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Algemene informatie Het RAZtertje editie 25  

 
Dirigent Leerlingenorkest:    Martin Aalbregt 
Dirigent Marching Band:    Martin Aalbregt 
Dirigent Concert Band:     Ellen van den Berg 
 
Docenten: Fluit: Nicolien van Deursen 
 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 06-37468796 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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http://twitter.com/#!/rotterdamaanzee
http://www.youtube.com/RotterdamaanZee
http://picasaweb.google.com/rotterdamaanzee
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Van de Voorzitter  Het RAZtertje editie 25 
 
Binnenkort geeft onze vereniging alweer het najaarsconcert en dit betekent dat het 
jaar 2014 alweer bijna achter ons ligt. Voor Rotterdam aan Zee was het een bewogen 
jaar waarin we veel leuke dingen hebben meegemaakt maar waarin we helaas ook 
afscheid hebben moeten nemen van ons erelid Leo de Vos. 
 
Leo overleed op 17 juli op 62-jarige leeftijd aan een slopende ziekte die hij helaas niet 
kon overwinnen. Hij was 50 jaar als trompettist verbonden aan onze vereniging en 
zorgde altijd voor een vrolijke noot bij de Concert Band. Wij missen hem en dragen 
tijdens het concert een werk aan hem op met de titel “Blood, Sweat.. at their best”. Hierin 
komt het nummer Hi-de-ho voor, wat tijdens de afscheidsdienst van Leo te horen was. De 
leden van de Concert Band zullen dit tijdens het concert spelen en zingen, ter 
nagedachtenis aan Leo. 
 
Naast deze droeve gebeurtenis heeft Rotterdam aan Zee ook diverse hoogtepunten mee 
mogen maken, waaronder een zeer geslaagd voorjaarsconcert met dit keer als thema 
Rotterdam aan Zee goes Hollywood. Onze themaconcerten in het voorjaar worden altijd 
met veel enthousiasme ontvangen en ik kan u nu al verklappen dat er voor 2015 alweer 
een nieuw plan in ontwikkeling is! Houdt u dus 11 april alvast vrij in uw agenda, want dat 
is de datum waarop ons voorjaarsconcert gaat plaatsvinden. 
 
Een ander geslaagd evenement, wat druk bezocht werd, is de taptoe de in juni gehouden 
werd op het terrein van HVC ’10. Met mooie optredens van diverse korpsen waaronder 
het topkorps Adest Musica en natuurlijk onze eigen Marching Band, werd het een 
evenement waar na afloop vele lovende reacties op kwamen. Wij hopen dit een vaker 
terugkerend evenement te kunnen maken en denken nu al aan 2017, wanneer onze 
vereniging het 100-jarig bestaan hoopt te kunnen vieren! 
 
Maar nu is het eerst tijd voor ons najaarsconcert. Op 29 november kunt u weer gaan 
genieten van afwisselende optredens van onze drie orkesten. Met nog een aantal weken 
te gaan wordt er nog hard gewerkt om de muzikale puntjes op de i te zetten. Er wordt 
overigens niet alleen gewerkt aan de muzikale aspecten van het concert, ook in dit 
RAZtertje, de PR, de supergrote prijzentafel bij de tombola en de zaalaankleding worden 
heel wat uren gestoken door onze vrijwilligers.  
 
Wij hopen weer op uw komst, wij doen er weer alles aan om er een mooie avond van te 
maken. Graag tot ziens op het concert! 
 
Met muzikale groet,  
 
Martin Aalbregt 
Voorzitter  
Harmonievereniging Rotterdam aan Zee 
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Van de Redactie  Het RAZtertje editie 25 
 
Beste vrienden van Rotterdam aan Zee, 
 
Ja u leest het goed! U bent geen donateur meer, maar vriend van de vereniging. Er 
veranderd voor u eigenlijk niks. Dus iets bestaand met een nieuw jasje zeg maar. In dit 

RaZtertje is het allemaal niet anders. Er komen stukken in 
voor die in vorige edities voor kwamen en in deze 25e 
editie terug komen, alleen in een nieuw jasje. Het zijn net 
de seizoenen. In de herfst kleuren de bladeren en vallen 
uiteindelijk van de boom om vervolgens aan een oude 
vertrouwde tak terug te komen als een nieuw blad. 

 
Dit keer stond ik er niet geheel alleen voor en hebben diverse leden zijn 
in de pen geklommen en een stukje ingezonden. Dat maakt deze editie 
best bijzonder, want het is nu voor en door leden en vrienden van 
Rotterdam aan Zee gemaakt. Zou u met uw organisatie ook in ons blad 
willen adverteren? Vraag naar de mogelijkheden bij de Penningmeester. 
 
In deze editie een ingezonden stuk speciaal voor de leerlingen die bij 
Rotterdam aan Zee les krijgen op de dwarsfluit. De stand van zaken van 
en bij de Jeugd- en Activiteitencommissie. We zetten u graag weer aan het denken met 
‘Raad de Muzikant’. Ik beloof u, het wordt een hersenkraker eerste klas. De rubriek ‘Even 
voorstellen…’ is veranderd in ‘Ik geef de pen door aan…’ en moet een terugkerend 
rubriek worden. Daarnaast wordt inzicht gegeven in één van de commissies die zorgt 
voor de muzikale invulling van het concert en dat is De Muziekcommissie. 
 
Al met al een lekker gevuld RaZtertje met als vanouds het programma in het midden. 
Niet alles gaat dus in een nieuw jasje, maar als een oud jasje nog goed past veranderen 
we dat natuurlijk niet. Hoewel? 
 
Er is wel iets anders in het programma en dat is de afsluiting. Wat dat is? U ziet en hoort 
dat 29 november in LCC de Hoekstee. 
 
Tim Groen 
Redacteur 
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Activiteitenkalender Het RAZtertje editie 25 

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

2014 

15 november 12.00 – 16.00 MB Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

22 november 10.00 – 12.30 CB Extra repetitie 

29 november 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Najaarsconcert LCC de Hoekstee 

6 december 16.30 – 18.30 MB Uittocht Sinterklaas Hoek van Holland 

13 december 16.30 – 18.45 MB Lampionnenoptocht ‘s-Gravenzande 

13 december 19.00 – 20.30 MB Marsrepetitie 

24 december 21.00 – 23.30 CB (houtsectie) Kerstnachtdienst Dorpskerk HvH 

 

2015 

10 januari 19.00 – 22.00 CB Nieuwjaarsconcert LCC de Hoekstee 

16 februari 06.30 – 23.00 MB Carnaval Bonn (Duitsland) 

11 april 20.00 – 22.30 LLO, MB, CB Voorjaarsconcert LCC de Hoekstee 

27 april 10.00 – 12.00 MB Koningsdag Hoek van Holland 

4 mei 19.30 CB Dodenherdenking Begraafplaats HvH 

5 juni 18.30 – 22.00 MB Avondvierdaagse Monster 

20 juni 16.00 – 23.00 MB Taptoe Krimpen aan de Lek 

 

Vakanties muziekles 
 

Tijdens de schoolvakanties wordt geen muziekles gegeven. Wij houden hiervoor de volgende data 
aan. De repetities gaan met uitzondering van Sinterklaas en de zomervakantie wel door. 

 

2014 

Sinterklaas vrijdag 5 december 

Kerstvakantie maandag 22 december tot en met zondag 4 januari 

 

2015 

Voorjaarsvakantie maandag 23 februari tot en met zondag 1 maart 

Paasweekeinde vrijdag 3 april tot en met maandag 6 april 

Meivakantie maandag 27 april tot en met zondag 10 mei 

Hemelvaartsdag donderdag 14 mei 

Pinksteren maandag 25 mei 

Zomervakantie maandag 13 juli tot en met zondag 23 augustus 
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Van Alieke Het RAZtertje editie 25 

 
Hallo RaZtertje-lezers! 
 
Graag wil ik mijn leerlingen (KIMBERLEY, JEENA EN ANIEK) bedanken voor het afgelopen 
jaar!!! Ik kan er een heel lang en wollig verhaal van maken, maar dat is niet nodig, omdat 
het in één zinnetje al gezegd kan worden:  
 
JULLIE  WAREN  GEWELDIG  EN  VAN  VEEL  BETEKENIS VOOR ME. 
 

Tijdens de Hoekse Muziekdag 2014 hebben 
Kimberley en Jeena beiden goed gepresteerd 
en op  10 juli 2014 hebben de zussen allebei 
een heel goed optreden neergezet tijdens de 
voorspeelavond.  
 
Ook Aniek is een muzikale meid waar ik trots 
op ben en waar de vereniging trots op mag 
zijn.  
 
Na het vertrek van Mariska in 2013, mocht ik 
jullie vanaf januari begeleiden. Nu gaat 
Nicolien van Deursen het overnemen. Ik vind 
het jammer dat ik i.v.m. studie genoodzaakt 
ben om hier, bij Rotterdam aan Zee, te 
stoppen met lesgeven. Het vergt zeker 
flexibiliteit van jullie om zo snel alweer over te 
schakelen naar een nieuwe lerares, maar ik 
weet zeker dat het óók deze keer weer goed 
komt. Het belangrijkste is, dat jullie plezier 
houden tijdens het spelen en de liefde voor 
muziek niet laten varen. Wanneer je speelt, 
dan doe je dat voor de muzíek; om uiteindelijk 
het prachtige dat geschreven staat, over te 

brengen op je publiek.  
 
Heel veel plezier en succes bij alles wat jullie in je muzikale leven nog gaan bereiken! 
Dank jullie wel voor wat ik ván jullie heb mogen leren en ook bedankt dat ik jullie van 
alles mocht leren.  
 
Liefs, 
 
Alieke Meijer 
Amsterdam 27-10-2014 
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Raad de Muzikant Het RAZtertje editie 25 

 
Terug van weggeweest en hoe!! Hieronder krijgt u een beschrijving die raakvlakken 
heeft met een muzikant van Rotterdam aan Zee. Deze muzikant speelt in het 
Leerlingenorkest, de Marching Band en/of Concert Band. Wij weten ook wel dat u 
niet al onze muzikanten kent, maar dit is dan de manier om erachter te komen wat 
voor muzikanten wij in huis hebben. Als u het antwoord denkt te weten kunt u dit op 
een papiertje schrijven met uw naam en in de bus bij de ontvangsttafel deponeren. 
De winnaar wordt na de pauze bekend 
gemaakt en ontvangt een kleine attentie. 
 
In het jaar dat deze muzikant is geboren is de 
Russische atoomonderzeeër Koersk in de 
Barentszzee gezonken en is de nieuwe 
verbinding tussen Denemarken en Zweden, de 
Öresundbrug in gebruik genomen. Dat deze 
brug in gebruik is genomen is heel fijn, want 
het is een heel stuk om te zwemmen. Zelfs voor 
deze muzikant is het te ver, ondanks dat deze 
muzikant wel van zwemmen houdt. 
 

Op de dag van de geboorte van deze muzikant heeft de Britse 
minister Jack Straw beslist dat de Chileense ex-dictator Augusto 
Pinochet niet kan worden uitgeleverd aan Spanje. Samen met 
deze muzikant is de Nederlandse waterpoloër Roald Max 
Antoine van Noort jarig. Laat dat nu net ook de hobby zijn van 
deze muzikant. 
 
Daarnaast is deze muzikant ook altijd wel aanwezig bij de 
activiteiten van Rotterdam aan Zee. Deze muzikant maakt niet 
alleen muziek maar danst ook nog eens op muziek. Dan moet je 
toch wel van muziek houden! 
 
Weet u wie deze muzikant is? 
 

Het antwoord hoort u na de pauze van het concert. 
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Programma voor de pauze Het RAZtertje editie 25 

Leerlingenorkest o.l.v. Martin Aalbregt 
 

DO-RE-MI  arr. Paul Lavender 

Rolling in the Deep  arr. James Kazik 

Music from Brave  arr. Michael Sweeney 

Cups (When I’m Gone)  arr. Johnnie Vinson 

Sway (Quien Sera)  arr. Robert Longfield 

 

Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 
 

Forget You  arr. Tom Wallace 

September  arr. Ishbah Cox 

I like it  arr. Tom Wallace 

Intermezzo percussiegroep 

Wake Me Up!  arr. Tony McCutchen 

Happy  arr. Ishbah Cox 

 

Pauze 
 

Vergeet u de 
tombola niet? 

Voor 1 euro per lot maakt u kans 
op een leuke prijs! 
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Programma na de pauze Het RAZtertje editie 25 

Concert Band o.l.v. Ellen van den Berg 
 

Propulsion   Robert Buckley 

 

The secret of ‘’The White Rose’’ Otto M. Schwarz 

 

Let it go (uit Frozen)  arr. Michael Brown 

 

Blood, Sweat…, at their best  arr. Bjørn Morten Kjærnes 

 Ter nagedachtenis aan Leo de Vos 

 

Highlights from RATATOUILLE  arr. John Moss 

 

Fantasy on a Hebrew Folk Song Gerald Oswald 

 

Coldplay on Stage  arr. Michael Brown 

 

Mah na mah na  arr. Stefan Schwalgin 

 

Happy   arr. Frank Bernaerts 

 uitgevoerd door Leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band 

 

Uitgangscollecte 
Na afloop van het concert houden wij een uitgangscollecte. 

Wij hopen op uw steun! 
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Ik geef de pen door aan… Het RAZtertje editie 25 
 
In ieder RAZtertje zal een lid een klein stukje over zichzelf en Rotterdam aan Zee 
schrijven. Deze keer is dat Bas Rietkerk 
 
Mijn moeder (dwarsfluit), mijn opa (trompet), mijn overgrootvader ( alt hoorn ) en nog 
een heleboel neven van mijn opa, speelden van jongs af aan al bij Harmonievereniging 
Rotterdam aan Zee. Dus toen ik de leeftijd kreeg waarop je een instrument kon leren 
bespelen, zag mijn moeder het helemaal zitten; ik zou trompetles krijgen van opa.  
Zelf was ik hier helemaal niet zo enthousiast over. Ik vond het leuk om af en toe te 
luisteren naar de muziek, maar meer ook niet. 
 
Af en toe stelde mijn moeder nog eens een instrument voor, saxofoon dan?, de bas, leek 
haar zo leuk omdat ik zelf Bas heet, drums dan? Bariton zoals haar oom? Maar nee, de 
muziek was niks voor mij. Tot dat ik op mijn 12e een keer heel toevallig op YouTube 
zigeunermuziek hoorde op klarinet en ineens wist ik het! 
 
Ik wil klarinet leren spelen! 
 
Juist dat jaar zou ik naar de middelbare school 
gaan, waardoor mijn moeder tot mijn verbazing zei: 
"nee joh.. je gaat nu ook veel huiswerk krijgen, 
andere school, geen handig moment." Maar ik had 
nog een hele zomervakantie voor mij om noten te 
leren lezen, mij kreeg je niet meer van dit idee af. 
Inmiddels zijn we 2 jaar verder, speel ik met veel 
plezier in het Leerlingenorkest en met nog meer 
plezier in de Marching Band mee. Ik hoop zodra ik 
op het niveau zit, uiteindelijk ook mee te spelen in 
de Concert Band. Dat is toch leuk, samen met mijn 
moeder en opa! 
 
Er zit een leuke groep jongeren op de 
muziekvereniging, maar er kunnen er nog veel 
meer bij. Om te laten zien hoe leuk deze 
muziekverenging is, heb ik ook meegedaan aan een 
onderwater fotoshoot van de Hoekse fotograaf 
Karin Brussaard, "Passie", jongeren en hun hobby’s 
bij Hoekse Verenigingen', misschien heeft u mijn 
foto wel zien hangen in Mijn Torpedoloods of aan 
de Rondgang. 
 
Genoeg over mij, ik geef hierbij de pen door aan 
Marvin van der Meer. 
 
Bas Rietkerk  
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De Muziekcommissies Het RAZtertje editie 25 
 
Rotterdam aan Zee heeft bijna bij alle divisies een muziekcommissie. Maar hoe gaat 
dat nu eigenlijk in zijn werk?  
 

Alles wat u op een concert hoort is muziek dat 
door de leden zelf wordt aangedragen. Alleen 
de keuze ligt bij de muziekcommissie. De leden 
van de muziekcommissie zoeken zelf ook 
muziek en stellen dit in de commissie voor. Bij 
de Marching Band zitten Ed van Hattem 
(sousafoon), Jesper Boon (slagwerk), Leonard de 
Jong (slagwerk) en Sjoerd Schaap (slagwerk) in 
de commissie. Uiteraard zit Martin Aalbregt 
hierbij. Hij kan bepalen of de stukken 

uitvoerbaar zijn. Het probleem van het luisteren van opnamen is alleen dat je niet kan 
zien wat een muzikant moet spelen. Ditzelfde gaat ook zo bij de Concert Band. 
 
Helaas heeft Martin Aalbregt in 
verband met werk en alles wat hij 
al bij Rotterdam aan Zee doet de 
muziekcommissie van de Concert 
Band moeten verlaten. De 
muziekcommissie van de Concert 
Band bestaat nu uit Aniek 
Megens (altsaxofoon), Arie de 
Zeeuw (basklarinet), Dick 
Vermeulen (trompet) en Tim 
Groen (dwarsfluit). Ook bij deze commissie zit de dirigent, Ellen van den Berg. Tijdens 
vergaderingen wordt dus bij beide divisies heel wat muziek geluisterd en wordt besloten 
of een stuk op de lessenaar komt. Uitdaging is altijd of alle muzikanten, maar ook niet 
onbelangrijk het publiek het leuk vindt. 
 

Het Leerlingenorkest is een iets ander 
verhaal. Hier kunnen leerlingen ook 
muziek aandragen. Meestal sturen ze 
dan een mail naar de dirigent (Martin 
Aalbregt) of de contactpersoon van het 
Leerlingenorkest (Tim Groen). De muziek 
wordt dan uiteindelijk door Martin 
Aalbregt uitgekozen en hij hoopt dan dat 
het Leerlingenorkest het leuk vindt (wat 
geen probleem moet zijn gezien ze zelf 
de muziek voorstellen). 

 
Alle leden en speciaal de leden van de muziekcommissies hopen dat u altijd met plezier 
en genot luisteren bij onze optredens en concerten.  
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Jeugd- & Activiteitencommissie Het RAZtertje editie 25 
 
Er zijn sinds het afgelopen RAZtertje een paar verschuivingen geweest binnen de 
Jeugd & Activiteitencommissie, maar we blijven niet stilzitten. 
 
Helaas hebben Annette Looije en Tineke Heins de commissie verlaten. We bedanken hen 
voor hun hulp. Er zijn gelukkig wel weer twee nieuwe leden die de commissie komen 
versterken. 
 
Natascha van Rhee (foto rechts), de moeder van Kimberley 
en Jeena, die allebei dwarsfluit spelen in het 
Leerlingenorkest, gaat ons helpen met het voortzetten van 
o.a. de Jantje Beton Collecte. Zij is absoluut niet muzikaal en 
vindt het daarom super knap dat iedereen zo goed een 
instrument kan bespelen en ook nog eens noten kan lezen. 
Het lijkt haar leuk om via de commissie wat dichter bij deze 
knappen koppen te komen. En wie weet, willen jullie haar 
wel allemaal helpen met collecteren in maart. 
 
Sabine Rietkerk (foto onder) is een oude bekende. Zij speelt 
al bijna 30 jaar dwarsfluit in de muziekvereniging, waar ook 
haar vader en oudste zoon in spelen. Zij zat al eens eerder 
in de commissie, maar door drukte is ze hier, naar nu blijkt, 
tijdelijk mee gestopt, wel is zij altijd de tombola blijven 
doen. 

 
De eerste vergadering met deze twee nieuwe 
leden is een feit en nieuw bloed zorgt altijd 
weer voor goede nieuwe ideeën. Wij hebben 
zin in de samenwerking!! 
 
Helaas kon Harwich dit jaar niet doorgaan, dus 
was in plaats hiervan weer een kamp 
georganiseerd. Naar later bleek, dat dit de 5e 
keer alweer was. De commissie Rotterdam over 
Zee is nu druk bezig om het in 2015 voor elkaar 
te krijgen. 

 
Omdat de Jeugd- en Activiteitencommissie al 5 jaar bestaat is het tijd geworden om bij 
de leden en de ouders/verzorgers van onze leden te peilen wat zij graag aan activiteiten 
willen zien. De commissie is bezig om een enquête op te stellen die naar alle leden 
worden gemaild of, indien gewenst, wordt uitgeprint. Doordat de enquête digitaal wordt 
gemaakt kan het even duren, want de commissie moet even uitzoeken hoe dit werkt. 
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Vervolg Jeugd- & Activiteitencommissie Het RAZtertje editie 25 
 
Elk jaar is het weer een belangrijk onderwerp op de agenda; 
hoe kunnen we geld verdienen voor onze vereniging? In 
het verleden hebben we al pepernoten, bloemenzaadjes, 
marsen & snickers verkocht. Maar dit jaar doen we het 
anders…. 
We gaan varkentjes wassen! U vraagt zich nu misschien af 
wat we hier toch mee bedoelen. We zullen het u uitleggen. 
We sturen onze leden tussen december en januari op pad 
met (s)Teunboekjes. Elk boekje bestaat uit een blad met 25 
Teuntjes, ons spaarvarkentje, met een kraslaag. U bepaalt 
hoeveel varkentjes u wast en als u de kraslaag wegkrast ziet 
u het bedrag wat u sponsort. De bedragen variëren van 

€0,50 tot €2,50.  
 
Wat levert het op voor onze vereniging?  
80% van de opbrengst is voor ons.  
 
Wat levert het u op? 
Allereerst natuurlijk een goed gevoel dat u een bijdrage levert aan het voortbestaan van 
onze vereniging. Maar het levert u nog meer op, u krijgt namelijk kortingsbonnen. Er zijn 
kortingsbonnen van bijvoorbeeld Bakkerij ’t Stoepje, Sea life, Domino’s pizza.  
 
Help ons geld op te halen voor onze vereniging, zodat we nog lang muziekles kunnen 
aanbieden aan onze leden & mooie muziek kunnen maken. Als onze leden langskomen, 
hopen wij dat u veel varkentjes zult wassen. 
 
Heeft u vragen en/of suggesties of ideeën? Spreek ons gerust aan. De Jeugd- en 
Activiteitencommissie bestaat nu uit Martin Aalbregt, Leo Op ’t Hoog, Michelle van Vliet, 
Natascha van Rhee, Sabine Rietkerk-Vermeulen en Tim Groen. 

 
De Jeugd- & Activiteitencommissie 
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Westlandfestival  Het RAZtertje editie 25 
 
Traditiegetrouw nam de Concert Band weer deel aan het WFM-Festival wat dit jaar 
op 11 oktober weer werd gehouden in “Sociaal Cultureel Centrum, De Leuningjes”.  
 
Dit is inmiddels geen onbekende locatie voor de leden van de Concert Band, want vorig 
jaar ontvingen wij hier de 1e plaats in de Middenklasse, en een 2e plaats van alle 
deelnemende orkesten. Dit jaar haalden wij helaas niet zo’n topscore en mocht Pius X, 
met een mooie score van 9,33 punten, de wisselbeker in ontvangst nemen. 
 
Dit jaar speelde de Concert Band 2 nieuwe nummers genaamd; ‘’The secret of The White 
Rose” en “Highlights from Ratattouille”. 
 
Wij begonnen met inspeelwerk “Jazzimut” 
een stuk wat al verscheidene keren is 
uitgevoerd op o.a. Concerten, en ook recent 
tijdens KUnSTPLAATS bij het Keringshuis 
(zie foto). Na een indrukwekkende opening 
van de kopersectie vervolgt dit stuk zich in 
een uptempo nummer met veel diversiteit 
van alle aanwezige blaassecties, en 
natuurlijk is dit ook een geschikt nummer 
voor de slagwerksectie om goed op te 
warmen voor het volgende stuk. 
 
Hierna volgde het spannende stuk “The secret of The White Rose”. 
Dit stuk gaat over een Duitse verzetsgroep genaamd “Weiße Rose” die opriep tot 
geweldloos verzet tegen het Naziregime. Na het verspreiden van enkele pamfletten 
werden zij uiteindelijk ontdekt door de Conciërge in het Universiteitsgebouw van 
München. Ook te zien in de film: “Sophie Scholl: The Final Days.” 
 
Na een spannend intro van de bongo’s en bariton volgt later in het stuk een mooie solo, 
gespeeld door Rico Bleijie op de Bariton. Dit liet de jury ook duidelijk merken in het 
juryrapport. 
 
Als laatste stuk speelde de Concert Band “Highlights from Ratatouille” uit de bekende 
Disneyfilm, hoe kan het ook anders: “Ratatouille”. Na een rustige opening volgen er 
verschillende stijlen waaronder een Tango, een swingende beat en zelfs een Dixie.  
Na deze stukken mocht de Concert Band een mooie score van 8.0 in ontvangst nemen. 
Helaas niet zo hoog als vorig jaar, hier en daar wat getreurde gezichten maar ook veel 
positieve reacties. 
 
Uiteraard zullen wij volgend jaar weer meedoen om hopelijk weer een goede score te 
halen. De Slagwerksectie kijkt al uit naar volgend jaar! 
 
Met Muzikale groeten, 
Sjoerd Schaap en Jesper Boon 
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Wist u dat… Het RAZtertje editie 25 
 
Sabine Rietkerk-Vermeulen boordevol ideeën zit? 
Een deel van dit RaZtertje daarop gebaseerd is? 

 
Leontien Eygendaal geen trombone meer speelt? 
Nog wel muziek maakt in het Leerlingenorkest? 
Dit nu doet op bariton? 
 

Rico Bleijie een nieuwe eigen euphonium heeft? 
Die nog mooier klinkt dan zijn vorige? 
Hij er geweldig op kan spelen? 
 

Rik van der Knaap geen trompet meer speelt? 
Nog wel muziek maakt in het Leerlingenorkest, Marching Band en Concert Band? 
Dit nu doet op trombone? 
 
De percussiegroep van de Marching Band steeds meer allround wordt? 
Leonard de Jong zelfs op de xylofoon muzikale klanken kan laten horen? 
Jesper Boon fanatiek meedoet op de quad? 
Dit bij het Leerlingenorkest niet anders is? 
 

U alles hierboven kan horen op het concert van 29 november? 
 
Sjoerd Schaap inval dirigent is bij de Marching Band? 
Hij dit heel goed doet? 
 

Kees Fischer in het vuur van zijn spel van zijn stoel viel? 
De Concert Band hiervan schrok? 
En zover wij weten gelukkig niks ernstigs is? 

 
Rotterdam aan Zee niet alleen een website heeft? 
Maar ook een Facebookpagina? 
Zelfs een heuse app met de naam Socie? 
En te gebruiken is op Iphone en Android? 
 
 Sabine weer druk bezig is geweest met de Tombola? 
 Zij eerst alle prijzen op de slaapkamer opslaat? 
 Zij en haar man dan bijna nergens meer kunnen lopen? 
 Wij blij zijn dat zij dit leuk vindt om te doen? 
 
Ellen van den Berg bordjes gebruikt dat we zachter moeten spelen? 
Zelfs op het Westlandfestival een bordje heeft gebruikt naar jury en publiek? 
Met de tekst verder niks? 
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Er zijn verschillende recepten en hier zoeken we een recept die bij het concert past 
of wat ons lekker lijkt. Het enige is wel, u bent proefkonijn. Dit keer een typisch 
najaarsrecept zonder pompoen maar dat wel de kleur heeft van pompoen. 
 
Op internet zijn zoveel leuke recepten te vinden. Op de gelijknamige site heb ik een 
recept uitgezocht dat volgens mij goed bij het najaar past. 
 
Het betreft een Aardappel paprikasoep met een pittge bite van groene peper! 
 
Wat heeft u nodig voor 4 personen? 

 1 ui  

 400 gram aardappelen, geschild en 
in blokjes 

 1 pot geroosterde rode paprika á 
465 gram (u kunt ze ook zelf 
roosteren) 

 1 theelepel gemalen komijn 

 1 theelepel paprikapoeder 

 800 ml groentebouillon 

 Paar takjes verse koriander 

 1 verse groene lombok peper (of uit 
pot, maar dan kunt u er wel 2 of 3 
nemen) 

 1 eetlepel citroensap 

 150 ml crème fraîche  

 1 eetlepel olijfolie 

 staafmixer 

 schuimspaan 
 
Hoe moet u het bereiden? 

1. Snij de ui en de groene peper klein en fruit deze in 
een beetje olijfolie aan. 

2. Laat de paprika’s uitlekken en snijd ze in stukjes. 
3. Voeg de paprika, komijn, wat verse koriander en 

paprikapoeder toe en bak een minuutje of twee 
mee. 

4. Giet de bouillon er bij en breng aan de kook. 
5. Voeg de aardappelen toe en kook ze 15 min mee. 
6. Schep met een schuimspaan ongeveer 1/3 van de 

paprika en aardappelblokjes uit de pan en houd deze apart. 
7. Pureer de rest van de soep met een staafmixer fijn. 
8. Roer de citroensap en creme fraiche door de soep. 
9. Proef of er misschien nog een beetje peper of zout bij moet. 
10. Schep de stukjes paprika en aardappel weer bij de soep en verwarm nog een 

minuutje door. 
11. Serveer de soep met wat verse koriander en eventueel wat brood. 

 
Let op: niet elke peper is hetzelfde, let daar op als je de soep wat milder of juist wat 
pittiger wilt hebben. 
  



november 2014 Pagina 27 www.rotterdamaanzee.nl 

Column: Kunt u het volgen? Het RAZtertje editie 25 
 
Het is alweer een hele tijd geleden dat er een column in het RAZtertje heeft gestaan en 
deze werd dan ook meestal geschreven door Marina van den Bos. Ik denk dat ik haar 
maar eens ga uitnodigen om weer eens een column te gaan schrijven. Zij kan dat 
namelijk zo goed (hint, hint, hint). 
 
Maar hoe ga je dan zoiets vragen? Per mail, Facebook, 
LinkedIn, via een foto op Instagram of Twitter? Alles is maar 
digitaal. Waar is het menselijke directe contact? Nu gaat 
alles zo snel, sneller, snelst. Niemand heeft tijd. Welkom in 
de wereld dat digitale veranderende maatschappij heet. Nu 
ben ik ook heel veranderlijk, want ik kan heel goed van de 
hak op de tak gaan en dan volgt niemand mij meer.  
 
Gelukkig voor mij dat ik dan Facebook, LinkedIn en Twitter 
heb, want daar word ik wel gevolgd. Ik zet daar alleen niet 
zo heel veel op. Dus wees gewaarschuwd, ik ga snel en van 
de hak op de tak. Altijd fijn om van te voren te weten hoe mijn gedachten werken. Vindt 
u ook niet? 
 

Zo luister ik in de auto naar Q-music als ik van en naar 
mijn werk in Delft rijd. Kent u die radiozender? Ik lig 
meestal in een deuk van het lachen in de ochtend en 
ook in de middag. Maar goed ik dwaal af. Nu had de 
radio dj van de middag het idee een nationale ‘’hoi-
dag’’ te organiseren, omdat mensen elkaar zo weinig 
gedag zeggen. Tja zet het even op Facebook zou ik 
zeggen dan kunnen we op dat handje klikken “vind ik 
leuk”. Het is dus serieus waar dat mensen 

tegenwoordig raar kijken als je “hoi” zegt. Oké tegen de Thaise gemeenschap is dat niet 
zo netjes, in het Thais betekent ‘’hoi’’ namelijk mossel en dat is wel een 
beetje raar om dat uit het niks te zeggen. Wat ik eigenlijk zeggen wil is 
dat het een beetje gek wordt met al die nationale dagen. Ik zie door de 
bomen het bos niet meer met andere woorden, ik volg het niet meer. 
 
Gelukkig hebben we nog verenigingen en Rotterdam aan Zee is ook een vereniging. Een 
zeer realistische selectie van de maatschappij. Persoonlijk vindt ik dat een heel sociale 
vereniging. Bedoel er gebeurt altijd wel wat en we houden zoveel als mogelijk rekening 
met elkaar. Dat maakt Rotterdam aan Zee in mijn beleving vrij uniek (wellicht ben ik niet 
zo objectief). Leven en laten leven met toch het sociale aspect voor, tijdens en na de 
repetities. Het mooie is, iedereen weet dat iedereen zijn en/of haar best doet. Volgt u mij 
nog? Niet? 
 
Ik kan daar wel een berichtje aan wijden op Facebook, LinkedIn, Twitter en het leuke is, 
iemand anders wil dat vast wel op Instagram zetten, want dat heb ik niet. Sociaal toch? 
En daar zijn weer andere mensen die het volgen. Tim Groen 
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