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Tevens uitnodiging voor  
ons voorjaarsconcert op 

 

9 april 2011 
 

Leerlingenorkest  
Onder leiding van Ellen van den Berg 

 

Marching Band 
Onder leiding van Joop de Ruiter 

 

Concert Band 
Onder leiding van Ellen van den Berg 

  

Aanvang: 20.00 uur 
Zaal open: 19.30 uur 

 

@ LCC De Hoekstee, Mercatorweg 50, Hoek van Holland 
 

 

Mede mogelijk  
gemaakt door
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Dirigent Opstaporkest:    Toon Boks 
Dirigent Leerlingenorkest:    Ellen van den Berg 
Dirigent/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: opstaporkest@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  
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  
 
Wij zijn verder online te vinden op:  

 

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.

mailto:muziekles@rotterdamaanzee.nl
mailto:opstaporkest@rotterdamaanzee.nl
mailto:leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl
http://www.rotterdamaanzee.nl/
mailto:info@rotterdamaanzee.nl
mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
mailto:cb.presentie@rotterdamaanzee.nl
mailto:mb.presentie@rotterdamaanzee.nl
mailto:voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:secretaris@rotterdamaanzee.nl
mailto:penningmeester@rotterdamaanzee.nl
mailto:2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
mailto:marchingbandraz@hotmail.com
mailto:cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl
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Harmonievereniging Rotterdam aan Zee heeft weer een druk jaar voor de boeg. Niet 
alleen muzieklessen, repetities en optredens staan in de planning maar ook diverse 
andere activiteiten zoals muziekexamens, diverse acties om meer geld binnen te 
halen voor de vereniging en natuurlijk ook sociale activiteiten zoals het eindfeest 
begin juli en het kamp wat in september weer gaat plaatsvinden. 

Het mag duidelijk zijn dat het voor onze vereniging momenteel een grote uitdaging is 
om de financiën rond te krijgen. De kosten van onze leerlingenopleiding doen een forse 
aanslag op de begroting. Door de leden wordt hard gewerkt om meer geld binnen te 
halen want we willen voorkomen dat we de kosten moeten gaan doorbelasten naar de 
leerlingen. Dan zou muziekles een elitehobby gaan worden en dat is zeer zeker niet onze 
bedoeling. We willen de drempel zo laag mogelijk houden maar daarvoor hebben we 
financiële steun nodig van derden.  

Daarom houden we ook dit jaar weer diverse acties die voor onze vereniging geld in het 
laatje moeten brengen, zoals collectes, het werven van nieuwe donateurs en het 
verkopen van loten voor de Vriendenloterij. Ook zullen we waar mogelijk nog meer 
sponsors aan ons proberen te binden. 

We zijn de laatste jaren gegroeid als vereniging, in aantal leerlingen en leden, in de 
kwaliteit van de muzieklessen en muzikaliteit van de orkesten. Maar vooral hebben we 
een club leuke mensen die het naar hun zin hebben en daardoor met veel plezier naar de 
vereniging komen. En dat willen we graag zo houden! 

Op het voorjaarsconcert dat op zaterdag 9 april gehouden wordt, kunt u gaan genieten 
van een avond vol afwisselende muziek, verzorgd de leden van het leerlingenorkest, de 
Marching Band en de Concert Band. Er wordt hard gewerkt om een mooi programma ten 
gehore te brengen, wij hopen dan ook op uw komst want uiteindelijk geeft het spelen in 
een zaal vol publiek de grootste voldoening! 

Graag tot ziens op 9 april in LCC 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 19 is 1 november 2011. 
 

Activiteitenkalender 

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

2 april 10:00 CB Extra repetitie in De Hoekstee 

7 april 19:00 MB Optreden „s-Gravenzande 

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

30 april 08:45 MB Koninginnedag HvH 
 20:00 MB Koninginnedag Schiedam 

4 mei 19:00 CB Dodenherdenking 

2 juni ±13:00 CB Optreden strand HvH (optie) 

4 juni ±13:00 CB Podium Westland (optie) 

5 juni hele dag MB Optreden Gauchy, Frankrijk 

18 juni 19:00 MB Taptoe Krimpen aan de Lek 

25 juni 10:00 MB Optreden Schiedam (optie) 

 19:30 Allen Leerlingen voorspeelavond in de Hoekstee 

26 juni 13:00 CB Optreden Kofferbakverkoop HvH 

2 juli ‟s middags LLO, MB & CB Optreden Brinkplein (optie) 
 ‟s avonds allen Eindfeest 

5 augustus 18:30 MB Avondvierdaagse HvH  

20 augustus 18:00 MB Marsrepetitie   

10&11 september   Allen Kamp! 

1 oktober 18:00 MB Marsrepetitie 

8 oktober ‟s middags CB WFM-festival 

29 oktober 18:00 MB Marsrepetitie 

5 november overdag MB Concours Schiedam 

12 november 12:00 MB Intocht Sinterklaas HvH 

20 november 15:00 CB Medewerking aan concert Fusica Naaldwijk (optie) 

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

6 december 16:30 MB Uittocht Sinterklaas HvH 

2012 

21 februari hele dag MB Carnaval Mönchengladbach, Duitsland (optie) 

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Welkom aan onze nieuwe leerlingen en hun ouders/verzorgers!  
Doris Vlug – altsaxofoon 
Sem Meershoek – slagwerk 
Tineke Heins - slagwerk 
 
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: 
Lara Hoffman – dwarsfluit (Opstaporkest) 
Thomas Hoffman – trompet (Opstaporkest) 
Arie de Zeeuw – altklarinet (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.  
 

Vakanties muziekles  

 
Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:   
 
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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De volgende stap 

In 2010 behaalde de Marching Band een 1e prijs bij het Concours in Schiedam. 
Hierdoor plaatste wij ons gelijk definitief in de 3e divisie.  

Wat bleek aan het einde van 2010? De Marching Band behaalde het hoogste aantal 
punten in de 3e divisie en hun sectie, van alle Nederlandse Marching Bands het hoogste 
aantal punten. Helaas was het onvoldoende voor een rechtstreekse promotie naar de 2e 
divisie. De Marching Band gaat zijn best doen deze volgende stap in 2011 wel te zetten. 
Alles in het kader van deelname aan het Wereld Muziek Concours in 2013. Na de 2e 
divisie in 2011, moet de volgende stap in 2012 worden gezet met een promotie naar de 
1e divisie. Het lijkt een utopie, maar we gaan er voor. 

De bezetting van de Marching Band zal in de komende 
2 jaar nog moeten verbeteren. We zijn nog steeds 
kwetsbaar met maar 2 trompetten, 1 trombone en 
geen sousafoon.  

Zeker voor de sousafoon doe ik nogmaals een 
oproep naar de vaders van onze leden om zich aan 
te melden voor het spelen op de sousafoon. Iedere 
repetitie missen we de sousafoon heel erg.  

Bij optredens lukt het Martin vaak met veel moeite een 
sousafonist te vragen van een andere vereniging. Kom 
op vaders, neem deze uitdaging op uw schouders! 

Joop de Ruiter  

Van de uniformencommissie 
 
Dat er verschillende leden een nieuw 
uniform kunnen gebruiken, daar was de 
uniformencommissie zich wel van 
bewust. Maar tijdens het uitje naar 
Enkhuizen om daar deel te nemen aan 
de opnames van de nieuwe 
Sinterklaasfilm, bleek pas hoe erg de 
situatie is. Alleen de drum major bleek 
nog een goed passend uniform te 
hebben. De broeken en petten hebben 
de opnames ook overleefd. Nu maar 
hopen dat de leden niet het 
eerstvolgende optreden het verkeerde 
uniform uit de kast trekken. 
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Natuurlijk is het belangrijk dat de Marching Band leuke nummers speelt tijdens de 
optredens! Daarom heeft de Marching Band een muziekcommissie. 
 
 In de muziekcommissie zitten op dit moment 6 
leden die met z‟n allen bepalen welke muziek leuk 
(en natuurlijk van een goed niveau) is voor de 
Marching Band. Helaas is Liesbeth uit de 
muziekcommissie gegaan. We willen haar 
bedanken voor haar inzet die ze heeft getoond in 
de muziekcommissie. 

Sinds 1 maart hebben wij 2 nieuwe leden in de muziekcommissie: Sjoerd Schaap en 
Branco v.d. Marel. We hopen dat ze het naar hun zin gaan krijgen. 

De Marching Band is al een tijdje aan het oefenen voor de muziek die wij op 
Koninginnedag gaan spelen. Deze muziek hebben wij samen uitgezocht met de 
Oranjevereniging! De muziekcommissie kreeg de keus uit een aantal nummers die waren 
uitgekozen door de Oranjevereniging.  
 
Uiteindelijk hebben wij een keuze kunnen maken uit een aantal leuke nummers. Zo 
hebben wij onder andere gekozen voor: Don‟t Stop Believin‟, The Lion Sleeps Tonight en I 
Got Rhythm. Deze nummers zal de Marching Band ook spelen op het voorjaarsconcert. 
 
Merel ´t Hart 
 

?? Raad de muzikant ??  

Heeft hij/zij een hoed of een pet? Een snor? Een bril???? Welk RaZ-lid is dit? 

Deze muzikant is in Rotterdam geboren in het jaar 
dat Jim Bakkum geboren wordt, Zweden het 
wereldkampioenschap ijshockey wint in Oostenrijk, 
in België de regering Martens valt over de Happart-
kwestie en „Sailin‟ Home‟ van Piet Veerman de best 
verkochte single is in Nederland.  
Deze muzikant heeft geel als lievelingskleur. Naast 
een hobby die gemakkelijk te raden is, houdt deze 
persoon ook graag van auto rijden. In de toekomst 
hoopt dit lid een eigen bedrijf te kunnen beginnen 
als meubelma(a)k(st)er. Deze muzikant houdt van 
Chinees en Italiaans eten, maar niet van pizza. 
 
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’: Anja Valstar. 
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Het J&AC heeft na het najaarsconcert niet stil gezeten: zwarte piet is langs geweest, 
er was iets lekkers voor in de kerstboom en er was een gezellige start van het nieuwe 
jaar met een Nieuwjaarsborrel.  
 
Aan het begin van dit jaar heeft de commissie afscheid moeten nemen van Ilonka. 
Ondanks dat Ilonka niet meer lid is van de commissie verkoopt ze voor ons veel spullen, 
wat geld voor de vereniging oplevert. Wij willen iedereen die spullen hebben geleverd of 
andere spaaracties hebben gedoneerd en met name familie Van der Knaap bedanken.  
Ilonka heeft deze spullen en spaaracties via Marktplaats verkocht voor de vereniging en 
wij bedanken haar voor haar inzet.  
 
Begin maart hebben veel leden ons geholpen met collecteren voor Jantje Beton, waarvan 
een deel van de opbrengst voor de vereniging is. En op het moment van schrijven staat 
ook nog een donateursmars gepland. Daarmee hopen we natuurlijk veel geld op te 
halen, net als met de tombola‟s en andere acties.  
  
Behalve acties proberen wij samen met en voor iedereen een leuke vereniging te maken. 
Wij willen dit jaar een leuk uitje regelen voor de jongeren. Wij zouden graag van jullie 
willen weten wat jullie leuk vinden. Daarom is er nog iets nieuws: de Jeugdraad. De 
Jeugdraad wordt dit jaar vormgegeven. Wat zij precies gaan doen en wie het gaan doen 
hopen we in de volgende editie van de nieuwsbrief van de Jeugd- en 
Activiteitencommissie mee te kunnen delen. U kunt de nieuwsbrief vinden op 
www.rotterdamaanzee.nl.  
 
Voor iedereen die de 
nieuwsbrief goed leest is het 
oud nieuws, maar op 10 en 11 
september gaan we weer op 
kamp. De kamplocatie is 
gekozen en de 
voorbereidingen zijn in volle 
gang. Dus pak je agenda en 
noteer alvast dat je niet thuis 
bent in dat weekend. 
 
Tot slot verwelkomen wij 
Sabine Rietkerk als nieuw lid 
van de Jeugd- en 
Activiteitencommissie.  
 
De Jeugd- en Activiteitencommissie wenst jullie een mooi en gezellig concert toe! 
 
Annette, Leo, Michelle, Sabine, Tim en Tineke 

http://www.rotterdamaanzee.nl/


maart 2011 Pagina 14 www.rotterdamaanzee.nl 

Programma voor de pauze Het RAZtertje editie 18 

Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Ellen van den Berg 
 

Toccata in D minor  arr. Jan van Kraeydonck 

Can You Feel the Love Tonight arr. Frank Bernaerts 

Rocktangle  Darrol Barry 

Easy Rock!  James Pendleton 

Can‟t Get You Out of My Head  arr. Frank Bernaerts 

 

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

Toccata  arr. Ken Dye 

Don‟t Stop Believin‟  arr. Brian Scott 

Hey Jude  arr. Jay Bocook 

Allegria (door de percussiegroep) Charles van Zanten 

The Winner Takes It All   arr. Michael Brown & Will Rapp 

I Got Rhythm     arr. Victor Lopez & Anthony M.   

                Falcone 

The Lion Sleeps Tonight   arr. Doug Adams 

 
 

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 
 

 
Toccata in D minor  arr. Jan van Kraeydonck 

 

Lord Tullamore     Carl Wittrock 

 

Antonin‟s New World   arr. Dizzy Stratford 

 

The Feather Song arr. Aidan Thomas 
uit Forrest Gump 

 

Dixie in F      arr. Gerrit van den Berg 

 

Rolling Stones Fantasy   arr. Peter Kleine Schaars 

 

A Brand New Day    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 een of meerdere leden een aantal vragen voor. 
Ditmaal vertelt Saskia Ouwens wat haar bezig houdt. 

Wie ben jij?   
Saskia Ouwens 

Instrument(en)   
Dwarsfluit 

RaZ-lid vanaf   
2 ½  jaar 

Waar speel je? 
Leerlingenorkest en Marching Band 

Leukste muziek van RaZ 
Alles 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Helemaal niks, top! 

En wat moet zeker blijven?   
Alles moet zeker blijven. 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Lentiz Flora College 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Huiswerk en oefenen, school ook natuurlijk. 

Favoriet tv-programma   
TMF 

Favoriet boek   
Heb ik niet. 

Ik wil ooit…   
Iets in het ziekenhuis gaan doen. 

Mij kun je wakker maken voor   
Onverwachte optredens. 

Wil je verder nog iets kwijt?   

Dat ik het top vond dat ik mee mocht 
doen met de film opnames.
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VriendenLoterij Het RAZtertje editie 18 
  

U kunt Harmonievereniging Rotterdam aan Zee steunen door loten te kopen voor de 
VriendenLoterij. Bij de VriendenLoterij bepaalt u zelf wie van uw deelnemende 
vrienden een prijs winnen wanneer u in de prijzen valt.  

Hoe werkt het: 

 Als deelnemer betaalt u € 2,20 per week en maakt u iedere week kans op 

duizenden VriendenPrijzen. Dit bedrag wordt maandelijks van uw rekening 

afgeschreven. 

 De helft van de inleg gaat naar Harmonievereniging Rotterdam aan Zee. 

 Wanneer u gewonnen heeft, mag u 5 vrienden blij maken met dezelfde prijs. 

Zolang uw vrienden maar lid zijn van de VriendenLoterij en ze mee hebben 

gespeeld in dezelfde trekking waarin u de prijs heeft gewonnen. 

 Kent u geen 5 vrienden die deelnemen maar heeft u zelf meerdere loten dan kunt u 

1 of meerdere prijzen aan uzelf geven (per lot 1 prijs)!  

 Kent u geen 5 vrienden die deelnemen en heeft u maar 1 lot, dan kunt u de 

overige codes mailen naar secretaris@rotterdamaanzee.nl of in de bus doen op 

adres: Rijpstraat 43, Hoek van Holland. Wij zullen dan andere vrienden de 

codes geven waarbij de opbrengst van de prijzen ten gunste komt van de 

verenigingskas! 

Lid worden kan op www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm.  

Selecteer “Ik speel mee voor mijn favoriete club of vereniging” en volg de overige 

stappen: 

mailto:secretaris@rotterdamaanzee.nl
http://www.vriendenloterij.nl/Meespelen.htm
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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 
Bouwbedrijf Koornneef 
Business Club Hoek van Holland 
Cafetaria Willempie 
Deelgemeente Hoek van Holland  
De Hoek Doe Het zelf  
Drukkerij SK 
Gem. Rotterdam, dienst Kunst en Cultuur 
Green Care / Home & Garden Resort 
Handelsonderneming Van der Knijff 
Henk de Visser Oogadviseurs 
Houthandel Van der Marel 
Kapsalon Concordia 
Ko Bezuijen B.V. 
Maatschap Wesstein-De Vries 
Music All In 
Peter van Leeuwen Tweewielers 
 

 

Prins Bernhard Cultuurfonds 
Profile Kees van den Burg 
Q8 Servicestation HvH 
Rabobank Westland 
Renee Textiel 
Restaurant Gentile 
Ron van Reenen Interieur 
Stena Line 
Stichting Bevordering van Volkskracht 
Stichting Loswal “De Bonnen” 
B. van der Ende Verzekeringen 
Strandclub ff-Tijd 
Strandclub Zwoel 
Taxi Rooney 
Van Reenen Schoenen  
Van Rijn Groep 
Van Spronsen TV-Radio-Elektra 
VriendenLoterij 
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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Worden we filmsterren?? 
 
„Worden we filmsterren?‟ was het 
onderwerp van de e-mail die ik onlangs 
naar alle Marching Band leden stuurde. 
Hierin vertelde ik over de opnames van 
de film „Ben Stout‟ en onze figurantenrol 
daarin. Aan dit bericht ging al een aardig 
proces vooraf.  
 
Weken geleden ontving ik een e-mail met 
de vraag of ik wilde figureren in een 
nieuwe Nederlandse speelfilm. Ergens 
onderaan het bericht stond vermeld dat 
de makers nog op zoek waren naar een 
fanfare. „Hé‟, dacht ik, „dat zou leuk zijn!‟ 
en ik schreef een e-mail terug: „Een 
fanfare ken ik niet, wel een hele leuke 
Marching Band uit Hoek van Holland‟. 
Lange tijd hoorde ik niets, tot de 
organisatie mij meldde dat wij, samen 
met een paar andere verenigingen door 
deze 1e selectie heen waren. Ik kon gaan 
informeren of we eventueel op een van 
de opnamedagen beschikbaar waren.  
 
In die tussentijd werd onze website 
bekeken en al snel kreeg ik bericht: jullie 
passen het beste in het plaatje van wat 
wij zoeken: kunnen jullie naar de set 
komen in het Zuiderzee Museum in 
Enkhuizen? Wow, plotseling waren we al 
in deze fase beland.  
 
„Wat zou de rest ervan vinden?‟, vroeg ik 
me af. Toen las ik de datum en 
realiseerde me dat ik dan zelf niet eens 
mee zou kunnen in verband met 
wintersportvakantie. (Ik heb het nog even 
geprobeerd, maar helaas werd het 
filmschema niet voor mij omgegooid… ). 

De reacties op mijn vraag „Worden we 
filmsterren?‟ werden pas echt positief 
toen iedereen zich realiseerde dat dit 
serieus was, en groots ook. De film zal in 
alle Nederlandse bioscopen te zien zijn!  
 
Niet alleen van leden, maar ook vanuit 
het bestuur kwamen positieve berichtjes 
binnen („Super dat jullie hieraan 
meewerken, veel succes en plezier‟). 
Hoewel ik helaas van het hele gebeuren 
zelf niets heb meegemaakt, kon ik vanaf 
de piste (via Sms‟jes over hoe leuk het 
was geweest) toch meegenieten. Een 
spontane actie en enthousiaste mensen, 
dat kan gewoon bij Rotterdam aan Zee. 
Dat maakt weer duidelijk waarom het 
leuk is om deel te mogen zijn van deze 
vereniging! 
 
Marina 
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 … Jesper en Branco onlangs nog een online hobby hadden? 

 … Jesper hierbij een 360 Tomahawk heeft gemaakt? 

 … Jolanda iets heeft met het getal 364? 

 … Leonard afstand heeft gedaan van zijn bekkens en heeft gekozen voor snaren? 

 … De Marching Band op 5 maart een Carnavalsoptreden hadden in Gorinchem en dat 
het dit jaar niet mega koud was? 

 … Daan tijdens dit optreden quad speelde met 2 quads ipv 4? 

 … Leonard voor het eerst op de snare meespeelde en gelijk al op de eerste rij liep? 

 … De slagwerkers de nieuwe slagwerkmars Allegria speelden en wij daar super blij 
mee zijn? 

 … We zelfs swingend publiek hadden? 

 … Jesper voor deze mars met een dieptrom met bongo‟s liep, maar halverwege het 
toch wel erg zwaar werd? 

 … Hij de bongo‟s er daarom vanaf haalde? 

 … Alle slagwerkers bijna 3 uur achter elkaar gespeeld hebben met maar 1 korte pauze? 

 … Het toch wel erg zwaar was? 

 … Door het lange optreden verschillende muzikanten de volgende dag overal pijn 
hadden? 

 … We het toch nog steeds heel erg naar ons zin hebben bij de Marching Band? 

 … We namelijk ook hele bijzondere optredens hebben af en toe? 

 … We dankzij Marina hebben mogen figureren in de nieuwste Nederlandse speelfilm 
Ben Stout? 

 … Dit een Sinterklaasfilm is die in het najaar in première gaat in de Nederlandse 
bioscopen? 

 … De Marching Band leden met z‟n allen gaan kijken? 

 … Zij verwachten dat dan de rode loper voor hen uitgelegd wordt? 

 … Dit waarschijnlijk niet het geval zal zijn? 

 … We twee dagen in het Zuiderzee museum in Enkhuizen zijn geweest? 

 … We de eerste dag gezellig met z‟n allen met de bus gingen? 

 … Dit niet erg duur was door de gulle gift van iemand die niet met naam genoemd wil 
worden? 

 … Wij deze persoon daarvoor heel erg dankbaar zijn? 

 … We op de eerste dag gevraagd werden of we de volgende dag ook wilden komen? 

 … Eigenlijk een ander orkest was ingepland voor deze dag? 

 … De regisseur ons liever had en daarom het andere orkest afgebeld heeft? 

 … We de tweede dag toch nog met hetzelfde aantal mensen weer present waren? 

 … We in het groen liepen in plaat van ons eigen uniform? 

 … We de eerste dag alleen mochten playbacken? 

 … De zwarte pieten  ons op de tweede dag complimenten gaven voor de mooie 
muziek terwijl er niets te horen was? 
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 … We gelukkig daarna wel mochten spelen, bij de opname van de intocht van 
Sinterklaas? 

 … We toen al snel “Dag Sinterklaasje” speelden omdat dit in de medley zat? 

 … Sinterklaas zei dat als we nog één keer “Dag Sinterklaasje” zouden spelen, hij gelijk 
weer op de boot zou stappen en terug naar Spanje zou gaan? 

 … Het de echte Sinterklaas van de tv was? 

 … We uiteindelijk ook bij de opnamen van de uittocht van Sinterklaas hebben 
gespeeld? 

 … We toen zelfs door de regisseur gevraagd werden om “Dag Sinterklaasje” te spelen? 

 … We dit toen misschien wel twintig keer gespeeld hebben? 

 … Dit een goede repetitie was voor de intocht in november? 

 … We voor de opnames naar een ouderwets huisje werden gebracht om in te spelen 
en te wachten? 

 … Ger, Michel en Martin op de eerste dag bijna werden overreden door een paard met 
wagen dat van de brug af  kwam denderen? 

 … Ger op de een of andere manier met z‟n hoofd vast kwam te zitten onder een 
schuifraam? 

 … Hij daarna nogal last van zijn nek had? 

 … Wij hem maar een aansteller vinden? 

 … Maar wel graag willen dat hij met ons mee blijft spelen? 

 … Omdat we nog steeds geen vaste sousafonist hebben? 

 … En hier wel erg hard om zitten te springen? 

 … Omdat we dan nog mooier muziek kunnen gaan maken op de repetities? 

 … Zo‟n sousafoon ook niet altijd even handig is door de grootte? 

 … Ger met z‟n sousafoon in de weg stond? 

 … Waardoor de camera de boot niet meer kon filmen? 

 … Ger daarom bij de slagwerkers moest gaan staan? 

 … Nina daardoor op de achterste rij stond? 

 … Ze nu waarschijnlijk doof is omdat Martin achter haar stond? 

 … Kees zijn drum major stok niet te hoog mocht houden voor de opnames? 

 … Hij daarom als een soort majorette al draaiend met de stok voor de Marching Band 
liep? 

 … Marianne zich op de eerste dag in de bus aanbood voor 50 euro per uur? 

 … Koert-Jan de Bruijn (o.a. bekend van GTST) er de tweede dag ook was? 

 … Chantal heel hard riep: “DIE KEN IK!!!” toen ze hem zag? 

 … Marianne wel een beschuitje met hem zou willen eten? 

 … Dit waarschijnlijk geen 50 euro zou hoeven te kosten? 

 … De Marching Band twee ontzettend gezellige dagen heeft gehad in Enkhuizen? 
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