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Stads- en 
dorpsfanfare 
werken samen 
tegen de krimp

GOOD PRACTICE

  De fanfares CMV Harmonie Sneek en Excelsior Scharnegoutum                     
hebben de handen ineen geslagen. Vorige maand traden ze als één fanfare                              
op tijdens het Surventofestival in Surhuisterveen. 
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De projectmatige samenwerking 
is niet uit luxe geboren stellen 
beide verenigingen, maar de op-

lossing om in tijden van krimp met een 
volwaardig orkest naar buiten te kunnen 
treden. De leden van beide korpsen zijn 
enthousiast over de samenwerking, want 
spelen in een groter orkest is wel zo leuk, 
ervaren ze. Het samenwerkingsorkest telt 
46 leden.
En dat is heel anders dan in een fanfa-
re van 16 leden spelen, want dat is het 
aantal dat Scharnegoutum nog heeft. 
Daarbij moet opgemerkt dat de vereni-
ging nog wel 10 jeugdleden in opleiding 
heeft. De Sneker fanfare telt 30 leden, 
maar had problemen in de bezetting bij 
het scherp koper, waar Excelsior juist rijk 
voorzien is van trombonisten en trom-
pettisten. Scharnegoutum beschikte ech-
ter nog maar over twee bugels, terwijl er 

met de Harmonie samen een compleet 
elftal zit. Ook de euphonium- en bassec-
tie is in het dorp karig bezet, maar juist 
daar heeft de Harmonie weer meer men-
sen zitten. De twee verenigingen passen 
in die zin als een puzzelstukje in elkaar. 

HEMELSBREED
En dat terwijl de repetitielokalen van de 
korpsen hemelsbreed nog geen 3 kilome-
ter van elkaar liggen. De Sneker fanfare 
verloor in coronatijd vijf leden en pakte 
de zoomsessies aan om te kijken naar de 
toekomst. In 2022 bestaat de vereniging 
100 jaar. Een werkgroep Toekomst Har-
monie werd opgericht om te kijken of er 
samenwerking met verenigingen in de 
omgeving mogelijk was. 
De werkgroep klopte in de persoon van 
Sjoukje Pieksma op het juiste moment 
aan bij voorzitter Sietje Bakker van Ex-
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celsior in het buurdorp. De dirigent van 
de dorpsfanfare had in de zomervakan-
tie aangegeven te willen stoppen. “We 
moesten een nieuwe dirigent zoeken, 
maar wat heb je te bieden met slechts 
16 leden”, zegt Bakker. Het aanbod uit 
Sneek lonkte. “Het was het perfecte mo-
ment.”

HINDERNIS
Al snel bleek dat de verenigingen elkaar 
goed kunnen aanvullen. Een hindernis 
die nog genomen moest worden was de 
repetitieavond. Die is in Sneek op maan-
dag en in Scharnegoutum op woensdag. 
Aangezien dirigent Arend Gerds van de 
Harmonie Sneek op maandag en woens-
dag beschikbaar is, wordt er de ene week 
op woensdag in Scharnegoutum en de 
andere week op maandag in Sneek gere-
peteerd. Het offer is dat twee muzikan-
ten van de Harmonie niet op woensdag 
kunnen en eentje van Excelsior niet op 
maandag.

ENTHOUSIAST
Harmonie Sneek is enthousiast over de 
samenwerking met Excelsior. Voorzitter 
Jetze-Dirk Spijksma:  “We onderzoeken 
een stabiele toekomst voor onze vereni-
ging en muzikanten. Ons korps vergrijst 
en aanwas uit de jeugd is er nauwelijks. 
Bij iedere uitvoering hulpen inschakelen 
is niet alleen veel werk, een week later 
zit je weer met een half korps. Dat mo-
tiveert niet.” Bakker beaamt dat. Schar-
negoutum heeft meer jeugd, maar de 
vereniging die in 2023 een eeuw bestaat, 
beseft ook dat het halen van die leeftijd 
niet vanzelf gaat. 
“We willen dat ook graag doen met een 
complete fanfarebezetting”, blikt Bakker 
vooruit. Waar de samenwerking eindigt 
durven beide voorzitters niet te zeggen, 
maar dat Scharnegoutum en Sneek el-
kaar vinden in de muziek is wel duide-
lijk. “De leden zijn heel tevreden over de 
samenwerking en genieten van de repeti-
tieavonden.” • 

De samenwerkende fanfares van 
Sneek en Scharnegoutum tijdens de 
gezamenlijke repetitie.   


