
 
 

 
 
 
 
 

 
Editie 10  

November 2007 
 

 

Tevens programma en toegangsbewijs 
voor 2 personen voor  

  
 

HET NAJAARSCONCERT OP 
24 NOVEMBER 2007  

 

Lokatie: LCC Hoekstee, Mercatorweg 50, HvH. 
Aanvang: 20.00 uur   Zaal Open: 19.30 uur



Algemene informatie 
 
Dirigent Concert Band:   Ellen van den Berg   
Instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
 
Postadres R.a.Z.:    Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee” 
    Postbus 132 
    3150 AC Hoek van Holland 
 
Internetsite R.a.Z.:   www.rotterdamaanzee.nl 
E-mail R.a.Z.:    info@rotterdamaanzee.nl 
e-mail Razterje:    raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 

 
Bestuurssamenstelling 

Functie Naam adres Telefoon/email 

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Gerard Stolze  Scheerderij 98, 

3142 JC Maassluis 
010 - 59 28600 
voorzittter@rotterdamaanzee.nl 

2de Voorzitter Dick Vermeulen Theeboomstraat 17 
3151 RR Hoek van Holland 

0174 - 384815 
2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Secretaris Bob v. Ettinger Erickstraat 5 
3151 PA Hoek van Holland 

06 – 24905780 
secretaris@rotterdamaanzee.nl 

2de Secretaris Martin Aalbregt Willem van Houtenstraat 77 
3151 AC Hoek van Holland 

0174 – 384034 
2de.secretaris@rotterdamaanzee.nl 

Penningmeester 
  

Leo Op ’t Hoog 
 

Mahustraat 193 
3151 PE Hoek van Holland 

0174-421902 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

Concert Band 
Voorzitter Nelina Korteland Willem Barentstraat 34 

3151 WG Hoek van Holland 
0174 -  382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Carin Eijgendaal Orteliuspad 34 
3151 PT Hoek van Holland 

0174 – 384432 
cb.bestuur1@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Sabine Rietkerk   
cb.bestuur2@rotterdamaanzee.nl 

    

Marching Band 
Voorzitter Mieke Op ’t Hoog IJsselsteinlaan 5-2 

3525 ES Utrecht 
06-27185581 
mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Anja Valstar De Cordesstraat 99 
3151 BK Hoek van Holland 

06-12105226 
mb1.bestuur@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Marina van den 
Bos 

Willem Barentsstraat 52 
3151 WG Hoek van Holland 

0174-383990 
mb2.bestuur@rotterdamaanzee.nl 

 
De Harmonievereniging Rotterdam aan Zee repeteert wekelijks op vrijdags in het 
LCC de Hoekstee, Mercatorweg 50 te Hoek van Holland. Van 19.00 uur tot 19.45 uur 
repeteert de Marching Band en van 20.00 tot 22.15 uur repeteert de Concert Band.  
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Van de Voorzitter 
 
Als u deze editie leest zult u merken dat RAZ de afgelopen periode niet stil heeft 
gezeten. Na ons jubileumconcert in April hebben wij het jubileumjaar feestelijk 
voortgezet met op 7 juli een optreden van Marching Band (MB) en Concert Band (CB) 
op de Hoekse Brink in het kader van de zomer activiteiten van de Deelgemeente, op 
13 juli een feestavond voor leden en dirigenten, op 16 September een optreden in het 
Noord-Franse plaatsje Orchies, vlakbij Lille van de MB, op 6 Oktober een optreden 
van de MB op de Furiade te Maassluis en tenslotte op 20 Oktober het Westland 
festival wat de CB een 1ste prijs in de basisklasse opleverde. Wist u trouwens dat wij 
binnen onze vereniging een jubilaris hebben. Wij mogen de MB nl. feliciteren met 
haar 10-jarig bestaan. Want zoals bekend is in 1997 de oorspronkelijke drumband 
afgesplitst van RAZ en ontstond in datzelfde jaar een nieuwe band die voortaan als 
Marching Band door het muzikale leven verder zou gaan. Met succes nam Martin 
Aalbregt de leiding over en zag de groep binnen dat jaar uitgroeien van 12 tot 25 
personen (in dit blad kunt u hierover meer lezen). De MB is inmiddels niet meer weg 
te denken uit onze vereniging. Het is een hecht clubje jonge mensen gestimuleerd 
door de enthousiaste inbreng van het MB Bestuur en Instructeur. Recent is de MB 
begonnen met een schoolproject met als thema: “Muziek maakt slimmer” met als doel 
om leerlingen van alle basisscholen in Hoek van Holland te motiveren voor muziekles 
(zie ook verder in dit blad). Als voorzitter kan ik dit soort initiatieven alleen maar 
toejuichen. Hopelijk slaat dit project aan bij de leerlingen maar vooral bij de ouders.  
 
Want ook als bestuur zien wij, net als in de maatschappij, een beetje vergrijzing 
toeslaan binnen onze vereniging en hebben we veel jonge leden nodig. Recent is 
daarom door het bestuur een beleidsplan “muziekleerlingen” opgezet om in de 
toekomst de aanwas en vooral de kwaliteit van het muziek onderwijs in Hoek van 
Holland veilig te stellen. Dit wordt dé grote uitdaging de komende jaren. Hiervoor zijn 
inmiddels verkennende gesprekken gestart met de Stichting Regionaal 
Muziekonderwijs (SRMO) en de Deelgemeente. Wij houden u op de hoogte.  
   
Tenslotte zal op 24 November weer traditioneel voor donateurs en belangstellenden 
het najaarsconcert plaatsvinden en het belooft een mooi culturele avond te worden. Ik 
hoop u op die avond te mogen begroeten, u zult er geen spijt van krijgen.  

 
Gerard Stolze 
Voorzitter 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Voor u ligt weer de 10de editie van het Raztertje en het is ons weer gelukt, 
dankzij inbreng van een aantal enthousiaste leden en redacteuren, om het 
blad weer vol te krijgen. Dit jaar komt er nog 1x een editie uit rondom de 
kerstperiode. Dus bij deze nu alvast een oproep aan een ieder (leden, 
donateurs, redactie, dirigenten, leerlingen/ouders etc.) voor uw bijdrage in 
de vorm van kopij voor deze 11de kerst editie. 
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin, Mieke , Bob  en Gerard 
 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De Bestuurstafel 
 
Van de Secretaris:  
Het bestuursjaar is al weer over de helft en we kijken terug naar een druk, maar 
succesvol jubileumjaar. Hopelijk kan met het najaarsconcert en de verjaardag van de 
Marching Band dit jaar nog feestelijker worden afgesloten. We zijn in ieder geval met 
z’n allen hard aan het repeteren. 
 
Buiten de ‘dagelijkse’ bestuurszaken wordt op de achtergrond ook gewerkt aan een 
verbetering van het muziekles aanbod. Want een goede muziekles is van 
levensbelang voor de toekomst van de vereniging. Daarnaast heeft het Bestuur 
gemeend ook  te moeten investeringen in een 3- tal instrumenten nl. een Dwarsfluit, 
Bes-Bas en een Sousafoon. Instrumenten zijn duur en het zal u ook niet verbazen dat 
met deze investering een bedrag van ongeveer Euro 8000,- was gemoeid. Wij blijven 
daarom streven naar het binnenhalen van de benodigde fondsen zoals subsidies en 
giften van cultuurfondsen. 
 
Ook de ledenwerfactie die Marching Band momenteel met volle overgave 
onderneemt is van belang voor de toekomst van RAZ. We hopen dan ook allemaal 
dat de inspanningen goede resultaten (veel nieuwe leden) op zal leveren! 
 
Voorlopig richt één ieder zich ook vooral weer op de voorbereiding voor het komende 
najaarsconcert. We hopen er weer een feest van te maken. 
 
Een muzikale groet, 
Bob van Ettinger 
 
Van de Penningmeester: 
Aan de donateurs: 
 
Bedankt! 
Voor weer een jaar financiële steun aan onze verenging.  
Zonder jullie zou het toch een stuk lastiger zijn. 
We hebben nieuwe muziekstukken gekocht en er zijn pakken nodig voor onze nieuwe 
leden. Dus daarbij komt jullie steun goed van pas.  
Jullie investering zal (voor een deel) te beluisteren zijn op ons najaarsconcert, dus 
kom zeker langs. 
Er zijn helaas nog een aantal mensen die niet betaald hebben.  
Het zou prettig zijn als dit alsnog gebeurt, zodat wij leuke en nieuwe dingen kunnen 
blijven doen. 
Betalen kan door overschrijving op rek.nr. 32.32.32.566 t.n.v. Harmonievereniging 
Rotterdam aan Zee o.v.v. donatie 2007. 
 
Een muzikale groet, 
Leo Op ‘t Hoog 
 



Activiteiten van de Vereniging 2007/2008: 
 
In onderstaand lijstje ziet u welke optredens al gepland staan voor de rest van het jaar 2007 
en 2008. Wilt u op de hoogte blijven van onze optredens? Stuur dan een mailtje naar 
info@rotterdamaanzee.nl  dan laten wij het weten wanneer we weer de straat op gaan dan 
wel een concert zullen geven! Naar dit adres kunt u ook mailen wanneer u tips of een 
aanvraag voor een optreden voor ons heeft. Hiervoor kunt u tegenwoordig ook onze website 
(www.rotterdamaanzee.nl) bezoeken en al daar een boekingsformulier (“Boek een optreden”) 
invullen.  
 
2007: 
 
17 November MB  Intocht Sint Nicolaas 
24 November MB+CB Najaarsconcert 
21 December MB  Lampionnenoptocht HvH 
24 December CB  Kerstnachtdienst Pleinkerk 
 
2008: 
 
April   MB+CB Voorjaarsconcert 
21 Juni   CB  Optreden St. Laurenskerk Rotterdam 
29 – 31 Aug. MB+CB Harwich Brassband op bezoek in H.v.H. 
 
 
  
 
 

 
 

Word nu lid of donateur 
 

Steun “Rotterdam aan Zee” en meldt u nu aan als donateur. Dit kan al 
vanaf € 5,-- per jaar!! 
Ook kunnen we nog veel jonge en oude leden gebruiken op diverse 
instrumenten bij zowel de Marching Band als de Concert Band.  
 
 



10 jaar Marching Band Rotterdam aan Zee 
Door: Martin Aalbregt 
 
... uit de notulen van de bestuursvergadering, gehouden op 26 augustus 1997: 
“Er is nog geen drumbandinstructeur. Carin is vrijdag jl. gestart met de twee meisjes 
op lyra. Onderzoek bij het orkest heeft uitgewezen dat veel jeugdigen wel wat voelen 
voor deelname aan een drumfanfare / marching band. Coert zou misschien wel 
(tijdelijk) voor deze groep willen gaan staan. Drumband begint op 19 september, met 
of zonder nieuwe instructeur.” 
 
En aldus geschiedde. Met een groepje van acht jonge leden van het orkest vond de 
eerste repetitie plaats van wat later zou uitgroeien tot een volwaardige Marching Band 
(MB). Onder leiding van Martin Aalbregt werden op regelmatige basis repetities 
gehouden waarbij eenvoudige muziekstukjes werden ingestudeerd, zoals de Mickey 
Mouse March, Obladi Oblada en Zip-A-Dee-Doo-Dah. 
 
Uiteindelijk, op 28 november 1998, was het dan zover: ons eerste buitenoptreden! 
Getooid in het oude uniform, zonder pet, vond onder de luifel voor de Albert Heijn het 
eerste optreden plaats. Ook werd een stukje gemarcheerd naar de winkelstraat waar 
ook de eerste muzikale klanken werden gestrooid. Ons eerste optreden was een 
succes, en er zouden er nog velen volgen! 
 
Op 2 oktober 1999 vond het Westland festival voor drumbands en majorettes plaats. 
De MB trok de stoute schoenen aan en besloot hieraan mee te doen. Het resultaat 
was een eerste prijs, dat al in het tweede jaar van ons bestaan! Helaas was dit ook 
het laatste Westland festival voor drumbands en majorettes anders hadden er zeker 
meer eerste prijzen gevolgd, als je bedenkt hoeveel groter en muzikaler we geworden 
zijn in de loop der jaren. 
 
Na vele jaren waarin het orkest zich bij de drumband voegde om zo de optredens 
voor Koninginnedag, Sinterklaas etc te verzorgen, was er nu een zelfstandig 
functionerende MB en deze werd voortaan ingezet voor alle straatoptredens waaraan 
Rotterdam aan Zee haar medewerking verleent. Een unicum in de geschiedenis van 
de vereniging! Om de specialisatie van beide onderdelen nog duidelijker te maken 
werd het orkest omgedoopt naar Concert Band (CB). 

 
Door de nieuwe rolverdeling binnen de vereniging 
ontstond de behoefte om de MB en CB in een 
nieuwe outfit te steken. Na een investering van 
25.000 euro konden beide onderdelen in 2003 hun 
nieuwe uniform presenteren. Dit leverde de MB 
een prachtig uniform op dat uitstekend past bij de 
uitstraling die we voor ogen hadden. In deze 
periode werden ook de trommels vervangen door 
trommels aan beugels, welke een strakkere 
presentatie geven. 



 
Inmiddels was de MB uitgegroeid tot een groep van ong. 25 leden. Mede door de 
drukke werkzaamheden van Martin Aalbregt en de behoefte om de MB naar een 
hoger plan te leiden, werd in 2003 besloten dat het tijd was om op zoek te gaan naar 
een professionele instructeur. Als gevolg hiervan werd in 2004 Joop de Ruiter 
aangesteld; eindelijk een “echte” MB instructeur. Joop heeft in het verleden veel 
ervaring opgedaan als dirigent/instructeur bij diverse show bands en besloot de 
uitdaging aan te willen gaan om onze groep verder uit te laten groeien tot een echte 
MB. 
 
Mede geholpen door het feit dat ook Rotterdam aan Zee haar eigen plekje op het 
internet had bemachtigd (kijk maar op www.rotterdamaanzee.nl), volgden al snel 
aanvragen voor optredens buiten onze dorpsgrenzen. Onder andere waren dit 
optredens voor Koninginnedag, Sinterklaas en lampionnenoptochten. In het korte 
bestaan van de MB werden zo al optredens verzorgd in Hoek van Holland, ’s-
Gravenzande, Monster, Heenweg, Wateringen, Den Haag, Moergestel, Capelle a/d 
Ijssel, Rotterdam, Hoogvliet, Pernis en Maassluis.  

 
Maar ook in het buitenland heeft de MB 
inmiddels van zich laten horen! Het 
verenigingsuitje naar Harwich in september 
2006 was het eerste buitenlandse optreden 
dat de MB ooit verzorgde. Het was een 
ontzettend gezellig weekend waarbij we naast 
de muziek ook erg veel lol beleefd hebben. Dit 
jaar werd dit nog eens stilletjes overgedaan, 
met een optreden in Orchies, Frankrijk! 
 
De gezelligheid in de groep blijkt een van de 

pijlers te zijn waar de MB op gebouwd is. We kunnen putten uit een groep invallers 
die het altijd weer leuk vinden om met ons mee te doen als we door omstandigheden 
muzikanten nodig hebben voor een optreden. Iedereen is altijd welkom en wordt snel 
opgenomen in de groep. 
Het enthousiasme uit zich ook in de manier waarop het Marching Band bestuur zich 
inzet voor het organiseren van alles wat met de MB te maken heeft. Hoogtepunt is het 
bezoek aan de Hoekse basisscholen waarbij een groep MB leden, samen met Joop, 
de MB onder de aandacht heeft gebracht. Het blijken ontzettend leuke sessies 
geweest te zijn waarbij de organisatie en uitstraling een erg positieve uitwerking had. 
Onlangs bezochten diverse ouders en kinderen de MB repetitie en inmiddels hebben 
diverse geïnteresseerden zich aangemeld voor een proefles. 
 
De MB is uitgegroeid tot een belangrijk onderdeel van onze vereniging. De huidige 
gang van zaken belooft erg veel voor de toekomst en zal ervoor zorgen dat we de 
komende tien jaar ook weer veel leuke dingen gaan beleven! 



Optreden 7 Juli op de Hoekse Brink 
Van uw Razende Reporter.  
 

Met zowel de Marching  alsmede de 
Concert Band werd in het kader van de 
zomer activiteiten van de 
Deelgemeente een buitenoptreden 
verzorgd. Nadat nog 1 dag daarvoor de 
Banenmarkt letterlijk van het Brinkplein 
werd weggeblazen was het op zaterdag 
redelijk goed weer en kon de Marching 
Band om een uur of twee 's middags van 
start gaan met een mars door het Dorp. Na 
een aantal marsen te hebben gespeeld op 
het Brinkplein nam de Concert Band het 

over en kon het publiek genieten van een uurtje muziek. Nummers zoals de 
Bohemian Rapsody, Mambo Jambo, Italian Holiday en Pirates of the Caribbean lagen 
'lekker' in het gehoor bij het toegestroomde publiek. Hoewel het voor sommige 
muzikanten lastig bleek om hun bladmuziek, vanwege de harde wind, op de 
lessenaar te houden. Desalniettemin was het weer een geslaagd optreden van RAZ 
die dit jaar haar 90 jarig bestaan viert. 

 
Afsluiting Seizoen, 13 juli 2007 
Van uw Razende Reporter 
 
  

Voor alle leden en dirigenten was er op 13 Juli de 
mogelijkheid om het seizoen gezellig met elkaar af te 
sluiten. Niet minder dan 33 leden en de dirigenten 
gaven gehoor aan de uitnodiging van de Commissie 
ROZ. En deze had zich erg uitgesloofd. Met een 
voortreffelijke cateraar en een geschikte lokatie bij 
SV De Waterweg hebben de leden zich uitstekend 
kunnen vermaken tot in de kleine uurtjes. Natuurlijk 
speelde het weer ook mee en konden we lang buiten 
blijven zitten. Sommige van ons lieten hun kunnen 

zien bij een potje Jeu de Boules terwijl anderen weer uitblonken bij de TV quiz. 
Kortom we kunnen terugkijken op een  geslaagde avond. Een formule die zeker voor 
herhaling vatbaar is. 



Marching Band (terug) op de basisschool  
Door: Marina van den Bos 

 
Afgelopen weken heeft de Marching Band 
een bezoek gebracht aan de Hoekse 
basisscholen. Doel van deze 
scholenbezoeken was leerlingen te 
motiveren voor muziekles én natuurlijk 
ook voor onze vereniging.  
 
Dat muziekles niet alleen leuk is, maar 
ook positief voor de ontwikkeling van 
kinderen is uit verschillende 
wetenschappelijke onderzoeken 
gebleken. Zo toonde de universiteit van 
Hong Kong aan dat kinderen die op 

muziekles zitten een beter geheugen voor woorden hebben dan kinderen die geen 
muziekinstrument leren bespelen. Ook uit onderzoek op Berlijnse scholen blijkt het 
positieve effect van muziekbeoefening op de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen 
die goed muziekles krijgen, blijken zich beter te ontwikkelen dan kinderen die dat 
missen. Hun IQ wordt hoger, maar ook op sociaal gebied zijn ze slimmer en 
creatiever. In weer een ander experiment vertoonden ADD-jongens die regelmatig 
blootgesteld werden aan muziek al na twee maanden minder gedragsproblemen. 
Daarnaast konden ook zij zich beter concentreren en scoorden ze beter op IQ tests. 
Kortom: ‘Muziek maakt slimmer!’ en dat is de boodschap die de Marching Bandleden 
tijdens hun bezoeken wilden uitdragen. 
 
Tijdens de lessen hebben Nina, Jennifer en Branco de show gestolen met een 
slagwerkvoordracht. Daarnaast zijn foto’s van de Marching Band vertoond, is de 
kinderen wat verteld over muziekles en hebben zij de mogelijkheid gekregen om 
verschillende instrumenten uit te proberen. In elke groep waren de trommels het 
meest in trek, alwaar zich al snel een file vormde. Toch deden zich in een enkele 
groep ook ware trombone- of hoorntalentjes voor.  
 
Afsluiter van de lessen was een muziekquiz, waarmee twee gratis muzieklessen op 
een muziekinstrument naar keuze gewonnen konden worden. De leerlingen waren 
erg fanatiek en deden hun uiterste best om deze prijs in de wacht te slepen.  
 
Nu maar hopen dat zij binnenkort ook hun gezicht bij onze repetities laten zien! 
 





PROGRAMMA MARCHING BAND 
 
"10 jaar Marching Band: verleden, heden en toekomst" 

 
 
 
 
 

 
PAUZE 

 

 

 



 

PROGRAMMA CONCERT  BAND 
 
 
Music for a Celebration    Dirk Brossé 
(Written on the occasion of 750 years Nazareth (B)) 
 

Utopia        Jacob de Haan 
(Commissioned by the “Muziekvereniging Harmonie – De Club – “  
on the occasion of its 100th anniversary) 

Pirates of the Caribbean  Klaus Badelt/Arr. Ted Ricketts 
(A medley including: Fog Bound, The Medallion Calls, To the Pirate’s Cave 
The Black Pearl, One Last Shot, He’s a Pirate) 

 

Mac Arthur Parc  Jimmy Webb/Arr. J. Nowak 
 
Highlights from Chess  Ulvaeus/Andersson/Arr. de Meij 
(the Musical) 

 

Richards Rodgers Collection   Arr. Peter Kleine Schaars 
(the Lady is a Tramp – It Might As Well Be Spring – My Favorite Things) 
 

Selections From Cats    A.L. Webber/Arr. J. Edmondson 
(Ouverture – The Railway Cat – The old Gumbie Cat -  The Mystery Cat 
Memory) 
 

Italian Holiday      Arr. R. Beck 
Copacobana      Arr. Joh. De Meij 
(gezamenlijk optreden met de MB) 

 
 

 

 

 

HEBT U GENOTEN VAN DIT CONCERT DAN STELLEN WIJ 
EEN FINANCIËLE  BIJDRAGE ZEER OP PRIJS. BIJ DE 

UITGANG VAN DE ZAAL STAAN ONZE JONGSTE LEDEN 
VOOR U KLAAR.   



Jong geleerd is oud gedaan 
Van uw Razende Reportster 
 

Onder dit motto zijn wij de afgelopen weken 
langs geweest bij de 3 basisscholen in hoek 
van holland.  
We hebben alle groepen 5, 6, 7 en 8 laten 
kennismaken met muziek en natuurlijk met de 
Marching Band. 
Hoe hebben we dit gedaan? Nou zo: 
We hebben een beetje gepraat over onszelf. 
Gelukkig waren we bij veel kinderen al 
bekend, dus dat kostte niet zoveel tijd. Daarna 
nam Joop het over. Hij begon met de zin die 

bij veel kinderen is blijven hangen:  
Van muziek maken wordt je slimmer!  
Als de kinderen nog niet enthousiast waren, dan werden ze het hierdoor wel.  
Joop heeft de beginselen van trommelen uitgelegd en laten zien.  
Daarna werd er door Nina (8 jaar, paar maanden les) een voordrachtstuk gespeeld.  
Zij heeft dit op alle dagen gedaan, in alle klassen. Echt heel goed gedaan.  
Dit werd gevolgd door een demonstratie van Branco en Jennifer. Zo moet het echt.  
Daarna werd de eerste durfal naar voren geroepen om het na te komen doen.  
Sommige klassen reageren verlegen, in de andere staan ze te dringen... 
Wat er standaard op volgde was een kabaal van jewelste terwijl de hele klas tegelijk 
allerlei instrumenten mocht proberen. Je kunt je misschien iets voorstellen wat er 
gebeurt als 10 kinderen tegelijk muziek gaan maken in een klaslokaal... 
Maar het was erg geslaagd. Er zaten veel talentjes bij, op allerlei verschillende 
instrumenten.  
Natuurlijk was slagwerk erg populair. Maar ook de trompetten, althoorn, saxofoon en 
trombone hadden een behoorlijke schare fans.  
Na dit kwartier durende festijn werd er afgesloten met een Quiz.  
Met deze quiz konden 2 gratis muzieklessen op het instrument naar keuze gewonnen 
worden! 
In groepjes van 3 moesten er een vraag beantwoord worden (ja/nee) 
Was het goed? Dan mochten ze blijven staan.  
Was het fout? Dan moesten ze weer gaan zitten.  
Zo zijn we doorgegaan tot er nog 1 groepje stond.  
Dit groepje kreeg een schattingsvraag, wie er het dichtste bij zat had gewonnen!  
Per klas hebben we zo 2 winnaars gevonden die bij ons op les mogen komen.  
Hiermee sloten we de les af.  
Er waren heel veel enthousiaste reacties 
Een deel daarvan hebben we zelfs al gezien op onze repetitie! 
We hopen natuurlijk dat het er nog meer worden.  
 
Wij vonden het erg leuk!! 
WORDT VERVOLGD



 
  



Een wens in vervulling 
Door: Joop de Ruiter 
 

Sinds mijn aanstelling als dirigent – instructeur bij de Marching 
Band Rotterdam aan Zee, heb ik een grote wens. Mijn doel is 
de Marching Band groter en beter te maken. Iedereen moet 
zich bewust zijn dat de Marching Band feitelijk de kweekvijver 
moet zijn voor de hele vereniging. Veel voormalige Marching 
Band leden spelen nu in de Concert Band, of zelfs in beide 
onderdelen van de vereniging.  
 
Leden werven via scholen is een van de mogelijkheden die 
effectief zijn. Ik heb daar veel ervaring mee. Vorig jaar op 31 
augustus ben ik met Marina van den Bos een plan gaan 

maken. Het Marching Band bestuur was enthousiast en op 17 oktober zouden we de 
eerste school gaan bezoeken. Maar helaas, ik werd ziek. Alles werd afgeblazen tot 
mijn groot verdriet. Het heeft even geduurd, maar nu 1 jaar later is mijn wens in 
vervulling gegaan. We zijn op alle drie de basisscholen geweest, en wel met veel 
succes.  
De interactie met de kinderen was geweldig. We hadden een team van mensen die 
zonder veel te hoeven bespreken, goed begrepen hoe je zo iets moet doen. In alle 
groepen vertelde ik dat wetenschappelijk bewezen is dat als jonge kinderen die goed 
muziekles krijgen, zij dan automatisch  slimmer worden. Meer intellect krijgen. Beter 
kunnen meekomen op school. Ik heb de afgelopen dagen gezien, dat we ze zelf al 
hebben in onze Marching Band.  
 
Wat heel bijzonder was, dat afgelopen vrijdagavond een tiental scholieren met ouders 
spontaan naar onze repetitie kwamen, waarvan er 3 zich meteen zich aanmelden 
voor een aantal proeflessen. Afspraken werden direct gemaakt. Bij het bezoek aan de 
scholen hadden we een leuke quiz die ook nog educatief was. Hieruit kwamen 26 
winnaars die allemaal een proefles wonnen. Daarnaast zijn er een 40 tal positieve 
reacties. Kinderen dus, die graag een muziekinstrument willen gaan leren bespelen. 
Een beter resultaat is nauwelijks denkbaar. Wat het eindresultaat ook mag zijn in 
toekomst, Rotterdam aan Zee staat in ieder geval bij de schooljeugd van Hoek van 
Holland helemaal op de kaart. 
 
Mijn dank gaat uit naar: Marina van den Bos, Corine t Hart, Anja Valstar, Mieke  
Op ‘t Hoog, Branco van der Marel, Jennifer Heins, en Nina Biersteker. Ook veel dank 
aan de ouders Marianne van der Marel en Heleen Biersteker voor hulp en hand en 
span diensten om het allemaal mogelijk te maken.  
 
Wie de folders heeft gemaakt weet ik niet, maar het is goed en professioneel ! 
 
Ik hoop dat ik niemand vergeet te noemen, in ieder geval iedereen bedankt om mijn 
wens in vervulling te doen gaan. 
 
 



 



Optreden MB in Frankrijk 16 September 
Van uw Razende Reportster  
 

Enkele weken geleden 
ontving de Marching Band 
van muziekvereniging 
Rotterdam aan Zee een 
wel heel bijzondere 
uitnodiging; namelijk voor 
een optreden in Frankrijk! 
September is de 
oogstmaand en dat wordt 
daar jaarlijks feestelijk 
gevierd.  
 
Op zondag 16 september 
was het zover. Al om 

08.30u vertrok de bus met een groep van 25 Marching Bandmuzikanten 
richting het Noord-Franse plaatsje Orchies, vlakbij Lille. 
 
De sfeer van de dag was vergelijkbaar met carnaval, waar de Marching 
Band jaarlijks in Brabant aan deelneemt: een optocht met verklede 
mensen, veel muzikanten, terrasjes en vrolijk applaudisserend publiek. Na 
en paar uur spelen (wat in de uniformen bij een temperatuur van 31 graden 
toch vrij vermoeiend was) konden ook de Hoekse muzikanten genieten van 
hun consumptiebonnen. 
Terug in de bus en tijdens de tussenstop bij Mc Donald’s genoten zij nog 
na van een zeer geslaagde dag. 





Eerste prijs voor RAZ op Westland festival 
Van uw Razende reporter 

 
Afgelopen Zaterdag, 20 Oktober, 
vond weer het Westland festival 
plaats in de Brug te 's-Gravenzande. 
Na 1 jaar van afwezigheid was de 
Concert Band van de 
Harmonievereniging "Rotterdam aan 
Zee" ook weer van de partij en nam 
in de basisklasse deel aan het 
ochtendprogramma. Na een kort 
inspeelwerk werden twee 
muziekwerken ten uitvoer gebracht 

van de in de harmoniewereld bekend staande componist Jacob den Haan. 
Het betrof de nummers Kraftwerk en Utopia. Door de juryleden, dit jaar 
bestaande uit de heren G. Jansen en R. Goorhuis, werden de 
muziekwerken door beiden gewaardeerd als volgt: een 8,5 voor de 
muzikale uitvoering een 7,5 voor de technische uitvoering en een 7,5 voor 
de inhoud van het programma wat uiteindelijk resulteerde in een 
gemiddelde van 7,83 punten hetgeen Rotterdam aan Zee de eerste prijs 
opleverde. 
Op de website van de WFM (www.wfm.nu) kunt u alle uitslagen lezen.



 

 
 
 

 



Hafabra 
Door: Dick Vermeulen 

 
Hafabra, een begrip in de wereld van muziekanten dat staat voor Harmonie-Fanfare-
Brassband. Het verschil tussen een harmonie- en fanfareorkest zal bij velen wel 
bekend zijn. Bij een harmonieorkest, zoals Rotterdam aan Zee, wordt de melodie o.a. 
gespeeld door klarinetten, dwarsfluiten en indien aanwezig een of meerdere hobo's. 
Verder zijn er vaak nog instrumenten zoals fagot(ten). 
Bij een fanfare ontbreken klarinetten, dwarsfluiten, hobo en fagot. Hier wordt de 
melodie vooral gespeeld door een uitgebreide Bugelsektie en een of meer 
sopraansaxen.  
  
De derde tak is dus de in Nederland minder bekende Brassband.  
De geschiedenis van de brassband loopt al ver terug naar het begin van het vorige 
millennium. Blaasmuziek is al heel oud, want vroeger waren er ridders en 
trompettisten die vanaf de verdedigingsmuur muziek maakten. Niet vanwege de 
mooie muziek, maar voor het blazen van commando's en signalen. Dat was zo rond 
het jaar 1150.  

De instrumenten waren anders dan nu. 
Ze hadden geen ventielen. De 
toonhoogte hangt af van de lengte van 
de buis. De enige mogelijkheid om 
verschillende toonhoogten voort te 
brengen, bij een vaste lengte van de 
buis, is het variëren van de lipspanning; 
dit zijn enkel natuurtonen. Wil je meer 
tonen spelen, dan moet je de buislengte 
variëren. Dus een stukje buis eruit halen 

en een langer stuk ervoor in de plaats doen, zodat er lagere tonen gespeeld kunnen 
worden. Denk maar eens aan het verschil tussen een trompet en een bas.  
Maar gelukkig, zo rond 1800 vindt men het ventiel uit. Door een simpele druk op 3 of 
4 knoppen kun je het instrument naar believen een halve tot 2½ toonsafstand lager 
maken. En dan plotseling kun je allerlei leuke melodietjes spelen op de trompet in een 
makkelijk aanspreekbaar toonbereik.  
 
Rond 1840 leefde Adolphe Saxs, die in Brussel woonde. Hij vond naast de saxofoons 
ook de saxhoorns uit. Zo konden er hele blaasorkesten worden samengesteld met 
baritons, alten, cornetten, bassen en tuba's. In Engeland onstaan fabrieksorkesten, 
waarvan de Black Dyke Millsband nog steeds beroemd is.  
 
Toen na de 2e wereldoorlog een aantal van deze orkesten op het Europese vasteland 
kwam spelen, vonden veel muzikanten die zó mooi, dat ze ook in een brassband 
wilden spelen. Zo zijn bij ons de eerste brassbands ontstaan.  
  



Een Brassband heeft een min of meer verplichte bezetting: 4 solo-cornetten , 1 
soprano-cornet, 1 repiano-cornet, 2 tweede cornetten en 2 derde cornetten. Verder 
drie althoorns, 2 euphoniums, 2 
baritons, 3 trombones, 4 bassen en 
slagwerk. Bij concoursen moet, zeker 
in Engeland, verplicht in deze 
samenstelling worden gespeeld.  
In Engeland is een aantal Brassbands 
aktief met (semi-)professionele 
blazers, welke werkelijk over een 
fabelachtige techniek beschikken.  
Heel bekend is de Brickhouse and 
Rastrick Brassband die met "The Floral Dance" de nr 1 plaats in de Engelse hitparade 
wist te bereiken!  
Verder is er een prachtige speelfilm ("Brassed-Off" ) over een door een Fabriek 
(kolenmijnen die dreigen te sluiten) gesponsorde Brassband, waarin de gehele 
Grimthorpe Colliery Brassband in de film meespeelt.  
Er staan meerdere scenes op youtube, waaronder  

http://www.youtube.com/watch?v=C8uoY
9e5YVY   neem de moeite er eens naar te 
kijken! 
Ook Nederland heeft een aantal erg 
goede Brassbands, waarvan Brassband 
Rijnmond (al jaren in de top 5 van 
Nederland) het dichtst bij ons  in de buurt 
is. http://www.brassbandrijnmond.nl/ 



Hoorns 
Door: Nelina Korteland 

Tegenwoordig kennen we de hoorn als 
blaasinstrument, maar vanouds werd er bij de jacht 
gebruik gemaakt van dit instrument. Ook had de 
hoorn andere signaalfuncties, bijvoorbeeld de 
posthoorn, jachthoorn en bugel. De hoorn wordt 
gerekend tot de koperblazers. Een hoorn is een 
koperen buis die begint met een mondstuk van ca. 17 
mm. doorsnede, daarna konisch breder wordt tot ca. 
12 cm. Na een cilindrisch gedeelte (ongeveer 1/3 deel 

van de lengte van de gehele hoorn) mondt de buis uit in een konische beker met een 
doorsnede van ca. 30 cm. De beker is beduidend groter en anders van vorm dan die 
van de trompet. De totale lengte van de hoorn is afhankelijk van de grondstemming 
van het instrument: een Bes-hoorn is pakweg 2,75 m, een F-hoorn 3,78 m en een C-
hoorn 4,72 m. Tegenwoordig is een combinatie van twee hoorns in één instrument 
gebruikelijk, namelijk de dubbelhoorn (F - Bes). Dit is het standaard instrument in 
professionele symfonieorkesten. De dubbelhoorn wordt gebruikt voor het vergroten 
van het bereik en het krijgen van een andere klankkleur: de Bes-hoorn heeft een 
scherpere klank waardoor het meer geschikt is voor signalen; de F-hoorn is zachter 
van klank waardoor hij meer geschikt is voor het samenspel met houtblazers en 
strijkers. Op de afbeelding is een dubbele hoorn te zien, te herkennen aan de dubbele 
laag gebogen buizen die aan de kleppen is bevestigd.  
 
Bij Rotterdam aan Zee hebben we 3 hoornisten. Dit is heel leuk omdat de muziek 
vaak 3-stemmig is geschreven en dan een mooie klankkleur geeft. Hoorns spelen in 
de tegenwoordige tijd steeds vaker een melodie. Vroeger was het vaak een 
begeleidend instrument. Vooral in de marsen en de walsen hoor je dat nog steeds. 
Dat de nieuwere muziek wel melodie heeft komt omdat de hoorns steeds beter zijn 
gemaakt. In het begin nog zonder ventielen was je aangewezen op lipspanning om 
verschillende tonen te krijgen. Tegenwoordig heb je 4 of zelfs wel 5 ventielen om de 
verschillende tonen te blazen. Wel blijft de lipspanning heel belangrijk omdat dat 
maakt of je hoog of laag speelt. 
Als je ook zin hebt om eens een keertje op een hoorn te spelen, kom dan gerust naar 
één van ons toe. 



 



 


