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Editie 21, november 2012 

  
Tevens uitnodiging voor  

ons najaarsconcert op 
 

24 november 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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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 
       p/a Mercatorweg 25 
       3151 CJ 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 06-52718523 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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Het najaar is altijd een periode die bol staat van muzikale activiteiten bij Rotterdam 
aan Zee. Naast de wekelijkse (en extra) repetities zijn de leden druk geweest met 
marsrepetities, optreden Furieade Maassluis, het Westlandfestival, optredens voor 
Halloween en het concours in Schiedam. 

Binnenkort volgen alweer snel diverse optredens voor Sinterklaas, het najaarsconcert, 
een concert samen met Euterpe in Maasland, Carols aan de Maas in Rotterdam en 
medewerking aan de kerstdienst van de Protestantse gemeente in Hoek van Holland. 
Plus hier en daar nog een extra repetitie en een marsrepetitie! 

Over een heel jaar verzorgen wij ongeveer 40!! optredens. Als u weet dat zo’n 15 
muzikanten bij onze vereniging zowel in de Marching Band als de Concert Band spelen, 
dan kunt u zich wel voorstellen wat een aanslag Rotterdam aan Zee op hun agenda doet. 
Toch komen de leden trouw naar de wekelijkse repetities en zijn we bij de optredens 
over het algemeen ook goed bezet. Er wordt hard gewerkt aan het zo mooi mogelijk 
samen muziek maken, waarbij de Marching Band ook nog eens hard werkt aan de mars 
vaardigheid en het instuderen van een taptoeshow. 

Dit alles is alleen maar mogelijk als er een goede sfeer heerst binnen de vereniging. We 
hebben een gezellige club mensen bij elkaar die lol hebben in hun hobby en graag een 
goed resultaat willen neerzetten. Dat we hierin succesvol zijn blijkt wel weer uit de mooie 
cijfers van de Concert Band op het Westlandfestival en de Marching Band op Concours 
Schiedam. 

De komende weken gaan we nog even hard aan de slag met z’n allen en dan kunnen we 
na november weer wat op adem komen. Maar voor het zover is gaan we eerst nog een 
mooie concertavond geven op 24 november in De Hoekstee. Zoals gebruikelijk zullen het 
Leerlingenorkest, de Marching Band en de Concert Band weer een mooi programma ten 
gehore brengen. U kunt onder andere gaan luisteren naar de muziek die is uitgevoerd op 
het Westlandfestival en Concours Schiedam. Daarnaast nog veel meer mooie muziek, 
zeker weer de moeite waard om deze avond mee te maken!  

Hierbij wil ik alle ouders, broers, zussen, opa’s, oma’s, overige familie, vrienden en 
kennissen uitnodigen om deze avond bij te wonen. Als u zorgt voor een volle zaal, dan 
zorgen wij voor de muzikale ingrediënten en wordt het weer een fantastische avond! 

Graag tot ziens op 24 november 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 
 
Heb je een leuke bijdrage voor de volgende editie van het RAZtertje? Stuur het dan naar 
raztertje@rotterdamaanzee.nl. Sluitingsdatum voor editie 22 is 31 maart 2013. 
 

Activiteitenkalender 

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

10 november 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

17 november 12.15 – 15.00 MB Intocht Sinterklaas HvH 

18 november 14.00 – 17.00 CB Concert met Euterpe in Maasland 

24 november    Theorie-examen leerlingen 

24 november 20.00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

25 november 11.00 – 15.00 MB Sinterklaasoptreden Schiedam 

8 december    Praktijkexamen leerlingen 

8 december 16.30 – 23.00 CB Carols aan de Maas Rotterdam 

22 december 18.30 – 22.30 MB Marsrepetitie 

24 december 21.00 – 23.30 CB Kerstviering Protestantste Kerk HvH 

28 december   LLO/CB Geen repetitie 

5 januari 19.30 – 22.00 CB Nieuwjaarsconcert Hoekstee 

10 februari 09.00 – 21.00 MB Baasrode (België) 

16 maart    Muziekdag Hoek van Holland 

20 april 20.00 LLO, MB & CB Voorjaarsconcert in De Hoekstee 

30 april 09.00 – 12.00 MB Koninginnedag HvH 

4 mei 19.30 CB Dodenherdenking HvH 

30 november 20.00 LLO, MB & CB Najaarsconcert in De Hoekstee 

 

  

mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
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Na maanden van hard repeteren was het op zaterdag 3 november dan zover: 
Marching Band Rotterdam aan Zee uit Hoek van Holland nam deel aan de ‘Marching 
en Music Contest’ in Schiedam. 
 
Na de afgelopen twee jaar een mooie eerste prijs behaald te hebben werd dit jaar 
besloten om weer deel te nemen en daarom is er sinds de zomervakantie hard gewerkt 
aan de vier te spelen werken. Met veel precisie werd gelet op dynamiek, het spelen van 
accentjes en zuiverheid. Ook de mars discipline werd nog verder verbeterd en op de 
generale repetitie werden de laatste puntjes op de i gezet. Dit alles onder leiding van 
Marcel van der Valk, die sinds juni verantwoordelijk is voor het instuderen van de 
exercitie en ook de vaste drum major van de Marching Band is. 
 
Marching Band Rotterdam aan Zee was die zaterdagochtend als 14e deelnemer aan de 
beurt. Na de ervaring van de vorige twee concoursen wisten de meeste bandleden wat 
hen te wachten stond. Toch konden de muzikanten niet ontkennen dat het toch weer 
spannend was, op het laatste moment kregen sommigen tot wat trillende handen en 
knikkende knieën. De opmars werd gedaan met ‘Beat It’, een nummer wat krachtig 
begint en gelijk resulteerde in enthousiaste reacties in het publiek. Hierna was het tijd 
voor de twee stukken die door de jury beoordeeld zouden worden. Allereerst werd 
stilstaand ‘I Have a Dream / Mamma Mia’ gespeeld. Hierbij werd flink uitgepakt met 
basgitaar en uitgebreid slagwerk zoals xylofoon, gong en concert bass drum. Vervolgens 
werd marcherend ‘Winner’ uitgevoerd. Met ‘Billie Jean’ verliet de Marching Band het 
wedstrijdterrein. De juryleden schreven hun commentaar niet alleen op, maar spraken 
het ook in. Naast diverse punten voor verbetering mocht de band ook complimenten in 
ontvangst nemen van de jury. 
 
Na het optreden was het wachten op de prijsuitreiking. Alle deelnemers presenteerden 
zich opnieuw en toen kwam het resultaat: de Hoekse Marching Band behaalde 81,98 
punten en daarmee weer een 1e prijs. Toch weer een verbetering van het resultaat ten 
opzichte van vorig jaar, maar helaas niet genoeg voor promotie naar de tweede divisie. 
Desondanks zijn de leden trots op het behaalde resultaat en konden na afloop van het 
optreden diverse complimenten in ontvangst genomen worden van het publiek. 
 
’s Avonds werd er bij een van de leden thuis een feestje gehouden om het mooie 
resultaat te vieren en de filmpjes van het optreden te bekijken. Marching Band 
Rotterdam aan Zee kan weer met trots terugkijken op een geslaagde dag!  
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Missie 

In februari 2010 begon de Marching Band aan een missie. Deze was een aantal nieuwe 
leden inpassen in de band en gaan deelnemen aan een Concours om daardoor een 
startbewijs te bemachtigen voor deelname aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade 
in 2013.  
 
Voor mij persoonlijk een ultieme wens. Het lijkt er op dat deze missie niet gaat slagen. We 
hebben nu 3x deelgenomen aan het Concours in Schiedam. Steeds behalen wij rond de 
82 punten. Om te promoveren naar een hogere divisie zijn 86 punten nodig. Zo had ik 
gehoopt dat we minimaal de 2e, maar mogelijk zelfs de 1e divisie zouden halen. Het 
steeds wisselende jury team vindt dat onze Marching Band niet meer verdient dan 82 
punten. Hopelijk gaat het WMC ons toch een startbewijs gunnen. Driemaal een 1e prijs is 
toch een prestatie.  
 
Sommige leden zouden kunnen denken waarvoor al die moeite. Mijn uitleg is het 
volgende. Door al die moeite zijn we veel beter geworden. Al blijkt dat niet uit de punten. 
Iedereen kan zien dat de Marching Band veel beter is gaan marcheren dan in 2010. 
Iedereen kan horen dat de Marching Band veel beter muziek maakt. En het aller 
belangrijkste is, dat we in een hele goede sfeer steeds met elkaar bezig zijn. Het is en blijft 
in eerste instantie een hobby die we zo goed mogelijk trachten uit te voeren. Dat bleek 
zaterdagavond na het Concours. Bij de familie Truren met een bijna complete Marching 
Band op visite om deze 1e prijs in gezelligheid te vieren. Filmpjes kijken en luisteren naar 
de muziek. 
 
Bij het lezen van de juryrapporten blijkt dat zij het onderling ook niet eens zijn. De een 
vind de inzet van I Have A Dream goed en gelijk, en het andere jurylid vond de inzet 
ongelijk. Je vraagt je dan af, wie heeft er gelijk. Ik denk dat ik het weet. De inzet was 
inderdaad niet helemaal gelijk. We wisten ook dat dit onderdeel erg moeilijk zou worden. 
 
Ik was zaterdag weer een trotse man die kippenvel kreeg bij het inspelen. Er stond een 
mooi korps waar we allemaal trots op kunnen zijn. Ik wil het succes graag delen met 
Martin, Jennifer en Marcel. Mede door hun grote inzet en passie hebben we dit bereikt. 
Verder wil ik alle mensen bedanken voor hun ondersteuning bij het neerzetten van de 
instrumenten. Zonder deze medewerking lukt het ook niet. Tenslotte bedank ik de 
supporters die met spandoeken de band ondersteunden. 
 
Joop de Ruiter 
Dirigent  - Instructeur 
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Toon Boks 
 

Sparkling Youth  Ivo Kouwenhoven 

Pizza       Peter Kleine Schaars 

Cheeseburger  Peter Kleine Schaars 

And there will be Peace  Ivo Kouwenhoven 

  

Marching Band o.l.v. Joop de Ruiter 
 

Beat It  arr. Ralph Ford 

I have a Dream / Mamma Mia  arr. Michael Brown & Will Rap 

Winner  arr. Ralph Ford 

Billie Jean      arr. Doug Adams 

Animal       arr. Doug Adams 

Jai Ho       arr. Michael Brown & Will Rap 

 
 
 
 
 
 

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 
 

 
Celebration Countdown  Jan Ceulemans 

 

Rainbow Warrior    Kees Vlak 

 

Tangled Medley     arr. Takashi Hoshide 

 

Adiemus Karl Jenkins 

arr. Steven Walker 

 

Songs of the Wizz    Quincy Jones/Charlie Smalls 

        arr. Peter Kleine Schaars 

 

Deep Purple Medley    arr. Toshihiko Sahashi 

 

Stadium Fever     arr. Thomas Doss 

 

    

 

Uitgangscollecte 
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Elk RAZtertje leggen wij aan een of meerdere leden een aantal vragen voor. Ditmaal 
vertellen Denise van der Zwan en Kevin Vervloet wat hen bezig houdt. 

Wie ben jij?   
Denise 

Instrument(en)   
Bij RAZ klarinet, daarnaast saxofoon, piano en gitaar 

RaZ-lid vanaf   
2010 

Waar speel je? 
Concert Band 

Leukste muziek van RaZ 
Adiemus, Candyman, Kraftwerk, Kyrill, Lord Tullamore  

Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Ik zou bij de Concert Band graag meer concertwerken willen spelen 

En wat moet zeker blijven?   
Candyman 

 
 
 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Beiden 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Zingen, piano spelen, uitgaan, film kijken, lezen 

Favoriet tv-programma   
Ik kijk geen tv 

Favoriet boek   
Matthijs Kleijn - Vita, Stieg Larsson - Millennium-
trilogie en Harry Potter  

Ik wil ooit…   
Weer een muziekopleiding volgen 

Mij kun je wakker maken voor   
Een voorstelling van Miss Saigon 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Nee 
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Wie ben jij?   
Kevin Vervloet 
Instrument(en)   
Trompet 

RaZ-lid vanaf   
Juni 2012 
Waar speel je? 
Marching band / Concert Band 
Leukste muziek van RaZ 
Billie Jean en Celebration 
Wat zou je willen veranderen aan RaZ? 
Allemaal de zelfde schoenen aan met Marching Band optredens, staat denk veel strakker. 
En wat moet zeker blijven? 
De eenheid/sfeer van de groep en de sterke banden onderling! 

Naast RaZ…  
Werk/school   
Ik ben al ruim een jaar kraanmachinist bij de firma 
Blansjaar in Wateringen, hier zit ik op een 40-tons 
telekraan. Het werk bevalt me prima geen dag is het 
zelfde! Veder zat ik een dag per week op school deze 
opleiding hoop ik in januari af te ronden. 

Ook ben ik bezig met het groot rijbewijs C dan mag ik zelf 
met de kraan op stap, nu word ik nog iedere dag weg 
gebracht.... 

Favoriet tijdverdrijf (naast RaZ)   
Verder vind ik alles wat met het openbaar vervoer te 
maken heeft leuk. Zo ken ik ook veel buschauffeurs waar 
ik dan regelmatig een blokje om mee maak! Zo ook laatst 
met een groepje van RAZ was super gezellig! 

Ook maak ik nog foto's voor de nieuwssite 
westlanders.nu en ben ik dus vaak bij incidenten in s-
Gravenzande en omgeving. 

Favoriet tv-programma   
Blik op de weg/weg misbruikers enz... 

Favoriet boek   
Heb ik niet echt  

Ik wil ooit…   
Verder groeien op een grotere kraan en eens vliegen op vakantie 

Mij kun je wakker maken voor   
Van alles als het maar belangrijk is 

Wil je verder nog iets kwijt?   
Rotterdam aan Zee is een leuke vereniging waar je je gelijk thuis bij voelt en is echt een 
uitdaging zoals de concoursen en de muziek bij de Concert Band.  
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Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de 
volgende data aan:   

Sinterklaas woensdag 5 december 

Kerstvakantie maandag 24 december tot en met zondag 6 januari 

Voorjaarsvakantie maandag 25 februari tot en met zondag 3 maart 

Paasweekeinde vrijdag 29 maart tot en met maandag 1 april 

Mei+Hemelvaartsvakantie maandag 29 april tot en met zondag 12 mei 

Pinksteren maandag 20 mei 

Zomervakantie maandag 22 juli tot en met zondag 1 september 

 

 

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 

Vvalo Valstar * Lorente Kasverwarming 

Woningbouwvereniging Hoek van Holland
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