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Tevens uitnodiging voor  

ons najaarsconcert op 
 

30 november 2013 
 

Leerlingenorkest  
Onder leiding van Toon Boks 

 

Marching Band 
Onder leiding van Martin Aalbregt 

 

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 23  

 
Dirigent Leerlingenorkest:    Toon Boks 
Dirigent Marching Band:    Martin Aalbregt 
Dirigent Concert Band:     Ellen van den Berg 
 
Docenten: Fluit: Mariska Bleidorn 
 Slagwerk: Jennifer Heins 
 Slagwerk: Robert van den Bosch 
 Klarinet/saxofoon: Heiko Geerts 
 
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:    marchingbandraz@outlook.com   
 
 
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.
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mailto:leerlingenorkest@rotterdamaanzee.nl
http://www.rotterdamaanzee.nl/
mailto:info@rotterdamaanzee.nl
mailto:raztertje@rotterdamaanzee.nl
mailto:cb.presentie@rotterdamaanzee.nl
mailto:marchingbandraz@outlook.com
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://www.facebook.com/profile.php?id=100000832722620
http://twitter.com/
http://www.youtube.com/RotterdamaanZee
http://picasaweb.google.com/rotterdamaanzee
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1e prijs Concert Band Westlandfestival Het RAZtertje editie 23 

 
Op zaterdag 12 oktober werd in De Leuningjes te Poeldijk het jaarlijks terugkerende 
Westlandfestival voor orkesten gehouden. De Concert Band was ook weer van de 
partij en had zoals gebruikelijk weer een repertoire ingestudeerd waarmee het 
orkest zich duidelijk onderscheidde van de overige deelnemende verenigingen. De 
muziekkeuze en de manier waarop dit uitgevoerd werd, leverde de Hoekse 
vereniging voor het eerst in haar bestaan een eerste prijs op in de middenklasse, 
waarmee het orkest alle overige zes orkesten in de middenklasse achter zich liet! 
 
Het optreden van de Concert Band werd gestart met “Skyfall”, bekend van de 
gelijknamige James Bond film. Hiermee werd de toon gezet voor een indrukwekkend 
optreden waarbij het orkest als eerste te beoordelen werk “Pilatus, Mountain of Dragons” 
ten gehore bracht, met prachtige solistische lijnen  in de altsaxofoon, dwarsfluit, hobo en 
hoorn. Hierna werd vervolgd met het sfeervolle maar ook spannende Arabian Dances, 
waarbij vooral de fantastische slagwerksectie zorgde voor een stevig ritmische groove, 
met onder andere typische Arabische percussie-instrumenten. Het werd een vertolking 
die stond als een huis en na afloop van het optreden kwamen al de eerste enthousiaste 
reacties los uit de zaal. 
 
Toen aan het eind van de middag de tussenstand van de middenklasse bekend gemaakt 
werd, bleken de Hoekse muzikanten tot hun grote verrassing met 8,75 punten op dat 
moment het hoogste aantal punten te hebben gehaald! Groot was natuurlijk de vreugde 
want dit betekende in ieder geval al een tweede plaats in de middenklasse, een prestatie 
die nog niet eerder was neergezet. ’s Avonds werd het programma vervolgd met nog één 
orkest uit de middenklasse, nl. Maaslandse Harmonie, gevolgd door nog drie orkesten uit 
de topklasse, waaronder Honsels Harmonie. 
 
Aan het eind van de avond werden de resultaten van het avondprogramma bekend 
gemaakt. Tot een ieders grote verrassing kregen niet alleen Maaslandse Harmonie, maar 
ook twee orkesten uit de topklasse minder punten dan de Concert Band van Rotterdam 
aan Zee. Alleen Honsels Harmonie haalde met een fantastische vertolking van The Lord 
of the Rings 9,16 punten en eindigde daarmee bovenaan de lijst. Met als resultaat dat, 
voor het eerst in haar bestaan, de Hoekse vereniging niet alleen de eerste prijs haalde in 
de middenklasse, maar ook nog eens de 2e plaats van het gehele Westlandfestival! En dat 
terwijl het orkest vier jaar geleden nog voor het laatst deelnam in de basisklasse… 
 
Dirigente Ellen van den Berg en de muzikanten zijn natuurlijk dolgelukkig met dit 
fantastische resultaat. “Voor Rotterdam aan Zee is dit nogmaals de bevestiging dat de 
koers die een aantal jaren geleden is ingezet, succes oogst. De inspirerende leiding van 
Ellen van den Berg, een modern, publieksvriendelijk repertoire wat ook nog eens de 
nodige uitdaging biedt voor de orkestleden en een gedegen leerlingenopleiding die vijf 
jaar geleden gestart werd, hebben hieraan bijgedragen. Deze fantastische prestatie geeft 
onze vereniging een extra duwtje in de goede richting en we zien dan ook de toekomst 
met veel vertrouwen tegemoet!”, aldus een trotste voorzitter Martin Aalbregt. 
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 23 
 
Nog even en dan is het jaar 2013 alweer voorbij. Een jaar waarin we met Rotterdam 
aan Zee weer vele mooie momenten hebben mogen beleven. Een prachtig 
voorjaarsconcert met thema Latin, een super geslaagd kamp, een eerste prijs voor 
de Concert Band op het Westlandfestival in de middenklasse en een mooi resultaat 
voor de Marching Band op het concours in Schiedam. 
 
2013 is ook het jaar waarin Joop de Ruiter is gestopt als dirigent van de Marching Band 
en als docent van de slagwerkleerlingen bij Rotterdam aan Zee. Joop is echter niet uit 
beeld en nog steeds betrokken bij de Marching Band. Voor de slagwerklessen hebben we 
een waardige opvolger gevonden in de persoon van Robert van den Bosch. Verder in dit 
RAZtertje kunt u meer lezen over deze nieuwe aanwinst. Ondergetekende heeft het 
dirigeerstokje van de Marching Band van Joop overgenomen en sinds de vakantie zijn we 
met de nieuwe opzet van start gegaan. Het was even spannend maar uiteindelijk hebben 
we denk ik op een goede manier Joop z’n activiteiten overgenomen en werken we verder 
aan de koers die Joop in zijn jaren bij Rotterdam aan Zee heeft uitgestippeld. 
 
Het komende jaar zal ook weer een druk jaar worden voor de vereniging. In het eerste 
kwartaal gaan we weer op bezoek bij de Hoekse basisscholen om nieuwe leerlingen te 
werven. We hopen op deze manier weer nieuwe kinderen te kunnen enthousiasmeren 
om bij Rotterdam aan Zee te komen spelen! Verder staan de gebruikelijke concerten en 
Marching Band optredens voor derden in de planning. Momenteel word onderzocht of er 
een taptoe gehouden kan worden in het kader van de festiviteiten rondom 150-100 jaar 
Hoek van Holland en  zijn we met onze muzikale vrienden in Harwich in gesprek of we 
het komende jaar weer een bezoek kunnen gaan brengen in Harwich met de hele 
vereniging. 
 
Al met al belooft ook 2014 weer een mooi muzikaal en gezellig jaar te gaan worden voor 
onze vereniging. Uiteindelijk is dat de kracht van onze vereniging: naast het blijven 
werken aan het zo mooi mogelijk muziek maken met z’n allen is er ook tijd voor 
gezelligheid! 
 
Maar eerst is het natuurlijk nog tijd voor ons najaarsconcert. Een avond gevuld met 
mooie muziek van onze drie orkesten. Ik hoop u weer te mogen begroeten, u bent van 
harte welkom! 
 
Met muzikale groet,  
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Van de Redactie  Het RAZtertje editie 23 
 
Nadat ik samen met Jolanda de vorige keer gastredactrice van het RaZtertje was, vroeg 
Martin mij om dit keer de echte redactrice te zijn. Natuurlijk wilde ik dat doen!  
 
Naast leesvermaak is dit boekje ook een uitnodiging voor ons concert op 30 november, 
waar wij flink voor geoefend hebben. En het mooie is dat u helemaal geen kaartje hoeft 
te kopen! In de pauze is er een tombola waar u lootjes voor kunt kopen en leuke prijzen 
kunt winnen. Aan het eind van de avond staan leden met petten bij de deur, waar u een 
donatie kunt doen. U mag dus zelf bepalen wat u het concert waard vond. Goede deal 
toch? In het midden van dit boekje vindt u het programma voor de avond.  Ik denk niet 
dat het nodig is, maar mocht u de avond een beetje magertjes vinden kunt u altijd de 
puzzel in dit boekje maken.  
 
Ik wens u heel veel leesplezier en ik hoop voor u te mogen spelen op het concert! 
 
Martine Niks 
Redactrice 
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Naast de wekelijkse repetities hebben het Leerlingenorkest, de Marching Band en 
Concert Band de volgende activiteiten op het programma staan: 
 

 

23 november 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

30 november 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Najaarsconcert in LCC De Hoekstee 

6 december 16.30 – 18.00 MB Uittocht Sinterklaas HvH 

13 december 18.15 – 21.30 MB Lampionnenoptocht ‘s-Gravenzande 

14 december 18.30 – 20.30 MB Marsrepetitie 

24 december 21.00 – 23.30 CB Kerstnachtdienst 

2014 

3 januari 18.45 – 20.00 LLO, MB, CB Nieuwjaarsborrel 

11 januari 20.00 – 22.30 CB Nieuwjaarsconcert LCC De Hoekstee 

6 juni 18.00 – 22.00 MB Avond4daagse Bleiswijk 

Medio maart/april 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Voorjaarsconcert 

29 november 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Najaarsconcert 
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Per 1 september is er een nieuwe slagwerkdocent werkzaam bij 
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee in Hoek van Holland. Robert van den Bosch 
(Rijnsburg, 1990) begon op 7-jarige leeftijd met tamboerlessen bij Show and 
Marching Band Floraband te Rijnsburg. 
 

Tijdens zijn havo-opleiding volgde hij 
de vooropleiding klassiek slagwerk 
aan het Koninklijk Conservatorium te 
Den Haag en vanaf september 2007 
tot 2011 studeerde hij bachelor 
klassiek slagwerk aan het Koninklijk 
Conservatorium. In 2011 is hij 
afgestudeerd als uitvoerend en 
docerend (minor educatie) musicus. In 
2008, 2009 en 2010 speelde Robert in 
het Nationaal Jeugd orkest (NJO) en 
heeft hij meegespeeld met diverse 
NJO- ensembles. In de jaren 2011, 
2012 en 2013 speelde hij mee met het 
European Youth Orchestra (EUYO). 
 
Robert is al werkzaam als 
slagwerkinstructeur bij Show and 
Marching Band Floraband te Rijnsburg 
en de Marching and Cycling Band HHK 
te Haarlem. Bij Rotterdam aan Zee is 
Robert samen met Jennifer Heins 
verantwoordelijk voor de opleiding 
van alle slagwerkleerlingen. De 
leerlingen krijgen een complete slagwerkopleiding waarbij drums, percussie en gestemd 
slagwerk aan bod komen. Jennifer Heins leidt ook wekelijks de repetities van de 
percussiegroep van de Marching Band en Robert zal bij afwezigheid van Jennifer ook 
deze repetities voor zijn rekening nemen. 
 
Martin Aalbregt, voorzitter van Rotterdam aan Zee, geeft aan blij te zijn met Robert als 
nieuwe slagwerkdocent: "Het afscheid van Joop de Ruiter als dirigent/instructeur/docent 
bij Rotterdam aan Zee gaf het bestuur de niet eenvoudige taak om een geschikte 
opvolger te vinden. Met Robert hebben we iemand in huis gehaald die zelf als jonge 
jongen begonnen is bij de Floraband en weet hoe het verenigingsleven in elkaar steekt. 
Verder is het belangrijk dat er een klik is tussen de leerlingen en docent en natuurlijk 
moet er goed les gegeven worden. De eerste lessen zijn inmiddels achter de rug en van 
zowel Robert als zijn leerlingen heb ik enthousiaste reacties gehoord. Ik kijk daarom met 
veel vertrouwen uit naar de toekomst en ben er trots op dat we met Jennifer Heins en 
Robert van den Bosch een uitstekend instructieteam in huis hebben." 
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Opening door voorzitter Martin Aalbregt 
 

Leerlingenorkest o.l.v. Toon Boks 
 

March of the Toreadors       arr. Jan van Kraeydonck 

Renaissance Festival       arr. James Curnow 

It’s a Swing Thing!  Oliver Mann 

Rock About  Frede Gines 

  

Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Dynamite  arr. Tom Wallace & T. McCutchen 

Rolling in the Deep arr. Michael Brown & Will Rap 

Skyfall  arr. Jay Bocook & O. Carmenates 

‘s-Gravensamba Michel Ponsioen 

I want You Back arr. Michael Sweeney 

Born This Way 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 
 

 
Exultate   Naoya Wada 

Pilatus – Mountain of Dragons Steven Reineke 

Arabian Dances Brian Balmages 

One Moment in Time arr. Frank Bernaerts 

Songs of the Wizz arr. Peter Kleine Schaars 

Skyfall     arr. Jay Bocook 

Bessarabyanke arr. Sjaak van der Reijden 

   

 

Uitgangscollecte 
Na afloop van het concert houden wij een 
uitgangscollecte. Wij hopen op uw steun!
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Concours 2013 Het RAZtertje editie 23 
 

Na maandenlang marsrepetities en gewone repetities was het op twee november 
eindelijk zover, het concours. Om 8.15 uur verzamelde iedereen zich bij de Hoekstee. 
Eenmaal aangekomen in Schiedam was de spanning voelbaar. Even was er stress toen 
Marcel uit zijn broek was gescheurd, maar na het vinden van een EHBO doos met wat 
pleisters kon de broek vakkundig dichtgeplakt worden. Nadat de instrumenten uitgepakt 
waren gingen we per bus naar de Margriethal, waar het concours plaats zou vinden.  
 

Bij binnenkomst zagen we daar ineens Joop staan, de oude dirigent van de Marching 
Band. Na even een praatje met hem te hebben gemaakt, werd er in een zaaltje 
ingespeeld. Joop gaf nog een bemoedigend praatje en daarna moesten we toch echt 
naar de zaal waar het allemaal plaats zou vinden.  
 

Ik weet zeker dat iedereen zenuwachtig was. Als ik maar op tijd stil sta na het 
marcherende nummer, als ik alle noten maar goed speel, als ik maar in de maat loop, als 
ik maar gericht loop, en nog veel meer. Marcherend muziek spelen is lastiger dan het 
eruit ziet.  
 

We kwamen op met ‘Rolling in the Deep’ van Adele. Daarna speelden we stilstaand 
‘Skyfall’, ook een nummer van Adele. Marcherend speelden we ‘I want you back’ van The 
Jackson 5 om daarna het veld te verlaten met ‘Born this way’ van Lady Gaga. We hadden 
een goed gevoel over ons optreden, nu konden we niets meer doen dan wachten op de 
score van de jury.  
 
Na afloop van ons optreden kregen we lovende kritieken van het publiek. Om 13.00 uur 
was het zover, de prijsuitreiking. Rotterdam aan Zee had een mooie score van 81 punten. 
Iets minder dan we hadden gehoopt, maar we hebben lekker gespeeld en een leuke dag 
gehad. 
 

Graag wil ik Marcel bedanken, de beste tamboer-maitre die een Marching Band zich kan 
wensen, Martin voor het perfectioneren van onze muzikale kunsten, Joop voor zijn 
bemoedigende woorden en alle vrijwilligers voor het goed laten verlopen van de dag.   
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Ik was 8 jaar toen mijn moeder mij bij zich riep en zei: ”Martine, de blokfluitlessen op 
school zijn afgelopen, je mag nu een echt instrument kiezen.” Ik wist meteen wat ik wilde 
spelen; harp. Maar dat was volgens mijn moeder te duur en de lessen waren te ver weg. 
Na even nadenken besloot ik dan te kiezen voor een drumstel. Maar ook dat vond mijn 
moeder geen goed idee. We moesten ook een beetje aan de buren denken. Toen zei ze 
dat ik maar dwarsfluit moest gaan spelen. Er lag ‘toevallig’ nog één op zolder, 
aangeschaft door mijn vader. Hij had ooit besloten zelf fluit te gaan spelen, een 
dwarsfluit aangeschaft en er vervolgens nooit meer naar omgekeken. En zo gebeurde 
het, ik leerde dwarsfluit spelen. Dat ging niet altijd van harte. Ik moest naast mijn lessen 
thuis gaan oefenen! Alsof ik niks beters te doen had! Toen ik bij de Marching Band van 
Rotterdam aan Zee terecht kwam ontdekte ik hoe leuk het was om met een groep 
muziek te maken.  
 
Een paar weken geleden zag ik een filmpje op de website van de Universiteit van 
Nederland. Een website waar een neuropsycholoog een college gaf. Hij vertelde over de 
kracht van muziek en dat als een kind een instrument leert spelen, dit een grote, 
positieve invloed heeft op het talencentrum in de hersenen. Hij vertelde ook dat muziek 
zo krachtig was, dat mensen die een hersenbloeding hebben gehad en voor de helft 
verlamd zijn, door intensieve muziektherapie weer leren praten.  
 
Muziek is dus geweldig. Daarom wil ik mijn moeder bedanken dat ze me ‘gedwongen’ 
heeft om muziek te spelen, de vereniging dat ze de kans bieden om dit op een leuke 
manier te doen en u, de donateur, dat u het bestaan van de vereniging mogelijk maakt.  
 

Martine Niks 
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• De Concert Band een super goede prestatie heeft geleverd op het Westlandfestival? 

 
• Dit orkest het hoogste aantal punten haalde in de middenklasse? 

 
• En zelfs tweede werd van het hele Westlandfestival? 

 
• Dit  nog niet eerder gebeurd is en iedereen daar natuurlijk ontzettend blij mee is? 

 
• De Marching Band op 2 november naar concours is geweest? 

 
• Marcel vlak voor het concours uit zijn broek scheurde? 

 
• Dit na het vinden van een EHBO doos met pleisters opgelost kon worden? 

 
• Dit niet kwam door zijn postuur maar door een fout van de fabriek? 

 
• Veel mensen kippenvel kregen bij het horen van het nummer ‘Skyfall’ van de Marching Band? 

 
• De Marching Band uiteindelijk 81 punten gemiddeld haalde? 

 
• Diverse MB leden daarover teleurgesteld waren? 

 
• De exercitie het hoogste aantal punten ooit opleverde? 

 
• De Marching Band dus wel weer verbeterd is maar ook nog genoeg groeimogelijkheden heeft? 

 
• Joop er op het concours ook bij was en kippenvel kreeg bij het inspelen? 

 
• Hij weer trots op onze Marching Band was en gelijk de dinsdag erna met Lenie weer op de 

repetitie kwam kijken? 
 

• Wij hopen dat Joop nog vaak bij ons zal zijn? 
 

• De Marching Band tijdens het varend corso bootpech kreeg? 
 

• Zij vervolgens gesleept moesten worden door een stoombootje? 
 

• Die ook pech kreeg? 
 

• De slagwerkers van de Marching Band verzot zijn op koekjes en deze ook niet graag delen? 
 

• Wij onszelf afvragen of ze dit van Jennifer of Robert hebben geleerd? 
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