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Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Alweer de 2de editie van het Raztertje.  
 
Het RAZtertje is een clubblad van de leden en voor de leden. Het is 
dan ook van groot belang dat U ons helpt met aanleveren van leuk 
leesvoer. Dus als u een artikel, een nieuwtje, een wist u datje of iets 
anders heeft waarvan u denkt; “dat moet  in Het RAZtertje”, aarzel 
dan niet en stuur het naar de redactie. 
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
De redactie bestaat intussen uit: Martin Aalbregt, Marieke van der 
Elst, Mieke Op ’t Hoog, Bob van Ettinger en Gerard Stolze. Deze vijf 
enthousiaste RAZende reporters gaan hun uiterste best doen om 
ervoor te zorgen dat u minstens vier keer per jaar een clubblad krijgt. 
 
Wij wensen u veel lees plezier met de 2de  editie van Het RAZterje. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin , Marieke, Mieke , Bob  en Gerard 
 



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 
 
 
 
Voorzitter:  Martin Aalbregt 
   Tel. 0174-384034 
   e-mail: voorzitter@rotterdamaanzee.nl 
 
Secretaresse: Nelina Korteland-Vreugdenhil 
   Tel: 0174-382759 
   e-mail: secretaris@rotterdamaanzee.nl 
 
Penningmeester: Leo Op ’t Hoog 
   Tel. 0174-421902 
   e-mail: penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

Bestuurssamenstelling - vervolg 
 
 
CB bestuurslid: Carin Eygendaal-v.d.Beukel 
   Tel. 0174-384432 
   e-mail: cb.muziek@rotterdamaanzee.nl 
 
CB bestuurslid: Koen Truren 
   Tel. 0174 - 387777 
   e-mail: muziek@rotterdamaanzee.nl 
 
MB bestuurslid: Mirjam v.d. Berg 
   Tel. 06 - 13848541 
   e-mail: mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 
 
MB bestuurslid: Michel Boks 
   Tel. 0174-385202 
   e-mail: mb.optredens@rotterdamaanzee.nl 
 
 

Marching Band bestuur 
 

Voorzitter:   Mirjam v.d. Berg 
 
Overige bestuursleden: Michel Boks 
    emai;: mb.optredens@rotterdamaanzee.nl 
 
    Liesbeth Op ’t Hoog 
    Tel. 06-44492075 
    e-mail: liesbethopthoog@hotmail.com 
 
    Anneke Op ’t Hoog 
    Tel. 06-2194118 

   e-mail: annekeopthoog@hotmail.com 
    
   Anja Valstar 
   Tel. 06-12105226, 
   e-mail: anjavalstarhvh@hotmail.com  



Van de bestuurstafel 
 
Op de laatst gehouden ledenvergadering (4 februari 2005) zijn er 
vrijwilligers gevraagd voor verschillende onderdelen die niet 
onbelangrijk zijn in een vereniging. 
  
Gelukkig kunnen we nu op een grote groep enthousiaste mensen 
rekenen. 
  
Zo hebben Anja Valstar en Anneke op 't Hoog zich beschikbaar 
gesteld om het instrumentenbeheer op zich te nemen. 
Dit houdt in dat zij bijhouden welk instrument, bij wie in bruikleen is. 
  
Ook zijn er mensen gevraagd om instrumenten ter reparatie weg te 
brengen, en later weer op te halen. 
Hiervoor hebben  Bob v. Ettinger, Michel Boks, Dick Vermeulen en 
Gerard Stolze zich aangeboden. 
  
Behalve deze belangrijke zaken hebben we ook gesproken over een 
open dag voor mensen die eens willen weten wat er allemaal komt 
kijken als je een instrument wilt leren spelen. 
Maar zeker ook voor mensen die misschien nog net de stap niet 
durven te nemen, maar wel al een instrument bespelen maar niet bij 
Rotterdam aan Zee! 
Deze mensen hebben soms al bij ons gespeeld, of in een ander 
harmonieorkest. 
Zij zijn natuurlijk van harte welkom om mee te doen op onze open 
dag. 
  
Verder willen we graag een dag organiseren voor al onze donateurs. 
de plannen staan nu nog in de kinderschoenen, maar er wordt 
achter de schermen wel aan gewerkt. 
Als er mensen zijn met goede ideeën kunnen zij die kwijt bij de 
bestuursleden van Rotterdam aan Zee. 
  
Leden/Leerlingen: 
 
Helaas moesten we dit jaar afscheid nemen van een aantal leden en 
leerlingen, nl.: 
 

Steven Boon, Tom van Ooijen, Jurriaan van Vugt, Johan Wortel  
Nancy van Zanden, Gerrit Jansen, Lynette van der Giessen, Bart 
Lems, . 
 
Nieuwe leerlingen 
 
We hebben er weer een aantal nieuwe leerlingen bij, nl: 
 
Anton Valstar sr.  Trompet 
Ilonka Truren  Slagwerk 
Daphne Heins  Klarinet 
 
Allemaal van harte welkom bij R.a.Z. We hopen dat jullie snel mee 
kunnen spelen bij de Marching Band en/of de Concert Band!Tot 
zover de bestuurstafel nieuwtjes. 
 
 
Nieuwe mentor voor onze leerlingen 
 
Met ingang van de maand mei is Carin Eygendaal het 
aanspreekpunt voor onze leerlingen. Zij zal als mentor het 
mentorenoverleg van de muziekschool bijwonen en ook is het de 
bedoeling dat Carin op regelmatige basis contact met alle leerlingen 
van R.a.Z. heeft. Mochten er problemen of vragen zijn omtrent de 
muzieklessen dan is Carin bereikbaar op 0174-384432 of 
muziekles@rotterdamaanzee.nl.  
 
Nieuw Marching Band bestuurslid 
 
De dames en heer van het Marching Band bestuur hebben 
versterking gekregen. Ze hebben Anja Valstar bereid gevonden om 
in het MB bestuur plaats te nemen. Anja van harte welkom! 



 
Van de Voorzitter 

 
Op zondag 26 juni aanstaande zal de Concert Band een 
koffieconcert verzorgen in gebouw De Hoekstee. Hiervoor willen wij 
u van harte uitnodigen. Het programma kunt u op de middenpagina’s 
van dit RaZtertje terugvinden. 
 
Dit is één van de laatste optredens van onze vereniging voordat de 
zomervakantie begint, een periode waarin de vereniging van een 
welverdiende rust geniet. Niet omdat we dat nodig hebben, maar 
omdat een groot deel van onze muzikanten dan met vakantie is en 
we dus niet kunnen optreden. 
 
Het afgelopen half jaar zijn er weer een aantal positieve dingen 
gebeurd die het vermelden waard zijn. Op de ledenvergadering op 4 
februari hebben diverse leden zich beschikbaar gesteld om hand- en 
spandiensten voor de vereniging te verlenen. Ook werd een 
commissie samengesteld die de taak op zich heeft genomen om 
volgende jaar een trip naar Harwich te organiseren. 
 
Het Marching Band bestuur heeft een nieuw initiatief gelanceerd om 
kinderen te interesseren voor onze vereniging,  de Rammel aan Zee 
mars. Kinderen werden uitgenodigd om naar de Hoekstee te komen 
waar ze zelf hun eigen muziekinstrumenten konden maken aan de 
knutseltafel waarna ze met de Marching Band de straat op gingen 
zodat heel Hoek van Holland kon zien wat ze gemaakt hadden. Met 
een opkomst van 25-30 kinderen was dit een groot succes en zeker 
voor herhaling vatbaar! 
 
Ook werd weer een donateursmars gehouden waardoor we 
ongeveer 25 nieuwe donateurs konden toevoegen aan ons 
donateursbestand. 
 
Na de zomervakantie gaan we er weer volop tegenaan met weer 
een aantal leuke optredens voor de boeg, meer hierover kunt u in de 
agenda lezen! 
 
Hierbij wil ik van de gelegenheid gebruik maken om iedereen een 
hele fijne zomervakantie toe te wensen. 
Groetjes,   

Terugblik Concert met HEK Crescendo en Te 
Deum Laudamus. 
 
Het is alweer een poosje geleden maar toch nog het vermelden 
waard, het concert met Schatteman&Couvreur i.s.m. het HEK 
Crescendo en Te Deum Laudamus. Veel extra repetities zowel in 
Maasland alsmede Hoek van Holland gingen eraan vooraf maar 

uiteindelijk was het dan zover en 
werd al dat gezwoeg op 12 en 19 
November 2004 beloond met een 
zeer geslaagd concert. De Hoekstee 
bleek zo vol dat een aantal 
laatkomers zich helaas geen zitplaats 
meer konden bemachtigen. Deze 
moesten 
uitwijken 

naar de zijkanten van de zaal. Natuurlijk 
was het Belgische duo een aardige 
publiekstrekker en daarom ook niet zo 
verwonderlijk dat de aandacht vooral naar 
dit duo uitging. Al met al een concert om 
op terug te kijken, en de formule is zeker 
voor herhaling vatbaar.     
Lokatie: Hoekstee te Hoek van Holland 
Datum: 12 November 2004 
Gespeelde nummers: The Exodus Song, Les Misérables, Andrew Lloyd 
Webber in Concert, Always Look at the Bright Side of Life, Conquest of 
Paradise, Chanson d’Amour, Moment for Morricone, Let me Entertain You, 
Thank You for the Music, Amigos Para Siempre en You’ll Never Walk Alone 

 
Het concert in Maasland had een 
geheel ander karakter, mede door de 
soliste Nelleke den Broeder die 
begeleidt door Hans Cok op de piano 
ondermeer een aantal gospels ten 
gehore bracht. De uitgevoerde 
(gezamenlijke) nummers van orkest en 
koor kwamen goed tot hun recht in de 
mooie akoustieke PKN Kerk. Hoewel 

koor en orkest soms moeite hadden om elkaar te vinden. Het publiek 
genoot er niet minder om, want klaarblijkelijk kwam het geluid 
achterin de kerk toch weer goed tot haar recht. 



Lokatie: PKN Kerk te Maasland 
Datum: 19 November 2004 
Gespeelde nummers: The Exodus Song, Opera Favourites, Les Misérables, 
Andrew Lloyd Webber in Concert, Chanson d’Amour, Always Look at the 
Bright Side of Life, Conquest of Paradise, The Sound of Music, West Side 
Story, Caravan,  Moment for Morricone, Thank You for the Music en You’ll 
Never Walk Alone 
 

 
Reisje naar Naar Harwich in 2006?? 

 
Op de laatst gehouden 

bestuursvergadering is door Peter 
Jansen het idee geopperd om 

volgend jaar eens een 
uitwisselingsbezoek te brengen aan 
onze Engelse overburen in Harwich. 
Dit idee werd met enthousiasme ontvangen door Bestuur 

en Leden. Peet is druk aan de slag gegaan (ondersteund door 
Gerard, Anton, Lisette en Koen) om de haalbaarheid van zijn idee in 

kaart te brengen. Er zal eerst moeten worden onderzocht of er 
voldoende fondsen beschikbaar zullen zijn. De eerst contacten met 

de Deelgemeente en evt. sponsors zijn hiervoor reeds in gang gezet. 
Daarna zal moeten worden onderzocht of er voldoende 

slaapgelegenheid aanwezig is. De bedoeling is om 1 nachtje over te 
blijven. Tenslotte zal het mede afhangen van de medewerking van 

de Leden immers het betreft een uitwisseling dus bij een 
tegenbezoek van Harwich zullen ook zij moeten worden 

ondergebracht thuis bij de leden. 
 

Wij houden u op de hoogte.   
 



Nieuws van het Concoursfront.. 
 

Binnenkort is het weer zover en zullen we weer aan een concours 
deelnemen. In 2003 zijn wij uitgekomen in de tweede afdeling met 
een 1ste prijs. In de nieuwe structuur komen we nu uit in de 5de 
divisie. 
 

WIJZIGING AFDELINGSSTRUCTUUR EN 
CONCOURSREGLEMENT  

De Landelijke Muziek Organisatie, waaruit de KNFM (Koninklijke 
Nederlandse Federatie van Muziekverenigingen), FKM 
(Federatie van Katholieke Muziekbonden) en NFCM 
(Nederlandse Federatie van Christelijke Muziekbonden) 
bestaan, hebben per 1 januari 2004 een wijziging in de 
afdelingsstructuur en concoursreglement doorgevoerd. 

De nieuwe afdelingsstructuur ziet er als volgt uit: 

Oude afdelingsindeling Nieuwe divisie-indeling 

Derde en tweede afdeling Vijfde divisie 

Eerste afdeling Vierde divisie 

Uitmuntendheid Derde divisie 
Ere afdeling Tweede divisie 

Superieur / Vaandel afdeling Eerste divisie 

Belangrijkste wijziging in het concoursreglement is dat naast de te 
spelen werken uit het klein- en groot repertorium ook een eigen 
keuzewerk gespeeld mag worden, mits men binnen de tijdslimiet van 
de divisie waarin men speelt blijft. 

Mochten we daarvoor kiezen dan is het ook mogelijk om in de 5de 
divisie, 4de divisiestukken te spelen. 

 

 

 

HET NIEUWE CONCOURSSYSTEEM: WEL 
PUNTEN, GEEN PRIJZEN 

Het huidige concourssysteem ziet er in hoofdlijnen als volgt uit: 
een deelnemende vereniging komt uit in een bepaalde afdeling 
en speelt twee of drie werken: een (niet verplicht en niet 
beoordeeld) inspeelwerk, een verplicht werk, te kiezen uit het 
Klein Repertorium, en een keuzewerk, te kiezen uit het Groot 
Repertorium. Klein en Groot Repertorium bestaan in hoofdzaak 
uit originele werken voor blaasorkest. Er zijn maximaal honderd 
punten te verdienen, met daaraan gekoppeld de toekenning van 
een eerste, tweede of derde prijs. Promotie en degradatie zijn 
mogelijk. 

In de nieuwe opzet worden Klein en Groot repertorium aanzienlijk 
uitgebreid. Zo is er in het Groot Repertorium naast originele 
blaasmuziekwerken ook plaats voor onder meer arrangementen van 
klassieke werken, filmmuziek, musical, repertoire met (vocale) 
solisten en 'lichte' muziek. De verenigingen kunnen hier vrij uit 
kiezen en het zelfs aanvullen met eigen compositieopdrachten. 
Elke deelnemende vereniging krijgt een bepaalde speeltijd 
toegewezen (afhankelijk van de afdeling), die moet worden ingevuld 
met het verplicht werk, te kiezen uit het Klein Repertorium, een 
aantal keuzewerken uit het Groot Repertorium en een compositie 
(maximaal 25 procent van de totale speeltijd) die aan geen enkel 
criterium hoeft te voldoen. De maximaal te verdienen honderd 
punten blijven, maar een prijs wordt niet meer toegekend. Promotie 
en degradatie blijven mogelijk. 

 

 
 
 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 INTERVIEW MET MARIEKE VAN DER ELST  EN 
MIRJAM VAN DE BERG 
 
Van uw RAZende Reporter: 
 
Na het interview met Cees van Zwienen 
(zie editie nr. 1) als oudgediende van 
de vereniging zijn nu twee ‘jonkies’ aan 
de beurt nl. onze klarinetspeelsters 
Mirjam (25) en Marieke (23).  
 
De Schoolperiode: Mirjam en Marieke 

zijn al sinds 1989 
elkaars 
hartsvriendinnen en 
kwamen elkaar voor 
het eerst tegen op 
de lagere school (‘Lichttorenschool’) in groep 5. 
Marieke heeft daarvoor in Leeuwarden gewoond 
en Mirjam kennen we natuurlijk als een rasechte 
Hoekenese. Samen zijn ze daarna naar de 
middelbare school (’t Zandeveld ISW) gegaan en 

pas na de 4de klas werden hun schoolpaden gesplitst. Mirjam heeft 
na een kortstondige kennismaking met de Muziek Havo haar 
schoolcarrière vervolgd aan de Universiteit van Leiden, alwaar zij 
sinds kort is afgestudeerd in de Psychologie. Marieke heeft eerst 1 
jaar op de UVA (Universiteit van Amsterdam) gezeten is daarna aan 
het Conservatorium te Utrecht muziekwetenschappen gaan studeren 
en is momenteel bezig met een opleiding tot muziekdocent. Van de 
zomer hoopt ze af te studeren.  
 
De hobbies: Ondanks het drukke schoolleven is er toch nog ruimte 

voor een aantal hobbies: Mirjam leest veel, 
voornamelijk fantasie boeken zoals Harry 
Potter, daarnaast doet ze aan zwemmen 
en het beoefenen van muziek o.a. 
samenspel op de piano. Ook is cabaret 
één van haar favoriete bezigheden. 
Marieke daarentegen speelt veel duetten, 

leidt een koor (close harmony) en is momenteel  op school een 



musical aan het arrangeren. Luistert veel naar Klezmer muziek en 
kijkt naar DVD’s van haar favoriete acteur/trice: Johnny Depp en 
Kate Winslet.  
 
 
Culinair: Een lievelingsgerecht van Mirjam kon ik niet ontfutselen ze 

vindt in principe alles lekker met name de 
pasta’s. Bij Marieke is eveneens pasta haar 
lievelingsgerecht en komt witlof er slecht 
vanaf.  
Cultuur: Wat betreft hun favoriete zanger is 
bij Mirjam, Damien Rice één van haar 
favorieten en bij Marieke kunnen Tom Waits 
en de Dave Matthews Band niet meer stuk.  

 
Sociale leven: De partner van Mirjam heet Tom die ze heeft 
ontmoet op een rockfestival in België, hij houdt van gitaarspelen. 
Marieke heeft Rutger aan de haak geslagen in het studentenhuis en 
deze houdt van gitaarspelen en elektronische 
muziek.  
 
De toekomst: Beiden hebben ook veel 
toekomstplannen nl. samen gelukkig 
worden….! 
 
Het Verenigingsleven: 
Beide stammen uit een muzikale familie en het was ook een logische 
stap om lid te worden van RaZ. Volgens de archieven is Mirjam lid 
geworden op 1 oktober 1990 en Marieke op 1 oktober 1991 (maar dit 
wordt door beide dames ter discussie gesteld, waar heb ik dit meer 
gehoord…..!). De eerste lessen werden gevolg bij Gea Schot voor 
een opleiding tot ‘pijpertje’. Na die periode begon al gauw de 
overstap tot andere instrumenten bij Mirjam waren dit: slagwerk, alt-
sax, tenor-sax en klarinet. Bij Marieke: 
saxofoon, piano en (bas)klarinet.  
 
De dirigenten: De dirigenten die ze 
hebben meegemaakt waren: Piet de Kievit, 
Coert Sonneveld, Hans Hardonk en Ellen 
van den Berg.  
 
 

Hoogtepunten bij RAZ: 
 
Mirjam vond het concours van twee jaar 
geleden een hoogtepunt, omdat zij in al die 
jaren nog niet op concours was gegaan of 
in ieder geval nog niet zo bewust 
meegemaakt. 
Ook de nieuwe uniformen en het feit dat de 
Marchingband zo gegroeid is tot een 

volwaardige band met veel jeugd en nu een instructeur heeft vindt zij 
hoogtepunten. Ook bij Marieke is het concours een hoogtepunt 
geweest en heeft zij leuke herinneringen aan de uitstapjes met de 
Marchingband (McDonalds, barbecuen etc.). 
 
De sfeer bij RAZ: 
 
Mirjam en Marieke vinden de sfeer over het algemeen goed bij RAZ. 
Vooral de optredens van de MB zijn altijd erg gezellig en het is een 
erg leuke groep. Ook bij het orkest wordt er tijdens de repetities een 
hoop gelachen. Maar daarnaast vinden ze 
dat er soms teveel wordt gezeurd en 
gemopperd door mensen. En ook als blijkt 
dat mensen thuis niet voldoende oefenen of 
niet goed geconcentreerd zijn tijdens de 
repetitie kan dat irritaties opleveren en de 
goede sfeer nou niet bepaald bevorderen.  
 
Verbeteringen/wensen t.a.v. RAZ? 
 
Mirjam en Marieke hebben best wel nog een hoop wensen ten 
aanzien van RAZ. Maar tegelijkertijd beseffen ze zich ook dat veel 
wensen gewoon niet te realiseren zijn, RAZ blijft immers RAZ en een 
toporkest zal het waarschijnlijk nooit worden. En dat is ook helemaal 
niet nodig. Wel zouden ze het liefst het niveau omhoog zien gaan en 
het aantal leden fors zien stijgen, maar dat zijn dingen die erg 
moeilijk te bereiken zijn. Ze vinden dat RAZ de laatste tijd goed 
bezig is om zaken te verbeteren en het is een erg actieve vereniging! 
Voorbeelden hiervan zijn de nieuwe uniformen, een nieuwe 
instructeur voor de Marchingband, op concours gaan, het actief 
werven van leden, naamsbekendheid verhogen door ons veel te 
laten zien etc. En we gaan zelfs naar Harwich binnenkort. 
 



 
Jullie blijven toch zeker wel in lengte van dagen lid bij RAZ? 
 
Mirjam: Zolang ik nog enigszins in de buurt van H.v.H. blijf wonen 
blijf ik zeer waarschijnlijk lid. Ook al heb ik vaak gedacht dat het 
misschien uitdagender voor mezelf zou zijn om een ander orkest te 
zoeken waar het niveau hoger ligt, blijf ik toch steeds trouw naar 
Hoek van Holland komen. Ik ben echt gehecht aan RAZ en de 
mensen. En het feit dat ik de laatste tijd zelf actief ben als 
bestuurslid heeft de band met de vereniging alleen maar versterkt.  
Daarnaast blijf ik door RAZ elke week vriendinnen zien die ik aders 
minder vaak zou zien omdat ze overal in het land wonen. Genoeg 
redenen dus om voorlopig nog te blijven! Marieke: Het nadeel zijn 
toch wel de lange reistijden en daarnaast is de NS ook niet geheel 
betrouwbaar. Maar de gezelligheid met mijn vriendinnen staat 
voorlopig voorop, ik zie het wel en laat het op me afkomen.  
 
 

               
 

 
 

 
 

 



 

 
 

 
KONINGINNEDAG 2005 
 
Van uw RAZende Reporter: 
 
De Marchingband had een lange dag voor de boeg en moest, zoals 
ieder jaar met Koninginnedag,  alweer vroeg aanwezig zijn voor de 
aubade die dit jaar voor het eerst op het Brinkplein werd gehouden. 
Kennelijk waren de Bobo’s zo dik geworden dat zij niet meer op het 
platform voor het deelgemeentehuis pasten.  
Dus snel de uniformen netjes en  instrumenten in orde brengen, 
opstellen en afmarsen. 
Bij het Brinkplein aangekomen, zochten wij een gunstig plekje en 
speelden het “Wilhelmus”, “In een Blauw geruite kiel” en  “Ik heb U 
lief Mijn Nederland”. Hierna werd er door de Marchingband nog een  
concertje gegeven. Toen was het tijd voor een kleine pauze. 
En de leden lieten zich kostelijk vermaken door de spelletjes die 
door verschillende verenigingen werden georganiseerd. 
Na de pauze speelden we nog een nummertje of twee en vertrokken 
richting het Bertus Bliekhuis, om daar een concertje voor de oudere 
mensen te spelen die daar altijd heel erg van genieten. 
Toen we klaar waren met het concertje marsten we weer terug naar 
de Hoekstee. 
Iedereen had nu even de tijd voor zichzelf.  Om 17.00 was iedereen 
uitgenodigd voor de BBQ bij fam. op ’t Hoog aan de Woutersweg te 
’s-Gravenzande. 
Het werd een dolle avond en iedereen kon zijn buik vol eten. Na het 
vlees kwamen de marshmallows die net als vorig jaar veel aftrek 
hadden. Veel tijd om te dollen hadden wij niet, want omstreeks 20.00  
uur trok iedereen zijn pakkie weer aan om ons klaar te maken voor 
een optreden in Capelle aan den IIssel. Daar was namelijk een 
lampionnenoptocht georganiseerd die door ons opgeluisterd zou 
worden.    
Onder grote publieke belangstelling hebben we daar de sterren van 
de hemel gespeeld.  Er waren veel kinderen met de mooiste 
lampionnen. Onderweg zag ik vanuit mijn ooghoek een kind op 
skates naderbij komen. Ik dacht nog, als dat pokkejong nauw maar 
niet naast mij blijft rijden. En ja hoor, drie keer raden, hij bleef dus 



heel irritant naast mij rijden. Met wat gefoeter en een paar tanden 
door mijn lip overleefde ik deze tocht. 
Toen wij weer op het verzamelpunt waren aangekomen, bleek 
Jennifer een bijzondere aantrekkingskracht te hebben. Een 
beschonken man uit het publiek wilde plotseling enthousiast mee 
gaan doen en wilde kennelijk de trommel van Jennifer bespelen. Hij 
zag waarschijnlijk dubbel waardoor hij niet op de trommel maar op 
de armen van Jennifer begon te rammen. Koen die dit alles had 
waargenomen, begon zich redelijk kwaad te maken. Hij dacht niet 
langer na en nam zijn knots te hand en wilde de dronken man te lijf. 
Door kordaat optreden van Koen kon de man bij Jennifer 
weggetrokken worden, waarna hij aan de plaatselijke beveiliging 
werd overgedragen. Jennifer die toch wel geschrokken was kon met 
een versnapering weer opgelapt worden. 
Met deze, toch wel heftige, ervaring gingen de leden van de 
Marchingband moe maar voldaan weer huiswaarts. 

 
 
 

RAMMEL AAN ZEE MARS. 
 
Van uw RAZende Reporter: 
 
Op zaterdag 21mei om 13.00 uur begon de Marchingband R.A.Z. 
aan een nieuw evenement namelijk de Rammel-aan-zee-mars. 
We hoopten op een mooie opkomst en dat was gelukkig ook zo. 
We begonnen met knutselen van rammelinstrumentjes. Ongeveer 15 
kinderen waren bij elkaar gekomen in het wijkgebouw De Hoekstee 
om hun creativiteit de vrije loop te laten. 
Zo werden er bijv ijsbekertjes, ballonnen, bakjes, wc-rolletjes met 
rijst of erwten gevuld. 
Deze werden dicht geplakt en 
versierd. Zo ontstonden er 
geweldige muziekinstrumentjes 
waarmee de kinderen de 
Marchingband konden 
ondersteunen. 
Tijdens het maken van de 
instrumentjes werden er ook een 
aantal optredens gegeven door 
leden van de Marchingband, zodat de kinderen de verschillende 
instrumenten konden beluisteren.   
Toen de kinderen eenmaal uit waren geknutseld, konden ze ook nog 
verschillende instrumenten uitproberen en bekijken. Nadat de 
kinderen buiten hun rammelinstrumenten hadden uitgeprobeerd en 
hun plekje hadden gevonden vertrok de stoet het dorp in. 
We hebben veel gelachen en vonden het evenement meer dan 
geslaagd en zeker voor herhaling vatbaar. 
Hopelijk zien we jullie de volgende keer weer. 

 



 
 

Wist U dat……. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
…dit alweer de 2de editie en nog steeds niet de laatste editie van 
Het RAZtertje is. 
 

¯ Gerard door Ellen steevast als haar baritonspeler wordt 
aangeduid, maar hij al jaren een tubapartij speelt in de Bas 
sleutel (voor de muziekkenners onder ons). 

 
¯ Gerard uit een gezin van totaal zes personen komt 

Zijn lagere schoolopleiding zes jaar bedroeg 
Zijn middelbare schoolopleiding eveneens 6 jaar bedroeg 
Het getal 6 dus in feite in zijn geheugen staat gegrift 

 
¯ Dit alles verklaart waarom hij zich liever een slag in de rondte 

telt door een 6/8 maatsoort in zessen te tellen terwijl het ook 
in 2’jen kan. 

 
¯ Dick en Leo altijd in een opperbeste stemming zijn… 

Zij zelfs vinden dat dit ook voor hun trompetten geldt… 
Zij bijna aan het einde van de repetitie dit zo nodig nog eens 
moeten controleren d.m.v. een stem apparaat. 

 
¯ Steven, Tom, Bart, Nancy, Johan, Jurriaan, Gerrit en Lynette 

ons helaas weer hebben moeten verlaten. 
 

¯ Lisette na een korte carrière op de pauken zich nu weer 
concentreert op het klarinetspelen. 

¯ U ook “Wist u dat....”jes kunt inleveren  via 
raztertje@rotterdamaanzee.nl  
 

 



Kalender 
 

 
1 juli    C.B.+M.B. Laatste repetitie voor de zomervakantie 
 
2 juli  M.B.  Donateursmars in Hoek van Holland 
 
12 augustus M.B.  Inhalen wandelaars avondvierdaagse 
 
19 augustus C.B.+M.B. 1e repetitie na de vakantie 
 
28 augustus C.B.  Varende fanfare (zondag middag)  
 
1 oktober C.B.  Westland Festival 
 
29 oktober C.B.  Concours te Amersfoort 
 
12 november M.B.  Intocht Sinterklaas te Hoek van Holland 
 
19 november M.B.  Intocht Sinterklaas te Monster 
 
26 november  C.B.+M.B. Najaarsconcert in de Hoekstee 
 
24 december C.B.  Kerstnachtdienst te Hoek van Holland 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Uit de repetitie geklapt…. 
 
Van uw RAZende Reporter 
 
Van slag 
 
Elke vrijdag ben ik zo rond vanaf de lunch behoorlijk van slag. 
Verwijtende blikken zijn mijn deel als ik tegen mensen opbots in de 
Edah, terwijl ik in gedachten verzonken ronddool. Diep nadenkend 
zoek ik naar mijn boodschappen, maar immer op de voorgrond van 
mijn gedachten speelt altijd weer die ene brandende vraag. 
Eigenlijk begint het donderdag op school al, het begint gewoon te 
knagen. Een onrustmakend gevoel bekruipt me, dat alsmaar groeit. 
Mensen kijken verwonderd naar het vraagteken dat zich langzaam 
op mijn voorhoofd begint af te tekenen. Elke vrijdag weer die 
brandende vraag… 
Soms is het opeens voorbij. Al op woensdag kan ik erom lachen als 
ik terug denk aan de vorige week. Hoe het tobben me tot wanhoop 
dreef. 
En dan is het half acht, vrijdagavond. Ik haal nog eens diep adem, 
verman me zelf en doe de kast open. Wat doe ik aan? 
Wat begon als een onschuldige vraag van de dirigente groeide uit tot 
een levensvraag. Wat zal ik vanavond de wereld meegeven 
vanachter mijn drumstel? Het is geen gemakkelijke taak, maar 
iemand zal het moeten doen. Als slagwerker bij een orkest is het 
geen makkie. Je instrument is in het algemeen prima te verstaan, 
maar probeer nou eens die onderliggende boodschap eens over te 
brengen naar de mensen.  
Ik zou natuurlijk kunnen stoppen met mijn boodschap. Maar nee, als 
je wat te vertellen wat, kun je het niet maken om je stil te houden. 
Dus ik ga die strijd iedere week weer aan. En ik maak die keuze. 
Want het juiste shirt, met de juiste tekst; die vind je niet zomaar! Dat 
kost tijd, moeite, strijd! Maar ik heb het er voor over en hou stug vol. 
Want tenslotte draait het iedere week weer om die ene boodschap. 
Nou net dàt zeggen, waar de mensen om je heen wat aan hebben. 
Is het opgave? Ja! Maar ik doe het graag. 
Heeft u nog suggesties, een favoriet land, of een belangrijke 
boodschap? Ik draag het graag voor u uit! 



Lach van de dag 

 
 
 



 

 

Café Prins Hendrik 
Prins Hendrikstraat 26 
3151 AK Hoek van Holland 
Tel. 0174-387261 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


