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? ? Interview met Cees en Dick Vermeulen 
 

Tevens toegangsbewijs voor 
twee personen voor  
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M.M.V. De HOEKSE KINDERKOREN 
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Zaal Open: 19.30 uur 
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Van de Voorzitter 
 

Gewoontegetrouw treft u op deze bladzijde een voorwoord aan van de 
voorzitter. 
Toch is het deze keer door een ander geschreven. 
 
Vanwege drukke werkzaamheden heeft onze voorzitter Martin Aalbregt 
deze functie per 1 september j.l. beëindigd. 
Vanaf dat moment zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe voorzitter. 
Dit is niet gemakkelijk, wel moet alles gewoon door blijven gaan. 
 
Om Rotterdam aan Zee in de tussentijd  bestuurlijk te leiden, heb ik 
aangeboden om tijdelijk voorzitter te worden. 
In het bestuur ben ik al vele jaren als secretaris bezig om alles 
administratief op de rails te houden. Ook heb ik enkele jaren de financiële 
zaken geregeld als penningmeester. 
Dus was voor mij de stap niet zo groot. 
 
Toch blijven we op zoek naar een bestuurslid, maar willen daar rustig de 
tijd voor nemen. 
Tijdens dit najaarsconcert, waarbij we samenwerken met de Hoekse 
Kinderkoren, kunt U genieten van velerlei muziek. 
Het koor bestaat uit het Meisjeskoor Tiritomba en Hoeks Jongeskoor 
de Zeesterren en natuurlijk apart het Hoeks Jeugdkoor. Zij staan 
onder leiding van Veronique Beque en achter de piano zit Deborah 
Pettengell en de opleidsgroep staat onder leiding van Rik Vrolijk. 
 
Voor de pauze treedt de Marching Band en de Concert Band op. 
De Concert Band zal voor de pauze de muziekstukken ten gehore brengen 
die ze afgelopen 29 oktober in Amersfoort hebben gespeeld tijdens het 
concours. 
Voor dit optreden hebben zij daar 81,67 punten gehaald, wat vroeger een 
eerste prijs werd genoemd. 
Eerder hadden we tijdens het Westland Festival met deze werken de 
dagprijs behaald met een 8. 
 
Mede namens bestuur, leden, dirigent en instructeur spreek ik de hoop uit 
u te mogen begroeten op dit concert. 
 
Nelina Korteland (wnd. Voorzitter)



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Alweer de 3de editie van het Raztertje. We gaan de goede kant op al 
hebben we ons doel van 4 stuks per jaar nog steeds niet bereikt. Een 
belangrijke reden hiervoor is dat te weinig kopij op de redactietafel terecht 
komt. Dus bij deze nogmaals een beroep op alle leden en ook donateurs 
die iets kwijt willen in dit blad, schroom niet en laat uw creativiteit de vrije 
loop. Dus als u een artikel, een nieuwtje, een wist u datje of iets anders 
heeft waarvan u denkt; “dat moet  in Het RAZtertje”, aarzel dan niet en 
stuur het naar de redactie. 
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
De redactie bestaat uit: Martin Aalbregt, Marieke van der Elst, Mieke Op ’t 
Hoog, Bob van Ettinger en Gerard Stolze.  
 
Wij wensen u veel lees plezier met de 3de  editie van Het RAZterje. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin , Marieke, Mieke , Bob  en Gerard 
 



Algemene informatie 
 
Dirigent Concert Band:   Ellen van den Berg   
 
Instructeur Marching Band: Joop de Ruiter 
 
Postadres R.a.Z.:  Harmonievereniging “Rotterdam aan Zee” 
  Postbus 132 
  3150 AC Hoek van Holland 
 
Internetsite R.a.Z.:   www.rotterdamaanzee.nl 
 
E-mail R.a.Z.:    info@rotterdamaanzee.nl 
 
e-mail Razterje:   raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
Bestuurssamenstelling 
 
Concert Band Bestuur 
 
 
Voorzitter:  Vacant 
 
Wnd. Voorzitter/ 
Secretaresse: Nelina Korteland-Vreugdenhil 
   Tel: 0174-382759 
   e-mail: secretaris@rotterdamaanzee.nl 
 
Penningmeester: Leo Op ’t Hoog 
   Tel. 0174-421902 
   e-mail: penningmeester@rotterdamaanzee.nl 
 
CB bestuurslid: Carin Eygendaal-v.d.Beukel 
   Tel. 0174-384432 
   e-mail: cb.muziek@rotterdamaanzee.nl 
 
CB bestuurslid: Koen Truren 
   Tel. 0174 - 387777 
   e-mail: muziek@rotterdamaanzee.nl 
 
MB bestuurslid: Mirjam v.d. Berg 
   Tel. 06 - 13848541 
   e-mail: mb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 
 
MB bestuurslid: Michel Boks 
   Tel. 0174-385202 
   e-mail: mb.optredens@rotterdamaanzee.nl 
 
 
 

 
 
     
 
 
 

Marching Band Bestuur 
 
Voorzitter: Mirjam v.d. Berg 
 
Overige bestuursleden:  
 
Michel Boks     
 
Liesbeth Op ’t Hoog  
Tel. 06-44492075 
e-mail: liesbethopthoog@hotmail.com 
 
Anneke Op ’t Hoog 
Tel. 06-2194118 
e-mail: annekeopthoog@hotmail.com 
 
Anja Valstar 
Tel. 06-12105226, 
e-mail: anjavalstarhvh@hotmail.com 



 
 
   

 
 



Van de bestuurstafel 
 
Op de laatst gehouden extra ledenvergadering ( 2 September 2005) is het volgende 
door de leden besloten: 
 
??De aanschaf van Marching Bells. 
??Het aangaan van prive(muziek)lessen en de daaruit voortvloeiende 

tariefsaanpassingen. 
 
Tevens werd door Martin Aalbregt aangegeven dat hij, door drukke werkzaamheden 
bij zijn werkgever, zich niet meer voor 100% kan inzetten als voorzitter. Totdat er een 
nieuwe voorzitter zal worden gevonden, neemt Nelina Korteland het voorzitterschap 
waar.   
 
  
Tot zover de bestuurstafel nieuwtjes. 
 
 



Groetjes,    

Van het Harwichfront 
 
 

 
 

 

De werkgroep “Rotterdam Over Zee” heeft de volgende feiten nog even 
op een rijtje gezet 

 
 

De Data: De reis zal plaatsvinden op 9 en 10 September 2006 dit is een 
weekeinde in de 2de week van September 2006.  

 
Onkosten: Is volledig afhankelijk van de sponsoring en subsidie die wij 
momenteel hebben aangevraagd. Het bedrag varieert momenteel tussen 
de 50 en 100 Euro pp. 

 
Deelnemers: Z.s.m. zullen alle leden worden aangeschreven of ze mee 
willen.  

 
Overnachtingen: Een aantal leden kunnen worden ondergebracht bij 
mensen van de Brass Band thuis. Er bestaat een mogelijkheid om een 
brandweerkazerne af te huren waar geslapen en gegeten kan worden. Wat 
er dan nog overblijft zal dan nog in hotels of op een camping moeten 
worden ondergebracht. 

 
Vervoer: Hiervoor zal de bus van Carin met evt. een boedelbak eraan 
gekoppeld worden ingezet. De rest gaat per voet en zullen moeten worden 
opgevangen door leden van de Brassband voor lokaal vervoer. 

 
Programma: Het voorlopig programma zou er dan als volgt uit kunnen 
zien: 

 
 

Zaterdag 9 september 2006 
 
07:00      Verzamelen in de vertrekhal bij Stena Line HvHolland 
 
07:30   Afvaart te Hoek van Holland 
 
10:30   Aankomst in Harwich en ontschepen 



 
11:00   vertrek naar de gastgezinnen of andere verblijven. 
 
11.00 - 14.00 opfrissen en eten bij de gastgezinnen of elders 
 
14:00   Verzamelen in de kerk te Harwich en aansluitend een Mars 

door Harwich door de Marching Band. 
 
16.00   Pub in 
 
17.00   Eten bij gastgezinnen of elders en omkleden voor de avond. 
 
20.00   Concert in de kerk te Harwich mmv MB – CB – THRBLBB. 
 
22.00   Gezellig samenzijn en vertrek naar gastgezinnen of elders 

voor de overnachting. 
 

Zondag 10 september 2006. 
 
10.00    Verzamelen voor een activiteit, gedacht word aan een spel, 

zoals voetbal, volleybal of ? 
 
12.00 - 13.00 Spullen bij elkaar gaan pakken. 
 
13.00    gezamenlijke BBQ  
 
19:00    verzamelen in vertrekhal te Harwich 
 
19:20    Afvaart te Harwich 
 
00.00    Aankomst te Hoek van Holland



Het Westlandfestival 
 
Lokatie: De Brug te ‘s-Gravenzande  
Datum: 1 Oktober 2005 
Gespeelde nummers: A Sunrise Impression en Swords Against the Sea. 
 
Op zaterdag 1 oktober heeft de Concert band weer 
meegedaan met het Westlandfestival. Dit festival is 
bedoeld om het niveau te testen met andere 
verenigingen en om zich voor te kunnen bereiden op 
een eventueel concours. Zoals gewend was RaZ weer 
niet al te best voorbereid, maar uiteindelijk sleepte we 
toch wel weer de 1ste prijs in de wacht in onze 
(basis)klasse. Het slechte voorbereiden en toch een 
mooie score halen is RaZ wel toevertrouwd. De juryleden waren de heren L. Tuinstra 
en D.J. Bolt. Na een mooie muzikale dag was de uitslag als volgt:  

Basisklasse 

Naam vereniging Plaats Punten Plaatscijfer 
St. Gregorius Kwintsheul 7,50 2 
Minerva De Lier 6,66 3 
Rotterdam aan Zee Hoek van Holland 8,00 1 

Middenklasse 

Naam vereniging Plaats Punten Plaatscijfer 
Eendracht Maakt Macht Maasdijk 7.08 5 
Animato 's-Gravenzande 8,00 4 
Residentie Brass Band Den Haag 8,50 1 
Concordia Monster 8,17 3 
De Maaslandse Harmonie Maasland 8,33 2 

Topklasse 

Naam vereniging Plaats Punten Plaatscijfer 
De Phoenix Wateringen 9,17 1 
St. Ceacilia Schipluiden 8,33 4 
Pius X Poeldijk 8,67 3 
Honsels Harmonie Honselersdijk 8,83 2 

Dagprijzen 

Klasse Naam vereniging 
Basis Rotterdam aan Zee 
Midden Residentie Brass Band 
Top De Phoenix 
 



Concours Te Amersfoort 
 
Lokatie: Concertzaal Koninklijke Luchtmacht te Amersfoort.  
Datum: 29 Oktober 2005 
Gespeelde nummers: A Sunrise Impression en Swords Against the Sea 

 
Van onze RAZende Reportster 
 

RAZ op concours 
onder het motto:  
 
“Wij en de Rest”  
 
zaterdag 29 oktober  
 
7.00 uur: Liesbeth komt mijn kamer binnen om me wakker te maken. 
Helaas veel te vroeg, maar ja, anders zitten we nooit op tijd in de bus. 
Eens even kijken of Jasper al wakker is, anders moet ik te veel doen 
vandaag.  Snel douchen en wat ontbijten.  
7.45 De auto wordt ingepakt. Geen spullen vergeten, extra strikjes zijn ook 
wel handig om mee te nemen. Op naar de Hoekstee dan maar. Wakker 
zijn we nog niet helemaal.  
8.00 Bij de Hoekstee staan al wat slaperige mensen in pak op ons te 
wachten. Vooral Jolanda is in een tophumeur. Hoe meer ik bij haar in de 
buurt kom, hoe erger het wordt…  
8.15 Oh jee, de bus is er nog niet. Laten we even bellen. 
8.17 Oh daar istie al. Kan hij niet wat dichter bij parkeren? Dan moeten we 
maar sjouwen met de spullen. Gelukkig zijn de slagwerkers daar al 
uitermate in getraind.  
8.20 Pauken zijn van die grote dingen, die je absoluut niet thuis kan laten, 
maar die niet in de bagageruimte van een dubbeldekker passen. Paniek! 
Na wat hectisch geroep en wat wijze woorden van Liesbeth en een zak 
drop voor Ronald, is het probleem opgelost. Ronald speelt met zijn mooie 
gele bus voor aanhangwagen. 
8.30 Iedereen is er. De bus is 
volgeladen, we kunnen weg.  
8.35 In de bus is een grote doos vol met 
T-shirts meegekomen. Ik grijp de 
microfoon om iedereen goed wakker te 
laten schrikken en om het idee van onze 
mooie paarse T-shirts uit te leggen. Met 
Antoon en Bob als charmante 



assistenten voorzien we iedereen in de bus van een T-shirt met de tekst: 
WIJ(slagwerk) of DE REST(blazers) 
Zo komen we om  
8.50 aan op de carpoolplaats in Maasland. Ellen d´r oog valt meteen op de 
T-shirts en ze begint enthousiast te roepen. Johan besluit dat hij zijn  T-
shirt liever achterstevoren aanheeft…  
9.00 Ellen heeft door waar de T-shirts nou eigenlijk op slaan en heeft nog 

meer lol 
9.30 het is eindelijk een beetje rustig in de 
bus. Michel en ik hebben onze snoepjes 
gekregen. Ellen is enthousiast foto´s aan 
het maken. Carin is vrolijk aan het 
zwaaien naar Ronald in het busje achter 
ons en duikt elke keer met een rood hoofd 
weg als er een andere onschuldige 
weggebruiker terugzwaait. 
10.00 we zijn er. Klopt dit wel? We staan 
op een of ander industrieterrein op een 

straat met de onmogelijke naam Algolweg (vrolijk verbasterd tot 
alcoholweg) Het blijkt toch te kloppen. Eenmaal binnen worden we naar 
onze omkleedruimte begeleid en kan het feest beginnen. Nou ja, eigenlijk 
begint nu het wachten.  
10.50 we worden door een hele vriendelijk en zorgzame meneer 
doorverwezen naar de inspeelruimte. Het duurt nog zo´n 10 minuten voor 
we hier eigenlijk naar binnen mogen en het is echt te warm in dat gangetje. 
11.00 eindelijk, inspelen. Volgens de planning hebben we maar 10 
minuten, dus dat wordt doorblazen. We krijgen te horen dat we toch wel 
een kwartier hebben, dat scheelt. Gerard vindt dat inspelen allemaal wel 
leuk en aardig, maar hij heeft intussen een dartbord ontdekt. en dat is toch 
echt een stuk interessanter. Hij kan trouwens best goed gooien…  
11.15 Het inspelen is afgelopen, we moeten eruit. Afgestemd en wel 
worden we weer de gang in geloodst achter de zaal om daar te wachten tot 
we aan de beurt zijn.  
11.20 we wachten…  11.30 we wachten… 11.40 we wachten…  De flauwe 
grappen vliegen je om de oren en van sommige mensen de zweetdruppels 
ook. Iedereen is het staan een beetje moe, behalve Nelina en Wietske, 
want als je met een kruk loopt, krijg je een stoel.  
11.50 we wachten nog steeds…  
12.00 JA, joepie, de deur gaat open, we mogen. Toch wel een beetje 
spannend. 
12.25 Goh, was dat alles? Dat ging echt supersnel! Zo sta je te wachten en 



zo ben je alweer klaar. Je agressie uitleven op een zwaard is best leuk! 
Volgens mij ging het best goed…  
12.30 en dan gaan we nu weer… … … … … … … .wachten!!! Het programma 
is wat uitgelopen, maar we gaan pas naar de dierentuin als de uitslag 
bekend is. De aapjes zullen dus nog even op ons moeten wachten.  
13.40 Hè, hè, we mogen de zaal in voor de uitslag. Nog even wachten en 
dan is het zover. Grappig, al die paarse T-shirts in de zaal.  
14.00 (tromgeroffel) De uitslag: 81.67 gemiddeld! Helaas geen promotie, 
maar toch een heel mooi resultaat! 
14.10 Nou hup allemaal snel die bus in, want we hebben honger en er 
wachten wat aapjes op ons.  
14.20 tijdens het rijden naar de dierentuin houdt Martin ons bezig met het 
voorlezen van het jurycommentaar.  Ellen is het op meerdere punten 
helemaal niet met de jury eens en maakt dat luid hoorbaar duidelijk.  
Als Martin voorleest dat de 1e trombone toch wat te sterk was ten opzichte 
van zijn mede trombonisten, klinkt er een geklap en gejoel door de bus. 
Hoe zou dat toch komen Martin? 
14.45 Dierenpark Amersfoort is bereikt. We lijken wel een klas op 
schoolreisje. Nou dan eerst maar eens een lunch. Hiervoor moeten we 
door het hele dierenpark om in het restaurant te komen waar we mogen 
eten. Onderweg begint Leo wat spastische trekjes te vertonen, volgens mij 
hebben die dieren een raar effect op hem. Gelukkig houdt zijn vrouw de 
boel nog een beetje in bedwang.  
Voor we de eetzaal binnengaan, wordt er nog een zoektocht opgezet naar 
een verloren kind/vader. Nobele mensen hoor, bij RAZ.  
15.00 Een beetje verlaat, maar nu toch echt, we mogen aan het buffet 
beginnen. Het maakt niet uit wie er begint, als ik maar als eerste ben! 
Gelukkig is dat niet zo moeilijk als je aan de dichtstbijzijnde tafel zit…  Na 
flink zeuren over vegetarisch zijn en ballen in de soep door Liesbeth en 
Marieke, lukt het zelfs om vegetarische tomatensoep en kaassoufflés te 
regelen. Dat de tomatensoep nog steeds verdacht veel naar vlees smaakt, 
mag de pret niet drukken.  
15.15 En dan nu, het punt waar Ellen al weken op zit te wachten: vrij 
rondlopen in de dierentuin! 
en weet je wat, ik hoef niet om half 5 met de bus mee terug.  
Dus ik ben lekker tot 6 uur in de dierentuin gebleven.  
 
Maar tjonge, wat is zo´n dag vermoeiend. Volgende week weer?! 
Namens Wij en de Rest,  
 
Mieke 



 
 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

INTERVIEW MET CEES EN DICK VERMEULEN,  SAMEN 110 
JAAR LID VAN RAZ. 

 
Van uw RAZende Reporter. 
 
 
De Vereniging: Dit jaar hebben we binnen onze vereniging twee leden die 
een heel unieke prestatie hebben geleverd. Cees en Dick Vermeulen zijn 
dit jaar nl. resp. 60 en 50 jaar lid van onze vereniging. 
Cees begon in November 1945 als jongetje van 8 jaar 
les te nemen bij Pleun van Zwienen. Zijn eerste 
instrument was de Corhoorn, later gevolgd door de 
Althoorn, Bugel, Cornet om tenslotte op verzoek van 
Dirigent G.A. van den Berg te eindigen op zijn huidige 
instrument, de Bariton. Ook Dick was 8 jaar toen hij in 
het najaar van 1955 les nam op de Hoorn bij Cees van 
Zwienen. Later speelde hij nog een jaar of acht op de 
Cornet om tenslotte te eindigen op zijn huidige 
instrument, de Trompet. Vroeger was het eigenlijk een 
normale zaak dat als andere familieleden al lid waren 
van de vereniging, de rest van de familie ook zou 
volgen. Zo ook bij Cees en Dick, waar de vader, ooms, 
neven en nichten hun waren voorgegaan. De liefde 
voor de muziek uitte zich bij Cees ook nog op een andere manier. In 1943 
moest Hoek van Holland worden ontruimd, zo ook de Fam. Vermeulen die 
naar Rotterdam vertrok. Omdat koper toen een gewild product was bij de 
Duitsers wilden zij de instrumenten van RAZ in beslag nemen. Maar door 
net te doen alsof alle instrumenten  in eigendom waren van de leden, nam 
de familie Vermeulen in haar kielzog 3 Hoorns, 2 Bugels en een aantal 
kleine trommen mee.  Voor het eerst kwam Cees toen in aanraking met 
een instrument en was de liefde voor de muziek geboren.    
 
De Dirigenten: De dirigenten die ze hebben meegemaakt waren/ zijn: G.A. 
van de Berg, Piet de Kievit, Coert Sonneveld, Hans Hardonk en Ellen van 
den Berg. Tevens diverse dirigenten bij invalbeurten bij andere orkesten. 
Een speciale voorkeur is bij de broers Vermeulen niet aanwezig maar ze 
schijnen het met deze dirigent erg naar hun zin te hebben!!?  
 



Andere muzikale bezigheden: Dick is ook nog lid van een 
koperensemble “Westland Brass”  (zie foto) 
waarmee hij af en toe een optredens verzorgd voor 
bejaarden/verpleegtehuizen, kerkdiensten etc.  

Andere bekende Hoekse 
Bandjes waar Dick in 
speelde waren: The Remy 
Martin Band, Fusion of Excerbs en The Soudmixers. 
Beiden speelden ook in  de boerenkapel van RAZ 
(zie foto) en de voorloper van de huidige Bigband: 

The Rhythm Harmonies.  
Voor Dick is muziek maken een welkome ontspanning naast een redelijk 
veeleisende baan.  En zoals Cees het uitdrukt: “vooral ontspanning waar je 
je toch voor moet inspannen.”.  
 
 
Overige functies: Dick is 25 jaar Penningmeester geweest bij de RaZ.  
Cees was 30 jaar wedstrijdsecretaris en 35 jaar Penningmeester bij de 
korfbalvereniging. 45 jaar Penningmeester Vakvereniging FNV Bouw, 
hiervan de laatste 5 jaar als Voorzitter. Van de Gemeente Rotterdam 
mocht hij een Erasmusspeld ontvangen. 
 
Hoogtepunten bij RAZ: 
 
Beide heren hebben veel meegemaakt bij RAZ 
zoals alle 1ste prijzen in de vaandelafdeling 
(Hilvarenbeek, Apeldoorn, Tilburg) tussen 
1964 en 1972, optredens op de televisie, het 
eerste concert in de Doelen in Rotterdam etc.  
Dick geeft nog aan dat hij met veel plezier 
terugdenkt aan het meewerken van de musical 
“The Boyfriend” in 1986 i.v.m. een eerste 
lustrumviering van de ’s-Gravenzandse toneelvereniging ’s-Gravenspel. 
Ook vele leuke en rare momenten hebben beide heren meegemaakt. En 
langzamerhand beginnen de anekdotes los te komen. Zo is het aloude 
verhaal van een voorzitter die tijdens het concours vertikte om mee te 
werken aan het helpen sjouwen van het slagwerk onder het voorwendsel: 
”Ik speel toch geen pauken… !”. Of een lid die een blauwe maandag op de 
Bas had gespeeld, daarna de brui eraan gaf maar vergat om zijn 
instrument in te leveren.  

 



PROGRAMMA MARCHING BAND 
 
Fanfare from E.T.      John Williams, Arr. Paul Lavender  
        and Jay Bocook 
 
Night Fever Barry Gibb, Robin Gibband 

Maurice Gibb, Arr. John 
Tatgenhorst 

 
Come Back Seth Justman and Peter Wolf, Arr. 

Roland Barren and Alan Keown  
 
Thriller Rod Temperton, Arr. James 

Sochinski 
 
Cordoba Roland Barret and Alan Keown 

 
Hoekse Kinderkoren zingen: Voor en na de pauze: 

Jeugdkoor - Grease, I will follow him, Baby just, 
We will love him, Don't worry be 
happy. 

Kinderkoor -  Kom Iwanowitz, Ob la di ob la da, 
Olga, Op een onbewoond eiland, 
There was a tailor, Wakker met 
een wijsje.  

Jongste Groep - Op de boerderij, Snappie 
 

PROGRAMMA CONCERT  BAND 
 
Ammerland Jacob de Haan 
 
A Sunrise Impression  Jan de Haan 
 
Swords Against The Sea James L. Hosay 
 
 

PAUZE  
((Vergeet uw lootjes niet te kopen voor de Tombola)



PROGRAMMA CONCERT  BAND 
(VERVOLG) 

 
 

Pacific Dreams     Jacob de Haan 

The Lion King ,      Arr. John Higgins  
m.m.v. Marching Band    

Hoekse Kinderkoren Zie programma van voor de
pauze 

 
De Zee       John Ewbank 
m.m.v. Marching Band    Arr. Ben Wezel 

  

Hair Selectie James Rado-Gerome Ragni-
Galt MacDermot. Arr. Willy 
Hautvast 

Hoekse Kinderkoren    Adieu Vaarwel 

The Beatles in Concert    Lennon and Mc. Cartney 

 

 
 
 

 
 

 ? 



(Vervolg interview Cees en Dick) 
 
Jaren later had de vereniging een Bas nodig en ja hoor genoemd lid had 
hem nog thuis staan en in gebruik genomen als plantenbak met een mooie 
plant erin.  
 
 
De sfeer bij RAZ: 
 
Cees en Dick vinden de sfeer over het 
algemeen goed bij RAZ. Soms af en toe te druk 
op de repetities (… .!!) maar als het er op aan 
komt staan we er toch maar weer.  
 
 
 
Verbeteringen/wensen t.a.v. RAZ? 

 
Het repetitiebezoek laat soms wat te wensen 
over, zeker als het erop aan komt. Maar beiden 
hebben toch begrip voor de vele achtergronden 
die voor een aantal leden meespelen. 
 
 
 

Jullie blijven toch zeker wel in lengte van dagen lid bij RAZ? 
 
Beiden zijn van plan om nog heel lang lid te blijven zolang er nog adem 
is… .! 
 
De hobbies: Ondanks Dick’s drukke baan vindt hij 
toch nog ruimte voor een aantal hobbies zoals 
voetbal en wielrennen. Cees vindt zijn ontspanning 
o.a. in de korfbal en Petangue (een sport dat veel 
lijkt op Jeu de Boules). Daarnaast is Cees veel te 
vinden op de camping met de Caravan.  

 
 
Culinair: Dick is een fervent vegetariër, maar niet zo 
serieus dat hij op blote voeten loopt omdat hij geen 
lederen schoenen mag dragen. Dus blijft het alleen 



bij het niet eten van vis en vlees. Zijn lievelingsgerecht is: Pizza 
4Formaggi. Aan spruiten heeft hij een ontzettende hekel. 
 
Cees blijft bij de Hollandse keuken en eet het liefst snijbonen met witte 
bonen en daarbij een lekkere biefstuk. Daarentegen komen knolsoorten bij 
hem er letterlijk niet in.  
 
Cultuur: Wat betreft hun favoriete zanger(es) is bij Dick, Anastasia op dit 
moment één van zijn favorieten. Ook oudjes als Blood Sweat&Tears, 
Jimmy Hendrix vallen bij hem in de smaak. Bij Cees zijn alle Franse 
zangers favoriet.  
 
Sociale leven: Cees heeft een dochter Saskia en geniet volop van zijn 
twee kleinzoons. Dick is getrouwd met José en zij hebben 4 kinderen, 
Sabine, Mark, Dirk en Sanne en 1 kleinzoon, Bas. José, zelf komend uit 
een muzikale familie (haar vader speelde o.a. in The Dutch Swing College 
Band) bezocht in die tijd veel gelegenheidsbandjes. 
Zo ontmoette zij ook Dick bij één van zijn vele optredens van zo’n bandje.   
 
De toekomst: Cees hoopt zoveel mogelijk fijne dingen te doen, zoals 
muziek, sporten en camperen. Dick hoopt het over zo’n jaar of 8 (hij is 
directeur (mede-) eigenaar van Van Rijn Holding) wat rustiger aan te 
kunnen gaan doen, zodat hij nog meer tijd heeft om zijn hobbies uit te 
oefenen.  
 
 
Maken jullie je zorgen over de verharding van de maatschappij? 
 
Beiden: Er gebeuren in ons land verontrustende dingen. We denken dat 
het hoog tijd wordt voor meer begrip, dialoog en verdraagzaamheid. Aan 
de andere kant vinden we het optreden van de overheid soms veel te soft 
als het er op aan komt. 



 



 
               
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



HOE EEN DIRIGENT HOORT TE ZIJN… !!? 
 
Door: Rebecca Kock 
 
Als zij te geestig is, vindt men haar te familiair, 
Als zij te ernstig is, is zij een zuurpruim, 
Als zij te jong is, weet zij niets, 
Als zij te oud is, dan is zij een oude sok, 
Als zij niet drinkt, is zij een saaie piet, 
Als zij drinkt, is zij een drinkert, 
Als zij voor een ieder een vriendelijk woord heeft, is zij een kletsmajoor, 
Als zij dat niet doet, voelt zij zich hoog, 
Als zij zegt dat de leden zuinig moeten zijn met het materiaal, dan is zij een 
krent, 
Als zij dat niet zegt, dan is zij een verkwister, 
Als zij erop staat, dat men zich aan de voorschriften houdt, dan is zij lastig, 
Als zij dat niet doet, is zij slap, 
Als zij haar ogen de kost geeft, is zij een spion, 
 
 
KORTOM: Wil zij alle commentaar voorkomen, dan moet zij bezitten: 
 
De wijsheid van Salomo, 
 
Het geduld van Job, 
 
De huid van een Olifant, 
 
De slimheid van een Vos, 
 
En de moed van een Leeuw. 
 



 
 
 
BLAZEN IN HET BUITENLAND. 
 
Door: Dick Vermeulen 
 
Veel muziektermen zijn afkomstig uit het Italiaans, immers dat land vormde 
lange tijd de bakermat van de muziek. 
Voor mij is Italië vooral een fijn vakantieland, met prachtige meren, bergen 
en veel zon. 
Niet toevallig dus dat ik al zo'n dertig jaar mijn vakanties doorbreng in 
Italië, en wel in het plaatsje DONGO aan het Comomeer. 
Dongo is vooral bekend door een aantal historische feiten, waarvan de 
voornaamste de gevangenneming, aan het eind van de tweede 
wereldoorlog, van de Italiaanse dictator Mussolini is. 
Op historische filmpjes, maar ook in documentaires over 
het einde van Mussolini komt het stadje altijd voor.Het 
bijzondere is dat er eigenlijk maar weinig aan het stadje 
veranderd is. 
Op de gefilmde opnames in de oorlog zien de gebouwen, 
terrasjes etc er precies hetzelfde uit als nu, eigenlijk zie je 
alleen andere auto's… … …  
Mussolini trachtte, met zijn gevolg, via Dongo naar Zwitserland te vluchten, 
maar werd in Dongo door partizanen opgewacht, gevangen genomen en 
opgehangen. 
Maar dit even terzijde. 
 
Dongo heeft ook een muziekkorps "Corpo Musicale di Dongo" 
Het toeval wil dat de camping-baas Bariton speelt in dit orkest. 
Omdat ik tijdens de vakanties niet teveel embachure wil verliezen neem ik 
altijd een oud cornetje mee om wat in de caravan (vroeger in de 
tent/vouwwagen) met een demper te oefenen. Toen de camping-baas dit 
was opgevallen vroeg hij gelijk of ik niet bij zijn orkest wilde meespelen.  
De camping-baas heeft de camping geërfd van zijn oom. Deze oom, zelf 
kinderloos, was een van de partizanen waarover ik eerder heb verteld. 
Deze oom heb ik nog meerdere jaren op de camping meegemaakt maar hij 



sprak over het algemeen nooit over de oorlog, tenzij hij zijn enige hobby 
(wijn drinken) erg fanatiek had uitgeoefend. 
Met Sabine, toen nog een meisje van een jaar of 10, ben ik naar de 
repetitie gegaan waar we geweldig werden ontvangen.  Natuurlijk waren er 
wat communicatie-problemen, de meeste spreken zelfs geen Engels of 
Frans, maar, ik zei het al, de muziektermen zijn voor ieder gelijk, nl in het 
Italiaans.  "Tutti da capo… … … .." 
Ik kreeg meteen een gloednieuwe bugel in mijn handen gedrukt. Een 
instrument met een mooie warme toon. 
De week erop hadden we al de eerste uitvoering. Gelukkig speelden we, 
hoe bestaat het, een aantal zelfde nummers als in Hoek van Holland, dus 
met twee repetities zat het er al aardig in. 
Wel grappig is het dat er gewoon vanaf het repetitielokaal naar het plein, 
natuurlijk gaat alles daar in de open lucht, wordt gemarcheerd. 
Dit marsen gaat in een bijzonder hoog tempo. De haast die Italianen in het 
verkeer hebben vind je blijkbaar ook bij het marsen terug.  
In de smalle straten met hoge huizen geeft dit een hels kabaal. 
Vervolgens betraden we het podium dat op een wel heel bijzondere plaats 
is gebouwd, nl precies de plek waar Mussolini werd gevangen genomen. Ik 
zal maar niet ingaan op de erg lugubere details die zich destijds precies op 
deze plek hebben afgespeeld. Dat je dan juist daar zit te blazen… … … . 
Ook het concert zelf wordt qua muzikale opvatting enkele tientallen punten 
sneller afgewikkeld dan we hier gewend zijn. Het schijnt daar nou eenmaal 
zo te horen. 
Zo'n harmonieorkest in Italië ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als bij ons. 
Wel is er een totaal andere verhouding tussen klarinetten en trompetten 
De trompetten zitten tegenover elkaar op de buitenste rijen, rechts de 
tweede en derde partijen, links 
de eerste en solo-partijen. 
Er zijn ongeveer evenveel 
trompetten als klarinetten. 
Verder is het orkest in Dongo 
wel compleet, met fluiten, hobo, 
es-clarinet, aardig wat bassen 
en baritons etc. 
Opvallend is dat beroepsmusici 
die uit het orkest zijn 
voortgekomen, anders dan bij 
ons, tijdens weekenden en 
vakanties gewoon weer in de 
woonplaats mee komen blazen. Dit geeft wel heel veel niveauverschil 



binnen het orkest. Zo speelt er een fluitist mee die in het dagelijks leven 
componist is en regelmatig met een combo voor de RAI speelt; verder ook 
een uitstekende klarinettist die in een militair orkest speelt. De fluitist 
componeert ook voor het orkest in Dongo. Ze spelen als openingsnummer 
altijd "Signla Dongo" wat door hem is gecomponeerd; een 
herkenningsmelodie dus. 
Ik heb heel wat concertjes mee mogen doen, o.a. in het beroemde "Villa 
Carlotta" in het stadje Menaggio, ook direct aan het meer, waar overigens 
Robert Long woont. 
Er is altijd erg veel publiek, jong en oud, toeristen, maar ook oude 
omaatjes die met tandeloze bekkies met een mand kastanjes op de rug 
met een scooter de berg af komen scheuren. Dit geeft alles een bijzonder 
gezellige sfeer en na afloop gingen we dan nog vaak in een bergdorpje 
aan lange houten tafels met lampions verlicht, wijn 
drinken met heerlijk Italiaans brood en diverse soorten Italiaanse kaas. Te 
gek! 
Soms brengen we een bezoek bij de eerste trompettist die in de bergen 
woont. 
Zijn zoon speelde ook trompet en was destijds smoorverliefd op Sabine! 
Hij woont in een prachtig huis met schitterend uitzicht op het Como-meer. 
Het huis is ingericht met zeer stijlvolle Italiaanse meubelen. Onder het huis 
is er een wijnkelder met enorme vaten zelf gemaakte wijn. Daartoe heeft hij 
een grote wijngaard achter het huis. We worden altijd heel gastvrij 
ontvangen. 
Een heel fijne  belevenis dus, zo'n vakantie in Dongo. De laatste paar jaar 
is men helaas ook begonnen met een vakantiestop, en zijn er van half juli 
tot half augustus net als hier geen repetities meer, en dus ook geen 
mogelijkheden meer voor mij om mee te spelen, wat ik erg jammer vind. 
Wellicht krijg ik in de toekomst nog eens de gelegenheid… … .. 
 



Wist U dat… … . 
 
 

 
 
 

 
 
 
??Carin graag met het rubber van Joop wil spelen 
??je fluiten zomaar spontaan kunt laten verdwijnen 
??Michel en Mieke hier heel goed in zijn 
??het wel helpt als de fluiten van suiker gemaakt zijn…  
??Ellen een speciale band heeft met de slagwerkers 
??we daar nu zelfs speciale T-shirts voor hebben 
??Rinus deze niet aan wilde trekken 
??hij vond dat hij al aangekleed was (met maasdijks accent) 
??iedereen er best leuk uitziet in lila XXL T-shirts  
??we na het concours aapjes gekeken hebben 
??er hele interessante apen met lila T-shirts over de brug liepen 
??Gerard bang was dat de buschauffeur verkeerd zou rijden 
??hij daarom zelf maar een eigen navigatiesysteem had meegenomen 
??de pauken niet in de bus pasten 
??dat Ronald toen maar achter de bus is aangereden 
??wij hem daarom heel lief vonden 
??Johan tijdens optredens eigenlijk liever staat dan zit 
??Ellen dit niet goed vindt 
??Leo als enige een ander T-shirt krijgt 
??de tekst zal luiden: me bek lekt 
??we gelukkig zijn vrouw mee hadden 
??hij net niet bij de apen gestopt werd 
??Ellen ons "break a leg" toewenste 
??Wietske dit iets te letterlijk heeft opgevat 
??Rinus in Michel  een opvolger gevonden heeft 
??Michel alvast goed aan het oefenen is 
??niemand hem daarom nog verstaat 
??dit alweer de 3de editie en nog steeds niet de laatste editie van Het 

RAZtertje is. 

??U ook “Wist u dat....”jes kunt inleveren  via 
raztertje@rotterdamaanzee.nl.  
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lach van de dag 
 
 



 



Café Prins Hendrik 
Prins Hendrikstraat 26 
3151 AK Hoek van Holland 
Tel. 0174-387261 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kalender 
 

 
 
24 december C.B.  Kerstnachtdienst te Hoek van Holland 
 
25 Maart 2006  Voorjaarsconcert  



 


