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Editie 20, maart 2012 

  
Tevens uitnodiging voor  
ons voorjaarsconcert op 

 

31 maart 2012 
 

Leerlingenorkest  
Onder leiding van Toon Boks 

 

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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Algemene informatie Het RAZtertje editie 20 

 

Dirigent Leerlingenorkest:    Toon Boks 
Dirigent/instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
Dirigent Concert Band:    Ellen van den Berg 
 

Docenten: Fluit: Mariska Bleidorn 
 Slagwerk: Joop de Ruiter 
 Slagwerk: Jennifer Heins 
 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  
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: 
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: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
http://rotterdamaanzee.hyves.nl/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000832722620
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/RotterdamaanZee
http://picasaweb.google.com/rotterdamaanzee
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 20 
 
Rotterdam aan Zee plays POP, dat is voor het komend voorjaarsconcert het thema. 
Op zich is het spelen van popmuziek voor onze vereniging helemaal niet vreemd. 
Zowel het Leerlingenorkest als de Concert Band spelen altijd al een mix van diverse 
soorten muziek, waaronder ook vaak popmuziek. De Marching Band speelt bijna 
alleen maar popmuziek. 

Bij dit concert doen we er echter nog 
een schepje bovenop. Na de pauze 
kunt u namelijk gaan genieten van 
een non-stop popconcert, gegeven 
door onze eigen Concert Band! 
Momenteel wordt er hard gewerkt 
aan plannen om samen met een DJ  
van de Zadkine Popacademie een 
uniek optreden neer te zetten. 
Hierbij zal de Concert Band ook 
ondersteund worden door Minke 
Renema op toetsen, Chris Pastijn op 
elektrisch gitaar en Ton de Vos op 
basgitaar.  

Een compleet andere opstelling van 
het orkest maakt het plaatje 
compleet en zorgt ervoor dat u een 
unieke ervaring voorgeschoteld zult 
krijgen.  

Momenteel wordt hard gestudeerd 
om u ook weer een mooie muzikale 
ervaring mee te geven. Natuurlijk 
niet alleen door de Concert Band 
want ook het Leerlingenorkest en de 
Marching Band zullen weer hun 
beste beentje voorzetten op deze 
avond. 

Wij hopen dat u met z’n allen naar deze bijzondere avond komt kijken en luisteren. Wilt u 
na afloop nog gezellig napraten of een dansje wagen? Dat kan want onze huis-DJ’s 
Branco, Sjoerd en Jesper zullen voor zorgen passende muziek! 

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 21 is 4 november 2012. 
 

Activiteitenkalender 

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

24 maart 10:00 – 12:30 CB Extra repetitie 

24 maart 16.00 – 18.00 MB Promotiemars HvH 

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

6 april   LLO & CB Geen repetitie i.v.m. Goede Vrijdag 

21 april 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

30 april 09:00 – 12:00  MB Koninginnedag HvH 

4 mei 19:00 – 20:30 CB Dodenherdenking HvH 

19 mei 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

9 juni 18.30 – 20.30 MB Mars/showrepetitie 

16 juni ’s avonds MB Taptoe Krimpen 

30 juni ’s avonds MB Taptoe Ter Heijde aan Zee 

7 juli ‘s avonds  Eindfeest  

10 augustus ’s avonds MB Avondvierdaagse HvH 

25 augustus 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

8/9 september    Kamp 

6 oktober ’s middags CB WFM-festival 

13 oktober 18.30-20.30 MB Marsrepetitie 

26 oktober ’s avonds MB Halloween HvH 

27 oktober ’s avonds MB Halloween Schiedam 

30 oktober 18.30-20.30 MB Marsrepetitie 

3 november overdag MB Concours Schiedam 

10 november 10:00 – 12:30 CB Extra repetitie 

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

22 december 18.30-22.30 MB Mars/showrepetitie 

 

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Heeft hij/zij een hoed of een pet? Een snor? Een bril???? Welk RaZ-lid is dit? 

Deze muzikant is geboren in het jaar dat The Beatles een nr. 1 hit 
hadden met Get Back, de Cats vijf weken lang een nr. 1 hit hadden 
met Why en Neil Armstrong op 20 juli zijn eerste stappen op de 
maan zette. 
 
Naast een muzikale hobby, klust deze persoon graag in huis en 
wroet hij/zij graag in de aarde. Er wordt geluisterd naar alle muziek 
die voorbij komt, alleen heeft klassieke muziek niet echt de 
voorkeur.  
 
Favoriete vakantieactiviteiten zijn veel bewegen en cultuur snuiven. 
Dit lid eet het liefst saté( met veel pindasaus) en de lievelingskleur is 
blauw. Deze persoon verveelt zich niet zo snel, er is namelijk altijd 
wel wat te beleven. Met als motto: Carpe Diem (pluk de dag). 
 
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’: Peet Jansen. 
 

Nieuwe slagwerkdocent 

Sinds februari heeft onze vereniging er een slagwerkdocent bij. Jennifer Heins wilde 
graag bij onze vereniging les komen geven en daarom is in overleg met Joop de 
Ruiter besloten om een aantal leerlingen bij Jennifer onder te brengen. 

Jennifer is geen vreemde voor Rotterdam aan Zee. Zij 
heeft zelf jarenlang bij de Marching Band en Concert 
Band van onze vereniging gespeeld. Vader Michel en 
zus Daphne spelen ook bij Rotterdam aan Zee en zijn 
samen met moeder Tineke actief betrokken bij de 
activiteiten van onze vereniging. 
 
Het bestuur en Joop de Ruiter, van wie Jennifer 
jarenlang zelf slagwerkles heeft gekregen, zijn erg blij 
met deze nieuwe ontwikkeling. Wij hopen dat 
Jennifer en haar leerlingen nog lang onderdeel zullen 
uitmaken van Rotterdam aan Zee! 
 
Meer weten over Jennifer? Lees dan het interview 
met Rody, een van haar leerlingen, op pagina 17!  
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Wij zijn Chantal, Daphne, Daan, Aniek, en Leontien van de BIO commissie. Wat is nou 
de BIO commissie? BIO staat voor Bestuurders In Opleiding. Wij leren hoe het is om 
in een commissie te zitten. Michelle uit de Jeugd- en Activiteitencommissie helpt ons 
daar een handje bij. Wij organiseren uitjes voor de jeugd en denken een beetje mee 
met de activiteiten die de Jeugd- en Activiteitencommissie doet.  
 
Bij de ledenvergadering vorig jaar waren wij (Chantal en Daphne) ook aanwezig. Wij 
vonden dat er te weinig voor de jeugd was, toch vonden wij het wel belangrijk dat de 
jeugd ook iets te zeggen had. Toen hebben we even met Martin overlegd en hebben we 
besloten een commissie op te gaan richten.  
 
Eerst hebben wij toen een paar keer met Tim en Michelle rond de tafel gezeten. 
Uiteindelijk hebben we besloten wie er in de BIO-commissie kwamen. We vergaderen nu 
ongeveer 1 keer in de maand. Het is altijd heel gezellig, maar er wordt ook serieus 
overlegd en we leren er een hoop van.  
 
Pas hebben we ons eerste uitje gehad. Het was erg gezellig. Eerst gingen we een leuke 
vossenjacht doen, daarna hebben we met z’n allen in een pannenkoekenhuisje gegeten. 
Als afsluiting zijn we met z’n allen gaan glow-golfen. We kregen allemaal complimenten 
voor de geslaagde dag! We zijn al weer druk bezig met het organiseren van de volgende 
uitjes, daarover horen jullie later meer. 
 
Chantal Looije & Daphne Heins 
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Druk .....Druk .....Druk 

Bij de Harmonievereniging Rotterdam aan Zee is het niet saai. Nee, het is gewoon 
druk, maar wel gezellig. Een vroeg voorjaarsconcert, een scholenproject, mars en 
show repetities. Dit alles in het kader van deelname aan twee taptoes. 
 
De show heeft het thema Michael Jackson meegekregen. Dit betekent voor de leden in 
korte tijd veel nieuwe muziek instuderen. Dat gebeurt serieus, omdat we inmiddels een 
goede naam hebben hoog te houden. Niet een Marching Band die op een boerenkapel 
lijkt, nee, we willen gewoon goed muziek maken. Ook bij het concert van 31 maart spelen 
we al een groot deel van ons showprogramma. De tijd was te kort om alles goed af te 
maken. 
 
De Marching Band is zich verder aan het ontwikkelen. Sinds kort hebben 5 leden 
promotie gemaakt. Het zijn 2 klarinettisten, 1 tenorsaxofonist en 2 slagwerkers. We doen 
er alles aan om deze jonge muzikanten goed in ons midden op te nemen. Dat is al een 
hele opgave op zich. 
 
Een voor mij heel belangrijke wens is in vervulling gegaan. Onze Marching Band heeft nu 
een echte Drum Major, die bij de buiten optredens de leiding heeft. De eerste 
kennismaking bij de marsrepetitie op 10 maart j.l. was naar mijn mening gewoon goed. 
Zijn naam is Marcel van der Valk, een grote stevige man met een duidelijke stem. Zijn 
leiding kwam goed en prettig over. Ik ben hier heel blij mee. Kees Gelderblom heeft deze 
functie een tijd waargenomen waarvoor veel dank. Maar nu gaat Kees, in samenwerking 
met Marcel, de Michael Jackson show instuderen. In juni is de 1e uitvoering in Krimpen 
aan de Lek. 
 
Maar we zijn er nog niet. Mijn wens is nog steeds dat we in de breedte nog sterker 
worden. Wat we hebben is goed, maar wel kwetsbaar. Joop wil nog steeds meer blazers 
bij de Marching Band. 
 
Mijn motto is: houden wat we hebben, en met veel voeding doorgroeien. 

Joop de Ruiter  
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Toon Boks 
 

Toccata in D Minor  arr. Jan van Kraeydonck        

Can’t get you out of my head      arr. Frank Bernaerts 

Sparkling Youth  Ivo Kouwenhoven 

March of the Toreadors  arr. Johny Ocean 

  

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

Thriller  arr. James Sochinski 

You Raise Me Up  arr. Doug Adams 

Bad  arr. Shane Porter 

Around the Bossa   Jan Schipper 

(door de percussiegroep) 

We are the World    arr. John Higgins 

Billie Jean      arr. Doug Adams 

Transformers     arr. Michael Brown 

 
 
 

Pauze 
 

Vergeet u de tombola niet? 
Voor 1 euro per lot maakt u kans op  

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

 
Jazzimut  Marc Jeanbourquin 

 

Hotel California     arr. Stefan Schwalgin 

 

A Tribute to Michael Jackson  arr. Naohiro Iwai 

 

Rolling in the Deep arr. Stefan Schwalgin 

 

The Loco-Motion    arr. Hideaki Miura 

 

Más Que Nada     arr. Frank Bernaerts 

 

Symphonic Rock    arr. Gilbert Tinner 

 

Macarena      arr. Masata Myokoin 

 

    

 

Uitgangscollecte 

Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Vraag het de docent Het RAZtertje editie 20 
 
Om 19.30 uur stap ik de Hoekstee binnen. Ik heb een afspraak met Rody en zijn 
lerares Jennifer. Rody zal zijn lerares interviewen en ik maak daar weer een verslagje 
van, voor in dit RAZtertje..  
 
Nu heb ik geen idee in welke zaal ze zijn, maar Rody krijgt slagwerkles van Jennifer, dus ik 
hoef eigenlijk alleen maar op het geluid af te gaan. Hoe dichterbij ik kom, hoe duidelijker 

ik ze hoor en ik uiteindelijk herken dat ze 
samen meespelen op Rolling in the Deep van 
Adele. Zachtjes loop ik naar binnen en kan 
nog even meekijken bij een les van een super 
enthousiaste lerares en haar leerling. 
 
Rody heeft in het vuur van zijn spel niet eens 
gemerkt dat ik binnen was gekomen. Ik pak 
mijn kladblokje en pen en vraag Rody naar 
zijn vragen voor Jennifer. Dan krijg ik al een 
compleet interview, vragen en antwoorden 
netjes uitgeschreven op een A4tje in mijn 
handen. Ze hadden eerder in de les al gezellig 
zitten babbelen, zoals ze dat zelf noemden. 
Daar houden wij van bij RAZ....jeugd die van 
aanpakken weet! Rest mij alleen nog een 

leuke foto te maken en zorgen dat dit alles op de computer terecht komt. 
 
Rody: “Wat vind jij zo leuk aan slagwerk?” 
Jennifer: “Het is lekker afwisselend, ritmisch en veel verschillende instrumenten en je kan het 
spelen in alle muziekstijlen.” 
Rody: “Hoe ben je aan slagwerk begonnen?” 
Jennifer: “Ik zag Rotterdam aan Zee lopen en wilde graag meedoen.” 
Rody: “Hoe ben jij zo goed geworden?” 
Jennifer: “Ik ben gewoon normaal begonnen. Later wilde ik er mijn beroep van maken en heb 
auditie gedaan bij het conservatorium en dan moet je dus flink aan de bak!” 
Rody: “Waarom ben je begonnen met les geven?” 
Jennifer: “Ik vind het leuk om mensen te helpen, dus om les te geven en om dingen uit te 
leggen, jullie progressie zien maken, dus de dingen die ik leer over te brengen op jullie. Maar 
vooral omdat ik het leuk vind om muziek te maken.” 
Rody: “Heb je nog andere hobby's?” 
Jennifer: “Ik vind het wel leuk om uit te gaan en verder heeft alles eigenlijk met muziek te 
maken. Eigenlijk zou ik nog wel willen sporten, maar daar heb ik gewoon geen tijd voor.” 
 
Rody en Jennifer, hartstikke bedankt voor dit leuke interview en heel veel plezier verder 
in de lessen! 
 
Sabine Rietkerk 
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Elk RAZtertje leggen wij aan een of meerdere leden een aantal vragen voor. Ditmaal 
vertellen Rosanne Feitsma en Gerard Stolze wat hen bezig houdt. 

Wie ben jij?   
Rosanne Feitsma 

Instrument(en)   
Dwarsfluit 

RaZ-lid vanaf   
2009 

Waar speel je? 
In de Hoekstee bij het Leerlingenorkest 

Leukste muziek van RaZ 
Marching Band muziek 

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Niks ik vind het wel goed zo 

En wat moet zeker blijven?   
Dat alles in de Hoekstee is 

 
 
 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Ik zit op de Driemaster 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Atletiek, hoogspringen en hordelopen 

Favoriet tv-programma   
Ik kijk niet zo vaak tv 

Favoriet boek   
Heb ik niet. Lees verschillende boeken 

Ik wil ooit…   
Op vakantie naar Australië 

Mij kun je wakker maken voor   
Kamp 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Ik zou niet weten wat 
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Wie ben jij?   
Mijn naam is Gerard Stolze, 55 jaar oud en 
gehuwd met Mariël Wismeijer. We hebben twee 
kids, Tim en Jeroen, in de leeftijd van 
respectievelijk 22 en 19 jaar die nog druk bezig 
zijn met hun studie. 
Instrument(en)   
Ik ben begonnen op een Cornet die verstopt zat 
in zo'n oud houten (groen) koffertje maar moest 
al gauw over naar een groter mondstuk en 
maakte de overstap naar de Hoorn. Haalde mijn 
eerste A-examen op dit instrument bij Henk van 
Lijnschooten. Momenteel bespeel ik een 
Euphonium. Deze naam komt oorspronkelijk uit 
het Grieks en betekent 'mooi klinkend', wat 
precies de lading dekt. Uit deze super toeter 
probeer ik de meest mooie klanken te toveren. 
Daarnaast bespeel ik ook nog een Trombone in 
de Big Band Rhythm Harmonies. 

RaZ-lid vanaf   
Volgens de lijst ben ik officieel lid geworden in 1970 maar ben al daarvoor begonnen met 
lessen bij Gert Jansen. Soms verbaas ik me er zelf weleens over om zo lang lid te zijn van 
een vereniging. Dat zegt natuurlijk wel wat over de vereniging. 
Waar speel je? 
In de Concert Band 
Leukste muziek van RaZ 
Geen speciale voorkeur als het maar stukken zijn waar ik lekker kan uithalen op de 
Euphonium. En vooral proberen om de competitie 
aan te gaan met de houtblazers/fluiten op de 
voorste rijen als we hetzelfde spelen  
Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Niets. Het is momenteel een goed draaiende 
vereniging (met dank natuurlijk aan het bestuur, 
de dirigenten/instructeurs en de vele mensen aan 
de zijlijn). Als je iets wil organiseren blijkt dat altijd 
mogelijk te zijn. Dat heb ik ervaren met de 
Commissie Rotterdam Overzee en laatst ook met 
het feestje van 'Ellen 10 jaar.' Wat een inzet en 
saamhorigheid. O ja nou schiet me toch wat te 
binnen: af en toe een mooie concertmars op de 
lessenaar ;-) 
En wat moet zeker blijven? 
Ellen voor zeker nog 10 jaar. 
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Naast RaZ… 
 

Werk/school   
Ik werk bij de grootste 'verzekeraar' van Nederland 
die staat voor de (inter)nationale veiligheid en een 
bijdrage levert aan stabiliteit en vrijheid in de 
wereld. Daar houd ik me indirect bezig met, zoals 
wij dat noemen de 'luchtwaardigheid' van onze 
vliegtuigen, populair gezegd: ze mogen niet uit de 
lucht komen vallen. 
Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Ik speel in Westland Brass, Westland Dagorkest, Big 
Band Rhythm Harmonies en val af en toe in bij KNA 
in Maassluis en soms ben ik 
ook nog weleens een 
avondje thuis waar ik me 

weleens wil toeleggen op het kijken van een mooie film of 
detective.  
Favoriet tv-programma   
Man bijt Hond en alle detectives zoals A Touch of Frost en vooral 
de Zweedse detectives: Beck, Wallander. 
Favoriet boek   
Boeken van Hennink Mankell en Sjöwall & Wahlöö. 
Ik wil ooit…   
Met de hele club nog eens een keertje naar Engeland of Oostenrijk. 

Mij kun je wakker maken voor   
Een lekkere Schotse of Ierse Whisky (maar ben zeker geen alcoholist). 
Wil je verder nog iets kwijt?   
Ik neem mijn petje af voor een vereniging zoals RAZ. Een bloeiende vereniging waar men 
de jeugdopleiding goed in de 'verf' heeft staan met kundige docenten en een 
leerlingenorkest o.l.v. alleskunner Toon Boks (die naam mag best eens genoemd 
worden). Goede dirigenten bij beide afdelingen (CB+MB). Een goed bestuur en veel 
actieve mensen die in allerlei commissies (o.a. JAC) hun bijdrage leveren en.... een 
vereniging met veel sociale cohesie. Wie wil daar nou geen lid van zijn/worden?  
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Veel mensen weten ons al te vinden op internet. Als moderne, actieve vereniging 
proberen we via Hyves, Facebook, Twitter en LinkedIn nog meer mensen in 
aanraking te laten komen met onze mooie vereniging. 

Ook hebben wij inmiddels een vernieuwde website! Hebt u deze nog niet gezien, ga dan 
naar www.rotterdamaanzee.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Vacature muziekinstrumentenbeheer  

Wij zijn op zoek naar één of meerdere personen die het beheer van ons 
instrumentarium op zich willen nemen! 

Wat wordt er verwacht van de instrumentenbeheerder(s): 
- Overzicht bijhouden van welke muziekinstrumenten de vereniging in eigendom 

heeft en waar deze zich bevinden; 
- Het beheren, uitgeven en innemen van muziekinstrumenten voor bijvoorbeeld 

nieuwe leden of bij opzeggingen; 
- Aanspreekpunt voor leden voor onderhoud of reparaties aan instrumenten. In 

overleg met het bestuur zoeken naar oplossingen hiervoor. 
 
Wil je helpen of meer hierover weten? Neem dan contact op met het bestuur!  

  

http://www.rotterdamaanzee.nl/
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Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:   
 
Paasweekeinde 
vrijdag 6 april tot en met maandag 9 april 
 
Meivakantie 
maandag 30 april tot en met zondag 20 mei 
 
Hemelvaartvakantie 
donderdag 2 juni tot en met vrijdag 3 juni 
 
Pinksteren 
maandag 28 mei 
 
Zomervakantie 
maandag 9 juli tot en met zondag 12 augustus  
 

Onze sponsors   Het RAZtertje editie 18 

Mede dankzij de steun van onderstaande sponsors kunnen wij de vereniging 
draaiende houden. Wij zijn hen daarvoor erg dankbaar!
 
Bliek Schilders 

B. van der Ende Verzekeringen 

Business Club Hoek van Holland 

Cafetaria Willempie 

Deelgemeente Hoek van Holland  

De Stijlbrigade 

De Tuinen Concurrent 

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 

Restaurant Gentile 

Stena Line 

Stichting Bevordering van Volkskracht 

Stichting Loswal “De Bonnen” 

Strandclub ff-Tijd 

Taxi Rooney 

The Read Shop 

Van Reenen Schoenen  

Van Rijn Groep 

Van Spronsen TV-Radio-Elektra 

V.O.F. van der Knaap-Overkleeft 

VriendenLoterij 

VSB Fonds 

Woningbouwvereniging Hoek van Holland
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Alles heeft een ritme 
 
‘Wie van jullie speelt een instrument?’ vraagt 
de coach aan de kant. Het is 
zaterdagochtend en ik zit met mijn kersverse 
roeiteam in een boot op de Schie tussen 
Delft en Den Haag. ‘Een instrument, hoezo?’ 
vraag ik me af. Maar dan begint de coach al 
uit te leggen dat de hele roeibeweging (het 
bankje oprijden, riemen in het water, 
uittrappen, riemen weer uit het water – en 
dan nog allerlei juiste bewegingen met 
armen, rug en benen) vloeiend moet gaan. 
Je kunt erbij tellen, maar mensen die een 
instrument bespelen pakken het ritme vaak 
sneller op; kunnen dit gemakkelijker 
aanvoelen. Ik en m’n teamgenoten doen ons 
best om dit ritme te pakken te krijgen, maar 
dan blijkt ook nog samenwerking belangrijk: 
als ieder z’n eigen ritme roeit, gaan we nog 
niet snel genoeg vooruit en dat is wel de 
bedoeling. In april is namelijk onze eerste 
wedstrijd en die zouden we maar al te graag 
winnen. Oké, samenspel en een ritme, we 
lijken wel een orkestje op het water. Nu de 
(blad)muziek nog. 
Die middag rij ik naar Rotterdam-Airport om 
m’n familie op te halen na een heerlijke 
wintersportweek. Ik ben iets te vroeg en heb 
zo de tijd om op het panorama-dek te kijken 
naar het vliegveldgebeuren. Het lijkt een 
chaos: bussen rijden af en aan, mensen 
lopen met koffers en weer andere mensen 
arriveren en zwaaien enthousiast naar hun 
ontvangstcomité. Maar als je iets langer kijkt, 
ontdek je ook hierin een ritme: in de verte 
komt een vliegtuig aan dat straks moet 
landen, intussen maakt een ander vliegtuig 
plaats, zodat ook de nieuwe passagiers weer 
rustig kunnen uitstappen, etc. Het één volgt 
het ander op, alles in een vloeiende 
beweging.  
’s Avonds hebben we met de Marching Band 
een showrepetitie. Ik praat wat met Joop 
over ‘die goeie ouwe tijd’ en de moderne 
apparatuur van nu. Ooit had Joop een 
bijbaantje als bezorgjongen. Hij moest dan ’s 
ochtends vroeg berichten ophalen en deze 

bezorgen bij 
de juiste 
ontvangers. 
Niks geen e-
mail of sms, 
nee de 
berichten 
kwamen 
binnen via 
de ‘telex’. Joops ogen glinsteren als hij mij 
kan uitleggen wat dit voor apparaat is. Hij 
vertelt over een machine die de hele dag 
hard stond te ratelen ‘rikketikketiktiktik’ en 
waaruit dan berichten tevoorschijn kwamen. 
‘Een ouderwetse fax?’ vraag ik Joop. Hij geeft 
me niet helemaal gelijk en vertelt er nog 
meer over. Dan gaan mijn gedachten uit 
naar zo’n ruimte waarin allemaal van die 
telex-apparaten aan het werk zijn. Wat een 
herrie moet dat geweest zijn! Maar voor 
iemand als Joop waarschijnlijk een 
vertrouwd geluid, een ritme, wat nu allerlei 
jeugdherinneringen op zou halen.  
De repetitie gaat beginnen. Martin stopt me 
snel een stukje bladmuziek toe. Het is een 
liedje dat bijna 30 jaar geleden op het 
Songfestival gezongen is en wij nu zullen 
spelen bij ons scholenproject. Een paar 
muzikanten beginnen al iets te spelen. Het 
klinkt vrolijk, helemaal niet zo ouderwets als 
het youtube-filmpje, waar ik stiekem een 
beetje om moest lachen. Denk de suffe 
jurken en de jaren ’80 zangeressen weg en je 
houdt een leuk stuk over: een blije melodie 
en een lekker ritme. Dan kijk ik naar de titel 
die boven het muziekstuk prijkt: ‘Alles heeft 
een ritme’. ‘Het is waar!’ denk ik, alles heeft 
een ritme. Ga maar eens na wat je op een 
dag doet en hoeveel ritme erin zit. Als in 
alles een ritme zit, zit ook in alles muziek. Een 
positieve gedachte zou ik zo zeggen. 
Konden we dat het kabinet maar vertellen, 
voordat ze alle orkesten van Nederland 
wegbezuinigd hebben! 

 
Marina
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