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Algemene informatie 
Dirigent Jeugdorkest:   Martin Aalbregt 

Dirigent Show & Marching Band:  Martin Aalbregt 

Dirigent Concert Band:   Peter Habraken 

 

Docenten: Fluit: Nicolien van Deursen 

 Slagwerk: Jennifer Heins 

 Slagwerk: Robert van den Bosch 

 Klarinet/saxofoon: Heiko Geerts 

 Koper: Lennart de Winter 

 

Leerlingencoördinator:  Marianne van der Marel 

 tel.:  06-44818351 

 e-mail: muziekles@rotterdamaanzee.nl  

 

Contactpersoon Jeugdorkest:  Tim Groen 

 tel.:  06-45744596 

 e-mail: jeugdorkest@rotterdamaanzee.nl  

 

Postadres:  Muziekvereniging Rotterdam aan Zee 

  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 SMB:  showmarchingband@rotterdamaanzee.nl  

Bestuurssamenstelling 
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  

SMB bestuurslid: Anja Valstar  06-12105226 showmarchingband@rotterdamaanzee.nl  

Alg. bestuurslid: Vacant   -   -  

Repetities 
Jeugdorkest:    vrijdagavond    19.00 – 19.45 uur  

Show & Marching Band:  dinsdagavond    19.15 – 21.15 uur  

Concert Band:    vrijdagavond    20.00 – 22.15 uur  

 

Repetities vinden wekelijks plaats, ook tijdens schoolvakanties. Locatie: LCC De Hoekstee.  

 

Wij zijn verder online te vinden op:  
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Van de voorzitter 
Het einde van 2017, ons jubileumjaar, komt alweer in zicht. Een erg druk maar vooral geslaagd jaar 

wat we niet snel zullen vergeten. Eigenlijk voelt het soms als een soort rollercoaster, als je op een 

rijtje gaat zetten wat we dit jaar allemaal hebben meegemaakt! 

 

De investering in nieuwe instrumenten en uniformen werd afgerond, een totaal investering van ruim 

30.000 euro. Met dank aan onze sponsors! Ook hebben we een prachtig mooi nieuw logo en nieuwe 

huisstijl. 

 

Dan alle activiteiten die we met elkaar hebben mogen beleven: De Play-in, het reünieconcert met 100 

muzikanten; het PROMSconcert op onze jubileumdatum, onze Concert Band, het projectkoor en 

Charly Luske als speciale gast; Taptoe Hoek van Holland met ruim 1000 bezoekers en een fantastisch 

uitgevoerde nieuwe show door onze Show & Marching Band; het uitwisselingsweekend met onze 

vrienden van Tendring Brass Band uit Harwich met o.a. een super geslaagde muzikale middag in het 

Waterwegpark. En daarnaast natuurlijk alle overige optredens die door onze orkesten zijn uitgevoerd. 

 

Helaas moesten wij dit jaar, na een samenwerking van ruim 15 jaar, afscheid nemen van Ellen van den 

Berg. We mogen terug kijken op 15 hele mooie jaren en zijn Ellen ontzettend dankbaar voor alles wat 

zij voor onze vereniging heeft betekend. Gelukkig was Peter Habraken bereid en beschikbaar om alle 

geplande activiteiten doorgang te laten vinden. In juni hebben de leden zich unaniem uitgesproken 

voor Peter als nieuwe vaste dirigent, gezien de zeer goed bevallen samenwerking van beide kanten. 

Peter is dan ook sinds het nieuwe seizoen de nieuwe vaste dirigent van de Concert Band en daar zijn 

we erg blij mee. 

 

Organisatorisch heeft dit jaar ontzettend veel gevergd van veel van onze leden en ook familie, die 

constant weer druk zijn geweest met het voorbereiden en uitvoeren van alle activiteiten. In het 

bijzonder de leden van de Jubileumcommissie, met als aanvoerder Michel Heins, die bergen werk 

hebben verzet en alles met tomeloos enthousiasme tot in de puntjes geregeld hebben. Maar ook 

natuurlijk mijn collega-bestuursleden en zoveel andere mensen die zich regelmatig op wat voor 

manier dan ook hebben ingezet. Namen zal ik verder niet noemen, want dat zijn er namelijk te veel! 

We mogen met z’n allen trots zijn op alles wat we dit jaar hebben bereikt. Een mooier 100-jarig 

bestaan hadden we ons volgens mij niet kunnen wensen! 

 

We gaan ons jubileumjaar afsluiten met nog twee klinkende evenementen: Een speciale voorstelling 

voor de Hoekse basisscholen op vrijdag 24 november en natuurlijk ons najaarsconcert met als thema 

“Magic Musicals” op 25 november. Op deze avond zal de Concert Band een bijzonder muziekstuk 

spelen: “The SS Berlin Disaster”. Dit indrukwekkende muziekwerk is door Peter Habraken in opdracht 

geschreven ter gelegenheid van ons 100-jarig bestaan. Een uitgebreide uitleg hierover kunt u 

verderop in dit RaZtertje lezen. Met daarnaast het musicalprogramma van het Jeugdorkest, de Show 

& Marching Band en de Concert Band wordt deze avond ongetwijfeld een prachtige afsluiting van ons 

jubileumjaar!  

 

Graag tot ziens op ons najaarsconcert! 

 

Met muzikale groet, 

Martin Aalbregt 

Voorzitter 
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Van de redactie 
Musicals? Ja dat is meestal mooi om die entourage mee te kunnen maken. Persoonlijk vind 

ik dat de sfeer van een musical het beste tot zijn recht komt in de avond. Echt een hele 

avond erop uit! Het enige nadeel… Het kost best wat geld en helemaal voor mooie en goede 

plaatsen. 

 

Het voordeel van een Muziekvereniging als Rotterdam aan Zee is dat zij die hele entourage 

gewoon in LCC de Hoekstee creëren. Hoe mooi is dat? En als klap op de vuurpijl is de entree 

nog gratis ook. Hoe fantastisch is dat? 

 

En nog veel beter is dat u voor niks noppes nada nog een première krijgt ook. Wij gaan 

namelijk een stuk spelen die speciaal door Peter Habraken voor onze vereniging 

gecomponeerd is in het kader van ons 100-jarig bestaan. Hierover is meer in het RaZtertje 

met wat meningen van enkele muzikanten van de Concert Band te lezen. 

 

Zelf heb ik van het Jeugdorkest, de Show & Marching Band en de Concert Band de muziek al 

gehoord. U kunt zelf aan het programma in dit RaZtertje zien dat het 

een divers programma is. Het beloofd een mooie avond te 

worden in de tot nu toe gure herfst. De afsluiting van ons 

jubileumjaar. Een jaar waar door de Jubileumcommissie op wordt 

teruggekeken. Een jaar waar je bijna van zou zeggen… Zullen 

we er een musical van maken? 

 

Al met al er is weer veel gebeurt de afgelopen tijd en een 

selectie hiervan staat in dit RaZtertje te lezen. 

 

Ik wens u veel plezier met deze 31e editie van het RaZtertje en 

hoop u te mogen ontvangen en te ontmoeten op zaterdag 25 

november op ons Najaarsconcert met als thema Magical Musicals! 

 

Tim Groen 

Redacteur 
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Activiteitenkalender 

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. 

 

2017/2018 

Kerstvakantie   maandag 25 december 2017 tot en met zondag 7 januari 2018 

 

2018 

Voorjaarsvakantie  maandag 26 februari tot en met zondag 4 maart 

Paasweekeinde  maandag 30 maart tot en met maandag 2 april 

Koningsdag   vrijdag 27 april 

Meivakantie   maandag 30 april tot en met zondag 13 mei 

Let op! De repetities gaan met uitzondering van de zomervakantie wel gewoon door. 

Naast de wekelijkse repetities hebben het Jeugdorkest, de  Show & Marching Band en Con-

cert Band de volgende activiteiten op het programma staan 

 

2017 

18 november SMB Intocht Sinterklaas Hoek van Holland 

24 november JO Muzikale parade LCC de Hoekstee 

25 november JO, SMB, CB Magical Musicals LCC de Hoekstee 

6 december (optie) SMB Uittocht Sinterklaas Hoek van Holland 

 

2018 

6 januari (optie) CB Nieuwjaarsconcert LCC de Hoekstee 

11 februari SMB Streetparade Bailleul Frankrijk 

12 februari SMB Carnaval Bonn Duitsland 

24 maart JO, SMB, CB Voorjaarsconcert LCC de Hoekstee 

   

 

JO:   Jeugdorkest 

SMB: Show & Marching Band 

CB:  Concert Band   
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Van de Jubileumcommissie 
Alweer het laatste concert van ons prachtige jubileumjaar. 17 maart 2016 was de “100 jaar 

Rotterdam aan Zee commissie” voor het eerst bijeengekomen voor een brainstormsessie. 

Diverse ideeën hebben de revue gepasseerd, maar helaas is één jaar te kort om dit alles te 

realiseren. De ideeën die het programma wel gehaald hebben waren dan ook fantastisch om 

mee te maken! 

De aftrap van ons jubileumjaar was op zaterdag 25 maart 2017. Op deze dag hebben wij met 

ruim 100 muzikanten een middag gerepeteerd om vervolgens een concert te geven. Dankzij 

het enthousiasme van de deelnemers die bestonden uit (oud)leden, invallers en huidige leden 

hebben wij van deze dag en concert kunnen genieten. Tevens hebben wij ons expositiedoek 

met foto’s uit de oude doos onthult. Dit doek was het gehele jaar te bewonderen in de LCC 

de Hoekstee.  

En daar was dan het moment, onze verjaardag! 27 mei 2017 mocht u dan echt de vereniging 

feliciteren met haar 100 jarig bestaan. Deze dag hebben wij gevierd met een waanzinnig 

“Proms” concert van de Concert Band met medewerking van Charly Luske. Wij hebben voor 

dit concert feestelijk uitgepakt met een projectkoor. Dit koor heeft met een korte repetitietijd 

van 5 avonden een geweldige ondersteuning gegeven aan het orkest en Charly Luske. Wij 

hebben deze avond in feestelijke galakleding gevierd waardoor deze avond een extra 

bijzonder tintje had.  

Vervolgens was het de beurt aan de Show & Marching Band om te stralen tijdens de taptoe 

van 10 juni 2017 op het voetbalveld van HVC`10. De ingrediënten voor een geslaagde taptoe 

zijn een mooi veld, goede muziekkorpsen en prachtig weer. En gelukkig waren al deze 

ingrediënten aanwezig deze dag. En natuurlijk heeft de Show & Marching Band Rotterdam 

aan Zee voor het eerst een eigen show uitgevoerd genaamd “Centennium”.   

Na deze activiteiten was het dan ook even tijd om bij te komen en te genieten van de zomer 

alvorens wij onze Engelse gasten zouden ontvangen. Inmiddels kunnen wij wel zeggen dat wij 

goed bevriend zijn geraakt met de “Tendring Brassband” uit Harwich Engeland. In september 

2006 is de eerste uitwisseling geweest met deze vereniging. Vervolgens zijn wij in juni 2015 

wederom afgereisd naar Harwich voor diversen activiteiten en optredens met de Tendring 

Brassband. In 2015 hebben wij dan ook de uitnodiging afgegeven om onze 

vriendenverenging te ontvangen in Hoek van Holland tijdens ons jubileumjaar. Hierover meer 

in dit Raztertje.  

En dan alweer de laatste activiteit op 25 november 2017 waarmee wij dit jubileum jaar gaan 

afsluiten. Magic Musicals zal in het teken staan van de heerlijke musical melodieën waarop u 

kunt wegdromen. Voorafgaand aan dit concert gaat het Jeugdorkest op vrijdag 24 november 

voor de groepen 4 tot en met 6 van de basisscholen uit Hoek van Holland een muzikaal 

optreden geven. Tijdens dit optreden wordt er een sprookjesachtig verhaal verteld met 

diverse personages omhuld met de muziek van ons eigen Jeugdorkest.  

 

Wij als commissie hebben van dit bomvolle jaar genoten van “geweldige noten” en willen u 

dan ook bedanken voor uw aanwezigheid en enthousiasme. Op naar de volgende 100 jaar! 

- Jolanda Klapwijk namens de Jubileumcommissie 
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The SS Berlin Disaster 1/2 
Honderdtien jaar geleden, ‘s morgens vroeg 

om kwart over vijf op 21 februari 1907 om 

precies te zijn, sloeg het bijna honderd meter 

lange stoomschip de SS Berlin op de 

basalten pier van Hoek van Holland. De SS 

Berlin was een van de schepen die de 

veerdienst Hoek van Holland – Harwich 

onderhielden. De enorme klap van het basalt 

tegen de zijkant van het stalen schip 

verzwakte deze zodanig dat slechts anderhalf 

uur later het schip doormidden brak en met 

het grootste deel van haar passagiers in de 

diepte verdween. Er waren slechts zestien 

overlevenden.  

Voor wie hier meer vanaf wil weten: het tv-

programma ‘Andere tijden’ heeft in 2007 een 

volledige aflevering aan deze ramp gewijd en 

is op internet gemakkelijk terug te vinden. 

Bijzonder aan deze aflevering is dat er 

originele filmbeelden uit 1907 worden 

getoond, waarop o.a. het scheepswrak op 

enige afstand te zien is, steunend tegen de 

pier, alsmede enkele beelden van de 

reddingsacties die gedurende de 

daaropvolgende drie dagen plaatsvonden. 

Ook bijzonder is het feit dat Prins Hendrik, de 

echtgenoot van Koningin Wilhelmina, die zelf 

in zijn jongere jaren een oudere broer had 

verloren door een verdrinkingsongeval, 

persoonlijk naar Hoek van Holland kwam 

gereisd om zich van de reddingsacties op de 

hoogte te stellen en de redders door zijn 

aanwezigheid een hart onder de riem te 

steken.   

 

De compositie ‘The SS Berlin Disaster’ die ik 

met dit onderwerp in gedachten heb 

geschreven, heeft de vorm van een 

symfonisch gedicht in een vrije sonatevorm 

met vier thema’s (belangrijkste melodieën), en 

met een inleiding en een epiloog (met een 

vijfde thema). Voor de liefhebbers: ook het 

‘Dies irae’-motief komt erin voor. Af en toe 

staan er in het artikel dat u nu leest termen 

tussen haakjes, om dit verhaal ook 

begrijpelijk te maken voor niet-muzikanten. 

Mochten bepaalde muzikaal-technische 

begrippen onduidelijk zijn… het internet staat 

voor niets! 

 

De hierboven beschreven muzikale vorm leek 

mij uitermate geschikt om allereerst de sfeer 

op zee en aan boord van het schip te 

schilderen, om vervolgens een muzikale 

beschrijving te geven van de gebeurtenissen 

vanaf het uitbreken van de noordwesterstorm 

die de oorzaak was van de ramp. Hierbij heb 

ik overigens wel enige dichterlijke vrijheid 

genomen! 

 

Het stuk opent met een koraal ter herdenking 

van de overledenen van de scheepsramp. Na 

een korte stilte gaan we naar de avond 

voorafgaand aan de ramp en horen we het 

kalme gekabbel van het zeewater om ons 

heen. Langzaamaan trekt de wind aan en 

worden de golven wat hoger.  

Daar komt het schip in zicht: een wonder van 

technologische vooruitgang. Het 

twaalftoonsthema dat ik hiervoor heb gebruikt 

- hier tegelijkertijd gespeeld door bugel en 

eerste trompet - demonstreert het kille staal 

van de scheepsconstructie, maar schildert 

ook de grootsheid van het schip. 

 

In The SS Berlin Disaster kunnen de tuba 

spelers al hun facetten laten horen. 

Daniël Schwagermann - Tuba 

Wanneer je je ogen sluit is het net alsof je er 

zelf bij bent, en van minuut tot minuut de 

gebeurtenissen zelf beleeft.  

Rico Bleijie - Euphonium 
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The SS Berlin Disaster 2/2 
Terwijl het schip langsvaart en weer uit zicht 

verdwijnt klinkt kort het ‘Dies irae’ als 

voorbode voor wat er komen gaat… en dan 

bevinden we ons weer aan boord van het 

schip, dat inmiddels met een flinke vaart over 

de krachtige golven op Hoek van Holland 

afstevent. Er heerst een opgetogen sfeer aan 

boord, zelfs gevolgd door een feest.  

Plotseling breekt er echter een 

noordwesterstorm los. De wind wakkert 

enorm aan, torenhoge golven maken het 

schip tot een speelbal van de elementen. 

Soms, plotsklaps, gaat de storm even liggen 

om steeds weer opnieuw verder aan te 

wakkeren…  

 

De SS Berlin nadert de Nieuwe Waterweg, 

maar de stuurman verliest de macht over het 

roer door de geweldige stormkracht, die het 

schip uiteindelijk dwars tegen de pier 

aanduwt.  

 

Paniek breekt uit onder 

de passagiers. De 

achtersteven van het 

wrak helt gevaarlijk 

schuin achterover. Uit 

angst voor de 

mogelijkheid dat deze 

afbreekt en zinkt, en 

vanwege het feit dat de 

achtersteven zich het 

verst van de potentiële 

reddingsroute bevindt, 

vlucht het overgrote deel 

van de opvarenden naar de voorsteven in de 

hoop op redding… het noodlot tegemoet.  

 

Even later scheurt met een vreselijk gekraak 

de SS Berlin in tweeën, echter: niet de achter- 

maar de voorsteven blijkt het gedeelte te zijn 

dat meteen in de golven verdwijnt. De 

ontreddering is groot en de ramp compleet… 

 

Gedurende de daaropvolgende drie dagen 

voeren de inwoners van Hoek van Holland 

meerdere heldhaftige reddingspogingen uit 

(niet uitgebreid muzikaal beschreven). Zelfs 

op de derde dag worden er nog overlevenden 

van het schip gehaald. Uiteindelijk gaat de 

storm gelukkig liggen…   

Het verhaal eindigt met een herdenking van 

de gevallen slachtoffers, maar ook van de 

heldendaden van de redders. Door hun 

saamhorigheid en enorme moed heeft een 

aantal schipbreukelingen het overleefd!  

 

- Peter Habraken 

Mooi dat bepaalde thema’s steeds op een 

andere manier terug komen. 

Daphne Heins - Altsaxofoon 

Als je het speelt lijkt het alsof jezelf op het 

zinkende schip zit, mooi geschreven Peter! 

Marloes Scholte - Trompet 
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Programma voor de pauze 
 

Jeugdorkest o.l.v. Martin Aalbregt 

Disney Film Favorites arr. Johnnie Vinson 

 

Aladdin arr. Paul Jennings 

 

The Jungle Book arr. Michael Brown 

 

Supercalifragilisticexpialidocious arr. Michael Sweeney 

 

Show & Marching Band o.l.v. Martin Aalbregt 

Jesus Christ Superstar arr. Paul Mutha & 

  Michael McIntosh 

 

I Wan’na Be Like You arr. John Wasson 

 

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

  Will Rapp 

 

Jersey Boys arr. Michael Brown &  

  Will Rapp 

 

On Broadway arr. John Higgins 

 

Greased Lightnin’ arr. Michael Brown &  

  Will Rapp 

 

PAUZE! 
€ 1,00 / stuk 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjLqMKglbnXAhXQEewKHeX4CIQQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.keepcalm-o-matic.co.uk%2Fp%2Fkeep-calm-and-buy-tombola-tickets-5&psig=AOvVaw0KkFXOrhWAl3q-BFEqdZo7&ust=15105
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Programma na de pauze 
 

Concert Band o.l.v. Peter Habraken 

The SS Berlin Disaster Peter Habraken 

 

Phantom of the Opera arr. Johan de Meij 

 

Overture to the Adams Family Musical arr. Ted Ricketts 

 

Highlights from Chess arr. Johan de Meij 

 

Songs of the Wizz arr. Peter Kleine Schaars 

 

Mambo (from Westside Story) arr. Michael Sweeney 
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Een nieuwe vaste dirigent voor de Concert Band 
Peter Habraken is met ingang van het nieuwe seizoen officieel de dirigent van de Concert 

Band van de Hoekse vereniging. 

 

Peter is geen onbekende voor de leden van Rotterdam aan Zee; hij heeft namelijk al sinds 

januari 2016 als tijdelijk dirigent voor het orkest gestaan. In juni hebben de leden zich 

unaniem uitgesproken voor Peter als nieuwe vaste dirigent, gezien de zeer goed bevallen 

samenwerking van beide kanten. 

 

Peter Habraken (1975) bezocht op zijn zestiende de open dagen van alle Technische 

Universiteiten in Nederland en startte na het behalen van zijn Gymnasiumdiploma de studie 

Werktuigbouwkunde in Enschede. Zijn natuur besliste echter anders: na vier weken gooide 

hij het roer om en vanaf dat moment studeerde hij muziek! Dat resulteerde in drie 

Conservatoriumdiploma’s: klassiek klarinet, harmonie- en fanfaredirectie (Enschede) en 

jazzklarinet (Den Haag).  

 

Gedurende acht jaar is Peter professioneel verbonden geweest als klarinettist en 

contrabasklarinettist aan de Marinierskapel der Koninklijke Marine. In 2007 nam hij zelf 

ontslag en sindsdien volgt hij als zelfstandig 

componist, dirigent, klarinettist en saxofonist 

zijn eigen artistieke avontuur. Als dirigent 

werkt hij inmiddels al jaren samen met een 

enorme verscheidenheid aan ensembles – 

van klassiek koor via harmonieorkest tot 

bigband. Zijn brede en 

tegelijkertijd diepgaande muzikale 

belangstelling komt ook naar voren in zijn 

werk als klarinettist en saxofonist. 

 

Als autodidact componist haalt Peter zijn 

vakkennis, technieken en inspiratiebronnen 

uit de gehele muziek- en kunstgeschiedenis. 

En als dat de compositie ten goede komt 

vermengt hij daarbij naar hartenlust klassieke 

en populaire stijlen met elkaar. Dit kunt u 

horen op ons aankomend concert waarvoor 

Peter het stuk The SS Berlin Disaster Voor 

Muziekvereniging Rotterdam aan Zee heeft 

gecomponeerd. 

 

De leden en dirigent kijken uit naar een fijne 

samenwerking waarbij in een gezellige sfeer 

gewerkt wordt aan mooie muzikale 

hoogtepunten.   
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20 jaar (Show &) Marching Band 1/2 

... uit de notulen van de bestuursvergadering, gehouden op 26 augustus 1997: 

“Er is nog geen drumbandinstructeur. Carin is vrijdag jl. gestart met de twee meisjes op lyra. 

Onderzoek bij het orkest heeft uitgewezen dat veel jeugdigen wel wat voelen voor deelname 

aan een drumfanfare / marching band. Coert zou misschien wel (tijdelijk) voor deze groep 

willen gaan staan. Drumband begint op 19 september, met of zonder nieuwe instructeur.” 

 

En aldus geschiedde. Met een groepje van acht jonge leden van het orkest vond de eerste 

repetitie plaats van wat later zou uitgroeien tot een volwaardige Marching Band (MB). Onder 

leiding van Martin Aalbregt werden op regelmatige basis repetities gehouden waarbij 

eenvoudige muziekstukjes werden ingestudeerd, zoals de Mickey Mouse March, Obladi 

Oblada en Zip-A-Dee-Doo-Dah. 

 

Uiteindelijk, op 28 november 1998, was het dan zover: ons eerste buitenoptreden! Getooid in 

het oude uniform, zonder pet, vond onder de luifel voor de Albert Heijn het eerste optreden 

plaats. Ook werd een stukje gemarcheerd naar de winkelstraat waar ook de eerste muzikale 

klanken werden gestrooid. Ons eerste optreden was een succes, en er zouden er nog velen 

volgen! 

In de jaren die daarop volgden, werd de band muzikaal steeds beter en groeide deze uit naar 

een bezetting van ongeveer 25 leden. Na vele jaren waarin het orkest zich bij de drumband 

voegde om zo de optredens voor Koninginnedag, Sinterklaas etc. te verzorgen, was er nu 

een zelfstandig functionerende MB en deze werd voortaan ingezet voor alle straatoptredens 

waaraan Rotterdam aan Zee haar medewerking verleent. Een unicum in de geschiedenis van 

de vereniging! Om de specialisatie van beide onderdelen nog duidelijker te maken werd het 

orkest omgedoopt naar Concert Band (CB). 

 

In 2004 nam Joop de Ruiter het stokje over van Martin Aalbregt. Hij had een duidelijk doel 

voor ogen: de band groter maken en omvormen tot een echte Marching Band zoals de 

Amerikaanse High School Marching Bands. Op initiatief van Joop gingen we ook weer langs 

de Hoekse basisscholen wat ons veel nieuwe jonge leden opleverde. In de tussentijd werden 

we ook steeds meer gevraagd voor optredens in binnen- en buitenland. In 2007 vond het 

allereerste Frankrijk-optreden plaats in Orchies; wat natuurlijk een hele belevenis was. Ook 

namen we in deze periode voor het eerst deel aan een concours: Concours Schiedam. Hier 

zijn we diverse keren geweest en haalden we iedere keer een mooie eerste prijs. 



november 2017 22     www.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 31 

Advertentie 



november 2017 23 www.rotterdamaanzee.nl 

Het RAZtertje editie 31 

20 jaar (Show &) Marching Band 2/2 
In 2011 bereikte de MB een nieuwe mijlpaal: Deelname aan een taptoe! We werden door 

Taptoe Krimpen aan de Lek benaderd of wij onze medewerking wilden verlenen. Een 

taptoeshow lopen en muziek maken tegelijk hadden we nog nooit gedaan. Dit werd met veel 

enthousiasme opgepakt en na slechts een paar maanden voorbereiding liepen we onze 

eerste show. Het was een groot succes en de jaren daarna werd naar tevredenheid aan 

diverse andere taptoes deelgenomen. 

In die periode werd Marcel van der Valk verantwoordelijk voor de exercitie en show repetities 

en het schrijven van de choreografie van de taptoeshows. In 2013 droeg Joop het stokje over 

aan de jongere generatie, en werd Martin weer muzikaal leider van de Marching Band. 

Jennifer Heins was inmiddels al instructeur van de percussiegroep. 

 

In de jaren die volgenden is de 

Marching Band steeds verder 

gegroeid, zowel muzikaal als in 

aantal leden. Het jaar 2017 is, 

naast het 100-jarig bestaan van 

Rotterdam aan Zee, ook de 20ste 

verjaardag van de Marching Band.  

We hadden het niet beter kunnen 

vieren dan met onze speciale 

taptoeshow “Centennium” tijdens 

Taptoe Hoek van Holland. Voor het 

eerst een doorlopende show, speciaal voor ons geschreven door Rob Balfoort (muziek) en 

Marcel van der Valk en Corné Pas (choreografie). Ook is onze slagwerksectie in het nieuw 

gestoken; zo lopen de snaredrum-spelers nu met prachtige Pearl High-tension snaredrums. 

Met daarbij ons prachtige nieuwe logo en een naamswijziging naar Show & Marching Band, 

kijken we met veel vertrouwen uit naar een mooie toekomst! 

- Martin Aalbregt 
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Ik geef de pen door aan... 
Ik ben John van der Knaap en zit bij het slagwerk. Ik ben ooit begonnen, omdat mijn broers 

ook bij de muziekvereniging zitten. Ik wist eerst niet wat is zou gaan spelen. Ik wilde altijd wel 

drummen, maar het zat eigenlijk al vol. Eerst overwoog ik om hoorn te gaan spelen. 

Uiteindelijk werd ik toch toegelaten bij slagwerk. In eerste instantie om bij de Marching Band 

klokkenspel te gaan spelen.  

 

Ik ben begonnen bij Joop 

de Ruijter. Ik kwam er al 

gauw achter dat drummen 

en pauken spelen toch ook 

wel heel leuk is. Na 1 jaar 

drummen ging ik voor me 

A diploma. Eerst theorie 

dat was best wel pittig als 

je 9 jaar bent, allemaal 

Italiaanse worden die je uit 

je hoofd moest leren. Toch 

ben ik er met een 7 van 

afgekomen, ik was dan 

ook wel de laatste die uit 

het lokaal vertrok. Toen ik 

me A theorie had gehaald 

ging ik voor me praktijk 

diploma. Ik vond het best wel saai voor me diploma oefenen, elke keer weer hetzelfde stuk. 

Ik had het gelukkig wel binnen de eerste keer. Een jaar later ging ik meteen voor me B dat 

was nog saaier en nog theoretischer. Ik had alles binnen de eerste keer, alleen toen had ik 

geen zin meer om voor me C te gaan (nog steeds niet).  

 

In het jaar van me A diploma was er nog een klein extra orkestje genaamd het opstap-orkest 

onder leiding van Toon Boks. Na het opstap-orkest ging ik naar het Leerlingenorkest wat nu 

het Jeugdorkest is. Op slot mocht ik ook mee doen met de Marching band. Ik begon daar 

met bekkens spelen/percussie. Mijn eerste optreden was 5 jaar geleden met Halloween in 

Hoek van Holland. Na een jaar bekkens spelen ging ik oefenen voor snare. Ik moest invallen 

met  een Halloween optreden in Hoek van  Holland op de snare (een jaar na dat ik bekkens 

heb gespeeld).  

 

Ik heb veel meegemaakt de afgelopen jaren. Optredens in Engeland, Bonn in Duitsland, 

weekend in Frankrijk en taptoes in Hoek van Holland. Ik ben blij dat ik bij de grote optredens 

mag zijn en hoop dat we vooral zo door mogen gaan. 

Ik geef de pen nu door aan Ruthger Eygendaal wie ik vanaf het begin ken, omdat hij er 2 

weken langer op zit.  
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Woordzoeker… 

 

BAS 

BERLIN 

BROADWAY 

CENTENNIUM 

CHESS 

CONCERT 

DIRIGENT 

DWARSFLUIT 

FACEBOOK 

GENOTEN 

GEZELLIG 

HARWICH 

HOBO 

HOEKSTEE 

HONDERD 

JEUGDORKEST 

JUBILEUM 

JUNGLEBOOK 

KLARINET 

LOGO 

MAGIC 

MAMBO 

MUSICAL 

MUZIEKLES 

NOVEMBER 

PERCUSSIE 

PICCOLO 

PROMS 

RAZ 

SAXOFOON 

SHOW 

SLAGWERK 

TAPTOE 

TOMBOLA 

TROMBONE 

TROMPET 

TUBA 

TWITTER 

VERENIGING 
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Terugblik Rotterdam aan Zee - Harwich 
In de aanloop naar het jaar waarin we vieren dat we 100 jaar zijn geworden, hebben we 

nagedacht wie we wilden laten meegenieten met ons feest. Een goed verjaardagsfeest vier je 

natuurlijk met je familie en vrienden. Dat was dan ook de reden dat we onze vrienden uit 

Harwich hebben uitgenodigd. We kennen elkaar inmiddels al flink wat jaren en hebben elkaar 

al een aantal keer bezocht. Al snel na onze uitnodiging kregen we het bericht dat zij graag 

wilden komen. In september was het dan zover, de Tendring Brass Band uit Harwich, kwam 

naar Nederland om ons feestje mee te vieren.  

Het weekend stond bol van de leuke (muzikale) activiteiten. Op zaterdag hebben we na een 

heerlijk ontbijt onze gasten meegenomen naar Delft. Hoewel onverwacht, deed een grote 

groep van ca. 40 leden, mee aan de rondleiding door de stad. Ze genoten zichtbaar van deze 

wandeling met aansluitend een 

lekkere lunch in de verschillende 

restaurantjes. Na deze tour hebben 

we onze weg vervolgd naar 

Naaldwijk. Daar traden we op bij 

Podium Westland. Op het 

Wilhelminaplein stond een 

circustent. Dit maakte het een knus 

concert. Op het einde hebben we 

gezamenlijk een werk gespeeld. Het 

is zo ontzettend leuk om met zo'n 

groot orkest te spelen. De klank en 

de sfeer was echt fantastisch!  

's Avonds hebben we wederom heerlijk gegeten. Deze keer met grote dank aan de Hoekse 

Bezorgslager die een fantastische barbecue had georganiseerd en gesponsord. We hebben 

een quiz gespeeld met gemengde Engeland/Nederland teams en de competitiestrijd was 

duidelijk te zien. 

Op zondag stond er een rondvaart door het Westland/Midden Delfland op het programma. 

De weergoden waren ons goed gezind, want we hebben heerlijk op de boot van de zon 

genoten. In de middag hebben we ons verzameld op het grasveld bij Jutter Eten & Drinken 

aan de Koningin Emmaboulevard in Hoek van Holland. In een ontspannen festivalsfeer 

hebben we daar een gezamenlijk concert gegeven met onze vrienden van Tendring Brass 

Band. Onze bezoekers hadden stoelen en picknickkleden meegenomen en zo zaten we met 

elkaar lekker op het gras in de zon te genieten van muzikale klanken. Het optreden startte 

met een show van onze Show & Marching Band. Ik denk dat menigeen onder de indruk was 

van deze show en het was een mooie aftrap van het gezamenlijke concert. De zwoele warme 

klanken van de Tendring Brass Band en de mooie klanken van ons eigen orkest samen 

maakten het hele muzikale plaatje compleet. En ook nu weer sloten we gezamenlijk af.  

Helaas komt aan alles een einde en na een heerlijk Hollands patatje hebben we onze 

vrienden naar de boot gebracht. Moe en voldaan keerden we allemaal huiswaarts met weer 

een fantastische herinnering.  

- Michelle van Vliet 
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De lekkerste pannenkoeken en schnitzels van de regio! 

Even Saam genieten van uw lunch of diner. 

 
 
 
Prins Hendrikstraat 285 
3151 AK Hoek van Holland 
0174-848010 
www.restaurant-saam.nl 

met jullie jubileum 

http://www.restaurant-saam.nl
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Een vreemd instrument 
Iedereen kent ze wel de gewone instrumenten zoals: klarinet, trombone, trompet, etcetera, 

nu leek mij het leuk om jullie als lezers van dit blad wat onbekendere instrumenten te 

introduceren. Waarschijnlijk denk je nu onbekende instrumenten? Zijn die er dan? Ja die zijn 

er wel degelijk en vaak nog best mooie ook.  Deze keer wordt de Sarrusofoon 

geïntroduceerd. 

 

De Sarrusofoon 

De sarrusofoon is een uitvinding uit circa 1860 

genaamd naar de Franse militaire kapelmeester 

Sarrus. Het is een blaasinstrument van metaal, 

met een dubbel riet.Familie der sarrusofoons De 

familie der sarrusofoons omvat vele liggingen, 

van Es-sopranino tot en met Bes-, C- en Es 

contrabassen. De uitvinder van de Sarrusafoon 

heette natuurlijk niet echt Sarrus maar Pierre 

Louis Gautrot, die het instrument ontwierp opdat 

het kon wedijveren met, of ter vervanging kon 

dienen van de saxofoon en de hobo. Wat is nou 

het verschil tussen een sarrusofoon en een 

saxofoon? De instrumenten komen voor met een 

dikke en smalle buis, waarbij de dikke buis een 

rondere klank heeft. In vergelijking met 

saxofoons met hetzelfde bereik wegen 

sarrusofoons een stuk minder, en werden 

daarom veel gebruikt in militaire bands, zodat 

ook de lage instrumenten draagbaar bleven. De 

sarrusofoon heeft qua applicatuur iets minder 

kleppen, maar lijkt verder zoveel op de 

saxofoon, dat Adolphe Sax, de uitvinder van de 

saxofoon diverse rechtszaken had 

aangespannen wegens patentbreuk en plagiaat. 

Een belangrijk verschil zit echter in 

het mondstuk: de sarrusofoon heeft net als een 

fagot een dubbelriet, terwijl de saxofoon een 

enkelrietinstrument is.  

De sarrusofoon zou je niet heel snel in een 

Concert Band of Marching Band setting vinden, 

dit omdat het instrument alleen in Frankrijk en Italië soms nog wordt gebruikt als vervanging 

van de contrabas rietpartijen, er zijn wel stukken gecomponeerd met partijen die speciaal 

voor de sarrusofoon zijn geschreven, maar zonder sarrusofoon heb je daar niet veel aan. 

- Leontien Eygendaal 



 


