15.00 uur) een kerstconcert 

in het Salviuskerkje in Limbricht. Het Clarinet Choir 

voert onder andere werk van Bach en Mendelssohn 

uit. Samen met Cantori la Vera klinkt Das neugeborene 
Kindelein van Buxtehude. Informatie: 043-3643743.

De Drie Horens herdenkt 
zeventig jaar bevrijding
Harmonie De Drie Horens Horn herdenkt zondag 

28 december (20.00 uur) tijdens het traditionele 

Sylvesterconcert in De Postkoets dat Horn zeventig 

jaar geleden bevrijd werd van de Duitse bezetting. 

In samenwerking met Heemkundevereniging Horn 

worden beelden en muziek uit de periode van de be-

vrijding samengebracht. Traditionele Schotse muziek, 

uitgevoerd met medewerking van een bagpiper, wordt 

afgewisseld met Amerikaanse bigbandklanken uit die 
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tijd. Een greep uit het repertoire: Royal Processional 
(John J. Morrisey), Gaelforce (Peter Graham), Hymn 
of the Highlands (Philip Sparke), Highland Cathedral 
(arr. Wiel Vervoort), Soldaat van Oranje (Rogier van 

Otterloo) en A movement for Rosa (Mark Camphouse), 

een eerbetoon aan Rosa Parks die in 1955 in de 

Verenigde Staten werd gearresteerd nadat ze in een 

bus weigerde haar plaats af te staan aan een blanke. 

Samen met enkele zangeressen worden een Andrews 
Sisters Medley (arr. Frits Kessels) en Vera Lynn Forever 
(arr. Willy Hautvast) uitgevoerd.

250 muzikanten in Musical 
Emotions 
De Koninklijke Harmonie van Horst werkt zaterdag 

20 december (20.00 uur) en zondag 21 december 

(14.30 uur) in De Merthal in Horst mee aan het 

concert Musical Emotions ter gelegenheid van het 

120-jarig bestaan van het Horster Mannenkoor. Verde-

re medewerking komt van het Meuleveld Kinderkoor, 

het combo van Egbert Derix en de solisten Judith 

Weusten en Roy Verbeek. In totaal presenteren 250 

muzikanten zich in de themablokken klassiek, musical, 

film, spirituals, blues en kerstmuziek. Informatie: www.

musicalemotions.nl.

Korting voor Klankwijzer-lezers 
bij concert in Roermond
Dansende heksen, een femme fatale, Afrikaanse in-

boorlingen, oorlogshelden, een vliegende Hollander 

en een gedaantewisseling van de oude meester 

Beethoven komen zondag 11 januari (20.00 uur) 

in Theater De Oranjerie in Roermond voorbij tijdens 

het nieuwjaarsconcert van harmonie Sint Michaël 

van Thorn en de Koninklijke Philharmonie Bocholtz. 

Sint Michaël speelt Nacht op de Kale Berg (Modest 

Moussorgsky), delen uit de opera Carmen (George 

Bizet) met mezzosopraan Janneke Schaareman 

als solist en Jungla (Ferrer Ferran). De Philharmo-

nie Bocholtz komt met Festmusik der Stadt Wien 

(Richard Strauss), ouverture uit Der Fliegende 
Holländer (Richard Wagner), Poppies for Fallen Her-
oes (Johan Nijs) en Extreme Beethoven (Johan de 

Meij). Klankwijzer-lezers die vóór 1 januari kaarten 

bestellen via info@harmoniethorn.nl o.v.v. ‘Nieuw-

jaarKlankwijzer’ ontvangen 2,50 euro korting op de 

toegangskaart.

Sylvesterconcert door 
fanfare De Maasgalm
Muziek uit de Top 2000 is zaterdag 27 december 

(19.30 uur) in het Maaslandcentrum in Elsloo de rode 

draad van het Sylvesterconcert van fanfare De Maas-

galm Elsloo. Samen met zanggroep E-motion worden 

nummers van Queen, The Beatles, Adele en Wim 

Sonneveld gespeeld. Informatie: www.maasgalm.nl.

Kerstconcert van Sint 
Cecilia Tegelen
De Koninklijke harmonie Sint Cecilia Tegelen verzorgt 

vrijdag 26 december (11.30 uur) haar 37e kerstcon-

cert in Theater De Maaspoort in Venlo. Solist is Jasper 

van Rosmalen op viool. Zangers en acteurs van de 

musicalgroep van het Valuascollege Venlo spelen 

met begeleiding van Cecilia delen uit de musical The 
Wizard of Oz. Informatie: www.harmonie-tegelen.nl.

Sylvesterconcert in 
Maasbracht-Beek
Zondag 28 december (14.00 uur) geven de blokflui-

ters en blaas- en slagwerkmuzikanten van fanfare 

Eensgezindheid Maasbracht-Beek een Sylvestercon-

cert in het Baekerhoes. Behalve alle orkesten van de 

vereniging komen ook jeugdige solisten en combo’s 

in actie.

Musical- en filmmuziek 
door Wilhelmina 
Harmonie Wilhelmina Posterholt verzorgt zaterdag 10 

januari (20.00 uur) een nieuwjaarsconcert in cultureel 

centrum De Beuk in Posterholt met als thema Musical 

en Film. De vocalisten Annette Weterings en Mandy 

Mullenders vertolken samen met de harmonie werken 

uit Elisabeth, The West Side Story, Evita, Skyfall, Frozen, 
Capital Cities, The Sound of Music, Les Misérables 
en Soldaat van Oranje. Ook het jeugdorkest en de 

slagwerkgroep doen mee. 

Uitzwaaiconcert door 
Sint Joseph voor China-reis
De Kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert maakt 

van 26 december tot en met 4 januari een concertreis 

naar China. In en rond Shanghai staan vijf concerten 

op het programma. Zondag 21 december (14.00 uur) 

is in het Munttheater Weert het uitzwaaiconcert. Op de 

lessenaars verschijnen 

Escenas de los Aztecas (James Barnes), Fugue in G - 
minor BWV 578 (Johann Sebastian Bach, arr. Yoshihiro 

Kimura) en Praise Jerusalem! (Alfred Reed). 

Kerstconcert Harmonie Sint 
Caecilia Simpelveld
Harmonie Sint Caecilia Simpelveld verzorgt zondag 

21 december (17.00 uur) het jaarlijkse kerstconcert 

in de Sint Remigiuskerk te Simpelveld. Samen met 

jongerenkoor Galou Gulpen worden melodieën zoals 

Let it Snow, Winter Wonderland, Jingle Bells en Some-
where in my Memory (uit de film Home Alone) vertolkt 

en werken zoals Schlittenfahrt (Mozart), Russian Christ-
mas Music (Reed) en In the Bleak Midwinter (Holst) 

uitgevoerd.

 

D E C E M B E R

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

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

   Fanfare Abdissenbosch. 

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

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

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

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

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

Zo 14 KAALHEIDE, H. JOZEF 15.00 UUR Kerstconcert door Sint Jozef Kaalheide. 
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Zo 14 LIMBRICHT, SALVIUSKERKJE 15.00 UUR Kerstconcert door Clarinet Choir Schinveld en Cantori la Vera. 

Za 20 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 20.00 UUR Kerstconcert door jeugdorkesten Les Jeunes de Sainte Cécile en Les Petits Jeunes.

Za 20 BUCHTEN, GEMEENSCHAPSHUIS 19.30 UUR Concert Magic meets Music door Sint Jozef Buchten en Juliana Holtum.  

Za 20 JABEEK, ONTMOETINGSCENTRUM 19.00 UUR Concert door Koperpoets, Sint Caecilia Jabeek en Pipers van Coriovallum Pipband. 

Za 20 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS 09.30 UUR Percussion Friends Slagwerkdag. 

Za 20 HORST, MERTHAL 20.00 UUR Jubileumconcert Musical Emotions door Koninklijke Harmonie van Horst met het Horster Mannenkoor.  

Zo 21 HOLTUM, DE AUW SJOAL 19.30 UUR Concert Magic meets Music door Sint Jozef Buchten en Juliana Holtum. 

Zo 21 ROERMOND, KATHEDRAAL 15.00 UUR Galaconcert door Brasss Band Merum, gemengd koor Les Amis Du Bon Coeur en kinderkoor de Moferkes  

   Zengerkes m.m.v. Sandra Halmans. 

Zo 21 HORST, MERTHAL 14.30 UUR Jubileumconcert Musical Emotions door Koninklijke Harmonie van Horst met het Horster Mannenkoor. 

Zo 21 WEERT, MUNTTHEATER 14.00 UUR Uitzwaaiconcert door kerkelijke harmonie Sint Joseph 1880 Weert voor concerttour naar China. 

Zo 21 SIMPELVELD, SINT REMIGIUSKERK 17.00 UUR Kerstconcert door Sint Caecilia Simpelveld. 

Vr 26 VENLO, DE MAASPOORT 11.30 UUR Kerstconcert door Sint Cecilia Tegelen m.m.v. violist Jasper van Rosmalen en musicalgroep Valuascollege.  

Za 27 EINIGHAUSEN, DE LEEUWERIK 20.00 UUR Sylvesterconcert door Sint Caecilia Guttecoven m.m.v. Suzan Seegers en Vocal Group Hidden Voices.  

Za 27 ELSLOO, MAASLANDCENTRUM 19.30 UUR Sylvesterconcert door De Maasgalm Elsloo met zanggroep E-motion. 

Za 27 HEGELSOM, ZAAL DEBIJE  Donateursconcert door Sint Hubertus Hegelsom. 

Zo 28 HORN, DE POSTKOETS 20.00 UUR Sylvesterconcert 70 jaar vrijheid door De Drie Horens Horn. 

Zo 28 BRACHTERBEEK, BAEKERHOES 14.00 UUR Sylvesterconcert door Eensgezindheid Maasbracht-Beek. 

J A N U A R I

Za 03 EIJSDEN, CULTUREEL CENTRUM 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door trommel- en klaroenkorps en harmonie Sainte Cécile Eijsden. 

Za 03 ROERMOND, DE ORANJERIE 18.45 UUR Nieuwjaarsconcert door de Koninklijke Harmonie Roermond en Concordia Melick. 

Za 10 POSTERHOLT, DE BEUK 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Wilhelmina Posterholt. 

Zo 11 ROTHEM-MEERSSEN, DE KOEL 19.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Rothem’s Harmonie. 

Zo 11 MHEER, HARMONIEZAAL 14.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Sint Cecilia Mheer. 

Zo 11 ROERMOND, DE ORANJERIE 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Sint Michaël Thorn, Philharmonie Bocholtz en sopraan Janneke  Schaareman. 

Za 17 / Zo 18 BORN, GEMEENSCHAPSHUIS  LBT districtssolistenconcours Roermond. 

Za 31 ITTERVOORT, MUZIEKCENTRALE ADAMS 09.00 UUR Workshop Gestiek en instructie: doel of middel m.m.v. de Volksgalm Riemst. 

Za 31 ITTERVOORT, DE MORTEL 19.30 UUR Solistenconcert door Euregion Brass, Wind & Percussion. 

Za 31 MAASTRICHT, HARMONIEZAAL WILHELMINA 20.11 UUR Carnavalsconcert door Wilhelmina Wolder. 

PROVINCIE NOORD-BRABANT

Jubilarissen in Noord-Brabant
Ook bij de Brabantse Bond van Muziekverenigingen 

vier(d)en tal van muzikanten hun jubileum.

Vijfenzeventig jaar: Jan van Dijk (Cecilia Prin-

cenhage Breda).

Zeventig jaar: Johan Westerlaken (Kunst en 

Vriendschap Rijswijk).

Vijfenzestig jaar: Antoon de Kleijn (Concordia De 

Rips).

Zestig jaar: Jan van Sambeek, Theo de Groot, Tiny 

Kersten en Jozef van Tienen (Sint Cecilia Sint Antho-

nis); Sjaak van der Heijden (Sint Cecilia Vessem); Arie 

Westerlaken (Kunst en Vriendschap Rijswijk).

Vijftig jaar: Jack van den Hout (Concordia Reusel); 

Toon Wagemakers (Oranje Wouw); Jan Driesser (Con-

cordia van 1839 Hilvarenbeek); Cees Willems (Sint 

Cecilia Vessem); Gerda de Greef (EMM Budel). 

Veertig jaar: Johan de Jong (Sint Caecilia Bavel); 

Carlo Govers (Concordia De Rips); Joost van Gils en 

Rene de Groene (Cecilia Princenhage Breda); Frank 

Compen en Diel Feijen (EMM Budel). 

Wiener Melange Danst 
in Zevenbergen
Zondag 4 januari (12.00 uur) houdt Regio Orkest 

West-Brabant in Theater De Vlakte/De Borgh te Zeven-

bergen het nieuwjaarsconcert Wiener Melange Danst. 
Medewerking verlenen de Tien Koevoet Dancemasters. 

Informatie: www.regio-orkest.nl.

Arti brengt Keltische cultuur 
in beeld en muziek 
Keltische Cultuur in beeld en muziek is vrijdag 9 en 

zaterdag 10 januari (20.15 uur) in Theater De Enck 

in Oirschot het thema van de nieuwjaarsconcerten 

van muziekvereniging Arti Oirschot. Het publiek wordt 

getrakteerd op een show van traditionele en eigentijd-

se folkmuziek uit Ierland en Schotland. De folkband 

Ogham speelt met originele muziekinstrumenten als 

de Keltische harp, Bo’dhran en Tin whistle eigen num-

mers en traditionals, begeleid door Arti. Dutch Pipes 

and Drums is met doedelzakken en percussie van de 

partij. Als artistieke cross-over presenteert Arti foto’s van 

de lokale fotograaf Noud Aartsen uit de tijd dat hij in 

Ierland woonde en werkte. Informatie: www.deenck.nl.

Entre-Nous Teteringen 
bestaat 35 jaar 
Seniorenorkest Entre-Nous Teteringen luidt zondag 

25 januari (14.00 uur) het 35e bestaansjaar in met 

een nieuwjaarsconcert in het Dorpshuis ‘t Web in 

Teteringen. Het eigenlijke lustrumfeest wordt gevierd 

op 12 april. 

New Year bij Het Brabants 
Jazz Orkest
Zondag 4 januari (12.00 en 16.00 uur) organiseert 

Het Brabants Jazz Orkest in de Verkadefabriek in ‘s-Her-

togenbosch het nieuwjaarsconcert Jazzy New Year! 
Speciale gasten zijn jazz-zanger Edwin Rutten (ook 
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bekend als acteur, presentator en kindervriend Ome 

Willem), de uit Suriname afkomstige fluitist Ronald 

Snijders en de internationale vocal groep Soulasis. 

Informatie: www.HetBrabantsJazzOrkest.nl.

Philips Harmonie luidt 2015 in
Zondag 18 januari (11.30 uur) is het Auditorium van 

de Technische Universiteit in Weense sferen voor het 

nieuwjaarsconcert van de Philips Harmonie. Het pro-

gramma bestaat uit verschillende walsen, waaronder 

Schatz-walzer (Strauss). Ook Der fliegende Holländer 
(Wagner) en ouverture Capriccio Italien (Tschaikowski) 

komen voorbij. Informatie: www.philipsharmonie.nl. 

Marinierskapel speelt in Tilburg
De Marinierskapel der Koninklijke Marine concerteert 

vrijdag 16 januari (20.30 uur) in Concertzaal Tilburg. 

Met L’Apprenti Sorcier/De Tovenaarsleerling (Paul 

Dukas), Liederen en Dansen van de Dood (Modest 

Moessorgski), Alexander Glazoenov (Stenka Razin) 

en Suite de Vuurvogel (Igor Stravinsky) klinkt een 

Frans-Russisch programma. De muziekwerken zijn 

geïnspireerd op verhalen en legendes waarin macht 

het thema is. Solist is de bariton Martijn Sanders die 

momenteel zingt in Die Fledermaus bij Opera Zuid. 

Voor Jean-Pierre Gabriël is dit het examenconcert voor 

het Masterdiploma Orkestdirectie. Informatie: www.

theaterstilburg.nl.

D E C E M B E R

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

Za 13 / Zo 14 ETTEN-LEUR  Podiumwedstrijd Brabantse Bond voor Muziekverenigingen. 

Zo 14 TILBURG, THEATERS TILBURG 14.30 UUR Winterconcert Concordia Berkel-Enschot,  Tilburgs  Mannenkoor St. Caecilia en Operakoor Belcanto Tilburg.  

J A N U A R I

Zo 04 ZEVENBERGEN, DE VLAKTE 12.00 UUR Nieuwjaarsconcert Wiener Melange Danst door Regio Orkest West-Brabant. 

Zo 04 ‘S-HERTOGENBOSCH, VERKADEFABRIEK 12.00 UUR Nieuwjaarsconcert Brabants Jazz Orkest m.m.v. Edwin Rutten, Ronald Snijders, Soulasis en Peer de Graaf.  

Zo 04 BUDEL, DE BORG 19.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Eendracht Maakt Macht Budel. 

Vr 09 / Za 10 OIRSCHOT, DE ENCK 20.15 UUR Meesterlijk Keltisch door Arti Oirschot m.m.v. folkband Ogham en Dutch Pipes and Drums. 

Za 10 TILBURG, CONCERTZAAL 20.00 UUR Verrassende Ontmoetingen met Sub Umbra Veldhoven en Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg. 

Vr 16 TILBURG, CONCERTZAAL 20.30 UUR Masterexamen orkestdirectie Jean Pierre Gabriel m.m.v. Marinierskapel der Koninklijke Marine. 

Zo 18 EINDHOVEN, TECHNISCHE UNIVERSITEIT 11.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Philips Harmonie.  

Zo 25 TETERINGEN, ’T WEB 14.00 UUR Jubileumconcert door Seniorenorkest Entre-Nous Teteringen. 

F E B R U A R I

Zo 01 ‘S-HERTOGENBOSCH, VERKADEFABRIEK 14.30 UUR Verrassende Ontmoetingen met De Gildenbondsharmonie Boxtel en Sint Cecila Zijtaart. 

PROVINCIE NOORD-HOLLAND

Wilhelmina geeft 
nieuwjaarsconcert
Zondag 18 januari (16.00 uur) geeft Volendams 

Fanfarecorps Wilhelmina in de PX het jaarlijks nieuw-

jaarsconcert. Behalve het fanfareorkest treden het 

Tamboercorps Volendam, het melodische slagwerkge-

deelte van drumband Olympia Con Brio Monnicken-

dam en diverse ensembles en solisten op. 

 

Oudejaarsconcert 
door Ons Genoegen
De Wijdenesser fanfare Ons Genoegen speelt don-

derdag 18 december (20.00 uur) in het Oosterleker 

Kerkje het oudejaarsconcert. Op het programma staan 

werken van de afgelopen concerten, aangevuld met 

kerstrepertoire in moderne arrangementen. Informatie: 

www.fanfarewijdenes.nl. 

Zaans Showorkest gaat 
Out of the Box
Out of the Box is het thema van het nieuwjaarsconcert 

dat het Zaans Showorkest zaterdag 17 januari (20.15 

uur) op de planken zet van het Zaantheater in Zaan-

dam. Gastartieste is Anouk van der Laan, winnares 

van de Saen Talent Award 2014. Informatie: www.

hetzaansshoworkest.nl.

SHOT speelt Lord of the Rings
Zondag 25 januari (15.00 uur) geeft Studenten 

Harmonie Orkest Twente (SHOT) samen met het Sym-

fonisch Harmonieorkest Amsterdam een concert in de 

Beurs van Berlage in Amsterdam. SHOT heeft speciaal 

voor dit concert Symphony no. 1 The Lord of the Rings 

van Johan de Meij ingestudeerd. Informatie: bestuur@

shot.utwente.nl. 

Kerstconcerten Fanfarecorps 
Zuiderwoude 
Fanfarecorps Zuiderwoude geeft samen met het Volen-

dams Vocaal Ensemble vrijdag 19 december (20.00 

uur) een kerstconcert in de Broekerkerk in Broek in 

Waterland en zondag 21 december (14.30 uur) in de 

Maria Magdalena Parochie in Wormer. Een greep uit 

het repertoire: O, Holy Night, White Christmas, Once in 
Royal Davids City, Sleigh Ride Away in a Manger, A Hap-
py Winter Holiday en Ukranian Bell Carol. Informatie: 

w.knip@planet.nl.

Kerstconcert door 
Ouderenorkest
Het Noord-Hollands Ouderenorkest geeft zondag 21 

december (14.30 uur) samen met een groot project-

koor een kerstconcert in de Westerkerk te Enkhuizen. 

Medewerking verlenen de zangeres Sharon ten Haaf 

en presentatrice/zangeres Karin van As. Informatie: 

www.nhoo.nl.
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Kerst bij Onderling Genoegen
Zaterdag 20 december (16.00 uur en 19.30 uur) 

houdt muziekvereniging Onderling Genoegen 

Krommenie haar traditionele kerstconcert in de 

Nicolaaskerk in Krommenie. Samen met Koor GO 

wordt traditionele en moderne kerstmuziek uitgevoerd. 

Informatie: www.ogkrommenie.nl.

Kerstconcert door 
WesterHarmonie
Zondagavond 21 december sluit de WesterHarmonie 

het jubileumjaar af met een kerstconcert in het kerkje 

van Sloten in Amsterdam. Gespeeld wordt een mix van 

kerstmelodieën en delen uit het jubileumprogramma. 

Tijdens dit concert neemt de WesterHarmonie afscheid 

van voorzitter Hans Lington. Hij was 31½ jaar de stu-

wende kracht binnen de vereniging. Informatie: www.

westerharmonie.nl.

Prinses Irene trapt 
jubileumjaar af
Muziekvereniging Prinses Irene Huizen viert in 2015 

haar zeventigjarig jubileum. Het hele jaar door zijn 

er muzikale activiteiten gepland. De aftrap is op 

donderdag 1 januari (16.00 uur) in theater De Graaf 

Wichman Huizen met het nieuwjaarsconcert Feest. 
Naast Fiesta cu tres Banda van Pi Scheffer klinkt onder 

meer muziek uit de musical Elisabeth en de operette 

Der Zigeunerbaron. Informatie: www.prinses-irene.nl.

Midwinterconcert door 
Excelsior Andijk
Zondag 21 december (15.00 uur) organiseert Muziek-

vereniging Excelsior Andijk een midwinterconcert in zaal 

Cultura. Op de lessenaars ligt niet alleen kerstmuziek, 

maar ook muziek die past bij het jaargetijde. Het orkest 

krijgt voor deze gelegenheid versterking van een zanger 

en zangeres. Informatie: www.excelsior-andijk.nl.

Topbrass Cross-over Concert 
Zaterdag 31 januari (20.00 uur) organiseert TopBrass, 

het radio brassprogramma van RTV Noordkop, het 4e 

Viking TopBrass Cross-over Concert in het Vikingschip 

in Den Oever. Brassband Amsterdam Brass en de 

Orient Dixieland Express laten de grenzen tussen de 

beide muziekstijlen bijna verdwijnen door zich van een 

geheel andere kant te laten horen. Het concert wordt 

later in delen uitgezonden in het programma TopBrass, 

te beluisteren op dinsdag tussen 20.00 en 21.00 uur 

op RTV Noordkop. Informatie: www.rtvnoordkop.nl. 

D E C E M B E R

Do 18 WIJDENES, OOSTERLEKER KERKJE 20.00 UUR Oudejaarsconcert door Ons Genoegen Wijdenes. 

Vr 19 BROEK IN WATERLAND, BROEKERKERK 20.00 UUR Kerstconcert door Fanfarecorps Zuiderwoude i.s.m Het Volendams Vocaal Ensemble. 

Za 20 KROMMENIE, NICOLAASKERK 16.00 UUR/19.00 UUR Concert door Onderling Genoegen Krommenie. 

Zo 21 WORMER, MARIA MAGDALENA PAROCHIE 14.30 UUR Kerstconcert door Fanfarecorps Zuiderwoude i.s.m. Volendams Vocaal Ensemble. 

Zo 21 ENKHUIZEN, WESTERKERK 14.30 UUR Concert door Noord-Hollands Ouderenorkest met een groot projectkoor.  

Zo 21 AMSTERDAM, SLOTERKERK  Midwinterconcert door WesterHarmonie. 

Zo 21 ANDIJK, ZAAL CULTURA 15.00 UUR Midwinterconcert door Excelsior Andijk.  

J A N U A R I

Do 01 HUIZEN, DE GRAAF WICHMAN 16.00 UUR Kick offf jubileumjaar door Prinses Irene Huizen.  

Za 17 ZAANDAM, ZAANTHEATER 20.15 UUR Concert Out of the Box door Zaans Showorkest.  

Zo 18 VOLENDAM, PX 16.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Wilhelmina Volendam i.s.m. Olympia Con Brio Monnickendam. 

Zo 25 AMSTERDAM, BEURS VAN BERLAGE 15.00 UUR Concert door Studenten Harmonie Orkest (SHOT).  

Za 31 DEN OEVER, VIKINGSCHIP 20.00 UUR Viking TopBrass Cross-over Concert. 

Za 31 AALSMEER, DE BLOEMHOF  Contest wintercompetitie Color Guard Nederland. 

PROVINCIE OVERIJSSEL

Slagwerkdag in Den Ham 
Zaterdag 7 februari vindt in het Hervormd Centrum 

De Rank in Den Ham een slagwerkdag plaats. Onder 

leiding van twee docenten wordt gewerkt aan het 

verbeteren van techniek en kwaliteit. Deelname is mo-

gelijk voor slagwerkers van gestemde en ongestemde 

instrumenten met minimaal een A-diploma. De work-

shop start om 9.30 uur en eindigt om 16.30 uur met 

de uitvoering van de ingestudeerde werken. Inschrijven 

voor 7 januari via: http://bit.ly/slagwerkdag2015. Nieuwe jeugdband in Kampen
Het Kamper Trompetter Korps heeft de KTK Music Kidz 

gepresenteerd als nieuwe zelfstandige jeugdshow-

band. Kinderen van 6 t/m 11 jaar (groep 7) vormen 

een compleet nieuwe band met een eigen stoere 

outfit, eigen optredens en een eigen repertoire. Vanaf 

Koningsdag 2015 trekt het nieuwe orkest de straat op. 

Inmiddels hebben zich dertig kinderen aangemeld. 

Informatie: info@kampertrompetterkorps.nl.  Foto: 
fotografiecor.nl.

HFRSTWND-concert in 
 Enschede
Harmonie Sint Jan Wierden en Harmonie Orkest 

Twente (HOT) delen vrijdag 12 december (20.15 uur) 

in de serie HRFSTWND het podium van het Muziekcen-

trum in Enschede. Sint Jan pakt onder andere uit met 
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Angels in the Argitecture (Frank Ticheli) met medewer-

king van drie jonge solisten van het Stadjongenskoor 

Oldenzaal. Verder klinken Paris Sketches (Martin Eller-

by), Rise of the Firebird (Steve Reineke) en Salvation 

is created (Tchesnokov, arr. Houseknecht). Harmonie 

Orkest Twente (HOT) vertolkt Lux Arumque (Eric 

Whitacre), The Legend of Ali Baba (Bert Appermont/

Frank van Baelen), St. Florian Choral In memoriam 

Anton Bruckner (Thomas Doss) en Coriolanus (Frigyes 

Hidas). Informatie: www.wilminktheater.nl .

D E C E M B E R

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

Za 13 USSELO, KERK 20.00 UUR Adventsconcert door Soli Deo Gloria Enschede. 

Zo 21 DE LUTTE, SINT PLECHELMUSKERK 15.30 UUR Kerstconcert door Sint Plechelmus Harmonie De Lutte met plaatselijke kerkkoren.  

J A N U A R I

Za 31 ALMELO, KAPEL HOF’88  Solistenconcours Overijsselse Bond van Muziekverenigingen(OBM) met Kaliber Kunstenschool. 

PROVINCIE UTRECHT

Amicitia in kerst- en 
 carnavalssfeer
Zaterdag 20 december (19.00 uur) brengen de 

samenspelgroep, het leerlingenorkest en het harmo-

nieorkest van Amicitia IJsselstein in Het Kruispunt hun 

gezamenlijke kerstconcert in familiesfeer. Zaterdag 

31 januari (20.30 uur) presenteert Amicitia in het 

Fulcotheater het carnavalsconcert. Muziek uit de 

sprookjes van Hans Christiaan Andersen, de schimmi-

ge onderwereld van The Godfather, de Feuerfest Polka 

en Souvenir de Cirque Renz vormen een bonte mix 

van klassiek en populair repertoire. De presentatie is 

in handen van een buuttereedner. Informatie: www.

harmonieamicitia.nl.

Leona Philippo zingt op 
nieuwjaarsconcert OBK
Zangeres Leona Philippo is zaterdag 17 januari in Theater 

Figi te gast tijdens het dertigste nieuwjaarsconcert van 

het Koninklijk Harmoniegezelschap Oefening Baart Kunst 

(OBK) Zeist. De winnares van The Voice of Holland 2012 

zingt samen met het orkest onder andere een medley van 

Ramses Shaffy. Het concert opent met Leichte Kavallerie 

(Franz von Suppé). Verder klinkt The Fools Journey (Hans 

van der Heide). Informatie: www.obk-zeist.nl.

Serie BlazersinConcert met 
Luchtmachtorkest 
Zondag 11 januari (15.00 uur) brengt het Orkest van 

de Koninklijke Luchtmacht in de serie BlazersinConcert 

in de Grote Zaal van TivoliVredenburg in Utrecht een 

nieuwjaarsconcert. In een mix van pop tot klassiek zijn 

jazz ster Denise Jannah, trompettist Teus Nobel en 

saxofonist Thijs van Otterloo de solisten.

D E C E M B E R

Za 20 IJSSELSTEIN, HET KRUISPUNT 19.00 UUR Kerstconcert door leerlingen en orkest Amicitia IJsselstein.  

J A N U A R I

Zo 11 UTRECHT, TIVOLIVREDENBURG 15.00 UUR Concert door Orkest van de Koninklijke Luchtmacht m.m.v. Denise Jannah. 

Za 17 ZEIST, THEATER FIGI  Nieuwjaarsconcert door O.B.K. Zeist m.m.v. zangeres Leona Philippo.  

Za 31 IJSSELSTEIN, FULCOTHEATER 20.30 UUR Carnavalsconcert door Amicitia IJsselstein.  

PROVINCIE ZEELAND

Winter Wonderland 
Dinnershow met Young Ones

Zaterdag 20 december houdt The Young Ones in cul-

tureel centrum Den Dullaert in Hulst de derde Winter 

Wonderland Dinnershow. Speciale gasten zijn de 

Zeeuwse zangeres Marjon van Iwaarden en trompettist 

Nanouck Brassers van de Marinierskapel der Konink-

lijke Marine. Het publiek kan tijdens de show genieten 

van een uitgebreid driegangendiner.

Kerstconcert door brassband 
Excelsior  Kloetinge
Brassband Excelsior Kloetinge houdt zondag 21 de-

cember (16.00 uur) in de Geerteskerk het kerstconcert. 

Speciale gast is Wim van Boven, die na veertig jaar 

terugkeert als gastsolist. 

Onderscheiding door ZMB
De Zeeuwse Muziekbond (ZMB) heeft Lau Geus van 

fanfare Excelsior Terhole gehuldigd voor zijn zeventig-

jarig muzikantenjubileum. Zaterdag 21 maart orga-

niseert de ZMB in Den Dullaert in Hulst het Zeeuws 

Muziek Festival. Een week later vindt in De Wellevaert 

in Sint Annaland het ZMB-solistenconcours plaats.

D E C E M B E R

Vr 12 - Zo 14 DOMBURG, DE PAREL  Jeugdstudieweekend Zeeuwse Muziek Bond. 

Za 20 HULST, DEN DULLAERT  Winter Wonderland Dinnershow door The Young Ones m.m.v. Marjon van Iwaarden (zang)  en Nanouck  

   Brassers (trompet/bugel). 
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Zo 21 KLOETINGE, GEERTESKERK 16.00 UUR Kerstconcert door Excelsior Kloetinge m.m.v. Wim van Boven. 

J A N U A R I

Za 24 KLOOSTERZANDE, HONTENISSEHAL 20.00 UUR Concert door Marinierskapel der Koninklijke Marine t.g.v.150-jarig bestaan Koninklijke Harmonie Sint  

   Cecilia Kloosterzande.  

PROVINCIE ZUID-HOLLAND

Haags Dagorkest blaast 2015 in
Het Haags Dagorkest speelt zondag 18 januari (15.00 

uur) in de Rijswijkse Schouwburg het nieuwjaars-

concert. Weense walsen, de Radetzkymars, An der 
schönen Blauen Donau, een Abba-medley, muziek uit 

Disney-films en selecties uit musicals en operettes 

wisselen elkaar af. Soliste is zangeres Hilly Grace. 

Informatie: tel.: 06-53991322.

Kerstconcert door Minerva
Muziekvereniging Minerva De Lier houdt zondag 21 

december (15.30 uur) in de RK Kerk Martelaren van 

Gorcum samen met het koor De Tiere-Liers een kerst-

concert. Beide verenigingen brengen zowel afzonder-

lijk als gezamenlijk bekende kerstnummers ten gehore.

 

Drumfanfare TTH schiet 
de ruimte in
Drumfanfare TTH Hazerswoude maakt volgend jaar 

haar opwachting in het taptoecircuit met de show To 
the Stars and Beyond! Tijdens de elf minuten durende 

ruimtereis komen dertien bekende en minder bekende 

muziekstukken voorbij. Na de lancering vliegt het korps 

met een Starship (Nicki Minaj) naar de maan (Fly me 
to the Moon). Onderweg passeren diverse sterren en 

planeten. Na een spectaculair slagwerkstuk eindigt 

de reis terug op Mother Earth (Within Temptation). De 

première is op Taptoe Hazerswoude op 20 juni 2015.

Mambo Beach Band in Rijnsburg
Zaterdag 20 december (20.00 uur) treedt de Mambo 

Beach Band op in De Kazerne, het verenigingsgebouw 

van de Floraband Rijnsburg. De negenkoppige band, 

bestaande uit blazers, zang en een ritmesectie, brengt 

op een frisse en eigentijdse manier golden oldies 

terug. Sweet Caroline in peppie up-tempo, Alle duiven 
op de dam in latin, etc. Informatie: www.floraband.nl. 

Pearl Jozefzoon bij De Bazuin
Zangeres Pearl Jozefzoon is zaterdag 20 december 

(19.30 uur) in de Grote Kerk te Gorinchem de publiek-

strekker van het 26e kerstconcert van de Koninklijke 

harmonie De Bazuin. De zangeres treedt solistisch 

op, en samen met het Gospel Boulevard Small. Pearl 

Jozefzoons muzikale roots liggen in een gospelkoor. 

Informatie: www.denieuwedoelen.nl. 

Play-In in Schiedam
Zaterdag 7 februari organiseert CMV Harpe Davids 

Schiedam in Daltonbasisschool De Klinker een play-in 

voor blaas- en slagwerkmuzikanten. Overdag worden 

enkele muziekwerken ingestudeerd die aan het eind 

van de middag ten gehore worden gebracht. Dirigent is 

Bram Soentjens. Informatie: www.harpedavids.nl.

Kerstsamenzang in 
Leidschendam
Dagorkest Vlietstreek en het kamerkoor Corda Mezza 

Voce verzorgen vrijdag 19 december (20.00 uur) een 

kersthappening in de Trinity International Church in 

Leidschendam. Beide gezelschappen spelen en zingen 

afzonderlijk en gezamenlijk op Kerstmis georiënteerd 

repertoire. Voor het publiek bestaat de mogelijkheid tot 

samenzang met orkest en koor.

Nieuwjaarsconcert 
door Sint Caecilia
Muziekvereniging Sint Caecilia Voorburg luidt zondag 

11 januari (14.00 uur) 2015 in met het nieuwjaars-

concert in gebouw Marcanto. Behalve het harmonieor-

kest treden het jeugdorkest Small Time Big Band, Nic’s 

Big Band en de eigen bigband Straight Life op. 

DVS eigenaar van 
nieuw clubgebouw
De christelijke drum- en showfanfare Door Vriendschap 

Sterk (DVS) Katwijk heeft van de gemeente het pand 

aan de Nieuwe Duijnweg 51 gekocht. De vereniging 

gaat het gebouw renoveren en herinrichten voor 

haar verenigingsactiviteiten. Daarmee is een einde 

gekomen aan een jarenlange zoektocht naar een 

nieuw onderkomen. DVS moet de huidige plek aan de 

Ambachtsweg verlaten omdat de erfpacht eindigt. 

M.E.T.R.O. sluit jubileumjaar
Muziekvereniging M.E.T.R.O. Scheveningen sluit zater-

dag 31 januari (20.00 uur) de festiviteiten rond het 

zestigjarig bestaan af met een jubileumconcert in het 

Zuiderstrandtheater in Scheveningen. De jeugddrum-

fanfare, de M.E.T.R.O. concertband en de show- en 

drumfanfare voeren bekende marsen en lichte muziek 

uit. Informatie: www.metroscheveningen.nl.

Nieuwjaarsconcert door 
Postharmonie 
Zaterdag 17 januari (20.00 uur) luidt de Koninklijke 

Rotterdamse Post Harmonie (KRPH) 2015 in met een 

nieuwjaarsconcert in zalencentrum Portland te Rotter-

dam-Charlois. Op het programma staat Danzón No.2 

(Arturo Márques), Drie Dansen (Aram Khachaturian) en 

Lux Aurumque (Eric Whitacre).

 

Kerstconcert door De Heerlijkheid
De Koninklijke muziekvereniging De Heerlijkheid 

Hoogmade verzorgt zondag 21 december kerstcon-

certen in de Dorpskerk van Woubrugge (13.30 uur) 

en de OLV Geboortekerk in Hoogmade (19.00 uur). Dit 

jaar wederom in samenwerking met koor De Lofstem 

uit Woubrugge. Ook de drumband en het leerlingenen-

semble werken mee. 

Uitvoering van The Promise of 
Christmas 
Honsels Harmonie en de Westlandse Koorvereniging 

Musica voeren zaterdag 20 december (20.00 uur) 

The Promise of Christmas (Dan Burgess) uit in de H. 

Bartholomeuskerk te Poeldijk. Het 45 minuten durend 

musical-achtig koorwerk in Amerikaanse stijl wordt 

gekenmerkt door een grote afwisseling van ritmes en 

melodieën. Informatie: promise.xmas@gmail.com.

Harmonie Katwijk opent 2015
Harmonie Katwijk opent het nieuwe jaar met concerten 

in de Dorpskerk in Katwijk aan de Rijn (vrijdag 9 

januari) en in Oegstgeest (zaterdag 10 januari). Vocale 

medewerking verleent Marysia van der Laaken-Par-

doen. Informatie: PR@harmoniekatwijk.nl.
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D E C E M B E R

Vr 19 LEIDSCHENDAM, TRINITY CHURCH 20.00 UUR Kerstconcert door Dagorkest Vlietstreek en kamerkoor Corda Mezza Voce. 

Za 20 GORINCHEM, GROTE KERK 19.30 UUR Kerstconcert door De Bazuin Gorinchem met Pearl Jozefzoon en Gospel Boulevard Small.  

Za 20 RIJNSBURG, DE KAZERNE 20.00 UUR Concert door Mambo Beach Band. Organisatie: Floraband Rijnsburg. 

Za 20 POELDIJK, BARTHOLOMEUSKERK 20.00 UUR Concert The Promise of Christmas door Honsels Harmonie en de Westlandse Koorvereniging Musica. 

Zo 21 DE LIER, KERK MARTELAREN VAN GORCUM 15.30 UUR Kerstconcert door Minerva De Lier met koor De Tiere-Liers. 

Zo 21 WOUBRUGGE, DORPSKERK 13.30 UUR Kerstconcert door De Heerlijkheid Hoogmade en De Lofstem. 

Zo 21 HOOGMADE, OLV GEBOORTEKERK 19.00 UUR Kerstconcert door De Heerlijkheid Hoogmade en De Lofstem. 

J A N U A R I

Vr 09 DE LIER, VREDEKERK 19.30 UUR Nieuwjaarsconcert door Excelsior De Lier. 

Vr 09 KATWIJK, DORPSKERK  Nieuwjaarsconcert door Harmonie Katwijk. 

Zo 11 VOORBURG, MARCANTO 14.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Sint Caecilia, Dagorkest Vlietstreek, jeugdorkest Small Time Big Band en Nic’s Big  

   Band. 

Za 17 ROTTERDAM, ZALENCENTRUM PORTLAND 20.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Koninklijke Rotterdamse Post Harmonie. 

Zo 18 DEN HAAG, DE RIJSWIJKSE SCHOUWBURG 15.00 UUR Nieuwjaarsconcert door Haags Dag Orkest. 

Za 31 ‘S GRAVENZANDE, MAESEMUNDE 10.00 UUR Westland Saxofoon Festival met concerten en workshops van onder andere Leo van Oostrom.  

Za 31 HONSELERSDIJK, DE VOORHOF 20.00 UUR Avondconcert Tribute to Adolphe Sax door het Gelders Fanfare Orkest,  Pius X Poeldijk m.m.v. solisten Arno  

   Bornkamp, Leo van Oostrom, David Kweksilber, Erik-Jan de With en jong talent uit het Westland. 

Za 31 SCHEVENINGEN, ZUIDERSTRANDTHEATER 20.00 UUR Zestigjarig jubileumconcert door M.E.T.R.O. Scheveningen.
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