
 
 

 
 
 
 
 

SPECIALE JUBILEUM 
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Tevens programma voor  
  
 

HET JUBILEUMCONCERT OP 
 14 APRIL 2007  

 

Lokatie: LCC Hoekstee, Mercatorweg 50, HvH. 
Aanvang: 20.00 uur   Zaal Open: 19.30 uur



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 

Functie Naam adres Telefoon/email 

Dagelijks Bestuur 
Voorzitter Gerard Stolze  Scheerderij 98, 

3142 JC Maassluis 
010 - 59 28600 
voorzittter@rotterdamaanzee.nl 

2de Voorzitter Dick Vermeulen Theeboomstraat 17 
3151 Hoek van Holland 

0174 - 384815 
2de.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Secretaris Bob v. Ettinger Erickstraat 5 
3151 PA Hoek van Holland 

06 – 24905780 
secretaris@rotterdamaanzee.nl 

2de Secretaris Martin Aalbregt Willem van Houtenstraat 77 
3151 AC Hoek van Holland 

0174 – 383634 
2de.secretaris@rotterdamaanzee.nl 

Penningmeester 
  

Leo Op ’t Hoog 
 

Mahustraat 193 
3151 PE Hoek van Holland 

0174-421902 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

Concert Band 
Voorzitter Nelina Korteland Willem Barentstraat 34 

3151 WG Hoek van Holland 
0174 -  382759 
cb.voorzitter@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Carin Eijgendaal Orteliuspad 34 
3151 PT Hoek van Holland 

0174 – 384432 
cb.bestuur1@rotterdamaanzee.nl 

Algemeen bestuurslid Sabine Rietkerk   
cb.bestuur2@rotterdamaanzee.nl 

    

Marching Band 
Voorzitter Mieke Op ’t Hoog IJsselsteinlaan 5-2 

3525 ES Utrecht 
06-27185581 
marchingbandraz@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid Anja Valstar De Cordesstraat 99 
3151 BK Hoek van Holland 

06-12105226 
marchingbandraz@hotmail.com 

Algemeen bestuurslid Marina van den 
Bos 

Willem Barentsstraat 52 
3151 WG Hoek van Holland 

0174-383990 
marchingbandraz@hotmail.com 
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Van de Voorzitter 
 

Het nieuwe jaar is alweer ruim 3 maanden achter de rug en ik kan u 
meedelen dat er best wat positieve ontwikkelingen zijn geweest en nog 
gaande zijn binnen de vereniging. 
Op de Algemene Ledenvergadering van 2 februari j.l. hebben wij maar 
liefst 4 nieuwe bestuursleden gekozen, te weten Dick Vermeulen, Martin 
Aalbregt, Sabine Rietkerk-Vermeulen en ondergetekende. Na de 
verkiezing was mijn eerste officiële taak om Nelina Korteland, hartelijk te 
bedanken voor haar voorzitterschap dat zij tijdelijk gedurende een jaar had 
waargenomen. Het dagelijks bestuur bestaat nu uit 5 leden, dat tijdens een 
bestuursvergadering zal worden aangevuld met 2 leden vanuit de twee 
geledingen van de vereniging t.w. de Concert Band en Marching Band. In 
totaal bestaat het bestuur nu uit 11 leden. Wat een luxe! 
 
De vereniging bestaat 90 jaar. Verderop zult u hierover een artikel kunnen 
lezen zodat ik er niet al teveel over zal uitweiden. Onze vorm van cultuur 
bedrijven wordt veelal door de jeugd (nog) niet als  “cool” of “vet” ervaren 
en, geef ze eens ongelijk, ‘cultuur’ op TV is toch veel leuker (X-factor, Idols 
etc.) en op internet kunnen ze “mp3’s” downloaden. Het doet me daarom 
deugd dat onze ‘oubollige’ vorm van cultuur bedrijven het 90 jaar heeft 
volgehouden. Zouden eerder genoemde media dan toch niet die muzikale 
voldoening geven? Is het te oppervlakkig? U mag het zeggen, maar ik zie 
gelukkig toch weer een opleving. In de maatschappij merk je een klein 
beetje dat men weer terugverlangt naar nostalgie. Saamhorigheid, 
gezelligheid en samen muziek maken zou weer een doel op zich moeten 
worden, en ik kan u verzekeren: deze ingrediënten zijn allemaal bij onze 
vereniging aanwezig. 
 
Natuurlijk zullen wij stil staan bij dit lustrum, en zal aan het einde van het 
seizoen met de leden een gezellig etentje plaatsvinden. Maar 14 April zal 
het hoogtepunt worden van het jubileumjaar met een fantastisch 
jubileumconcert met als thema “Een avondje uit”. Er is de laatste tijd hard 
gewerkt door leden, dirigent en instructeur. Speciale aandacht voor de 
Marching Band die een eigen invulling zal geven aan deze avond. Zelfs als 
voorzitter laat ik me verrassen.  
Mag ik rekenen op uw aanwezigheid u zult er geen spijt van krijgen.  

 
Gerard Stolze/Voorzitter 



Van de Redactie 
 
Beste vrienden van RAZ,  
 
Voor u ligt weer de 8de editie van het Raztertje.  
 
Het centrale meldpunt voor kopij is: raztertje@rotterdamaanzee.nl 
 
De redactie bestaat uit: Martin Aalbregt, Mieke Op ’t Hoog, Bob van 
Ettinger en Gerard Stolze.  
 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Een hartelijke muziek groet van de redactie 
 
Martin, Mieke , Bob  en Gerard 
 



 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   

 
 



Van de bestuurstafel 
 

 
Zoals in het voorwoord al door de voorzitter is meegedeeld een nieuw jaar en een 
nieuw bestuur. Tijdens de algemene ledenvergadering werd een nieuw bestuur onder 
leiding van Gerard Stolze unaniem verkozen. Niet alleen de zogheten ‘poppetjes’ zijn 
veranderd. Ook zijn er enkele bestuursleden bijgekomen, ter ondersteuning van de 
voorzitter. Tevens is de verdeling van taken die er binnen een vereniging zijn nu 
duidelijker en hebben de marching- en concertband een eigen bestuursorgaan. 
De verwachting is dat de vereniging door de nieuwe bestuursopzet nog beter zal 
functioneren. En zo de dagelijkse beslommeringen optimaal te lijf kan gaan. 
Maar ook de vele activiteiten die op stapel staan goed te laten verlopen. 
 
Want het wordt ongetwijfeld weer een fantastisch muzikaal jaar met als rode draad 
het 90 jarig bestaan van Rotterdam aan Zee. Een feestje waard! 
De voorbereiding van het jubileumsconcert zijn in volle gang zoals u weet. Laten we 
er met z’n allen een knallende verjaardag van maken. 
 
Tot slot nog dit: de website van RAZ wordt vernieuwd. Als alles goed verloopt, zal 
meer en meer informatie up-to-date op de site geplaatst gaan worden. 
Kortom…  het wordt steeds meer de moeite waard om www.rotterdamaanzee.nl 
regelmatig te bezoeken. 
 
 
Tot zover de bestuursmededelingen. 
 

In Memoriam Bram Vreugdenhil  

Op vrijdag 2 Maart kregen wij het droevige bericht dat Bram Vreugdenhil 
op 75 jarige leeftijd was overleden.  
Bram was 59 jaar lid van E.M.M. uit Maasdijk en besloot in 2000 ook lid 
te worden van onze vereniging. Bram speelde bij ons de bariton-
saxofoon totdat zijn gezondheid het niet meer toeliet.  

In Bram verliezen wij een fijn mens, vriend en muzikant.  
Namens de leden, bestuur en dirigenten wensen wij de nabestaanden 
veel sterkte  toe.  
 



Activiteiten van de Vereniging 2007: 
 
In onderstaand lijstje ziet u welke optredens al gepland staan voor de rest van het jaar 2007. 
De datum voor de intocht van Sinterklaas van de Marching Band is nog niet helemaal zeker 
en de trouwe bezoeker van onze optredens ziet ook dat het jaarlijkse optreden bij taptoe 
Westerhonk nog ontbreekt. Het lijstje wordt dus in de loop van de tijd uitgebreid. Wilt u op de 
hoogte blijven van onze optredens? Stuur dan een mailtje naar info@rotterdamaanzee.nl  
dan laten wij het weten wanneer we weer de straat op gaan dan wel een concert zullen geven! 
Naar dit adres kunt u ook mailen wanneer u tips of een aanvraag voor een optreden voor ons 
heeft. 
 
14 April   CB+MB Jubileumconcert in het LCC Hoekstee, 20.00 uur 
30 April  MB  Koninginnedag 
15 Juni   CB  Concert in de Laurenskerk te Rotterdam.  
13 Juli  CB+MB Feestelijke afsluiting jubileum 
17 Augustus MB  Avondvierdaagse binnenhalen 
24 Augustus CB+MB 1st repetities 
20 Oktober CB  Westland Festival 
17 November MB  Intocht Sint Nicolaas 
24 November MB+CB Najaarsconcert 
 
 
  
 
 

 
 

Word nu lid of donateur 
 

Steun “Rotterdam aan Zee” en meldt u nu aan als donateur. Dit kan al 
vanaf € 5,-- per jaar!! 
Ook kunnen we nog veel jonge en oude leden gebruiken op diverse 
instrumenten bij zowel de Marching Band als het Harmonie Orkest.  
 
 



De vereniging 90 jaar jong!!! 
Van uw Razende Reporter. Voor dit artikel is met toestemming van T. van Ooijen geciteerd 
uit: Van Niet tot Iet geschreven door L. Van Ooijen en H.J. Nijland 
 

Hoek van Holland was in haar ontstaansgeschiedenis niet al te ruim 
bezaaid met een cultureel tapijt. Arbeiders waren immers bezig met de 
aanleg van één van de belangrijkste doorvoeraders voor het achterland 
van Holland nl. het ontgraven van de Nieuwe Waterweg. Er was weinig tijd 
voor vertier zo rond het einde van de 19de eeuw. Pas aan het begin van 
de 20ste eeuw, zo ongeveer rond 1904 moet er een liefhebber van muziek 
zijn opgestaan en heeft de eerste aanzet gegeven tot het oprichten van 
een muziekvereniging, een fanfare wel te verstaan. Die heeft tot 1916 
bestaan, maar van de activiteiten is weinig bekend. Enkele leden van deze 
vereniging richtten echter op 27 mei 1917 de harmonievereniging 
'Rotterdam aan Zee' op. Mannen van het eerste uur waren o.a.: Leen 
Boon, D. Immerzeel, Antoon van Eijk (ere-lid) en ‘oude’ Janus Klootwijk. 
De instrumenten werden aangeschaft voor fl. 166,50.  

De repetities 
In 1922 werd aan het gemeentebestuur een aanvraag ingediend voor een 
gemeenschappelijke repetitieruimte. Eén van de leden vraagt op de 
ledenvergadering of er ook is gedacht aan een “Buffet”. Het moge duidelijk 



zijn: RAZ is in de eerste plaats een gezelligheidsvereniging. De nieuwe 
vereniging ondervond veel steun van commissaris C.F. Jas. De contributie 
voor leden bedroeg 25 ct. Er werd in het begin twee keer per week 
gerepeteerd en het eerste concert werd gegeven in gebouw “Harmonie” 
tegen een entreeprijs van 20 cent. De leiding was in handen van Dhr. 
Bouwman, een amateur. Voor veel verenigingen is de repetitieavond heilig. 
Ook bij RAZ was en is dit nog steeds een gouden regel. In het TV-loze 
tijdperk, en dat heeft zeker tot aan de jaren 60 geduurd, had het Bestuur 
minder moeite om de leden te motiveren voor het repetitie bezoek.  

De Concoursen 

In 1918 nam “Rotterdam aan Zee” deel aan een concours in Naaldwijk. 
Ondanks het feit dat men in de laagste afdeling uitkwam, werd er geen 
prijs toegekend; zo erbarmelijk slecht was de muziek die men ten gehore 
bracht. Na deze afgang werd de heer L. van der Tand aangetrokken als 
dirigent. Hij vervulde die funktie tot 1940. In de zomer van 1920 werd een 
tweedaags concours georganiseerd en dat werd een geweldig succes. 
Nadien met de komst van de bekende G(errit) A. van den Berg in 1945 als 
dirigent grossierde RAZ in 
de prijzen met als 
hoogtepunt de concoursen 
in de vaandelafdeling 
(hoogste afdeling): 
Hilvarenbeek in 1964, 
Apeldoorn in 1968 en 
Tilburg in 1972. Bij dit 
laatste concours kon de 1ste 
prijs niet door het Bestuur 
in ontvangst worden 
genomen. Het bestuur had 
zo weinig vertrouwen in de 
goede afloop dat zij al 
waren afgereisd naar Hoek van Holland. Een delegatie van wat 
achtergebleven leden (ja toen werd er ook al gezellig ‘nagepraat’) heeft 
toen de prijs maar in ontvangst genomen.   
 

Het Bestuur 
Op 4 September 1919 werd de heer Pleun van Zwienen tot voorzitter 
gekozen. Zijn verdiensten werden beloond met de zilveren eremedaille in 
de Orde van Oranje Nassau. Omdat het bestuur geen lid wenste te worden 



van de Nazi “Kulturkammer” werden in 1940 de activiteiten gestaakt. De 
meeste leden, ook zij die geëvacueerd werden, onderhielden hun 
instrumenten heel goed en een paar weken na de bevrijding startte RAZ 
weer met 12 leden. Met hulp van de zusterverenigingen in het Westland 
kwam de vereniging een moeilijke periode door. 
Uit analyses van allerlei notulen zouden de volgende voorzitters in het 
bestuur zitting hebben genomen: 
 
1917 – 1919  Leen Boon 
1919 – 1935  Pleun van Zwienen 
1935 – 1940  J. Schroef 
1940 – 1948 Pleun van Zwienen 
1948 – 1950 H. Holtrop 
1950 – 1961  Piet Rother 
1961 – 1977  Cees van Zwienen  
1977 – 1991  Gerrit Jansen  
1991 – 1993 Ivette Arbouw-Stigter 
1993 – 1994 Peter Jansen 
1994 – 1997 Jillis van Harmelen 
1997 – 1999 Interim Martin Aalbregt 
1999 – 2005 Martin Aalbregt 
2005 – 2007 Nelina Korteland 
2007 - heden  Gerard Stolze 
 
Jubilea, Dirigenten etc. 
In de zomer van 1957 werd het 40-jarig bestaan gevierd met een 
feestweek. Er werd een grote taptoe gegeven met vier verenigingen uit het 
Westland. Dat bleek zo’n succes dat die taptoe in alle Westlandse 
gemeenten werd herhaald. De voorname plaats die “Rotterdam aan Zee” 
in het hoekse leven innam, kwam tot uiting in het aanbieden van de eerste 
uniformen die het korps heeft gehad. Het was een geschenk van de hele 
Hoekse bevolking na een uitgebreide aktie die al in 1955 werd gestart met 
een brief aan de Burgerij van Hoek van Holland. Zo’n brief werd dan 
ondertekend door een commissie van aanbeveling (leden van de wijkraad, 



bonden, sportverenigingen, 
bedrijven, koren tot aan de 
voorzitter van de 
speeltuinvereniging aan toe). 
Bij de viering van het 50-jarig 
bestaan werden de heren Leen 
van Oosten en Piet Röther 
koninklijk onderscheiden. In 
1967 werd gebouw de 
“Harmonie” vrijwel geheel door 
brand verwoest. De meeste 
instrumenten van RAZ konden 
op het nippertje in veiligheid 

worden gebracht.  Ook in 1977 bij het 60-
jarig bestaan werkte de burgerij van Hoek 
van Holland mee bij het aankopen van 
nieuwe uniformen. De vereniging koos in 
1976 een andere domicilie en verhuisde 
naar het wijkgebouw De Hoekstee. Met een 
groot afscheidsconcert werd op 27 April 
1979 dirigent G.A. van den Berg uitgeluid 
door een honderd man/vrouw sterk orkest. 
Hij werd opgevolgd door de heer P.J. de 
Kievit die er uitstekend in slaagde om het 
teruglopende ledenbestand een halt toe te 
roepen. Het feit dat de Stichting 
Kunstzinnige Vorming Rotterdam via een 
muziekschool in Hoek van Holland ook 
regelmatig jonge leden levert, is een positief 
punt in het voortbestaan van “Rotterdam aan 

Zee”. In 1983 organiseerde de harmonievereniging een concours in Hoek 
van Holland. Bij het 70-jarig bestaan in 1987 werden weer nieuwe 
uniformen in gebruik genomen. Maar deze keer werden ze gefinancierd uit 
eigen middelen. Ook werd er in dat jaar weer eens een groepsfoto 
genomen op het grasveld bij het zwembad aan de Cordesstraat. Tijdens 
het 75 jarig bestaan in 1992 vond een reünie plaats van alle oud-leden en 
een optreden van deze leden in een tijdelijk opgericht orkest onder leiding 
van Gert Jansen (Jr.). Daarnaast werd weer een ouderwetse feestmars 
van 2 uur georganiseerd door het dorp. In 1993 werd door het Bestuur aan 
de leden toestemming gevraagd voor een investering van fl. 10.000,- voor 
de aanschaf van nieuwe pauken, hetgeen in datzelfde jaar plaatsvond. 



Tijdens het 80 jarig bestaan werd een nieuwe ‘drumband’ opgericht die 
voortaan als Marching Band door het muzikale leven zou gaan. In eerst 
instantie zou de Marching Band worden geleid door een professionele 
instructeur. Na diverse advertenties kwam er slechts 1 reactie van een 
persoon uit Hilversum. Dit bleek geen haalbare kaart zodat Martin Aalbregt 
met succes de leiding overnam en de groep binnen dat jaar zag uitgroeien 
van 12 tot 25 personen. Pas in 2003 werd gezocht naar een professionele 

instructeur en werd Joop de Ruiter 
aangesteld. In datzelfde jaar werd de 
gehele vereniging voorzien van een 
nieuw uniform. De kosten Euro 
25.000,- werden onder andere 
opgebracht door diverse bedrijven en 
een gift vanuit het VSB fonds. Tijdens 
het voorjaarsconcert werd Cees van 
Zwienen, inmiddels al ruim 70 jaar lid, 
benoemd tot erelid van de vereniging. 
Op dit moment telt de vereniging 2 

ereleden want in 2006 werd Gerrit Jansen, na ruim 40 jaar lidmaatschap 
en na zich jaren verdienstelijk 



PROGRAMMA MARCHING BAND 
 
Canned Heat Napoleon Dynamite/Arr. M. Brown 

 
Muzikale Act  “EEN AVONDJE UIT” 

Rolverdeling:  
 
Joop de Ruiter      Gastheer 
Jolanda Jansen      Gastvrouw 
Laura de Koning      Serveerster 
Martine Niks      Serveerster 
Corine ’t Hart      Serveerster 
Denise Poortman     Serveerster 
Gwendolyn van Zwieten    Serveerster 
Marina van den Bos     Entertainer 
Merel ’t Hart      Entertainer 
Michel Boks      Kok 
Ruben de Bode      Kok 
Rianne Korteland     Kok 
Rik van der Knaap     Kok 
Martin Aalbregt      Kok 
Mieke Op ’t Hoog     Kok 
Harmen Niks      Kok 
Jennifer Heins      Gast 
Branco van der Marel     Gast 
Koen Truren      Gast 
Karin Eygendaal      Gast 
Anja Valstar      Sommelier 
Liesbeth Op ’t Hoog     Ober 

 

PROGRAMMA CONCERT  BAND 
 
 
Cabaret Fred Ebb/John Kander 
(Willkommen – Tomorrow belongs to me – Cabaret- Pineapple – Meeskile)  
Tin Tin        Dirk Brossé/Arr. de Meij 
(From the musical Kuifje “Prisoners of the Sun”) 

 

PAUZE 



PROGRAMMA CONCERT  BAND 
(VERVOLG) 

 
 

Bohemian Rhapsody  F. Mercury/Arr. P. Murtha 
 

Chillers and Thrillers    J. Williams/Arr. J. Moss 
(The Imperial march-Devil’s Dance-Theme from Jaws 
Theme from Dracula-Escape from the City-The face Of Voldemont) 
 

One day I’ll Fly Away    Arr. R. Sebregts 

The Legend of Zorro    J. Horner/M. Brown 
(Collecting the Ballots-Statehood Proclaimed-Stolen Votes 
My family is My Life-The Train) 

What a Wonderful World    G. David/Arr. G. Douglas 
 

Total Toto      Arr. K. van der Woude 
 

I will Survive      Arr. R. Sebregts 
(Gezamenlijk optreden met de Marching Band) 

 

 

 

 

 

 

NA AFLOOP VAN DIT CONCERT KUNT U 
OP VERTOON VAN UW CONSUMPTIEBON 

EEN DRANKJE HALEN IN DE FOYER. 
HEBT U GENOTEN VAN DIT CONCERT 
DAN STELLEN WIJ EEN FINANCIËLE  

BIJDRAGE ZEER OP PRIJS.  



(Vervolg De vereniging 90 jaar jong… )  
te hebben gemaakt als 
secretaris en voorzitter, 
benoemd tot erelid. In 
datzelfde jaar kregen ook een 
drietal leden de KNFM speld 
voor in totaal 150 jaar 
lidmaatschap. De gelukkigen 
waren Cees Vermeulen (60 
jaar), Dick Vermeulen (50 jaar) 
en John Knijf (40 jaar). In 
1995 nam dirigent P.J. de 
Kievit  afscheid na ruim 15 

jaar voor het orkest te hebben gestaan. Met het lied “Piet de Kievit die gaat 
ons verlaten”  op de melodie van de mars “Excellence” werd tijdens het 
voorjaarsconcert van 1995 afscheid genomen. Een opvolger werd al snel 
gevonden en in datzelfde jaar werd de heer Coert Zonneveld aangesteld. 
De heer Zonneveld had zijn voetsporen verdiend in de professionele Big 
Band wereld. Zijn eerste actie was dan ook om meer volume uit het hoog 
koper te laten produceren door de cornetten te laten vervangen door 
trompetten. In het millennium jaar 2000 vond alweer het afscheid van deze 
dirigent plaats en werd Hans Hardonk in datzelfde jaar aangesteld als zijn 
opvolger. Hans Hardonk  had zijn sporen verdient in de Marinierskapel 
waar hij ruim 25 jaar werkzaam was geweest als klarinettist. Hans hield 
van discipline en dat was voor sommige 
leden wel even wennen. Uiteindelijk besloten 
beide partijen na ruim 1½ jaar weer uit elkaar 
te gaan en werd in 2001 Ellen van den Berg 
aangesteld, voorlopig als invalster. Zij kon 
meteen aan de bak want het orkest moest in 
4 weken klaargestoomd worden voor het 
Westland Festival. Daar behaalde ze een 1ste 
prijs in de middenklasse. Het was dan ook 
geen verassing meer dat Ellen definitief als dirigent werd aangesteld. Haar 
enthousiaste manier van werken bevalt de leden van het orkest uitstekend 
en zij hopen nog lang van haar te kunnen genieten. Anno 2007 kan onze 
vereniging, thans 90 jaar, bogen op gezondheid en levensvatbaarheid. De 
vereniging bestaat uit zo’n 50-tal leden en zijn er een 15- tal in opleiding. 
Nog steeds vervult de vereniging een belangrijke maatschappelijke en 
muzikale rol in het dorpsleven van Hoek van Holland en daarbuiten en 
hoop dat nog in lengte van jaren te blijven doen.  



Van de Penningmeester voor de Donateurs. 
 
Zoals u ziet is bij dit RAZertje een acceptgirokaart bijgevoegd. 
Deze is om de door u toegezegde jaarlijkse donatie aan ons over te maken. 
  
Wij hopen dat u ook dit jaar deze bijdrage doet, hiermee maakt u het voor ons 
mogelijk om diverse activiteiten voort te zetten. 
Zoals o.a.de intocht van sinterklaas, het inhalen van de 
avondvierdaagsenwandelaars, het ondersteunen van de Koninginnedagactiviteiten,    
het verzorgen van diverse voor u gratis toegankelijke concerten in de Hoekstee.                                                                                                                                                            
Zonder uw bijdrage wordt het voor ons erg lastig om dit te realiseren. 
 
U als donateur ontvangt tevens 4 keer per jaar ons clubblad het RAZertje waarin u op 
de hoogte gehouden wordt van al onze activiteiten. 
 
Mocht u helaas geen donateur meer willen zijn, wat wij zeer zouden betreuren, wilt u 
dat dan aan ons doorgeven op een van de onderstaande adressen. 
Uw gegevens zullen dan uit ons bestand verwijderd worden. 
 
Leo Op ’t Hoog, 
Penningmeester, 
Mahustraat 193, 3151 PE Hoek van 
Holland. 
Telefoon: 0174-421902 
E-mail: 
penningmeester@rotterdamaanzee.nl 

Bob Ettinger, 
Secretaris, 
Erickstraat 5 3151 PA Hoek van Holland. 

E-mail: 
secretaris@rotterdamaanzee.nl 
 

  
 
 



 
 
 



 
Wist U dat… … . 

 
 
- Martine wel een heel goede reden heeft voor haar wisseling 

van fluit naar bariton? 
- zij haar instrument nu ook als spiegel kan gebruiken? 
- haar haar tijdens optredens dus altijd goed zal zitten? 
- zij tijdens het marsen leuke jongens dan ook langer kan zien (via de 

spiegel)? 
- Jennifer helemaal van slag was toen Branco een keer verstek liet gaan? 
- zij toen zelf de bekkenstandaard in elkaar moest gaan zetten? 
- dat haar wel een kwartier tijd kostte? 
- wij hopen dat Branco haar snel leert hoe het moet? 
- wij geen zin hebben om elke keer zo lang te moeten wachten tijdens de 

repetitie? 
- wij helaas wel vaker moeten wachten? 
- dat dan meestal komt doordat muzikanten hun muziek niet kunnen 

vinden? 
- vooral Mieke daar al jaren goed in is? 
- Martine het virus heeft overgenomen sinds zij daar in de buurt is gaan 

zitten? 
- wij niet snappen hoe het mogelijk is dat Martine haar muziek kwijt kan 

raken in die mooie roze map? 
- Martine wel een hele goede verklaring heeft? 
- zij samen met Harmen thuis oefent en dan haar muziek per ongeluk 

vergeet? 
- zij vervolgens zegt dat Harmen haar blaadjes heeft kwijt gemaakt? 
- Corine toen zei dat zij ook vaak haar bladmuziek op de standaard thuis 

heeft laten liggen en daarom tegenwoordig maar niet meer oefent? 
- haar zusje Merel dit wel elke dag trouw doet? 
- de Marchingband dit jaar helaas niet naar carnaval is geweest? 
- zij niet konden bij gebrek aan slagwerkers? 
- wij nu zeker weten dat we nieuwe leden nodig hebben? 
- Merel ook al maanden belooft om vriendinnen van school mee te nemen 

naar les of Marchingbandrepetities? 
- zij dit nog steeds niet heeft gedaan? 
- wij plaatsing van dit berichtje wel een goede stimulans vinden voor haar 

om nu echt aan ledenwerving te gaan doen? 
- de allereerste ideeën voor de Marchingbandact van Laura en Jennifer 

kwamen? 



- zij het Marchingbandbestuur van creatieve ideeën voorzien? 
- we nog meer actieve leden hebben? 
- Gwendolyn zich voor de muziekcommissie zal gaan inzetten? 
- iedereen met leuke muziektips nu dus op haar af kan stappen? 
- Martin nog steeds tromboneles geeft aan Harmen? 
- hij zo af en toe ook nog eens de repetitie van Joop overneemt? 
- hij laatst ineens riep dat alle Marchingbandleden lekker hun eigen 

arrangement speelden? 
- wij ons dan ook afvragen of de titel van het stuk ‘I will survive’ wel op 

ons van toepassing is? 
- RaZ nu ook op hyves te vinden is? 
- dit door Sabine is opgezet? 
- zij blij was met de aanmelding van Marina, Corine, Mirjam en Michelle, 

omdat ze daar al zo lang alleen zat te blazen? 
- U ook “Wist u dat....”jes kunt inleveren  via 

raztertje@rotterdamaanzee.nl.  
 

 
 
 
 
 
 
 



  



 



De “Making Of” Avondje Uit”  
Van uw Razende Reportster  
 
Het is zaterdagochtend 11 november 2006 10.03 u – gemiddeld tijdstip voor een 
Marchingbandvergadering- als ik aanbel bij Mieke. Helaas, net te laat, weer niet 
gelukt…  Gelukkig is het nog geen oud-en-nieuw geweest; volgend jaar doe ik het vast 
een stuk beter! Anja, Laura en Jennifer zitten al keurig op mij te wachten, want wij 
gaan een ochtendje creatieve ideeën lanceren. Of, zoals Mieke het noemt, ‘we 
hebben een out-of-the-box-brainstormsessie’. Het voorjaarsconcert in april 2007 moet 
iets bijzonders worden, want dan bestaat RaZ 90 jaar. Iets bijzonders? Jeetje wat 
lastig. En april 2007; dat is nog zóóó ver weg.  
 
De eerste ideeën die in ons opkomen, zijn in de trant van carnaval: een mooie wagen 
en zo door het dorp? Of weer verkleed, zoals bij het optreden voor Martin? De ideeën 
worden steeds gekker: spelen op een boot? Nee, dat is riskant met onze naam: 
straks zijn we Rotterdam in Zee. Maar dan ineens vanuit het niets zegt Jennifer: 
‘Misschien iets van een slagwerkact?’ ‘Ja,’ vult Laura aan, ‘maar dan wel één waar 
we allemaal aan mee kunnen doen.’ ‘Oh ja!’ zeg ik. ‘Bij m’n broertje op school heb ik 
wel eens een heel leuk optreden gezien. Zij speelden allerlei ritmes op olievaten’. ‘We 
kunnen het wel iets chiquer doen’ zegt Mieke. ‘In de vorm van een etentje’ stelt Anja 
voor. En zo vullen we elkaar aan. Het kan ons niet gek genoeg.  
 
Maar hoe gaat de rest van de Marchingband dit vinden? Zijn zij allemaal in voor iets 
anders? We gaan in gedachten een paar leden langs en schatten in dat zij hier wel 
voor te vinden zijn. We hebben meteen al zin om het aan iedereen te vertellen! 
  
Vervolgens maken we lijstjes van benodigdheden en merken dat een bezoek aan de 
kringloopwinkel voldoende zal zijn: oude pannen, pollepels, bestek, enzovoort. 
Kleding is ook belangrijk. En een verhaallijn. Laura en Jennifer bieden aan zich hier 
verder op te storten. Wij zien het allemaal al helemaal voor ons! ‘Maar,’ zegt Jennifer 
steeds weer ‘als het ons maar lukt om alles strak te doen. Er mag echt geen tikje 
verkeerd.’ ‘Inderdaad!’ beamen wij allemaal. ‘Gelukkig hebben we nog tijd genoeg’.  
 
Maar toen kwam Sinterklaas. 
 
En de kerstman. 
 
En de wintersportvakantie. 
Een feestje, een verhuizing, een…  tja van alles. En zo vliegt de tijd. Uiteindelijk 
hebben we alsnog weinig tijd gehad om echt te repeteren.  
 
Ik heb op het moment van schrijven nog geen idee hoe het is verlopen. U heeft ons 
inmiddels gezien. Zijn we finaal de mist in gegaan? Was iedereen het ritme kwijt? 
Wellicht maakten deze blunders het stuk wel extra vermakelijk? Of is alles gewoon 
keurig volgens het boekje gegaan? Ach, we zien wel. Als het plezier dat we eraan 
beleefd hebben er maar vanaf straalt! 





 

 
 
 

 



Voor U Gelezen door Dick Vermeulen: 
 

Op het internet is vanzelfsprekend enorm veel info te vinden omtrent 
blaasmuziek. 

Hierbij een tweetal tips:  
 
www.hafabra.net 
met alle mogelijke info uit de blaasmuziek-wereld 

 
www.erikveldkamp.nl 

Erik Veldkamp wordt beschouwd als de beste (Jazz-) lead-trompettist van 
Nederland. Voor een interview met Erik Veldkamp: 
http://www.trompet.nl/interviews/erik.shtml 

De site van Erik Veldkamp bevat een schat aan nuttige informatie:  tests 
van instrumenten; oefeningen t.b.v. het ontwikkelen van de toon, het hoge 
register, uithoudingsvermogen; video's; mp3's; ontzettend veel nuttige links 
etc etc 

een bezoek aan zijn site is alleszins de moeite waard, en je zult er wat van 
opsteken!



 



 


