
 

 
 
 
 
 

Editie 16, maart 2010 

  
Tevens uitnodiging voor  
ons voorjaarsconcert op 

 

27 maart 2010 
 

Leerlingenorkest  
Onder leiding van Ellen van den Berg 

 

Marching Band 
Onder leiding van Joop de Ruiter 

 

Concert Band 
Onder leiding van Ellen van den Berg 

  

Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 

 
@ LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland 

 

  
 Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt door de Rabobank 
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Dirigent Leerlingenorkest:    Ellen van den Berg 
Instructeur Marching Band:   Joop de Ruiter 
Dirigent Concert Band:    Ellen van den Berg 
 

Docenten: Fluit: Mariska Bleidorn 
 Slagwerk: Joop de Ruiter  
 Klarinet/saxofoon: Heiko Geerts 
 Koper: Matthijs Valkenwoud  
 

Leerlingencoördinator:  Marianne van der Marel 
 tel.:  06-44818351 
 email: muziekles@rotterdamaanzee.nl  
 

Contactpersoon Leerlingenorkest:  Tim Groen 
 tel.:  06-45744596 
 email: leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl  
 

Postadres:      Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
       Postbus 132 
       3150 AC Hoek van Holland 
 

Internet site:     www.rotterdamaanzee.nl  
R.a.Z. op Hyves:     www.rotterdamaanzee.hyves.nl  
E-mail:      info@rotterdamaanzee.nl  
E-mail verenigingsblad:   raztertje@rotterdamaanzee.nl  
Melden afwezigheid CB:   cb.presentie@rotterdamaanzee.nl  
Melden afwezigheid MB:   mb.presentie@rotterdamaanzee.nl  
 

BestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstellingBestuurssamenstelling    
 
Functie: Naam: Telefoon: E-mail: 
Voorzitter Martin Aalbregt 06-22413021 voorzitter@rotterdamaanzee.nl  
Secretaris Koen Truren 0174-387777 secretaris@rotterdamaanzee.nl  
Penningmeester Leo Op ’t Hoog 0174-421902 penningmeester@rotterdamaanzee.nl  
2de Voorzitter Dick Vermeulen 0174-384815 2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl  
MB bestuurslid Anja Valstar 06-12105226 marchingbandraz@hotmail.com  
CB bestuurslid Nelina Korteland 0174-382759 cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl  

 

RepetitiesRepetitiesRepetitiesRepetities    
 
Wie:    Wanneer:     Waar: 
Leerlingenorkest:  vrijdagavond 19.00 – 19.45 uur LCC De Hoekstee 
MB Percussion:  dinsdagavond 18.30 – 19.30 uur Rijckevorselschool 
Marching Band:  dinsdagavond 19.30 – 21.00 uur Rijckevorselschool 
Concert Band:  vrijdagavond 20.00 – 22.15 uur LCC De Hoekstee 
 

Repetities vinden wekelijks plaats, ook tijdens schoolvakanties.
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Na een bijzonder geslaagd 2009 belooft het jaar 2010 voor Harmonievereniging 
Rotterdam aan Zee ook weer een mooi jaar te worden. We hebben weer veel leuke 
optredens gepland staan en ook diverse andere activiteiten worden momenteel 
door onze Jeugd- en Activiteitencommissie voorbereid. 

Ik ben als voorzitter erg trots op de recente ontwikkelingen binnen onze vereniging. Er 
wordt met veel enthousiasme gewerkt aan het opbouwen en sterker maken van de club. 
Ook staan er diverse initiatieven gepland die ervoor moeten zorgen dat structureel extra 
inkomsten worden binnengehaald, onder andere een donateursactie en een nieuwe 
belronde voor de Sponsor Bingo Loterij. Het verkopen van deze loten levert Rotterdam 
aan Zee jaarlijks al heel wat geld op. 

Voor de leerlingenopleiding wordt overigens nog steeds gewerkt aan een oplossing die 
ertoe moet leiden dat wij hiervoor, zoals andere muziekverenigingen, van de gemeente 
Rotterdam subsidie ontvangen. Er is goede hoop dat er op korte termijn een positief 
besluit hierover genomen zal worden. Mocht dit onverhoopt toch niet doorgaan dan 
levert dit Rotterdam aan Zee een zeer groot financieel tekort op en zullen andere 
oplossingen gevonden moeten worden om de vereniging op de been te houden. 

Op zaterdag 27 maart geven wij weer ons Voorjaarsconcert. Het Leerlingenorkest zal op 
deze avond weer het spits afbijten. Wie op ons Najaarsconcert is geweest, heeft kunnen 
zien en horen dat deze nieuwe talenten al echte artiesten zijn geworden die niet alleen 
muziek maken maar er ook een show van maken! 

De Marching Band zal voor de pauze het programma afsluiten. Na het Najaarsconcert zijn 
er diverse leerlingen doorgestroomd naar de MB en voor deze nieuwe leden zal deze 
avond het eerste optreden zijn. U komt ze toch wel aanmoedigen? De MB is trouwens 
inmiddels uitgegroeid tot bijna 30 muzikanten, wat hopelijk veel goeds voor de toekomst 
belooft! 

Na de pauze neemt de Concert Band weer plaats op het podium. Er is weer een 
afwisselend programma samengesteld waarbij wij u onder andere meenemen op een 
reis rond de wereld, Gerard Stolze een mooie euphoniumsolo gaat spelen en wij de 
muziek van diverse nationale en internationale popsterren voor u uit gaan voeren. 

Wij hebben er weer zin in en hopen natuurlijk dat u ons met een bezoek vereert! 

Graag tot ziens op zaterdag 27 maart in De Hoekstee. 

 

Met muzikale groet, 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 
 
Hierbij weer een nieuwe editie van het RAZtertje, met weer allerlei leuke bijdragen van 
onze leden. Veel leesplezier toegewenst! 
 
Heb je een leuke bijdrage voor de volgende editie van het RAZtertje? Stuur het dan naar 
raztertje@rotterdamaanzee.nl. Sluitingsdatum voor editie 17 is 1 november 2010. 
 

ActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalender    

Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 

13 maart 10:00 CB Extra repetitie in De Hoekstee 
13 maart 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
27 maart 20.00 LLO, MB & CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 
17 april 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
30 april 08:45 MB Koninginnedag HvH 
30 april 20:00 MB Koninginnedag Schiedam 
4 mei 19:00 CB+tamboers Dodenherdenking HvH 
15 mei overdag LLO WFM Jeugdfestival 
19 mei 19.00 LLO & CB Optreden in De Kreek ‘s-Gravenzande 
29 mei 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
30 mei 12:00 CB Koffieconcert met Fusica in Naaldwijk 
5 juni overdag MB & CB Podium Westland op het Westerhonk 
12 juni 19:30 LLO+leerlingen Voorspeelavond leerlingen 
19 juni 18:00 allen Eindfeest 
27 juni 13:00 CB Optreden bij kofferbakverkoop HvH  
3 juli 13:00 MB & CB Optreden Brinkplein HvH  
4 juli   allen Begin vakantie, geen repetities 
2 augustus 19:30 MB Extra repetitie tbv Avondvierdaagse 
6 augustus 19:30 MB Avondvierdaagse HvH 
13 augustus   LLO & CB Eerste repetitie na de vakantie 
14 augustus 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
medio september    Scholenproject 
24 september 19.00 LLO Open repetitie 
25 september 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
9 oktober overdag CB WFM Festival 
29 oktober 18:00 MB Halloweenoptocht HvH 
30 oktober 18:00 MB Mars- en showrepetitie in De Hoekstee 
6 november   MB Concours Schiedam 
13 november 12:30 MB Intocht Sinterklaas HvH 
20 november 10:00 CB Extra repetitie in De Hoekstee 
27 november 20:00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 
24 december 21:30 CB Medewerking Kersdienst Dorpskerk HvH 
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Vanaf oktober 2009 is de Jeugd- en Activiteitencommissie in het leven geroepen.  

Annette Looije, Ilonka Truren, Leo Op ’t Hoog, Michelle van Vliet, Tim Groen en Tineke 
Heins hebben de handen ineengeslagen om binnen onze toch al zo gezellige en actieve 
vereniging nog meer leuke activiteiten te gaan organiseren.  

Doordat het aantal jeugdleden maar door blijft groeien, is het idee ontstaan om voor 
onder andere de jeugd extra activiteiten op te gaan zetten en hierdoor het enthousiasme 
en het verenigingsgevoel te vergroten. Ook zal de commissie zorg gaan dragen voor 
verschillende (promotie)acties om extra inkomsten te genereren voor de gehele 
vereniging. 

De eerste activiteit begon tijdens het 
Sinterklaasweekend. Bij de laatste repetities 
vlak voor pakjesavond zijn er zwarte Pieten op 
bezoek geweest bij het leerlingenorkest en de 
Marchingband. Meneer Tim Groen werd naar 
voren geroepen en kreeg uit handen van 
Matjespiet een speciale ideeënbus die de 
leden kunnen gebruiken om er ideeën in te 
stoppen voor leuke activiteiten. Ook kregen 
de leerlingen snoepgoed en een cadeautje, 
waarna de Pieten natuurlijk nog even wat 
liedjes wilden horen. Matjespiet ging voor het Leerlingenorkest staan en stond al 
dansend te dirigeren! De andere Pieten liepen met instrumenten tussen het orkest te 
dansen en deden gezellige mee. 

Tijdens de kerstmarkt op het Brinkplein heeft de RAZ een kraam gevuld. De commissie 
heeft tweedehands kerstspullen verkocht en kinderen van het leerlingenorkest hebben 
kerstliedjes gespeeld. Ondanks de hevige kou was het een geslaagde en gezellige actie. 

Voor de kerstvakantie kregen alle leden een kerstgroet met daaraan een uitnodiging voor 
de Nieuwjaarsborrel. Deze werd goed bezocht en de nieuwjaarswensen konden niet op. 
Met een drankje en een toespraak van de voorzitter werd de eerste repetitie van 2010 
ingeluid. 

Op dit ogenblik is er een donateurswedstrijd gaande. De jeugdleden van RAZ doen hun 
best om zoveel mogelijk nieuwe donateurs te werven. Degene die de meeste donateurs 
werft, krijgt bij het voorjaarsconcert op 27 maart een leuke prijs uitgereikt. 

Verder staan er nog een hoop leuke dingen te gebeuren! 
O.a. een knallend eindfeest voor de hele vereniging, dat staat gepland op 19 juni 2010. 
Houd het weekend van 18 en 19 september vrij voor “het kamp”. 

Voor de tombola zijn wij altijd op zoek naar leuke prijzen !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Centenactie:  

Misschien herkent u het wel: 

U bent net naar het buitenland, bij het postkantoor of de ALDI geweest 
en u heeft muntjes van 1 en 2 eurocent gekregen. Het probleem is dat 
niet elke winkel deze accepteert en u lang met deze muntjes in uw 
portemonnee rond blijft lopen. Wij weten daar wel raad mee! U kunt 
deze muntjes in de RaZ spaarpot stoppen en zo de vereniging steunen. 

De spaarpot staat elke dinsdag en vrijdag op de repetitie en ook tijdens 
het voorjaars- en najaarsconcert zal ons spaarpotje op tafel staan. 

De Jeugd-  en Activiteitencommissie 
jeugd_en_activiteitencommissie@live.nl   

DonateursactieDonateursactieDonateursactieDonateursactie 

 
Rotterdam aan Zee daagt alle (jeugd)leden uit… om de meeste donateurs te werven! 
 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee heeft er veel nieuwe muziekleerlingen bij 
gekregen. Zij krijgen allemaal muziekles op goede instrumenten van professionele 
muziekdocenten. Natuurlijk is het fantastisch dat de vereniging zo hard groeit! 
 
Hier is echter ook veel geld voor nodig en met alleen de opbrengst van het lesgeld en de 
contributie redt de vereniging dit niet. Vanuit de vereniging wordt er alles aan gedaan 
om het voor iedereen betaalbaar te houden. Met hulp van de leden probeert de 
vereniging op allerlei manieren aan extra inkomsten te komen. 
 
De Jeugd- en Activiteitencommissie is daarom een nieuwe actie begonnen. De 
(jeugd)leden proberen bij familie of vrienden zoveel mogelijk donateurs voor Rotterdam 
aan Zee te werven. Aan de drie leden die vóór 20 maart de meeste donateurs hebben 
binnengehaald, zal er op 27 maart tijdens het voorjaarsconcert een leuke prijs worden 
uitgereikt. 
 
Draagt u deze Hoekse muziekvereniging ook een warm hart toe? 
 
Word dan donateur van RAZ! 
 
Kijk voor meer informatie op www.rotterdamaanzee.nl.  
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Welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
 
Adam Poortman – slagwerk 
Marvin van der Meer – altsaxofoon 
Daniel Poortman – trompet 
Luca Diez - trompet 
 
Allemaal van harte welkom bij Rotterdam aan Zee. We hopen dat jullie snel mee kunnen 
spelen bij het Leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band!  
 
We kunnen nog altijd hulp gebruiken van ouders/verzorgers die het leuk vinden om de 
vereniging met hand- en spandiensten te helpen. Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Martin Aalbregt, voorzitter RAZ, tel. 06-22413021 of email: voorzitter@rotterdamaanzee.nl.  
 

Geslaagd voor muziekexamenGeslaagd voor muziekexamenGeslaagd voor muziekexamenGeslaagd voor muziekexamen  

 
Het was alweer eind november dat Branco van der Marel zijn 
praktijkexamen slagwerk heeft gedaan.  
 
Met goede cijfers, zoals onder andere een tien en diverse 
achtenhalven, is Branco geslaagd voor dit A-examen.  
 
Een resultaat om trots op te zijn, dit natuurlijk mede dankzij de 
inspanningen van zijn slagwerkdocent, Joop de Ruiter. 

 
 

Vakanties muzieklesVakanties muzieklesVakanties muzieklesVakanties muziekles  

 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:   
 
Paasweekeinde 
vrijdag 2 april tot en met maandag 5 april  
 
Meivakantie 
vrijdag 30 april tot en met vrijdag 7 mei  
 
Hemelvaartvakantie 
donderdag 13 mei tot en met vrijdag 14 mei  
 
Zomervakantie 
maandag 05 juli tot en met vrijdag 13 augustus  
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Voor deze rubriek gaat Tim Groen samen met een muzikant uit het Leerlingenorkest naar zijn 
of haar muziekdocent om wat vragen te stellen. In het leerlingenorkest zitten jonge en ‘wat 
oudere’ muzikanten. Dit keer gaat Annette Looije muzikale vragen stellen aan haar docent 
Heiko Geerts. Annette speelt klarinet. Heiko is binnen RaZ de houtdocent (o.a. klarinet en 
saxofoon). Met zijn bevlogen muzikaliteit geeft hij de leerlingen van Rotterdam aan Zee les die 
met veel plezier les van hem krijgen. 

 

1111    
Zo nieuwsgierig als Annette is wil ze van Heiko graag weten hoe jong Heiko was toen hij met een 
muziekinstrument in contact is gekomen. Heiko speelde sinds zijn 9e altsaxofoon. Daarvoor heeft 
hij AMV (Algemene Muzikale Vorming) gehad. Van zijn ouders heeft hij geleerd om naar allerlei 
soorten muziek te luisteren. 
 

2222 

Omdat Heiko zo muzikaal is wil Annette graag weten welke instrumenten hij allemaal bespeelt 
(waar geluid uitkomt). Ga er maar even voor zitten, want hier komt de waslijst aan instrumenten 
van Heiko bespeelt: 

Sopraansaxofoon Esklarinet Blokfluit 
Altsaxofoon Besklarinet Dwarsfluit (een beetje) 
Tenorsaxofoon Altklarinet Ditgeredoo 
Baritonsaxofoon Basklarinet Shakuhachi (is Japanse fluit) 
 

3333 

Annette is best zenuwachtig bij uitvoeringen en wil 
graag weten hoe je dat in de hand kan houden. 
Volgens Heiko is het, het belangrijkst dat je ervaring 
opdoet door met uitvoeringen mee te doen. Haal 
daarnaast ontspannen adem. Je moet geaard blijven 
en bovendien is iedereen zenuwachtig. Om geaard te 
blijven heeft Heiko een tip. Je blijft erg goed geaard 
als je tussen je grote teen en je tweede teen (flink) 
knijpt of de mede orkestleden daar van blij 
worden……?? 

4444 

Bij veel klarinettisten komt het wel eens voor dat de 
klarinet piept tijdens repetitie, maar ook tijdens 
uitvoeringen. Wat moet je in zo een geval dan doen. 
Het antwoord is heel simpel, maar is misschien wel 
lastig uit te voeren. Je moet namelijk strak vooruit 
kijken en niet laten merken dat je klarinet piepte. 

5555 

Omdat Annette al een wat oudere leerling is vraagt ze 
zich toch wel af waar Heiko het geduld vandaan 
haalt met zo’n oude leerling als zij. Heiko geeft aan 
dat zolang ze gezellig is en niet te betweterig en 
eigenwijs doet dat hij het wel volhoudt. 

6666 

Tot slot wil Annette nog weten wat Heiko op muziekgebied in de toekomst nog wil bereiken. Heiko 
geeft aan dat hij graag nog Leermeester in het Shakuhachi spelen wil worden. 

Volgende keer in ‘Vraag het de docent!’ 
Tim gaat de volgende keer met een leerling naar fluitdocente Mariska Bleidorn. Gezien niet alleen 
leerlingen nieuwsgierig zijn krijgt Mariska al de vraag ‘wat wil jij in de toekomst nog bereiken op 
muzikaal gebied’? Je heb nog even de tijd om over je antwoord na te denken Mariska! 
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Heeft hij/zij een hoed of een pet? Een snor? Een bril???? Welk RaZ-lid is dit? 

Deze muzikant is in Hoek van Holland geboren in 
het jaar dat Nederland voor het eerst sinds de 
Tweede Wereldoorlog over ging op de zomertijd; 
Zuid-Molukkers voor de 2e keer een trein kaapten; 
Snip en Snap na 40 jaar voor het laatst optraden. 
Deze muzikant voelt zich goed thuis in het uniform 
van RaZ, want de lievelingskleur is blauw. Koken is 
een geliefde bezigheid (vooral het uitproberen van 
nieuwe dingen), evenals het beluisteren van 
Nederlandstalige muziek, het bezoeken van een 
musical, het maken van een puzzeltje, lezen, 
ministecken en ‘een bakkie doen’. Deze muzikant is op aanraden van familieleden lid 
geworden van de vereniging. Eigen interesse ging eerst meer uit naar de majorettes.  
 
Rara… Wie is dit???  
Vul je antwoord in op een strookje en lever het in tijdens het Voorjaarsconcert. 

Uitslag van de vorige ‘raad de muzikant’: Branco van der Marel. 
 

AdvertentieAdvertentieAdvertentieAdvertentie    
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Ellen van den Berg 

Silly Scales 

Beethoven Forever 

Chinaman in Paris 

Guns ‘n’ Cowboys 

The Music Mill 
 

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

Viva la Vida  arr. Michael Brown 
 

Hot N Cold      arr. Doug Adams 
      

SFZ (slagwerkers)    Timm Pieper   
 

You are the Music in Me   arr. Tim Waters 
  

Grease       arr. Doug Adams 
 

 
 

PauzePauzePauzePauze    
    

Vergeet u de tombola niet?Vergeet u de tombola niet?Vergeet u de tombola niet?Vergeet u de tombola niet?    
Voor slechts 50 eurocent per lot maakt u 

kans op een leuke prijs! 
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Concert Band o.l.v. Ellen van den Berg 
 

 
Around the World in 80 Days  Otto M. Schwartz 

 

Libertango      A. Piazzolla 

        arr. Bart Picqueur 

 

Deep Purple Medley    arr. Toshikiko Sahashi 

 

Hijo de la Luna  Cano Andres, José Maria 
arr. Stef Minnebo 

 

Euphonium Ragtime    André Waignein 
Solist:  Gerard Stolze 

 

Walking on Sunshine    Kimberlet Rew 
As performed by Katrina & the Waves  arr. Stefan Schwalgin 

 

Let me Entertain You    Robbie William/Guy Chambers 
A Robbie Williams Medley    arr. Don Campbell 
 

Storie di Tutti i Giorni   Maurizio Fabrizio 

        arr. André Waignein 

 
    

    

UitgaUitgaUitgaUitgangscollectengscollectengscollectengscollecte    
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Elk RAZtertje legt Marina aan 2 van onze leden een aantal vragen voor. Ditmaal 
vertellen Kwint Hageman (LLO & MB) en John van der Knijf (CB) wat hen bezig 
houdt. 

Wie ben jij?   
Kwint Hageman 

Instrument(en)   
Trommel 

RaZ-lid vanaf   
Eind 2008? 

Leukste muziek van RaZ 
Viva la Vida 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Niets 

En wat moet zeker blijven?   
Geen mening 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Jozefschool groep 7 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Voetbal, tennis en de Playstation 

Favoriet tv-programma   
Disney XD 

Favoriet boek   
Donald Duck 

Ik wil ooit…   
Een beroep hebben waar ik iets kan 
bouwen 

Mij kun je wakker maken voor   
Pizza 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Het is gezellig en leuk bij RaZ. 
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Wie ben jij?   
John van der Knijf, geb. 1950 in ’s-Gravenzande. 

Instrument(en)   
Klarinet en Drums. 

RaZ-lid vanaf   
Vanaf 1983. Was daarvoor vanaf 1962 lid van Kunst en Strijd en na de fusie van  Animato 
uit  ’s-Gravenzande. 

Leukste muziek van RaZ 
Is moeilijk te zeggen ik hou van veel soorten muziek: klassiek, modern, pop maar voor 
mezelf zou ik wel eens wat meer Spaanse latin en klezmer muziek willen spelen. Is ook 
wel eens leuk naast de muziek van o.a. Jan en Jacob de Haan. 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Ik zou graag de klarinetgroep  wat groter willen zien. 

En wat moet zeker blijven?   
De uitwisselingsconcerten met de Engelse Brass band uit Harwich zijn onvergetelijk en 
moeten zeker blijven (hulde aan de mensen van de commissie RoZ die dit mogelijk 
hebben gemaakt), ook het gezamenlijk optreden op het najaarsconcert met onze 
collega’s van CM2 uit Monster was een geweldige ervaring. 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Ik werk sinds 1977 bij de Gemeente Westland (voorheen ‘s-Gravenzande) in de functie 
van Terreinbeheerder Sportparken en zwerf tegenwoordig door het hele Westland. 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Muziek maken in andere orkesten en bands. 

Favoriet tv-programma   
Documentaires en sportprogramma’s. 

Favoriet boek   
Heb geen tijd om te lezen. 

Ik wil ooit…   
Basklarinet gaan spelen. 

Mij kun je wakker maken voor   
Rookworst van de Hema. 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Ik zou het fijn vinden als de repetities op vrijdagavond wat 
drukker bezocht werden; ik weet zeker dat het orkest een 
hoger niveau kan bereiken als dit zou gebeuren. 
 
Met muzikale groeten John van der Knijf 
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Ellen van den Berg is dirigent van het Leerlingenorkest en de Concert Band. Graag 
geeft zij ons deze editie de volgende tip mee: 

Tip van Ellen voor de blazers: 

Ademhalen is een heel gewoon iets. We doen het allemaal, dag in, dag uit! 

Ook als blazer heb je de ademhaling hard nodig om lange frases te spelen maar ook om 
een mooie toon te maken. 

Om die mooi(ere) klankkleur uit je instrument te halen, nog beter te fraseren en je 
articulatie en dynamiek te verbeteren is het echt enorm belangrijk om goed in en zeker 
uit te blazen. 

Als je dit goed doet dan werk je met je ademsteun. 

Veel muzikanten onder ons staan er wel bij stil dat het belangrijk is om je ademsteun 
goed te gebruiken maar velen letten er gewoon niet op of zeggen dat het vroeger niet is 
aangeleerd, zijn het vergeten of dat ademsteun toen nog niet bestond……??!!! 

Maar zeker als je je toon wilt oppimpen dan moet je echt proberen die techniek weer 
eens op te pakken of aan te leren. 

Bij elke blazer werkt het in principe hetzelfde. 

Even heel kort door de bocht: 

Bij het inademen bolt de buik op, je middenrif spant aan en je flanken zetten uit. Bij het 
uitademen blijven je buikspieren (je lach- en kakspieren) aangespannen. Als je de steun 
ook maar iets onder je navel voelt.  

Met het uitblazen duw je o.a. deze buikspieren naar “buiten” en voel je de luchtstroom 
als vanzelf prachtig door het mondstuk 
van je instrument vloeien met als 
resultaat een fantastische klank!  

Dan gaat je buik uiteraard weer naar 
“binnen”  en begint het hele circus weer 
overnieuw. 

Dat willen we toch allemaal??? 

Als je dit goed beheerst, samen met een 
prima houding en een prettig 
embouchure, kan je prachtige 
klankkleuren creëren op je instrument en 
zal het een feestje zijn voor verwende 
oren!  

 

Tip van Ellen voor de slagwerkers:  

Gewoon lekker door ademen……………  
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Een tijdje geleden ontving de Marching Band een uitnodiging om in Gorinchem te 
komen spelen in het carnavalsweekend. Elk jaar neemt de Hoekse band een 
carnavalsoptreden aan, maar dit jaar was dat iets minder vanzelfsprekend dan 
vorige jaren. 
 
Sinds het vertrek van trouwe sousafoniste 
Mieke heeft de Marching Band namelijk geen 
volledige bezetting meer en dus is de club 
afhankelijk van invallers. Voorzitter Martin 
Aalbregt belde een rondje en plots waren er 
vier invallers beschikbaar! Dat betekende 
groen licht voor het optreden en zo reden de 
muzikanten afgelopen zaterdagochtend naar 
Gorinchem, voor de gelegenheid omgedoopt 
tot ‘Bliekenstad’.  
 
Over de bezetting was niets te klagen: twee tenorsaxofoons én twee sousafoons bij een 
optreden, dat was een leuke primeur voor de Marching Band. Wat minder prettig voor de 
muzikanten was het weer: het was -1 graden! De klarinettisten vreesden voor hun dure 
(houten) instrument; de saxofonisten hadden bevroren vingertoppen (de handschoenen 
waren afgeknipt om de kleppen goed te bespelen) en kleine trommelaarster Nina werd 
tussen het spelen door steeds even opgewarmd met een fleece plaid.  
 
Het carnavalsthema in Bliekenstad was dit jaar ‘feestje’. En een feestje, dat was het zeker! 
De optocht was gevuld met schitterende wagens en kostuums. Tegen de verwachtingen 
in had ook het publiek zich niet tegen laten houden door de kou en dus waren alle 
straatjes gevuld met een vrolijk publiek, dat uit medelijden met de bevroren vingers van 
de muzikanten wellicht nog iets harder applaudisseerde. Kortom, een enthousiast 
publiek en tevreden muzikanten. De Hoekse Marching Band kijkt al uit een naar de 
uitnodiging voor volgend jaar!  
 
Wil jij ook een muziekinstrument bespelen bij Rotterdam aan Zee? Kijk voor meer 
informatie op www.rotterdamaanzee.nl. 
 

Foto’s en filmpjeFoto’s en filmpjeFoto’s en filmpjeFoto’s en filmpjes op onze websites op onze websites op onze websites op onze website  

 
Op www.rotterdamaanzee.nl zijn steeds 
meer foto’s en filmpjes te vinden van 
optredens van Leerlingenorkest, 
Marching Band en Concert Band.  
 
Klik op Fotogalerij of RAZ op YouTube om 
ze te zien! 
 



maart 2010 Pagina 21 www.rotterdamaanzee.nl 

Onze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsors Het RAZtertje editie 16 

Mede dankzij de steun van onderstaande sponsors kunnen wij de vereniging 
draaiende houden. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar!
 
Alders Slagerij 
Bakkerij Gebr. van den Berg 
Bliek Schilders 
B. van der Ende Verzekeringen 
Business Club Hoek van Holland 
Deelgemeente Hoek van Holland  
Doe het zelf van Dam 
Drukkerij SK 
Gem. Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 
Handelsonderneming Van der Knijff 
Henk de Visser Oogadviseurs 
Horticoop b.v. 
Houthandel Van der Marel 
Jebo uitzendburo 
Kapsalon Concordia 
Knipshop 
Maatschap Wesstein-De Vries 
Mol Verhuur 

Music All In 
Peter van Leeuwen Tweewielers 
Prins Bernhard Cultuurfonds 
Profile Kees van den Burg 
Q8 Servicestation HvH 
Rabobank Westland 
Renee Textiel 
Ron van Reenen Interieur 
Snackbar De Kombuis 
Sponsor Bingo Loterij 
Stena Line 
Stichting Bevordering van Volkskracht 
Stichting Loswal “De Bonnen” 
Thomas Boers B.V. 
Van Reenen Schoenen  
Van Rijn Groep 
Van Spronsen TV-Radio-Elektra 
VSB Fonds 
Woningbouwvereniging Hoek van Holland 

  

GiftGiftGiftGiften aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!en aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!en aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!en aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!     

De Belastingdienst heeft onze vereniging erkend als een goed doel (een Algemeen 
Nut Beoogde Instelling).  

Dit betekent dat als u ons een schenking of donatie geeft dit kan 
meetellen voor het verkrijgen van de belastingaftrek voor 
schenkingen. Dus zo tegen het einde van het jaar kan een gift aan 
onze vereniging wel eens net voldoende zijn om over uw 
drempelbedrag*) te komen.  

 
*) Voor gewone giften geldt een drempelbedrag en een maximum. Het drempelbedrag is 1% van uw 
drempelinkomen, met een minimum van Euro 60, -. Wat u meer hebt betaald dan dit drempelbedrag, mag u 
aftrekken. Maar u mag niet meer aftrekken dan het maximum: 10% van uw drempelinkomen. 

Wilt u meer weten, kijk dan op http://www.belastingdienst.nl/giften/.  
 

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met de penningmeester.
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Fanclub 
 
Imago is iets geks, althans dat vind ik. 
Neem nou het imago van de muzikant. 
En dan niet de popzangeres of de gitarist 
in een rockband. Nee, het imago van een 
muzikant in een orkest of een marching 
band.  
Een paar weken geleden was ik met 
Corine in Dublin om oud en nieuw te 
vieren. Van te voren werd aangekondigd 
dat op 1 januari een optreden door de 
stad zou plaatsvinden van enkele 
marching bands. ‘Dat is leuk’, dachten 
wij, ‘laten we even gaan kijken’. 
Onderweg vroegen we nog aan een 
dame waar we precies moesten zijn. 
‘Ohja, is er een parade?’ vroeg ze ons. 
‘Fijn’, zeiden wij tegen elkaar, ‘hier is het 
nog erger gesteld met de interesse. Van 
een RaZ-optreden zijn mensen toch vaak 
wel op de hoogte.’  
Eenmaal op de plaats van bestemming, 
bleken we ons flink te vergissen: er 
bleven mensen komen en al snel 
maakten wij deel uit van een rijendik 
publiek. Niet veel later was het slagwerk 
al te horen, terwijl er nog niets te zien 
was. En toen kwamen de eerste 
muzikanten de hoek van de straat om. En 
nog meer en nog meer… ze bleven 
komen! We keken onze ogen uit. Al die 
dwarsfluiten, al die klarinetten en 
saxofonisten waren niet te tellen. Maar 
het toppunt van alles was het einde van 
de marching band: de sousafonisten. We 
telden… en we telden nog eens. Ik maak 
geen schrijffout: het waren er 22! Jeetje, 
22 sousafonisten, terwijl onze Marching 
Band ‘sousafonistloos’ is. Hoe kan dit? 
Toen zij eenmaal op de plaats stonden 
waar het optreden echt begon werd dit 
duidelijk: het heeft te maken met imago. 
Deze reusachtig grote marching band 
begon te spelen en al na de eerste tonen 

  
 

barstte een applaus los en begon het 
publiek te juichen, zoals we dat in 
Nederland alleen doen bij een 
popconcert of een voetbalwedstrijd. De 
muziek (met zoveel muzikanten) klonk 
een stuk harder, maar echt niet zoveel 
beter dan wat wij spelen. Maar al snel 
werden we meegenomen in de sfeer op 
straat en waren wij net zo enthousiast als 
de rest van het publiek. Imago, dat is het 
dus. Dat maakt dat mensen bij je 
vereniging willen horen, deel uit willen 
maken van de club. Alleen zo zullen we 
groeien tot het droomaantal van Joop.  
Ik vind dat wij goed op weg zijn om de 
vereniging nog aantrekkelijker te maken 
voor leden: onze activiteitencommissie 
zit vol leuke ideeën! Wat onze Marching 
Band nu nog nodig heeft, is dus een 
fanclub: een stel hippe jongens en 
meiden die hard klappend en juichend 
op de stoep staat als wij voorbij komen. 
De rest volgt dan vanzelf. Toch? Rest 
alleen de vraag wie onze fanclub wil 
opstarten. Voorstellen zijn welkom! 
 
Marina 
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− … Branco zijn vuurdoop achter het drumstel heeft gehad? 

− … Dat dit best goed ging? 

− … Michel sinds kort bas speelt, naast Rinus? 

− … ze nu allebei niet te verstaan zijn? 

− … We die-hard leden hebben: Lisette zit, na een kijkoperatie 's ochtends, 
gewoon 's avonds weer mee te spelen? 

− … Rik z’n koffer voor een week Parijs kleiner is dan zijn koffer voor een half 
uur trompetles? 

− … Er zwarte pieten langs kwamen bij het Leerlingenorkest en de Marching 
Band? 

− … Marina zich soms voordoet als trombonist? 

− … zij dan ook niet meespeelt als alleen de saxen gevraagd wordt om te 
spelen? 

− … Marching Bandleden sinds kort gebeld worden als zij afwezig zijn zonder 
afmelding? 

− … Annette dit doet met haar zondagse stem? 

− … Nina haar moeder geen les wil geven, al vraagt ze het nog zo lief? 

− … Joop op krukken toch een mars- en showrepetitie kwam geven? 

− … Leonard toen de grote trom speelde? 

− … hij de dag erna vast last van zijn rug en spieren had? 

− … Mieke blij verrast was toen er voor haar gespeeld werd bij de Stena Line? 

− … er van sommige instrumenten bij de Marching Band nu zoveel zijn dat er 
sectieleiders benoemd zijn? 

− … zij ook wel de moeders genoemd worden? 

− … Joop een presentatie over het Wereld Muziek Concours gehouden heeft? 

− … de Marching Band tegenwoordig 1,5 u per week repeteert in de 
Rijckevorselschool? 

− … het schoolplein door ijs en sneeuw wel erg glad was? 

− … Joop eenmaal zelfs over het hek moest klimmen, omdat we hier geen 
sleutel van hadden?  

− … de Marching Band nog steeds hard op zoek is naar iemand die sousafoon 
wil komen spelen?  

− … we onlangs de vraag kregen om mee te werken aan een programma 
voor Editie NL? 
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