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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: Laura Trompetter 

 Klarinet/saxofoon: Daphne Heins 

 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 

 

Website:  www.rotterdamaanzee.nl  

E-mail:  info@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 van der Kraan 

 06-12105226  anja.vanderkraan@rotterdamaanzee.nl 

 

Alg. bestuurslid: Rik van der Knaap 

 06-10742223  rik.vanderknaap@rotterdamaanzee.nl 

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  

 

Locatie:      Huis van de wijk De Hoekstee 
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De herfst heeft zijn intrede gedaan, wat betekent dat ons najaarsconcert er weer aan zit te 

komen. Op 24 november kunt u gaan genieten van een mooi concert, met dit keer als thema 

“De Elementen”. Zoals de meesten van u wel weten, hebben we het dan over vuur, water, lucht 

en aarde.  Er is veel muziek geschreven die wel iets hiermee te maken heeft, dus hebben we 

weer een mooi, afwisselend programma voor u weten samen te stellen. 

 

Met dit concert komt er alweer bijna een einde aan een druk jaar vol met interessante, mooie 

optredens, verzorgd door onze drie orkesten. Vooral voor onze Show & Marching Band was het 

weer een druk jaar met twee bijzondere hoogtepunten. We zijn namelijk voor het eerst gevraagd 

om op te treden bij het Bloemencorso in de Bollenstreek, een groots evenement met vele 

duizenden mensen langs de kant. Een bijzondere ervaring! Maar de mooiste ervaring was toch 

wel onze deelname aan de streetparade van Taptoe Delft. Een gerenommeerd evenement met 

diverse topkorpsen uit binnen- en buitenland en veel publiek. Natuurlijk een grote eer om hier, 

voor het eerst in het bestaan van de Show & Marching Band, aan mee te mogen doen! 

 

We worden steeds meer gevraagd voor allerlei 

optredens in binnen- en buitenland, wat betekent 

dat we goed bezig zijn. Ook voor volgend jaar en 

zelfs 2020 zijn de eerste aanvragen alweer 

binnengekomen. Om u een idee te geven over 

aantallen… Voor 2018 hebben we in totaal meer 

dan 60!!! aanvragen voor optredens ontvangen en 

voor 2019 staat de teller nu al boven de 20 

aanvragen. Uiteraard is het onmogelijk om aan alle 

aanvragen te voldoen. Uiteindelijk is het muziek 

maken bij Rotterdam aan Zee voor iedereen een 

hobby. We moeten dus keuzes maken om de juiste 

balans te houden, zodat het voor de leden leuk blijft 

om te doen. 

 

Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat we met z’n 

allen in een gezellige sfeer onze hobby uitoefenen. 

Lol hebben met elkaar en tegelijkertijd samen 

werken naar een mooi eindresultaat. Dat dit wel 

goed zit, kunt u op 24 november weer met eigen 

ogen en oren gaan zien en horen. Mede namens de 

leden, het bestuur en de dirigent hoop ik u op deze 

mooi avond te mogen begroeten.

Martin Aalbregt 

Voorzitter Rotterdam aan Zee  

Van de voorzitter 
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Het RaZtertje 

Leontien Eygendaal 

Heeft weer een bijzonder 

instrument gevonden. Die 

informatie wil ze graag met 

u delen. 

Brendan Truren 

Is voor u op avontuur gegaan 

en mee op kamp geweest. Hij 

heeft uitgebreid verslag 

gedaan en dit is in deze 

editie terug te lezen. 

Ed & Yvette van Hattem 

Ed & Yvette zijn naar Taptoe 

Delft geweest en hebben 

samen met de Show & 

Marching Band ook 

meegedaan met de Street 

Parade. 

November 2018 

Editie 33 

De redactie 

Wat gaat de tijd snel. Een veel gehoorde en gesproken zin. Er is wel altijd één constante en dat 

is tijd. Elke dag komen we met tijd in aanraking, maar ook met één van de vier elementen. We 

hebben het over lucht, water, aarde en vuur. Tijdens het concert van zaterdag 24 november 

2018 komt u met al deze elementen in aanraking.  

Zult u door het luisteren naar onze muziek ook getroffen worden door één van de elementen? 

Bedoel de klanken van de muziek gaan immers door de lucht. Hierover gesproken, onze leden 

Ed & Yvette zijn naar één van de grootste taptoes van Nederland geweest om verslag aan u uit 

te kunnen brengen. Het was in het begin in ieder geval een race 

tegen de klok.  

Rotterdam aan Zee komt op allerlei manieren in aanraking met 

de elementen. U kunt dit bijvoorbeeld lezen in het reisverslag van 

onze speciale verslaggever Brendan Truren. Daarnaast kun je 

met de elementen van alles creëren, zoals bijzondere 

instrumenten die onze onderzoeker Leontien Eygendaal voor u 

opzoekt en beschrijft.  Of wat dacht u van toekomstige plannen 

van onze muziekvereniging… gaan we weer de zee trotseren? 

U leest het allemaal in deze 33e editie van het RaZtertje. 

Uiteraard hebben wij voor het gemak ook een 

concertprogramma van 24 november aanstaande opgenomen. 

Weet u welk element bij welk nummer hoort? 
Tim Groen 

Eindredacteur 
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Blaasinstrumenten en Reparaties www.atelierpfeiffer.nl  

http://www.atelierpfeiffer.nl
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In Memoriam - Joop de Ruiter  

Eind juli ontvingen wij het droevige bericht dat Joop de Ruiter plotseling op 75-jarige leeftijd 

was overleden. 

Joop begon in juni 2004 bij Muziekvereniging 

Rotterdam aan Zee als dirigent/instructeur en 

docent slagwerk. De vereniging was namelijk op 

zoek naar een instructeur die de Marching Band 

naar een hoger plan moest gaan helpen. Joop had 

in het verleden veel ervaring opgedaan bij diverse 

showbands en besloot de uitdaging aan te gaan 

om onze groep verder uit te laten groeien tot een 

volwaardige Marching Band, met als voorbeeld de 

Amerikaanse highschool marching bands. 

 

Al snel kwam er nieuwe muziek op de lessenaar 

en kwam Joop met een plan om met de band op 

concours te gaan. Een concours kan gebruikt 

worden om gericht te werken om de band naar 

een beter niveau te helpen en maakt de band ook 

meer zichtbaar voor andere verenigingen uit “het 

wereldje”. Een andere reden om op concours te 

gaan was dat dit de weg is om uiteindelijk aan het 

Wereldmuziek Concours te kunnen deelnemen. 

Zeg maar de Olympische Spelen van de muziek. 

Joop had dit al eerder voor elkaar gekregen en hij wilde zich er sterk voor maken om dit ook 

met Rotterdam aan Zee te bereiken. Dit noemde hij “opa’s laatste kunstje”. 

Er volgden jaren waarin de band steeds verder doorgroeide, zowel in aantal als in kwaliteit. Een 

belangrijke basis voor groei is dat er genoeg nieuwe leden bijkomen en dat ze goed opgeleid 

worden. Op initiatief van Joop werd daarom het plan opgevat om actief nieuwe leden te gaan 

werven op de Hoekse basisscholen. Dit bleek een doorslaand succes want in twee jaar tijd was 

de vereniging ruim 40 leerlingen rijker geworden! 

 

Joop was ook zeer actief met het opleiden van nieuwe leden. Hij heeft in de jaren die hij bij 

Rotterdam aan Zee was, veel leerlingen opgeleid voor slagwerk. De manier waarop hij dat deed, 

is zeer bijzonder. Joop beschikte over engelengeduld, was altijd oprecht geïnteresseerd en wist 

iedere leerling op zijn of haar eigen niveau te enthousiasmeren. 

Ook bij de Marching Band zorgden die eigenschappen ervoor dat de leden met veel plezier naar 

de repetitie kwamen en dat de band goede vorderingen maakte. Bij Joop stond het plezier van 

muziek maken voorop, de rest komt vanzelf, zoals hij dat altijd zei. Plezier op de repetitie was er 

zeker, mede dankzij de aanstekelijke humor en de mooie verhalen die Joop wist te vertellen. 

Hoe vaak de naam “Don Bosco” in die jaren genoemd is weet ik niet, maar Joop vond het 

prachtig om anekdotes uit die glorietijd met ons te delen. 
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In juli 2013 was Joop voor het laatst actief voor onze vereniging. In dat jaar werd Joop 70 en hij 

had al eerder aangegeven dat hij vond dat er geen “oude man” voor zo’n jonge band zou 

moeten staan. Toen uiteindelijk puntje bij paaltje kwam, had hij het er volgens mij best moeilijk 

mee. Joop wist namelijk niet van ophouden en achter de geraniums zitten was niet echt zijn 

ding. Gelukkig heeft hij dat niet gedaan en is hij bij andere verenigingen actief gebleven. 

 

In de jaren die volgden, hebben we Joop en Lenie regelmatig nog gezien op onze concerten en 

taptoes. Altijd een praatje met diverse leden, nog steeds begaan met het wel en wee van onze 

vereniging. Joop was oprecht blij dat het niet alleen de Marching Band, maar de hele vereniging 

nog steeds voor de wind gaat.  

Vorig jaar, toen we onze nieuwe taptoeshow voor het eerst hadden uitgevoerd, kwam hij na 

afloop naar me toe en keek me met grote ogen aan.. met daarbij de woorden: “Kappen nou!” 

We hadden hem geraakt en een prestatie neergezet waar hij blijkbaar diep van onder de indruk 

was. Ook na ons laatste taptoe optreden afgelopen juni in Krimpen, vertelde hij dat de 

penningmeester van Muziekvereniging Lekkerkerk het had gezien en onder de indruk was, waar 

hij erg trots op was. 

 

Joop heeft een permanente 

stempel gedrukt op de toekomst, 

niet alleen van onze vereniging 

maar ook van diverse leden. Hij 

heeft veel mensen de passie voor 

muziek meegegeven, waarvan een 

aantal er zelfs voor hebben 

gekozen om er hun beroep van te 

maken.  

 

Met het afscheid van Joop 

verliezen wij een zeer betrokken, 

sociale muziekvriend. Ik weet 

zeker dat, zoals de afgelopen 

jaren ook al was, we de komende 

jaren nog vaak zullen denken…  

“Ik ben benieuwd wat Joop ervan zou hebben gevonden”. Mocht hij het allemaal van daarboven 

in de gaten houden, dan hoop ik dat hij nog steeds trots zal zijn op “zijn Marching Band”. 

Martin Aalbregt 
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Taptoe Delft 2018 

Op zaterdag 8 september 2018 was het zover. Voor het eerst in de geschiedenis van onze 

muziekvereniging mocht de Show & Marchingband deelnemen aan de Streetparade van de 

Taptoe Delft.   

Zoals altijd hebben we ons uiterste best gedaan om een zo goed mogelijk optreden te verzorgen 

en als we de commentaren mogen geloven (en dat doen we) dan is dat prima gelukt! Het is een 

fantastische dag geworden. Het weer was net zo goed als de sfeer en het was een prachtige 

ervaring om musicerend door de oude straatjes van Delft te mogen marcheren. Laten we hopen 

dat we in 2020 weer van de partij mogen zijn! 

Nadat we met de band weer terug waren gekomen bij het beginpunt in het Delftse Hout was de 

Streetparade ten einde maar moest de Taptoe Delft zelf natuurlijk nog beginnen. Veel leden van 

onze Show & Marchingband besloten om dit muzikale spektakel als toeschouwer bij te wonen.  

Wij zijn meteen na ons optreden in de auto gesprongen en terug naar het centrum gereden. Dat 

viel door de drukte in de stad en door een aantal afsluitingen nog niet mee en uiteindelijk zaten 

we samen met de volledige familie Heins om twee minuten voor vier op de hoofdtribune. Wij 

waren af maar de taptoe kon beginnen! 

Het werd  fantastisch evenement. We hebben met volle teugen genoten. Het zou te omslachtig 

zijn om alle korpsen te benoemen en daarom hebben we besloten om de bijzonderheden eruit te 

halen. 

De aftrap werd verzorgd door de Rijnmond Band en eerlijk gezegd waren we blij dat zij de show 

openden. Het viel namelijk een beetje tegen. De show heet La Balle Rouge en werd 

vormgegeven rondom vier grote rode ballen. En hoewel de show muzikaal in orde was, leidden 

de ballen (die op karretjes heen en weer werden gereden) nogal af. We hadden er meer van 

verwacht…. Leuk detail was dat aan het eind van de show een van de muzikanten ten overstaan 

van de voltallige band en het hele publiek door haar vriend ten huwelijk werd gevraagd. En voor 

wie het weten wil…. Ze zei  “ja”. 

Bij de Showband Takostu uit Stiens viel op dat een strakke exercitie niet ingewikkeld hoeft te 

zijn. Men heeft zich erin gespecialiseerd om met kleine, vaak humoristische, vondsten toch een 

zeer aantrekkelijke show samen te stellen (misschien een tip voor ons?).  
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We hebben met veel plezier naar dit bijzondere optreden gekeken dat muzikaal gezien ook nog 

eens dik in orde was.  

Ook het vermelden waard, waren de twee buitenlandse korpsen die aan de taptoe deelnamen. 

De Zwitserse Grey Coats bestonden louter uit drums en fluiten. De muziek was prachtig en het 

slagwerk ronduit indrukwekkend. De Presidential Orchestra of the Republic of Moldava 

brachten een show die wat muzikale kwaliteit betrof wat achter bleef bij de andere korpsen. 

Maar door de vele leuke vondsten in de exercitie en een behoorlijke dosis humor was de show 

het aanzien meer dan waard. 

De optredens van Avendo uit Sneek en de Flora Band uit Rijnsburg waren prachtig. 

Schitterende muziek en een mooie, vindingrijke exercitie. Maar zonder de andere korpsen tekort 

te doen, waren er toch twee onderdelen van de taptoe die er voor ons echt bovenuit staken. 

Ten eerste was dat de show van Exempel uit Empel. Foutloos (voor zover wij dat konden 

beoordelen) qua exercitie en muziek. Werkelijk een genot om naar te kijken en luisteren. Mocht 

je ooit in de gelegenheid zijn om deze band live te zien dan moet je niet twijfelen. Schitterend! 

Het andere hoogtepunt was de Trumpet Battle, gearrangeerd en gedirigeerd door Rob Balfort 

die wij kennen van onze versie van Une Belle Histoire en natuurlijk van de muziek van onze 

show. Ongeveer 200 trompettisten vanuit het hele land brachten een prachtig muziekspektakel 

ten gehore. En, niet onbelangrijk, één van die trompettisten was onze eigen Christina Qualm. 

Heel erg leuk om te zien hoe zij aan dit prachtige optreden haar steentje bij droeg. 

Natuurlijk werd ook deze taptoe afgesloten met een finale. Alle bands kwamen weer op het 

taptoeterrein bijeen en brachten een schitterende uitvoering van het nummer Barcelona van 

Freddie Mercury en Monserrat Caballé ten gehore. Het was een heerlijke kers op een hele 

mooie taart. We hebben met volle teugen genoten. En of wij nou in 2020 als band worden 

uitgenodigd voor de Streetparade of niet, wij weten nu al zeker dat we bij de taptoe weer op de 

tribune zullen zitten! 

Yvette & Ed van Hattem 

Vervolg Taptoe Delft 2018 
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Kamp Rotterdam aan Zee 2018 

In het weekend van 22 & 23 september gingen wij gezellig met z’n allen als een vereniging op 

kamp. 

 

Zaterdag 22 september 

We moesten op zaterdag om 14:00 bij de Hoekstee verzamelen, waarna we een spel kregen 

uitgelegd. Dat spel hield in dat we een autospeurtocht moesten maken. Elke keer moesten we 

naar een plek toe en een opdracht uitvoeren. Als we de opdracht goed hadden uitgevoerd 

kregen we een volgende locatie. Toen we een aantal locaties bezocht hadden waaronder: ’T 

Woudt, De Leuningjes en Pijnacker waar we een Engelse counter moesten uitvoeren met 

mensen in de supermarkt. Een maal aangekomen op de kamplocatie kon men uitrusten en hun 

bed klaarmaken, waarna rond een uur of 18:30 de Hoekse Bezorgslager kwam en toen hebben 

we gebarbecued. Na het eten konden we uitrusten, waarna Jesper, Sjoerd een speurtocht 

gingen uitzetten en Ilonka in de sloot viel. Niemand weet hoe het voorval heeft kunnen 

gebeuren. Terwijl Ilonka nog half in de sloot lag kwam er alweer een tovenaar langs die ons een 

verhaal vertelde. Hij was in de tijdmachine gestapt en was volkomen toevallig op kamp 

terechtgekomen en hij vertelde ons dat hij op de weg hierheen al zijn spullen was verloren en 

wij die moesten gaan zoeken. Eenmaal na de zoektocht konden we marshmallows roosteren en 

hebben we nog een gezellige avond gehad.  

 

Zondag 23 september 

Na een korte  nachtrust stonden de eerste mensen op om een ontbijt klaar te maken. Waarna 

iedereen heerlijk had genoten van het ontbijt. Na het ontbijt had iedereen de tijd om even uit te 

rusten. Toen gingen we een bosspel spelen, maar door het slechte weer hebben we helaas 

maar 2 potjes gespeeld. We gingen terug naar het clubhuis en iedereen had daar droge kleren 

aangetrokken, waarna we een aantal potjes bingo hebben gespeeld. 

Om ongeveer 13:00 gingen we lunchen en na de lunch ging iedereen zijn spullen in pakken en 

toen hebben we nog wat potjes bingo gespeeld en het spel: Weerwolven van Wakkerdam. 

Om ongeveer 15:00 maakten we nog een groepsfoto en toen zat het kamp er alweer op. Al met 

al was het een leuk kamp en heeft iedereen ontzettend genoten. 
Brendan Truren 
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Onder leiding van Martin Aalbregt 

 

Firework arr. Michael Brown 

 

Distant Thunder of the Sacred Forest Michael Sweeney 

 

Colors of the Wind Alan Menken 

 arr. John Higgins 

 

Earth, Wind & Fire Dance Mix arr. Paul Murtha 

Programma 

Jeugdorkest 

Show & Marching Band 
Onder leiding van Martin Aalbregt 

  

In the Stone arr. Rob Balfoort 

 

Smoke on the Water arr. Paul Murtha 

  Will Rapp 

 

You Raise Me Up arr.  Doug Adams 

(ter nagedachtenis aan Joop de Ruiter) 

 

Light My Fire arr.  Paul Murtha 

   Will Rapp  

 

Fireball arr.  Tom Wallace 

ft. Chanique  Tony McCutchen 
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Programma 

Concert Band 
Onder leiding van Peter Habraken 

  

Avatar: The Last Airbender Jeremy Zuckerman 

 

The SS Berlin Disaster Peter Habraken 

 

Mother Earth Robert Westerholt 

 Sharon den Adel 

 Eikens Augustinus 

 arr. Peter Habraken 

 

Theme from the Snowman (Walking in the air) Howard Blake 

 arr. Phillip Sparke 

 

The Best of Earth Wind & Fire arr. Peter Kleine Schaars 

Jeugdorkest, Show & Marching Band, Concert Band 
Onder leiding van Peter Habraken 

  

Sky on Fire Arr. Marcel van Raaij 

 

Bedankt voor uw komst en graag tot ziens! 
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Even voorstellen... 

Per augustus 2018 geeft Laura Trompetter les 

aan de slagwerkleerlingen van 

Muziekvereniging Rotterdam aan Zee. 

 

Laura Trompetter begon op 9-jarige leeftijd bij 

de plaatselijke drumband in ’s-Gravendeel, en 

werd 2 jaar later aangenomen op het 

Conservatorium in Rotterdam. Terwijl ze hier 

haar Havo-, Bachelor- en Masteropleiding 

volgde, won ze verschillende muzikale 

onderscheidingen voor haar solo optredens, 

waaronder bij het Prinses Christina Concours, 

het Grachtenfestival Conservatorium 

Concours, drong zij door tot de landelijke finale 

van het Eurovision Young Musician en won zij 

de YAMAHA Percussion Scholarship. 

Laura rondde haar conservatorium opleidingen 

af met een 9,5 en een 9 en verdiepte zich 

tijdens haar Master studie in de combinatie 

slagwerk en theater. Ze speelde in 

voorstellingen van Toneelgroep de Appel, 

Cabaret duo Harteveld en Fretz, het 

Balletorkest en werkte 

samen met regisseurs 

Herman van Veen, Ruut 

Weismann, Katrien van 

Beurden en Erik van der 

Horst. Laura verschijnt 

regelmatig op tv waaronder 

bij de Tiende van Tijl, 

Podium Witteman, Voice of 

Holland en It takes Two. In 

2016 werd zij gevraagd om 

te soleren in het 

programma Maestro met 

het Orkest van het Oosten 

en werkte zij daarna mee 

aan een educatieve 

aflevering over Slagwerk 

van het programma 

Klokhuis. Laura is een 

vaste speler in het 

muziektheater ensemble 

Neo-Fanfare 9×13 en 

drummer van de 

voorstelling Sincereley Yours, geregisseerd 

door Herman Van Veen. Ook richtte zij het Lip 

Stick Percussion Duo op en maakte hier een 

aantal jaren succesvol deel van uit. 

Laura speelt regelmatig met het Nederlands 

Blazers Ensemble, is bandlid bij de Toppers in 

Concert, en remplaceert in andere muziek- en 

theatergezelschappen door binnen- en 

buitenland. Naast uitvoerend musicus is Laura 

al 10 jaar werkzaam als slagwerk docente bij 

verschillende muziek verenigingen. Sinds 2017 

is Laura aangesteld als dirigent van de Mallet 

Percussion Band Concordia te 

Bergschenhoek. 

Laura is een veelzijdige musicus met een grote 

passie voor theater en performance. Deze 

combinaties maken Laura tot een excentrieke 

slagwerkster. 

Voor meer informatie over haar aankomende 

projecten: www.lauratrompetter.com 
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Zoals u wellicht weet hebben wij in de afgelopen 10 jaar ondertussen al een paar keer een 

weekend opgetrokken met onze vrienden van Tendring Brass Band uit Harwich.  

De ene keer was dat in Nederland en de andere keer in Engeland. Vorig jaar zijn ze bij ons op 

bezoek gekomen om ons jubileum mee te vieren. Direct na ons verjaardagsfeestje ter 

gelegenheid van ons 100- jarige bestaan vroegen ze ons om in 2019 de overtocht naar Harwich 

te maken. We kunnen wel zeggen dat er ondertussen een hechte vriendschap is ontstaan. Wij 

twijfelden daarom geen enkel moment en hebben gezegd dat we graag komen. Dit betekent 

natuurlijk wel dat we van alles moeten gaan regelen, zoals tickets voor de boot, 

hotelovernachting etc. Achter de schermen wordt de commissie dan ook hard gewerkt om dit 

mogelijk te maken.  

De datum is geprikt, maar we moeten nog even afwachten of het ons dan ook lukt om met een 

grote groep en goede orkestbezetting af te reizen. Het is wel weer een fantastische kans om dit 

met onze vereniging te mogen doen. Het is iedere keer weer een mooi avontuur om met elkaar te 

reizen, te zien hoe iedereen zich vermaakt op de boot, te zien hoeveel lol we samen hebben 

(groot en klein, jong en iets minder jong) en te zien hoeveel we genieten van samen muziek 

maken. 

In het volgende RaZtertje leest u meer over onze plannen.... 

 

Commissie Bands Across The Sea: 

Michel Heins      Rico Bleijie 

Kevin Vervloet     Ed van Hattem 

Ruben de Bode     Michelle van Vliet 

Koen Truren 

Bands Across The Sea 2019 
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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. Ongeveer een half jaar voor uitgave van dit RaZtertje werd ik 

tijdens een drankje in ons vaste stamcafé geïnspireerd  door onze dirigent Peter. Hij vertelde mij 

enthousiast over een instrument dat hij onlangs heeft gekocht. 

Deze editie gaat het over de Taragot, en waarschijnlijk denkt u, als u de foto ziet die erbij hoort 

dat het een normale klarinet is, maar dat is het echter niet.  

Een taragot of tárogató is een houten enkel-riet blaasinstrument dat op het eerste gezicht het 

uiterlijk heeft van een klarinet (en 

doorgaans van hout is) maar qua klank veel 

meer van een sopraansaxofoon weg heeft, 

Evenals de saxofoon heeft de Taragot 

een conische boring in tegenstelling tot de 

klarinet die een cilindrische boring heeft. 

Dit heeft tot gevolg dat de taragot en 

Saxofoon overblazen naar het octaaf, 

terwijl Klarinet overblaast naar 

het duodecime (octaaf+kwint) 

Het geluid dat uit de Taragot komt, maakt hem uitermate geschikt voor Roemeense en 

Hongaarse dansen. Ondanks dat het zowel in Hongaarse als Roemeense muziek wordt gebruikt 

komt de Taragot uit Hongarije, alleen is hij in Hongarije bijna uitgestorven! (Best bizar dat dit bij 

instrumenten ook kan). Dit instrument kan voor een welkome afwisseling bij een uitvoering van 

Hongaarse Zigeunermuziek zorgen 

De naam van het instrument is oorspronkelijk afkomstig uit het Hongaars (tárogató). Taragot is 

de Roemeense variant. In dat Roemeense orkest komen nog andere instrumenten voor, zoals 

uiteraard de Taragot, maar ook  de Herdersfluit, de Doedelzak, de Caval en enkele andere.  

Daarvan is de Taragot de voornaamste en de enige die de complete mogelijkheden van een 

modern orkestinstrument in zich heeft. De Taragot is, net als het Cymbaal, aan het eind van de 

negentiende eeuw in Boedapest ontwikkeld.  

Ik ga u niet wijs maken dat deze instrumenten in Nederland niet te vinden zijn, omdat Peter er 

zelf een heeft en hij u er vast nog veel meer over kan vertellen. 

 

 Leontien Eygendaal 

 

Een vreemd instrument 
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De muzikale elementen 

Hieronder staan afbeeldingen met nummers. Vul de namen die bij de plaatjes horen bij het juiste 

nummer in en er zullen twee woorden verschijnen. 

       1          

 2                

                 

  3               

       4          

       5          

    6             

  7               

   8              

       9          

  10               

11                 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

9. 

6. 

7. 

8. 

10. 

11. 
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Mijn naam is Anneloes en ik ben nog maar een jaar of 2 lid van Rotterdam aan Zee. Jullie 

leerden me kennen met mijn contrabas, maar mijn echte hoofdinstrument is de viool. Als kind 

wou ik per se viool spelen en niets anders. Ik heb gezeurd tot mijn moeder er gek van werd en 

ik een viool kreeg. 

Na een jaar of 20 raakte ik uitgekeken op het klassieke symfonisch repertoire van de orkesten 

waarin ik speelde en ging ik op zoek naar iets anders. Het geluk wil, dat mijn echtgenoot, Ido-

Eduard, saxofoon speelde bij de Koninklijke Harmoniekapel Delft. De eerste keer dat ik door 

een harmonieorkest van mijn sokken werd geblazen was overdonderend. De klank en kracht 

van een harmonieorkest is zo anders dan van een symfonieorkest, dat het een tijd duurde voor 

ik het kon waarderen. Het is met harmonieorkesten net zoals met franse kaas: Je moet er even 

aan wennen, maar daarna wil je niet meer anders. 

En toen ging Ido-Eduard met zijn orkest naar 

China en ik wou mee. Er waren 2 vacatures: 

grote trom en contrabas. Ik heb toen een half 

jaar keihard geoefend tot ik de partijen voor de 

orkestreis kon spelen. De reis was echt 

geweldig en de klik met de harmoniewereld 

groot. Eindelijk een orkest waarin allerlei 

muziekstijlen aan bod komen en waarvoor ook 

nieuw repertoire wordt geschreven. 

Componisten leven nog, je kunt zelfs een biertje 

met ze drinken na afloop van je repetitie. Is het 

niet fantastisch?! 

Een paar jaartjes keek ik neer op de tuba's en ze maakten me toch nieuwsgierig: Wat kon er 

nou leuk zijn aan een tuba? Zo'n rare grote waterleiding met een reuzentrechter erop? Bij RAZ 

kon ik een tuba lenen..... dat had ik dus nooit moeten doen: Vanaf het eerste moment was ik 

verkocht. Zo gemakkelijk was een baspartij nog nooit, de tuba was meteen mijn beste vriend. 

Een tuba is als een motor, niks zo lekker als een glimmend instrument met goed lopende 

ventielen. Je kunt zingen in je tuba, hij kan tegen de regen en je kunt hem lekker in bad 

stoppen. Zo ben ik uiteindelijk dan toch tot het juiste inzicht gekomen: de bastuba is het 

mooiste instrument.  

Ik geef de pen door aan collega bassist Rik 

van der Knaap. Want de bastrombone is 

natuurlijk het op 1 na mooiste instrument ;-) 

 

Anneloes Wolters 

Ik geef de pen door aan... 
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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 

http://www.restaurant-saam.nl
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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. 

 

2018/2019 

Kerstvakantie   maandag 24 december 2018 tot en met zondag 6 januari 2019 

2019 

Voorjaarsvakantie  maandag 25 februari tot en met zondag 3 maart 

Koningsdag   zaterdag 27 april 

Meivakantie   maandag 29 april tot en met zondag 5 mei 

Pinksteren   maandag 10 juni 

Zomervakantie   maandag 22 juli tot en met zondag 1 september 

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 Concert 

Band de volgende activiteiten op het programma staan 

 

2018 

17 november SMB Sinterklaasintocht Hoek van Holland 

24 november JO, SMB, CB Najaarsconcert De Hoekstee 

2019 

4 maart SMB Carnaval Bonn (D) 

6 april JO, SMB, CB Voorjaarsconcert De Hoekstee 

27 april SMB Koningsdag Hoek van Holland 

4 mei CB Dodenherdenking Hoek van Holland 

24 mei SMB Avondvierdaagse Monster 

30 november JO, SMB, CB Najaarsconcert De Hoekstee 

 

JO:   Jeugdorkest 

SMB: Show & Marching Band 

CB:  Concert Band   

Activiteitenkalender 

Vakanties muziekles 
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