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Dirigent Opstaporkest:    Denise van der Zwan 
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 Opstaporkest:  Martin Aalbregt 
 tel.:  06-224130321 
 email: leerlingenorkest@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  

 

Bestuurssamenstelling 
 
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  

 

Repetities 
 
Wie:    Wanneer: 
Opstaporkest:  vrijdagavond 19.00 – 19.45 uur  
Leerlingenorkest:  vrijdagavond 19.00 – 19.45 uur  
Marching Band:  dinsdagavond 19.00 – 21.00 uur  
Concert Band:  vrijdagavond 20.00 – 22.15 uur  
 

Repetities vinden wekelijks plaats, ook tijdens schoolvakanties. Locatie: LCC De Hoekstee.
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Trots. Een woord dat ik de laatste tijd zelf een aantal keren heb gebruikt, maar wat ik 
ook uit de monden van diverse leden, ouders en instructieteam hoor. We zijn trots 
op onze vereniging en dat is toch denk ik wel één van de mooiste complimenten 
voor alle inspanningen die door velen binnen de vereniging worden gedaan. 

Of het nu gaat om het zojuist opgestarte Opstaporkest, ons steeds beter wordende 
Leerlingenorkest, de Marching Band die op het concours een eerste prijs haalde of de 
Concert Band die op het WFM-festival een 8,5 scoorde: allemaal dingen om trots op te 
zijn. En dan natuurlijk niet te vergeten de gezelligheid tijdens en na de repetities en het 
zeer geslaagde kamp dat dit jaar voor het eerst werd georganiseerd door de Jeugd- en 
Activiteitencommissie. 

Rotterdam aan Zee is een club waar je met veel plezier samen muziek kan maken. 
Gezelligheid en tegelijkertijd werken aan het leveren van een goede prestatie zijn twee 
zaken die heel goed bij elkaar passen en dat is dit jaar ook wel gebleken. Er wordt hard 
gewerkt op de repetities en dit levert uiteindelijk een grote dosis voldoening op, mede 
dankzij de resultaten die behaald zijn en als je luistert naar de reacties van het publiek. 

Voor het komende jaar zullen we hier gewoon mee doorgaan. Werken aan kwaliteit 
waarbij de gezelligheid niet uit het oog verloren wordt. Zodat onze leden met plezier 
naar de vereniging komen en tegelijkertijd geprikkeld worden om nog beter muziek te 
maken. 

Op zaterdag 27 november geven wij weer ons najaarsconcert waarbij u met eigen ogen 
en oren kunt meemaken welke vorderingen er de afgelopen periode zijn gemaakt. Het 
Leerlingenorkest opent de avond met een nieuw programma waarna de Marching Band 
het overneemt. De leden van de MB zullen onder andere de muziek laten horen waarmee 
zij op het concours de eerste prijs hebben behaald. Na de pauze vervolgt de Concert 
Band met een mooi programma, waaronder de drie werken die op het WFM-festival 
werden gespeeld. 

Wij hopen op uw aanwezigheid en misschien bent u zelf na afloop wel een beetje trots 
op deze bloeiende Hoekse muziekvereniging! 

Graag tot ziens op 27 november 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 18 is 14 maart 2011. 
 

Activiteitenkalender 

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

20 november 10:00 CB Extra repetitie in De Hoekstee 

27 november overdag LL Theorie-examens leerlingen 

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

4 december 10:00 CB Extra rep. in De Hoekstee (Carols) 

6 december 17:00 MB Uittocht Sinterklaas HvH 

10 december 17:00 CB Carols aan de Maas Rotterdam 

11 december overdag LL Praktijkexamens leerlingen 

11 december 17:00 CB Carols aan de Maas Rotterdam 

18 december 19:00 CB leden Muzikale omlijsting Kerstmarkt  
   De Driemaster (optie) 

24 december 21:30 CB Medewerking Kersdienst HvH (optie) 

 

2011 

7 januari 19.45 Allen Nieuwjaars”borrel” in De Hoekstee 

8 januari 20:00 CB Nieuwjaarsconcert Hoekse muziek- 
    verenigingen in De Hoekstee 

19 maart overdag  Muziekdag Hoek van Holland 

9 april 20:00 LLO, MB & CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

30 april 08:45 MB Koninginnedag Hoek van Holland 

4 mei 19:00 CB Dodenherdenking 

10&11 september   Allen Kamp! 

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

 

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
Jesper Huis – slagwerk 
Jasmijn Stigter – dwarsfluit 
 
Van harte welkom bij Rotterdam aan Zee. We hopen dat jullie snel mee kunnen spelen bij 
het Leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band!  
 
Ook mochten wij de volgende nieuwe leden verwelkomen: 
Jolanda van der Marel – dwarsfluit (MB & CB) 
Denise van der Zwan – klarinet (CB) 
 
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 muziekexamen  

 
Op 5 juni hebben Jesper Boon en Kwint Hageman hun 
praktijkexamen slagwerk gedaan.  
 
Beiden zijn voor dit examen geslaagd, en werden op de 
leerlingen voorspeelavond door voorzitter Martin Aalbregt in 
het zonnetje gezet. 
 

Vakanties muziekles  

 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. 
Wij houden hiervoor de volgende data aan:   
 
Kerstvakantie 
maandag 20 december tot en met zondag 2 januari   
Voorjaarsvakantie 
maandag 28 februari tot en met zondag 6 maart  
Paasweekeinde 
vrijdag 22 april tot en met maandag 25 april  
Meivakantie 
zaterdag 30 april tot en met vrijdag 6 mei  
Hemelvaartvakantie 
donderdag 2 juni tot en met vrijdag 3 juni  
Pinksteren 
maandag 13 juni  
Zomervakantie 
maandag 04 juli tot en met zondag 14 augustus  

mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
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In het laatste half jaar heeft Rotterdam aan Zee veel progressie gemaakt. 

Ieder onderdeel heeft aan kwaliteit gewonnen. Het Leerlingenorkest mocht trots zijn op 
hun optreden bij WFM Jeugdfestival. 

De Concert Band trok alles uit de kast bij hun optreden op het WFM Festival voor 
orkesten. Ik was zeer onder de indruk van de uitvoering van de stukken. Het hele 
optreden was ik geboeid. Er was zoveel emotie in het spel van het orkest. Een pluim voor 
Ellen van den Berg. Zij weet haar emotie over te brengen naar het orkest. De boodschap 
komt aan, en dat is knap. Ik was daarnaast ook trots op het slagwerk.  

Zaterdag 6 november was het de beurt aan de Marching Band. Het Concours in de 
Margriethal in Schiedam. De Band was nerveus, maar wel zeer gemotiveerd. Maanden 
hard werken met een team van Martin, Jennifer, Kees en ikzelf. We behaalden een 1e prijs 
met 80,67 punten. We mogen ook blijven uitkomen in de 3e divisie. We waren zo goed 
als we nu zijn. Ik kan mij helemaal vinden in het juryrapport, al had ik op meer punten 
gehoopt. We moeten echter realistisch blijven. Er zijn nog onderdelen waar we kunnen 
verbeteren. Daar gaan we ook aan werken. We moeten meer zelfvertrouwen gaan 
krijgen. De uitstraling bij de opmars was nu nog “ik hoop maar dat goed gaat”. In 2011 
gaan we uitstralen “hier is Rotterdam aan Zee en we komen de promotie ophalen, want 
wij zijn goed”. 

Verder moeten we blijven oefenen om het marcheren naar een hoger niveau te tillen. 
Muzikaal is er nog veel te winnen in zuiverheid en de balans. Nog meer een eenheid 
vormen. We hebben gedaan wat we nu kunnen en ik ben er trots op deel uit te maken 
van Rotterdam aan Zee. Ga allemaal lekker door op deze weg. We zijn lekker bezig! 

Joop de Ruiter  

Tip van de instructeur 

Joop de Ruiter is instructeur van de Marching Band. Ook geeft hij de 
slagwerkleerlingen les. Graag geeft hij ons deze editie de volgende tip mee: 

Zeg tegen jezelf: 
 

MAAK PLEZIER 
 

MAAK MUZIEK 
 

En doe dat bij een van de onderdelen van  
ROTTERDAM aan ZEE. 
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Marching Band Rotterdam aan Zee nam op zaterdag 6 november deel aan de 
Marching & Music Contest te Schiedam. Dit was de allereerste concoursdeelname in 
de geschiedenis van de Marching Band. Op het programma stonden, ter 
beoordeling van de jury, Viva la Vida en Grease, op basis waarvan de band in de 3e 
divisie (in een schaal van 1 tot 5) werd geplaatst.  
 
Het optreden werd door de drie juryleden beoordeeld met 80,00 punten voor het 
marcherende gedeelte en 81,33 punten voor het concerterende gedeelte. Al met al 
leverde dit een eerste prijs op, een fantastisch resultaat waar leden en instructieteam 
ontzettend trots op zijn!  
 
Hierbij een opgave van de puntenverdeling:  

 marcherend  concerterend  

Technische uitvoering 
Klankverhouding, klankgehalte, techniek, articulatie, 
samenspel / ritmiek en zuiverheid  

81  81,33  

Artistieke uitvoering 
Muzikale uitvoering en interpretatie, frasering,  
dynamiek, nuancering en tempo 

81  81,33  

Marsvaardigheid 
Houding en paslengte, zij- en voorwaartse richtingen, 
onderlinge afstanden, uitvoering van de verplichte  
exercitieverrichtingen, presentatie, discipline en  
algehele verzorging  

78   

Totaalscore 80,67 1e prijs! 

 
 

Op onze website (www.rotterdamaanzee.nl) ontvingen wij o.a. de volgende reacties: 
 

Van harte met de goede scores in Schiedam! Jullie zijn muzikaal enorm gegroeid! Een klein verslagje van 
jullie optreden staat op onze vernieuwde website: korpsmuziek.nl. 
Groeten aan Joop de Ruiter! 
Pieter van Etten, Maassluis 
 
Hallo allemaal, 
Van harte gefeliciteerd met het behaalde resultaat, jullie kunnen trots zijn. 
Groeten 
Ger & Janet 
 
Wat is dit een superresultaat  
De eerste keer met een concours meedoen en dan in zo'n korte tijd  
vanvoorbereiding zo'n optreden neerzetten met een eerste prijs 
als resultaat,wat is dat ongeloofelijk goed. 
Ik ben echt trots op deze club 
Arjan Looije 
 
Superprestatie!!! we zijn trots op jullie!! 
Ilonka, Brendan en Nevan 

http://www.rotterdamaanzee.nl/
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De column in het vorige RaZtertje ging over een fanclub en het lijkt erop dat onze fanclub een 
eerste start gemaakt heeft. Bij het concours van de Marching Band zaten veel vrienden, 
familieleden en medemuzikanten op de tribune. En dat was maar goed ook, want de 
muzikanten zelf waren te verbaasd om over hun 1e prijs om te juichen. En dus deed de fanclub 
dat. Super! 

Hieronder wat reacties van de bezoekers: 

* Zaterdagochtend waren wij vroeg naar Schiedam gegaan om getuigen te zijn van het eerste concours. 
Nadat er enkele groepen hadden opgetreden, kwam Rotterdam aan Zee de zaal binnen gemarcheerd. 
Wat meteen opviel, was dat ze veel zorg aan hun uiterlijk hadden besteed. Bij de dames waren alle lange 
haren onder de pet weggewerkt en de broekspijpen waren bij alle leden keurig gestreken. De tamboer 
dirigeerde met een strakke hand de hele groep. De te horen gebrachte muziek was duidelijk van een 
goede kwaliteit. Het marcheren liep echter hier en daar niet helemaal goed. Prachtig dat jullie een eerste 
prijs hebben ontvangen, maar we hadden ook niets anders verwacht! 
Riny en Maarten ‘t Hart   

* "Niet precies wetende wat ik nu kon verwachten van onze Marching Band zat ik op de tribune te 
wachten van een ongezellige gymzaal voor hun eerste concours optreden..om mij heen kijkend zag ik 
verbazend veel R.A.Z fans..wat leuk! De Marching Band leeft echt bij de mensen...het is inmiddels 
uitgegroeid tot een serieus goed onderdeel van de Harmonievereniging.. Je kan er mee voor de dag 
komen.Ik nam dan ook een vriend mee met interesse in muziekverenigingen om hem kennis te laten met 
R.A.Z. De eerste maten werden gespeeld en ik zag rechts van mij een enorm grote groep opkomen.. 
kaarsrecht, in de maat. Wow, dat ziet er echt imposant uit. Leuk met Kees voorop, mijn dwarsfluit 
collegaatjes (die het in tegenstelling tot mij wel lukt om in een mooie houding te lopen) en alle andere 
bekenden. Ik kreeg ineens een nerveus gevoel over mij heen. Dit klinkt goed! Dit ziet er goed uit! 

Dit maakt gewoon kans! 

De nummers werden gespeeld en ik werd positief verbaasd over de marsvaardigheid. Hoe kunnen ze dat 
nou ineens zo snel? Ik vond het er indrukwekkend uitzien en ondanks mijn eigen weerzin tegen marsen, 
zou ik er nu bijna zin in krijgen. We hebben keihard geklapt en ik zag blije mensen om mij heen...er werd 
wat gefluisterd door de medefans : "Ja, het ging goed!" 

Helaas was ik te laat voor de prijsuitreiking..met de stempel op mijn hand ben ik nog naar binnen 
gerend.. "Eerste prijs, geloof ik" zei een man die eruit zag bij de organisatie te horen, toen ik hem de vraag 
stelde of hij wist hoeveel punten R.A.Z had. Gelukkig ben ik erg mobiel en surfde over het internet naar 
hyves waar meer fans en leden juichend schreven dat ze de eerste prijs hadden gewonnen. JAA!! Het is 
waar! Terecht! Verdiend! 

De Marching band leeft in Hoek van Holland. Tijdens het boodschappen doen kwam ik de fans 
tegen..iedereen was blij, we spraken erover met elkaar.. 

Trots, dat ben ik, op mijn muzikale vrienden! Trots mag je zijn als je in deze Marching Band speelt!" 
Sabine Rietkerk-Vermeulen 
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* Bezoekje aan een concours 
De Marching Band doet mee aan een concours, dat wil je als ouder wel meemaken. De muziek hoor je 
regelmatig en ook het lopen zie je, maar nu gaat het ook over marcheren. Dat heeft heel wat oefening 
gevraagd. „ Engels/Amerikaans counteren, Afdeling Geef Acht,  pas markeren, ' enz., dat klinkt heel 
indrukwekkend. Vooraf zien we een jeugdkorps en een groep majorettes. Dan komt 'onze' club: er wordt 
inderdaad met verve gemarcheerd en de tambour maitre maakt ook wel indruk. De stukken worden 
prima gebracht en het marcheren komt, voor een eerste keer, ook goed 'uit de verf'. Dan is het wachten. 
Ondertussen kijken we nog naar andere groepen. Je wordt wel steeds kritischer... Na het 
binnenmarcheren van alle deelnemende groepen van de ochtend is het juryoordeel aan de beurt. Een 
mooie 8 gemiddeld is het resultaat! Een eerste plaats! Niet slecht voor een eerste keer! En het smaakt naar 
meer, dus wordt vervolgd.. En dan zitten we weer op de tribune. Petje af voor dirigent en leden!! 
Ger en Jolanda Schaap 

* Ik heb weer genoten van de Marching Band van RAZ! De Marching Band heeft laten zien op het 
Marching & Music-, Majorette- en Showconcours te Schiedam dat ze voor geen kleintje vervaard zijn. Ze 
hadden nog niet zolang geleden besloten de uitdaging aan te gaan om een Concours te lopen. Met niet 
al teveel tijd om te oefenen hebben jullie toch een prachtig resultaat neergezet:  een 1e prijs   “Chapeau”.  
Arjan Looije 

* Toen ik in de hal stond te wachten voordat we naar binnen mochten dacht ik bij mijzelf: wat spannend, 
hoe zouden ze het doen? Op het moment dat de MB op kwam marsen dacht ik wel even wow, dat klinkt 
lekker en het ziet er goed uit. Tsja en toen kwamen er nog wat andere korpsen die echt totaal anders 
waren, wat zou het gaan worden. En toen de bekendmaking. Ik vind het geweldig dat ze een eerste prijs 
hebben gewonnen! En het was tof dat ze als eerste van alle korpsen spelend weg mochten lopen. 
Gefeliciteerd allemaal! 
Michelle van Vliet 
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Op 9 oktober werd in de Brug te ’s-Gravenzande het jaarlijks terugkerende WFM-
festival voor orkesten gehouden. De Concert Band van Rotterdam aan Zee deed na 
een jaartje overgeslagen te hebben ook weer mee. Anders dan in andere jaren werd 
besloten om, waar voorheen in de basisklasse werd ingeschreven, dit jaar uit te 
komen in de middenklasse. Reden hiervoor is dat de vereniging van mening is dat 
het niveau van de Concert Band hoger is dan dat van de overige orkesten die 
uitkomen in de basisklasse. 
 
Na de zomervakantie is gelijk begonnen met 
het instuderen van het programma. De 
muziekcommissie had een origineel 
progamma samengesteld wat de Concert 
Band van Rotterdam aan Zee helemaal op het 
lijf geschreven is. Het inspeelwerk, Kickoff van 
componist John Blanken, is een bijzonder 
openingswerk waarmee gelijk de toon gezet 
wordt voor een typisch Rotterdam aan Zee 
optreden. Spanish Triptych van Jan de Haan, 
een Spaans getint werk uit drie delen werd 
uitgekozen als het eerste te beoordelen werk. 
Als afsluitend werk, ook te beoordelen door de jury, werd Kyrill - Storm of the Century 
uitgekozen, van componist Otto M. Schwarz. Kyrill is een werk dat op muzikale wijze 
uitbeeldt wat de verwoestende werking was van de extreme storm die West-Europa in 
begin 2007 teisterde. Om dit werk te kunnen uitvoeren is de hulp ingeroepen van RaZ-
leden Michel en Daphne Heins voor de speciale effecten, zoals sirenes, viool, harp en 
koorgeluiden. Ook de slagwerkgroep, met Sjoerd Schaap als nieuw talent, heeft in dit 
werk de handen vol; zelfs een windmachine komt eraan te pas om Kyrill de juiste sfeer te 
geven. 
 
Nadat vrijdagavond op de generale repetitie de laatste puntjes nog op de i gezet werden, 
was zaterdag dan het moment aangebroken: tijd om het publiek en de jury te trakteren 
op het uiteindelijke resultaat. De leden en dirigent Ellen van den Berg hadden er allemaal 
veel zin in en brachten een enthousiast, goed verzorgd optreden waarbij met veel 
concentratie gemusiceerd werd. Na afloop van het optreden was het gevoel bij 
muzikanten en dirigent erg goed, ook de vaste supporters en overige toehoorders waren 
enthousiast en onder de indruk van het bereikte resultaat. Toch bleef het nog steeds 
spannend, want met welke cijfers zou de jury het optreden waarderen, zeker nu er 
besloten was om in de middenklasse uit te komen? Toen uiteindelijk de uitslag bekend 
gemaakt werd waren dirigent en leden blij verrast: het optreden werd door de jury 
gewaardeerd met een 8,5 waarmee Rotterdam aan Zee gelijk eindigde met Animato uit 
‟s-Gravenzande. Dat de Concert Band van Rotterdam aan Zee zich kan meten aan overige 
orkesten in de middenklasse is wel duidelijk geworden. Concordia uit Monster, waarmee 
vorig jaar nog gezamenlijk een groots concert werd gegeven, won namelijk de 
wisselbeker voor beste Westlandse vereniging, met een score van 8,8; een minimaal 
verschil. 
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Van de jury ontving het orkest, naast de nodige aandachtspunten voor verbetering, 
complimenten voor een veelzijdig programma en een boeiende presentatie met alles 
erop en eraan. Ook complimenten dat alles uit de kast is gehaald om Kyrill te realiseren! 
Verder kreeg de slagwerkgroep een groot compliment voor hun werk, in het bijzonder 
voor het bedienen van de windmachine en de howling tube.  
 
De cijfers van de beide juryleden zien er als volgt uit: 
- 8 voor Muzikale uitvoering: dynamiek, nuancering, interpretatie, waaronder frasering; 
- 8,5 voor Technische uitvoering: zuiverheid, klank en klankverhouding, techniek, 
articulatie, ritmiek en samenspel; 
- 9 voor Inhoud programma: opbouw, afwisseling, niveau, moeilijkheidsgraad m.b.t. de 
festivalklasse. 
 
Dirigent Ellen van den Berg en de leden van Rotterdam aan Zee zijn natuurlijk ontzettend 
trots op dit fantastische resultaat! Mocht u dit mooie optreden met eigen ogen en oren 
willen ervaren dan bent u van harte welkom op het najaarsconcert van 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee, wat gehouden wordt op zaterdag 27 november 
in LCC de Hoekstee te Hoek van Holland. Naast de drie festivalstukken zal de Concert 
Band samen met het leerlingenorkest en de Marching Band weer een boeiend 
programma ten gehore brengen. 
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Ellen van den Berg 

Het leerlingenorkest speelt een nieuw repertoire:  
van musical tot rock met daartussen de nodige hilariteit! 
 

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

I have a Dream/Mamma Mia  arr. Michael Brown 

 

Celebration  arr. Dirk van Groningen 

 

Evil Ways  arr. Jay Dawson 

 

Viva la Vida  arr. Michael Brown 

 

Grease       arr. Doug Adams 

 

Dancing Queen     arr. Michael Brown 

 

 
 

Pauze 
 

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 
 

 
Kickoff  John Blanken 

 

Spanish Triptych    Jan de Haan 

 

Kyrill – Storm of the Century  Otto M. Schwarz 

 

A Klezmer Karnival  Philip Sparke 

 

The Best of Billy Joel    arr. Peter Kleine Schaars 

 

Puttin‟ on the Ritz    arr. Lorenzo Bocci 

 

Selection from Mary Poppins  arr. Ted Ricketts 

 

Rood       arr. Frank Bernaerts 

    

 

Uitgangscollecte 

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 Arjo van der Knaap  en Liesbeth Op ‘t Hoog wat hen bezig houdt. 

Wie ben jij?   
Arjo van der Knaap. 
Instrument(en)   
Klarinet, keyboard en blokfluit. 

RaZ-lid vanaf   
Ongeveer 2 jaar. 

Waar speel je? 
In het leerlingenorkest en thuis. 

Leukste muziek van RaZ 
Van alles wat, heb niet zo een 
lievelingsmuziek. 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Niks. 

En wat moet zeker blijven?   
De leuke muziek. 

 
 
 
 
 
 

 
Naast RaZ…  
Werk/school   
Driemaster in Hoek van Holland en werk 
gewoon thuis in de tuin. 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Computeren en zingen. 

Favoriet tv-programma   
TV op Nickelodeon. 

Favoriet boek   
Asterix en Obelisk. 

Ik wil ooit…   
Tuinder of machinereparateur worden. 

Mij kun je wakker maken voor   
Niks. 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Nee. 
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Wie ben jij?   
Liesbeth Op ‟t Hoog. 

Instrument(en)   
Bes- en basklarinet. 

RaZ-lid vanaf   
1998? 

Waar speel je? 
Marching Band en Concert Band. 

Leukste muziek van RaZ 
Ik vind heel veel leuk. Ik heb de voorkeur voor 
uitdagende stukken, waarvoor je goed moet 
repeteren om het mooi te kunnen spelen en 
dat het spontaan klinkt. Van de stukken van nu 
vind ik Billy Joel heel leuk. Ook omdat het 
herkenbare nummers zijn en ik die thuis op de 
LP heb. 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Altijd zo kunnen spelen als het afgelopen 
WFM-festival, dan kunnen we misschien ook 
vaker iets moeilijkere nummers spelen. 

En wat moet zeker blijven?   
De gezelligheid bij repetities optredens e.d. 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Na m‟n afstuderen 2 jaar geleden ben ik aan 
het werk bij de provincie utrecht als 
projectmedewerker. 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Zoveel mogelijk verschillende dingen:bv bios, 
eten met vriendinnen, fietsvakantie, wandelen. 

Favoriet tv-programma   
Niet 1 favoriet, maar ik vind bijv. 
Keuringsdienst van waarden, wie is de mol, 
boer zoekt vrouw, de Co-assistent leuk. 

Favoriet boek   
Op de vlucht, Tobie lolness (Timothee de 
Fombelle). 

Ik wil ooit…   
Een bed and breakfast, een huis opknappen. 

Mij kun je wakker maken voor   
Chocolade. 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Nee. 
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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 Delft geboren in het jaar dat de 
fietsbandreflector verplicht wordt gesteld; „De 
Aanslag‟ als eerste Nederlandse speelfilm een Oscar 
wint; „Graceland‟ van Paul Simon op nummer 1 
staat in de Album Top 10 en de band Nirvana wordt 
opgericht.  
Deze muzikant heeft niet echt een lievelingskleur, 
maar vindt “zowel paars als appeltjesgroen 
geweldig”. Naast een hobby die we niet 
verklappen, houdt deze muzikant van lezen, 
schaken, ergens iets drinken, weekendjes weg gaan 
of lekker een avondje thuis zijn. Via een vriendin kwam de muzikant in aanraking met RaZ 
en van afscheid nemen is absoluut nog geen sprake. Op dit moment zou de muzikant 
niet van instrument willen wisselen, maar “zeg nooit nooit”. Een ding is zeker: de 
muzikant zou nooit voor een accordeon kiezen. 
 
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‟: Jolanda Jansen. 
 

Nieuwjaarsconcert Hoekse verenigingen 

 
Op zaterdag 8 januari vindt weer het nieuwjaarsconcert van de Hoekse 
muziekverenigingen plaats in LCC De Hoekstee. De eerste editie hiervan werd dit 
jaar gehouden en is zo goed bevallen dat besloten is om dit evenement ook volgend 
jaar weer te organiseren.  
 
Deelnemers aan dit concert zijn: 

- Big Band Rhythm Harmonies 
- Smartlappenkoor De Hoekse Tranentrekkers 
- Eerste Hoekse Accordeonvereniging 
- Concert Band Rotterdam aan Zee 

 
De concertavond begint om 19.45 uur en de toegang is gratis. U bent van harte 
uitgenodigd! 
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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  
De Hoek Doe Het zelf  
Drukkerij SK 
Eeterij De Koning 
Gem. Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 
Green Care / Home & Garden Resort 
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 
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

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. 

http://www.belastingdienst.nl/giften/
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Spanning en ontspanning 
 
Dat muziek maken bij Rotterdam aan Zee 
niet alleen maar ontspanning is, heeft het 
concours ons goed laten voelen. Hoe 
meer de datum van 6 november 
dichterbij kwam, hoe meer ik de 
spanning bij de Marching Band voelde 
stijgen: de een was blij met een 
avonddienst op vrijdag, omdat ze dan 
van moeheid wel in slaap zou vallen (en 
niet wakker liggen van de zenuwen); de 
ander maakte zich zorgen of de stomerij 
het uniform wel op tijd klaar zou hebben;  
weer een ander printte ‟s nachts nog aan 
bladmuziek die netter in het marsboekje 
paste; en de volgende hoopte van harte 
dat de trommelstokken maar niet zouden 
vallen. Sommigen presteren goed onder 
druk; sommigen wordt zulke laatste-
moment-spanning iets te veel. De laatste 
Marching Bandvergadering eindigde dan 
ook maar net voor middernacht (terwijl 
we altijd om 19.30u beginnen)! 
 
Ik ben zelf iemand die lid is van 
Rotterdam aan Zee, omdat muziek 
maken ontspannend is. Lekker spelen 
met elkaar en daarmee drukte van werk 
of wat dan ook vergeten. Als ik na een 
repetitie uit de Hoekstee loop, zitten er 
allerlei vrolijke melodietjes in m‟n hoofd 
en verder lekker niks.  
De afgelopen tijd begon ik ook de 
concours-zenuwen te voelen (stel dat 
m‟n marsboekje valt, dat er een piep in 
plaats van een mooie toon uit m‟n 
saxofoon komt of erger nog: dat ik 
plotseling volledig uit de maat loop als ik 
dat jurylid naast me zie). Je begrijpt dat ik 
toen wel even dacht: waarom doen we 
dit?  

 

Het eerste antwoord op deze vraag 
kwam al toen Halloween-publiek 
verbaasd reageerde: „Jeetje wat zijn jullie 
vooruit gegaan in korte tijd!‟ En daar doe 
je het voor! Inderdaad, iedereen is zich 
veel meer bewust van houding en wat er 
in de muziek geschreven staat. En wat 
hebben we hard gewerkt! Het is dan een 
groot compliment als anderen ook 
vooruitgang zien. De prijs op het 
concours was een bekroning op dit alles. 
 
De komende tijd even niet te veel 
optredens voor ons, maar hard werken 
zal het wel blijven, want het niveau dat 
we nu bereikt hebben, willen we 
natuurlijk niet meer los laten! Een 
combinatie van spanning en 
ontspanning dus; maar laat de 
ontspanning wel bovenaan staan als je ‟t 
mij vraagt! Nu ik voor dit RaZtertje de 
wist-je-datjes van het kamp onder elkaar 
zet, merk ik weer dat ‟t met ontspanning 
en gezelligheid zeker ook wel goed zit! 
 
Marina 
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 … RaZ in september van dit jaar voor het eerst op kamp is geweest? 

 … we dit niet verwacht hadden toen Anja en Marina 5 jaar geleden voor het eerst op 
de scholen gingen vragen of we jeugdige leden mochten werven? 

 … we een weekend in een scoutinggebouw in Wassenaar verbleven? 

 … het kamp begon met kanoën? 

 … Leonard en Jesper vonden dat Anja hierbij erg door de mand viel? 

 … zij ondanks haar scoutingervaring meteen 2 keer in het water lag? 

 … het die dag met Anja niet meer is goed gekomen? 

 … Martin en Marina zo hard kanoden dat ze bijna kapseisden en een peddel verloren? 

 … we begonnen te twijfelen aan Michelles motoriek? 

 … zij zich tijdens het eten helemaal onder knoeide? 

 … we na het opzetten van de tent toch nog besloten het grondzeil te draaien? 

 … dit zowaar vlekkeloos verliep? 

 … Martin verbazingwekkend sportief was? 

 … we denken dat dit komt door de vele marsrepetities van de Marching Band? 

 … hij Matthijs de enige docent was die mee durfde op kamp? 

 … Kimberley heel erg smulde van het eten? 

 … er een bonte avond werd gehouden? 

 … Kwint heel goed kan beatboxen? 

 … de leiding sister act hebben nagedaan? 

 … zij hiervoor nonnenjurken van vuilniszakken aan hadden? 

 … Annette hier wel spierpijn aan over hield? 

 … leden van de Marching Band een schouder-aan-schouder-lied zongen? 

 … Daphne dit geschreven had op het lied van Marco Borsato en Guus Meeuwis? 

 … Jesper met zijn krullenpruik sprekend op Marco leek? 

 … we broodjes hebben gebakken in het kampvuur? 

 … Heleen zich afvroeg of de Sabra wat shoarmavlees voor erbij zou willen bezorgen? 

 … het brooddeeg niet goed gerezen was? 

 … de kinderen daar niets van gemerkt hebben? 

 … we gelukkig marshmallows hadden voor degenen die het wel proefden? 

 … Merel na 2 lekke luchtbedden uiteindelijk op een luxe tweepersoonsbed lag? 

 … de kinderen op leeftijd naar bed gestuurd werden? 

 … sommige ouderen hier ook intrapten? 

 … Marianne en Heleen er dus vroeg in lagen? 

 … Jolanda vd M. toch terug naar buiten kwam in haar pyjama? 

 … de hele groep toen druk bezig was met een splinter in de hand van Anja? 
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 … Anja wel begreep waarom deze mensen allemaal geen arts geworden zijn? 

 … Matthijs een cocktail van frisdrank uitprobeerde? 

 … het helaas ‟s nachts ging regenen? 

 … de „groten‟ hierdoor om 02.30u naar bed moesten? 

 … Jolanda vd M. het een uur later nog zo koud had dat ze om toestemming vroeg om 
te gaan douchen? 

 … de meiden om 07.30u zelf het licht op de slaapkamer aan deden? 

 … zij hierna ook de jongens wakker maakten? 

 … Merel hier foto‟s van heeft gemaakt? 

 … Ruthger en Raymond boos werden, omdat ze vroeg wakker gemaakt werden? 

 … zij thuis om 06.00u altijd hun ouders wakker maken? 

 … Merel zelf verbaasd was dat zij op kamp geen last van een ochtendhumeur heeft? 

 … Matthijs een rode schuiftrompet had meegenomen? 

 … niemand hier goed op kon spelen, maar er vooral als wekker op getoeterd werd? 

 … we zelfs een ei bij het ontbijt kregen? 

 … Anneke, Liesbeth en Kees een super-kookploeg waren? 

 … er ontzettend veel vals gespeeld werd tijdens dit weekend? 

 … er zelfs apen zijn gestolen? 

 … Anja hiervoor een echt verhoor hield? 

 … er eerst ontkend werd, maar Anja hier niets van geloofde? 

 … de aap zo toch nog uit de mouw kwam? 

 … John als jongste deelnemer bij levend muziek-stratego als dirigent verkozen werd? 

 … Mariska en Saskia teleurgesteld waren dat er geen dwarsfluiten voorkwamen in dit 
spel? 

 … Martin hier zowaar niets mee te maken had? 

 … Kwint „de dirigent‟ steeds „de priester‟ noemde? 

 … Heleen de volgende keer op kamp wil naar een bos met tegels? 

 … zij gek werd van het wegzakken in de modder? 

 … dit de eerste RaZ-activiteit was waar Martin niets voor georganiseerd had? 

 … we zo dichtbij Maxima zaten dat we vonden dat zij de prijswinnaars wel meteen een 
lintje kon geven? 

 … we nu wachten op de inschrijving van de prinsesjes bij onze supergezellige 
vereniging? 

 … iedereen het over eens is dat we volgend jaar graag weer op kamp gaan? 

 … we Tim, Michelle, Ilonka, Annette en Anja een pluim geven voor de uitstekende 
organisatie? 

 



november 2010 Pagina 30 www.rotterdamaanzee.nl 

Advertentie Het RAZtertje editie 17 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



november 2010 Pagina 31 www.rotterdamaanzee.nl 

Advertentie Het RAZtertje editie 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



november 2010 Pagina 32 www.rotterdamaanzee.nl 

Advertentie Het RAZtertje editie 17 
 


