
 

 
 
 
 
 

Editie 15, november 2009 
  

Tevens uitnodiging voor ons najaarsconcert op 
 

28 november 2009 
 

Leerlingenorkest Rotterdam aan Zee 

Onder leiding van Ellen van den Berg 
 

Marching Band Rotterdam aan Zee 
Onder leiding van Joop de Ruiter 

 

Met een gezamenlijk optreden van: 
 

Christelijke Muziekvereniging Concordia Monster 
& Concert Band Rotterdam aan Zee 

Onder leiding van Cathy Kotoun & Ellen van den Berg 
  

Aanvang: 19.30 uur 
Zaal open: 19.00 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 MB/CB   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 
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.  
 

* Marching Band repeteert tot 1 december op vrijdagavond 19.00-19.45 in LCC De Hoekstee. 
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U hebt misschien wel gelezen of gezien dat Harmonievereniging Rotterdam aan Zee (RaZ) 
een onderdeel rijker is. In april is het leerlingenorkest (LLO) van start gegaan waarmee een 
grote wens in vervulling is gegaan. De eerste twee optredens zijn al achter de rug en 
momenteel wordt hard gerepeteerd voor het volgende optreden, het najaarsconcert op 28 
november. Het optreden van deze nieuwe groep (meest) jonge enthousiastelingen mag u 
niet missen! 

De vereniging bevindt zich in een bijzonder hectische periode. Dit jaar zijn tal van nieuwe 
initiatieven ontplooid. Naast het leerlingenorkest en de interne opleiding van onze leerlingen 
heeft een groot deel van 2009 tot nu toe in het teken gestaan van acties om geld in te zamelen 
zodat we onze nieuwe leden van goede muziekinstrumenten en uniformen kunnen voorzien. 

Mede dankzij de steun van diverse fondsen en sponsors zijn we er in geslaagd om tussen maart 
en september dit jaar de benodigde 35.000 euro binnen te halen. Een plan wat bijna onmogelijk 
leek hebben we met alle inspanningen en enthousiasme toch voor elkaar gekregen. Dank aan 
alle fondsen en sponsors die dit mogelijk hebben gemaakt en natuurlijk aan alle leden van de 
vereniging die zich ingespannen hebben om dit resultaat op zo’n korte termijn te bereiken.  

We zijn erg blij met de aanwas van nieuwe leerlingen want uiteindelijk is dat de enige manier 
om op de lange termijn onze vereniging in stand te houden. Helaas doet het opleiden van de 
inmiddels 50 leerlingen een grote aanslag op de begroting van RaZ. Dit komt doordat binnen 
de gemeente Rotterdam geen subsidieregeling bestaat voor het in eigen beheer opleiden van 
leerlingen. Het bestuur is druk in de weer om een oplossing te vinden voor dit probleem. Daarbij 
krijgen wij overigens alle mogelijke medewerking van Hestia Reukema, Portefeuillehouder 
Leven & Participeren van Deelgemeente Hoek van Holland, waarvoor wij uiteraard erg dankbaar 
zijn. 

De Marching Band (MB) gaat na het najaarsconcert een nieuwe fase in haar bestaan in. Vanaf 1 
december zal deze groep op dinsdagavond gaan repeteren waardoor er, in plaats van slechts 
drie kwartier, anderhalf uur gerepeteerd kan worden. Ook zullen diverse leerlingen vanaf dat 
moment gaan meespelen bij de MB. 

De Concert Band (CB) maakt drukke tijden door. Voor de zomer werden diverse buitenconcerten 
gegeven wat goed in de smaak viel bij zowel muzikanten als het publiek. We zullen hier zeker 
komend jaar mee doorgaan. Na de zomervakantie is de CB begonnen met de voorbereidingen 
voor het najaarsconcert. De CB zal samen met onze muziekvrienden van Christelijke 
Muziekvereniging Concordia Monster (CM2), als één groot orkest, een schitterend programma 
ten gehore brengen. Sinds 20 oktober repeteren beide orkesten gezamenlijk op de dinsdag- en 
vrijdagavond; voor veel muzikanten een bijzondere ervaring. Je speelt immers in een orkest van 
60-70 muzikanten, in plaats van een orkest van ongeveer 35 muzikanten! 

Met optredens van ons nieuwe LLO, de MB en het groot orkest van CM2 en CB RaZ zijn er 
genoeg redenen om op zaterdag 28 november aanstaande naar LCC De Hoekstee te komen. Ik 
hoop u dan ook op deze avond te mogen begroeten! 

 

Met muzikale groet, 

 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Na het alweer heel wat jaren verzorgen van nieuwsbrieven, gevolgd door het 
verenigingsblad het RAZtertje, heeft Gerard Stolze besloten om hiermee te stoppen. 
Vanaf deze plaats willen wij Gerard heel erg bedanken voor alle tijd en energie die 
hij hierin heeft gestoken! 
 
Marina van den Bos heeft zich beschikbaar gesteld om de redactie te versterken, het 
resultaat hiervan is zichtbaar in deze editie van het RAZtertje. 
 
Wij zoeken trouwens nog een of twee vrijwilligers die mee willen helpen! 
 
Heb je een leuke bijdrage voor de volgende editie van het RAZtertje? Stuur het dan naar 
raztertje@rotterdamaanzee.nl.  Sluitingsdatum voor editie 16 is 1 maart 2010. 

    

ActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalenderActiviteitenkalender    

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

21 november 09:30 CB  Extra repetitie samen met CM2 in De Hoekstee 
 
28 november 19:30 LLO, MB & CB  Najaarsconcert in De Hoekstee 
 
6 december 16:30 MB  Uittocht Sinterklaas HvH 
 
24 december 21:30 CB  Medewerking Kerkdienst HvH 

2010 

6 januari 19:30 CB  Nieuwjaarsconcert CM2 te Ter Heijde a/z 

27 maart 20:00 LLO, MB & CB  Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

5 juni  MB & CB  Podium Westland op het Westerhonk 

27 juni 13:00 CB  Optreden bij kofferbakverkoop HvH  

27 november 20:00 LLO, MB & CB  Najaarsconcert in De Hoekstee 
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Actiecommissie:  

De supermarkten houden niet op.. Regelmatig houden ze acties, waarbij je gratis 
producten krijgt, zoals voetbalplaatjes, puzzelstukjes, spellenzegels, gogo’s, 
beestenpunten, enz.. De actiecommissie wil deze nog steeds graag hebben. Deels om als 
prijs te gebruiken bij acties, maar ook om te verkopen op Marktplaats.nl. Ook andere 
zegels, zoals DE-punten, Etos-babyzegels, Shellzegels, enz enz zijn altijd welkom. Deze 
kunnen tijdens de repetities worden ingeleverd bij Ilonka of Koen. 

Afgelopen maanden hebben we meerdere acties gehouden. Zo hebben we tijdens 
verschillende braderieën een stand bemand, waarbij toch aardig wat geld werd 
opgehaald. Mede dankzij de spullen die leden hadden ingeleverd voor de rommelmarkt, 
maar ook dankzij de hulp van vrijwilligers die meerdere keren bereid waren hun vrije dag 
te besteden aan RaZ. Diverse spullen die ingeleverd waren voor de rommelmarkt, 
werden verkocht via Marktplaats.nl. Ook dit heeft toch weer geld opgeleverd. De 
actiecommissie zal komende maanden gaan kijken welke acties opgezet kunnen worden. 
Mochten er mensen zijn die het leuk vinden om zich aan te sluiten bij de actiecommissie, 
dan houden we ons aanbevolen. 

Ilonka Truren 
actiecommissie@rotterdamaanzee.nl  

Uniformencommissie:  

We krijgen er veel nieuwe leden bij momenteel en dat betekent dat er ook nieuwe 
uniformen nodig zijn. Ook zijn enkele leden uit hun huidige uniform gegroeid; tijd dus 
om actie te ondernemen. Inmiddels hebben we geïnventariseerd wat we nodig hebben 
en zijn voor de betreffende leden de maten opgemeten. Als alles goed gaat dan worden 
de nieuwe uniformen begin 2010 geleverd, zodat iedereen weer een passend uniform 
heeft.  
 
Voor de Marching Band hebben we witte handschoenen aangeschaft; voor sommige 
muzikanten moeten de vingertoppen hiervan afgeknipt worden en daarna kunnen we ze 
gaan gebruiken. 
 
Annette Looije, Anneke Op ’t Hoog & Michelle van Vliet 
uniformen@rotterdamaanzee.nl  
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Welkom aan alle nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
 
Kimberley de Ridder – dwarsfluit   Sietse Schaap – klarinet 
Jeena de Ridder – dwarsfluit   Simone van Vliet – klarinet 
Francis Hoekveen – dwarsfluit  Stephan de Rooij - trompet 
Leonard de Jong – slagwerk   Jordy Spanjersberg - trombone 
Ellen Kelder – slagwerk    Brandon Rooney - trombone 
John van der Knaap – slagwerk  Meggy Rooney – trompet 
Koen van Willigen – slagwerk   Pascal Koning – drum major MB 
Daan Snijders – slagwerk 
 
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.  
 

VakantiesVakantiesVakantiesVakanties    muziekles 2009muziekles 2009muziekles 2009muziekles 2009----2010201020102010  

 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:  
 
Kerstvakantie 
maandag 21 december tot en met vrijdag 1 januari   
 
Voorjaarsvakantie 
maandag 22 februari tot en met vrijdag 26 februari  
 
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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Op zondag 20 september was het weer zover: de Marching Band (MB) van 
Rotterdam aan Zee ging voor de 4e keer naar Frankrijk! Om half 9 ’s ochtends (voor 
sommige MB-leden een beetje vroeg) kwam de bus aan bij de Hoekstee die de band 
naar Frankrijk bracht. In Rotterdam werd de showgroep Liberté opgehaald, met wie 
ze samen zouden optreden, en met een volle bus vervolgde de band zijn weg naar 
Frankrijk. 
 
Vroeg in de middag kwam de MB aan in het 
Franse Mazingarbe (nabij Lille). Er was niet 
veel geslapen, maar de snoepjes in de bus 
zorgden voor voldoende energie. In een 
gymzaal konden de muzikanten zich 
omkleden en vervolgens inspelen. De 
akoestiek was er perfect en na het inspelen 
volgde al een applaus, dus dat was een mooi 
begin van het optreden.  
 
Vol goede moed begon de MB aan de 
optocht. Reden van het optreden was het 
oogstfeest dat dit weekend gevierd werd. Praalwagens, andere muzikanten, verkleedde 
mensen en zeer veel confetti en plezier maakten dat het aandeed als een carnavalsfeest. 
Twee uur later waren alle straten van het plaatsje doorgelopen en had er zelfs een korte 
show voor de burgemeester en overige personen op de eretribune plaats gevonden.  
 
Moe en bezweet, maar voldaan stapten de muzikanten weer de bus in. Wederom een 
leuke, internationale ervaring voor de Hoekse Marching Band! Wilt u meer weten over de 
MB, kijk dan op www.rotterdamaanzee.nl.   
 

Foto’s en filmpjes op onze websiteFoto’s en filmpjes op onze websiteFoto’s en filmpjes op onze websiteFoto’s en filmpjes 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. Ook staan er 
foto’s van de scholenprojecten. Klik op Fotogalerij of Filmpjes om ze te zien! 
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Heeft hij/zij een hoed of een pet? Een snor? Een bril???? Welk RaZ-lid is dit? 

• Deze muzikant is een jongeman; geboren in Delft in het jaar dat In Amsterdam de 
Arena werd geopend; de gekkekoeienziekte uitbrak en de ramp op vliegveld 
Eindhoven Nederland schokte.  

• Zijn lievelingskleur is zwart. 

• Zijn beste vrienden heten Dennis en Rik.  
• Hij eet graag patat, maar ook ‘prakjes’.  
 
Houd deze muzikant goed in de gaten, want hij 
heeft vele ambities. In zijn dromen, ziet hij zichzelf 
in de toekomst als  piloot, profvoetballer en wordt 
hij net zo’n goede muzikant Cesar Zuiderwijk van de 
Golden Earring.  
 
Wie is dit? 

 

Tips van dirigent, instructeur en docentTips van dirigent, instructeur en docentTips van dirigent, instructeur en docentTips van dirigent, instructeur en docent    

Joop de Ruiter is instructeur van de Marching Band en de percussiegroep. Graag 
geeft hij ons deze editie de volgende tip mee: 

“Al eerder schreef ik hoe belangrijk ouders van onze jonge leden zijn. Mijn tip is: probeer zoveel 
mogelijk ouders te betrekken binnen onze vereniging. We hebben nu veel leerlingen, maar dat 
betekent ook veel werk. En vele handen maken licht werk. Verder kunnen ouders ook een 
instrument leren bespelen. Ik denk hierbij aan de zware instrumenten van de Marching Band. 
Er is veel behoefte aan bespelers van de sousafoon (bas); ook de bariton en trombone zijn 
duidelijk instrumenten waar onze leerlingen te jong voor zijn. Brede schouders dus, die al dat 
werk kunnen dragen”. 

Zo kun je muziektermen ook uitleggen!Zo kun je muziektermen ook uitleggen!Zo kun je muziektermen ook uitleggen!Zo kun je muziektermen ook uitleggen!    

… of toch niet? 

• CADENS: Als iedereen hoopt dat het is afgelopen, maar het gaat door.    
• ALLA BREVE: Als je twee keer zo snel speelt als alle andere in het ensemble.    
• INTONATIE: Door je neus zingen, was vooral populair in de middeleeuwen.    
• TUTTI: Gedroogd fruit.    
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 

Leerlingenorkest: 

McRonald’s Mars 

Fietser in Moskou 

WWW.BANDTIME.COM 

Klompendans 

Chinaman in Paris 
 

Marching Band: 
 

Blasters from the Masters  arr. Gary P. Gilroy 
 

Hips don’t Lie     arr. Doug Adams 
 

Cherish      arr. Dirkjan van Groningen 
         

SFZ (slagwerkers)    Timm Pieper   
 

Greased Lightnin’     arr. Michael Brown  
  

Don’t Walk Away    arr. Hein-Jan van Vilsteren 
 
 

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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Een schitterend optreden van het samengesteld orkest van  
Christelijke Muziekvereniging Concordia Monster (CM2) 

en Concert Band Rotterdam aan Zee! 

 

Het samengesteld orkest staat onder leiding van  
Cathy Kotoun, dirigent CM2 en 

Ellen van den Berg, dirigent CB RAZ. 
 

 
Joy, Peace and Happiness   R. Phillips 

 

Ross Roy      Jacob de Haan 

 

Fiesta Cu Tres Banda    Pi Scheffer 

 

The Blues Factory    Jacob de Haan 

 

Blood, Sweat…, at their best  arr. Bjørn Morten Kjærnes  

 

Children of Sanchez    arr. Naohiro Iwai 

 

Symphonic Rock    arr. Gilbert Tinner 

(The Music of Queen and Genesis) 

 

Everybody Needs Somebody  arr. Thijs Oud 

 
    

    

UitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecteUitgangscollecte    
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Elk RAZtertje zal Marina aan 2 van onze leden een aantal vragen voorleggen. 
Ditmaal de eer aan Corine ’t Hart (MB) en Toon Boks om deze rubriek te starten. 

Wie ben jij?   
Corine ’t Hart 
 

Instrument(en)   
Dwarsfluit 
 

RaZ-lid vanaf   
2002, geloof ik...  
 

Leukste muziek van RaZ   
Dancing Queen 
 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ?   
Meer leden, een paar extra dwarsfluiten 
om Martin te pesten 
 

En wat moet zeker blijven?   
De leuke uitstapjes naar het buitenland 
 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Net klaar met mijn studie African Studies, nu druk aan het solliciteren en verdere 
tijdvulling is postbode bij de TNT 
 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Lachen, koken, sporten, afspreken met vriendinnen 
 

Favoriet tv-programma   
Expeditie Robinson 
 

Favoriet boek   
De zwarte met het witte hart 
 

Ik wil ooit…   
Oud worden 
 

Mij kun je wakker maken voor   
Een goed ontbijtje met verse jus 
 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Het slechte weer van Nederland 
    

 

Wie ben jij? 
Mijn naam is Toon Boks, 50 jaar oud, gehuwd met Lisette van Zuylen. Samen hebben we 
4 kinderen. Antoon, Michel, Petra en Sebastiaan en inmiddels 2 kleindochters. Eigenlijk 
heet ik zelf ook Antoon, maar omdat we onze oudste zoon ook Antoon, naar mijn vader, 
hebben genoemd, ben ik gaan luisteren naar de naam Toon. 
 

Instrument(en) 
Jaren heb ik dwarsfluit gespeeld, maar nu probeer ik baritonsax te spelen. 
 

RaZ-lid vanaf… 
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Blijkens de ledenlijst ben ik in 2004 lid 
geworden van RAZ. Het lijkt in ieder geval al 
weer een eeuwigheid. Dat komt denk ik, 
omdat er zoveel gebeurd binnen de 
vereniging.  
 

Leukste muziek van RaZ 
Alle soorten muziek vind ik leuk. De leukste 
muziek is volgens mij de muziek die je met 
passie speelt. 
 
 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
RAZ zou veel meer betalende leden moeten 
tellen. Het zou heel mooi zijn als we voor de 
vereniging een eigen muziekhonk zouden 
hebben. Een muziekhonk waar we altijd 
terecht kunnen voor het maken van muziek, 
lessen enz enz. 
 
 

En wat moet zeker blijven? 
De vereniging met de open deuren. 
 

Naast RaZ…  
Werk/school 
Bij de Zeehavenpolitie van Rotterdam 
Rijnmond verdien ik mijn salaris. Ik werk in 
continudienst aan boord van een politieboot. 
 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ) 
Bij het Smartlappenkoor de Tiereliers in de Lier ben ik dirigent. Bij de Big Band Rhythm 
Harmonies speel ik Baritonsaxofoon evenals bij het Saxofoonkwartet Habajoto. In het 
koor Together zing ik tenor. In het vocale kwartet Beach Corner Vocals zing ik de bas-
partij. Regelmatig ben ik te vinden tussen de plantjes op mijn moestuin. 
 

Favoriet tv-programma 
Televisie kijken doe ik niet veel. De zender Discovery met b.v. “How do they made it” is 
mijn favoriet. 
 

Favoriet boek 
Ik heb geen tijd over om boeken te lezen. 
 

Ik wil ooit… 
- De zeevaartschool gaan doen, mijn radardiploma halen.  
- Heel goed sax kunnen spelen, een nieuwe saxofoon hebben. 
- Met de vereniging naar Oostenrijk gaan voor een uitwisseling. 

 

Mij kun je wakker maken voor…  
Dat wil je niet weten 
 

Wil je verder nog iets kwijt? 
De nieuwe leerlingen en het jeugdorkest is echt een opsteker voor de vereniging. Dikke 
pluimen voor de mensen die zich hier hard voor gemaakt hebben. 
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Wat leuke nieuwtjes van een aantal oud-leden van onze vereniging! 

Getrouwd! 
 
John Dijkshoorn en 
Marina Jansen 
hebben elkaar leren 
kennen bij de 
drumband van 
Rotterdam aan Zee. 
Jaren later zijn ze 
elkaar weer 
tegengekomen en 
kregen ze verkering. 
Na een aantal jaar te 
hebben 
samengewoond, zijn 
ze op 15 oktober 
2009 in het 
huwelijksbootje 
gestapt. Wij wensen 
John en Marina veel 
geluk samen. 
 

Een jongen! 
 

Mirjam van der Meer is jarenlang lid geweest van onze vereniging en speelt nog weleens 
mee als we een invaller op klarinet nodig hebben. Wij kregen onlangs een kaartje van 
Tom en Mirjam dat zij een zoon hebben gekregen. Zijn naam is Julian en hij is op 1 
november geboren. Van harte gefeliciteerd!  

 

AdvertentieAdvertentieAdvertentieAdvertentie  
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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. De aftrap wordt genomen 
door Leontien Eygendaal die muzikale vragen voor haar docent Matthijs 
Valkenwoud heeft. Matthijs is binnen RaZ de koperdocent die met veel passie en 
enthousiasme muziekles geeft voor trombone, trompet, hoorn en bariton. Leontien 
heeft wel vijf vragen aan Matthijs. 
 

1111    
Leontien heeft met haar trombone wel eens problemen met haar muzieklessenaar en 
wil graag weten hoe zij die nu moet plaatsen als ze in het leerlingenorkest speelt. Raar 
maar waar is het antwoord vrij simpel. Je zet de muzieklessenaar hoger zodat je met de 
schuif van de trombone onder de lessenaar schuift of je schuift met de schuif rechts 
langs de lessenaar. Als je eronder door schuift moet de lessenaar wel hoog staan, 
daarbij moet je opletten dat je de dirigent wel kan zien. 
 

2222 

Meerdere leerlingen kloppen op hun mondstuk. Dit wordt echter afgeraden. Leontien 
wil graag weten waarom dit niet mag. Terwijl Leontien even laat zien wat ze bedoelt, 
geeft Matthijs aan dat ze dat dus niet alsnog moet doen, want je mondstuk kan vast 
komen te zitten. Mocht dit gebeuren dan heeft Matthijs een tip! Zet je mondstuk (dat 
dus vast zit) in een glas cola. Je kunt natuurlijk ook naar de muziekwinkel gaan om je 
mondstuk los te laten maken. 
 

3333 

Leontien was vrij jong toen ze met trombone begon, maar hoe oud moet je zijn om er 
mee te kunnen beginnen? Matthijs geeft aan dat je toch wel 7 a 8 jaar oud moet zijn. In 
ieder geval moet je al grote mensenvoortanden hebben. Maar wanneer kan je dan 
wisselen van een kindertrombone naar een trombone voor volwassenen? Matthijs zegt 
dat je daar groot en sterk voor moet zijn en je armen moeten lang genoeg zijn. 
 

4444 

Het blijkt dat elk instrument door een 
bepaald soort type mens wordt 
gespeeld. Leontien is wel nieuwsgierig 
naar welk soort type mens koperblazers 
zijn. Matthijs vraagt op zijn beurt wat 
Leontien zelf denkt. Nou??? Zij denkt dat 
het drukke mensen zijn. Volgens 
Matthijs zijn het meer macho types. 
 

5555 

Als laatst wil Leontien de nieuwe 
koperblazers tips meegeven en vraagt of 
Matthijs die kan geven. De tip van 
Matthijs (en dat is al de tweede) is dat je 
zoveel mogelijk moet genieten van de 
muziek en dat je goed leert tellen. 
 

Volgende keer in ‘Vraag het de docent!’ 
 

Tim gaat samen met een muzikant van het leerlingenorkest naar de houtdocent Heiko Geerts. 
Maak je borst maar nat Heiko! 



november 2009 Pagina 20 www.rotterdamaanzee.nl 

Onze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsorsOnze sponsors Het RAZtertje editie 15 

Mede dankzij de steun van onderstaande sponsors kunnen wij de vereniging 
draaiende houden. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar!
 
Alders Slagerij 
B. van der Ende Verzekeringen 
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 
Peter van Leeuwen Tweewielers 
Profile Kees van den Burg 
Rabobank Westland 
Renee Textiel 
Ron van Reenen Interieur 
Ron van Reenen Schoenen 
Snackbar De Kombuis 
Van Spronsen TV-Radio-Elektra 
Van Rijn Groep 
Woonvreugde Makelaars 
Q8 Servicestation

  

AdvertentiesAdvertentiesAdvertentiesAdvertenties     
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Aan de donateurs: 

Bedankt! 
 
Voor weer een jaar financiële steun aan onze verenging. 
Zonder u zou het toch een stuk lastiger zijn. We hebben dit 
jaar onder andere door uw bijdrage nieuwe 
muziekinstrumenten gekocht en gaan uniformen bij kopen 
voor onze nieuwe leden. Dus daarbij komt uw steun goed 
van pas. Uw investering zal (voor een deel) te beluisteren zijn 
op ons najaarsconcert, dus kom zeker langs. 
 
Er is helaas nog een aantal mensen dat hun bijdrage over 
2009 nog niet betaald heeft. Ondanks dat we zeer succesvol zijn geweest bij het werven 
fondsen voor de aanschaf van instrumenten blijft uw bijdrage meer dan nodig! Het 
opleiden van leerlingen blijft de vereniging de komende jaren namelijk veel geld kosten. 
Daarom zou het prettig zijn als u alsnog uw bijdrage over 2009 aan ons wilt overmaken. 
Betalen kan door overschrijving op rek.nr. 32.32.32.566 t.n.v. Harmonievereniging 
Rotterdam aan Zee o.v.v. donatie 2009. 
 
Nogmaals: bedankt! 
 
Leo Op ’t Hoog 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl  
 

Giften aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!Giften aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!Giften aan Rotterdam aan Zee zijn aftrekbaar!Giften 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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Liedje in je hoofd 
 
Als klein meisje zong ik al hard mee met 
het liedje van Kinderen voor Kinderen ‘Ik 
word altijd wakker met een wijsje in m’n 
hoofd’. Pas later realiseerde ik me dat het 
echt waar is: ik heb altijd, op elk moment 
van de dag een muziekje of een liedje in 
mijn hoofd. Op vakantie is dit wel eens 
uitgetest en vroegen vriendinnen op de 
meest gekke momenten ‘En? Wat is het 
nu dan?’  
Op sommige momenten is het logisch 
dat er een liedje in je hoofd zit: na een 
repetitie van de Marching Band 
bijvoorbeeld: natuurlijk blijft het laatst 
gespeelde nummer nog even hangen 
(soms gaat het zelfs niet meer weg). Maar 
ook op de fiets, in de auto, tijdens het 
werken… altijd is er een melodietje 
aanwezig. Nu vraag ik mij af: is dit iets 
wat wij, (amateur)muzikanten delen? 
Hebben jullie dit ook?  
Krijg nu niet het idee dat dit iets is waar ik 
mij zorgen over maak. In tegendeel zelfs: 
liedjes helpen! 
Toen ik jaren geleden leerde skiën en met 
verkrampte knieën in de skilift stond te 
wiebelen, ging er een liedje door m’n 
hoofd ‘Hou je vast, hou je vast, dat ding 
gaat steeds sneller dus opgepast. Niet 
bang zijn er kan niks gebeuren, maar hou 
je wel altijd goed vast’. En veel recenter: 
ook tijdens de beklimming van de 
Kilimanjaro begin dit jaar is er veel 

gezongen. Al snel was hardop zingen 
wegens zuurstofgebrek niet meer 
mogelijk. De laatste klim was zo zwaar 
dat we stapje voor stapje naar de top 
schuifelden, ons elke seconde afvragend 
waarom we dit ook alweer wilden. Maar 
ja, je bent eraan begonnen… en daar 
kwamen de liedjes: ‘There’s no way back, 
there’s no one to save you now. 
Everyboding is watching, waiting for your 
move (Ilse de Lange)’. Of, ook zo passend: 
‘Wie heeft dat bepaald, dat je eindigt in 
de afgrond of de eindstreep haalt?’ 
(Aïda). 
Een liedje in je hoofd om iets vol te 
houden. Dat vind ik eigenlijk een mooi 
iets. Dit doet me denken aan de 
Afrikaanse slaven die door hun eigen 
liederen en ritmes het werk op de 
plantages volhielden. Ook toen ik samen 
met Corine in Ghana was, zagen we hoe 
de vissers hun netten binnenhalen; hoe 
de vrouwen maïsmeel stampen; hoe de 
kinderen leren op school: voor alles 
wordt een ritme gebruikt, een lied.  
Waarom is dat hier in Nederland toch 
niet? Muziek verbroedert; muziek stemt 
positief. Misschien kunnen we beginnen 
met het hardop neuriën van zo’n liedje in 
je hoofd? Doen jullie mee? 
 
Marina 
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− … deze rubriek dit keer aan Mieke 
Op ’t Hoog gewijd wordt? 

− …zij ons namelijk na het 
najaarsconcert gaat verlaten?  

− … ze het bij Rotterdam aan Zee 
nog steeds heel erg naar haar zin 
heeft? 

− … Mieke de laatste jaren 
wekelijks vanuit Utrecht naar de 
repetitie en de optredens kwam? 

− … dat vanuit Engeland wat 
moeilijker gaat? 

− … ze namelijk samen met Jop naar Engeland verhuist? 

− … Mieke in Engeland ook snel weer muziek wil gaan maken? 

− … wij ons afvragen of ze ooit zo’n leuke vereniging als RaZ zal vinden? 

− … de liefde voor Michel Boks ervoor heeft gezorgd dat Mieke bij RaZ is begonnen? 

− … de liefde voor Jop van Rooij er nu voor zorgt dat Mieke RaZ helaas zal verlaten.? 

− … zij in die tussentijd ook de liefde binnen RaZ heeft gezocht (Bob van Ettinger)?Ze 
een zwak heeft voor Rinus? 

− … dit geheel wederzijds is? 

− … Mieke in haar studententijd na de repetitie op vrijdag eens naar Utrecht terugging 
voor een feestje? 

− … Martin haar toen nog nariep niet gewond te raken ivm een optreden de volgende 
dag? 

− … Mieke lachte om dit advies? 

− … dit precies is wat er wel gebeurde?  

− … zij die nacht met haar hand in glas 
viel en de hele nacht op de eerste hulp 
heeft gezeten? 

− … Mieke normaal gesproken wel naar 
Martin luistert?  

− … dit is te merken tijdens de optredens 
van de Marching Band waar zij samen 
op de achterste rij hele vergaderingen 
houden? 
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− …Mieke luid en duidelijk te horen was tijdens de Phantom of the Opera? 

− … haar beruchte schreeuw op verzoek van Coert was? 

− … hij ondanks dat tijdens het repeteren alsnog erg schrok van het volume? 

− … Mieke hoofd van de keuken bij het bezoek van de Engelsen? 

− … Mieke haar ouders beloofde op de fiets naar de Hoekstee te gaan voor de RaZ-
repetities? 

− … zij in werkelijkheid wel één keer de fiets heeft gepakt? 

− … alle andere keren ze met de auto is gebracht en gehaald? 

− … haar fietsvakanties toch anders zouden doen vermoeden? 

− … Mieke het mondstuk van haar baritonsax ooit is kwijt geraakt?  

− … deze klem zat in de saxofoon?  

− … het even heeft geduurd voordat ze dit heeft ontdekt? 

− … Mieke begonnen is op alt sax, naar tenor sax, naar bariton sax, naar bas. 

− …wij ons afvragen of dit is om haar lengte te 
compenseren?! 

− … Mieke een tijdje voorzitter is geweest van de 
Marching Band?  

− … Mieke initiatiefneemster was van de Marching 
Band deelname aan de opname van het 
computerspel voor Achmea? 

− … Mieke met haar sousafoon eigen marsrepetities 
hield? 

− … zij hiervoor rondjes door de achtertuin 
marcheerde? 

− … Mieke ook lid van de sousafonisten-hyves? 

− … Mieke 1 grotere hobby heeft dan muziek 
maken?  

− … zij kandidaat is geweest voor het 
televisieprogramma Wipe-Out? 

- Wij Mieke allemaal ONWIJS gaan missen? 

- Wij haar wel HEEEEEEEEL veel GELUK wensen? 
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