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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: Jesper Boon 

 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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Samen muziek maken is superleuk! Daar weten wij natuurlijk alles van, maar we willen dit ook 

graag bij de jongere generaties en hun ouders onder de aandacht brengen.  

Zoals ieder jaar bezoeken we daarom ook dit jaar weer de Hoekse basisscholen, waar we 

diverse workshops geven om kinderen enthousiast te maken voor het bespelen van een 

muziekinstrument. Het is erg leuk om te zien dat jongeren, die in de afgelopen jaren op dezelfde 

manier bij ons lid geworden zijn, nu zelf op de scholen langs gaan om kinderen te laten ervaren 

hoe leuk het is! Hopelijk zorgen de workshops er ook dit jaar weer voor dat we nieuwe jonge 

leden bij onze vereniging welkom mogen heten. Nieuwe aanwas is van levensbelang voor de 

toekomst van onze vereniging en daar zullen we dus keihard aan blijven werken. 

 

Ook samen muziek maken met een andere 

muziekvereniging is altijd leuk. Een samenwerking die 

inmiddels een traditie is geworden, is de uitwisseling met 

de Tendring Brass Band uit Harwich. In 2017 waren zij voor 

het laatst bij ons op bezoek en dit jaar is het onze beurt om 

naar Engeland toe te gaan. Het belooft weer een 

supergezellig weekend te worden, waar vele leden alweer 

lange tijd naar uitkijken! 

 

Wij delen ons enthousiasme voor muziek graag met 

anderen. Bijvoorbeeld bij het komende concert met als 

thema “Let’s Dance!”. De diverse commissies die zich 

bezig houden met het op poten zetten van zo’n avond, 

hebben weer heel wat uren bij elkaar gezeten en 

gebrainstormd over hoe we ook deze keer weer een 

aantrekkelijke, verrassende avond kunnen 

samenstellen.  

 

Ik ben ervan overtuigd dat u ook deze keer weer 

kunt gaan genieten van een prachtige avond, met 

mooie muziek en dans, met veel enthousiasme 

uitgevoerd door het Jeugdorkest, de Show & 

Marching Band en de Concert Band. Graag tot 

ziens dus op 6 april bij ons “Let’s Dance!” concert! 

Martin Aalbregt 

Voorzitter Rotterdam aan Zee  

Van de voorzitter 
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Het RaZtertje 
Maart 2019 

Editie 34 

De redactie 

Muziek en dans zijn eigenlijk vanzelfsprekende zaken die bij elkaar horen. De één is een 

professional, de ander een amateur die ook lid is van een vereniging en weer een ander vindt 

het gewoon erg leuk om te doen. Dit alles gaat op voor zowel muziek als dans en zoveel meer. 

De laatste edities van de RaZtertjes ben ik (wellicht) iets te persoonlijk, maar zo ben ik nu 

eenmaal. Overigens vertel ik niks nieuws, want het is allemaal terug te vinden op social media. 

Wat niet op het internet te vinden is, is dat ik heel graag beweeg. Ben zo blij dat het nooit op 

internet is beland. U weet wel, gewoon even lekker gek doen en los gaan. 

Ik wil u van harte uitnodigen om ook gewoon even helemaal los te gaan! En als u dat niks vindt 

voor zo een groot publiek en onze orkesten... Het kan ook (op eigen risico) achter de tribune. In 

dit RaZtertje zijn al wat tips gegeven wat voor dans u zou 

kunnen uitvoeren. En als u gewoon van de muziek wil genieten… 

ook prima! De drie orkesten spelen een gevarieerd programma 

dat u traditiegetrouw in het midden van het RaZtertje kunt 

vinden. Wellicht doet u inspiratie op bij de dansers die bij de 

muziek dansen. Ook de leden van 

de orkesten gaan, als alles 

doorgaat, in Engeland naast het 

geven van concerten misschien 

met de voeten los. Meer hierover 

vindt u terug onder Bands Across 

The Sea 2019. Maar eerst… Let’s 

Dance! Tim Groen 

Eindredacteur 

Leontien Eygendaal 

Struint voor u het internet af 

naar bijzondere instrument-

en die bij haar ten gehore 

komen. Dit keer is het de 

Sheng. 

Jolanda Klapwijk 

Is de keuken ingedoken om 

te kijken wat ze kon 

verzinnen dat te relateren 

kan zijn met het thema 

“Let’s Dance!”. Het is een 

verrassend resultaat. Zo 

krijgt u niet één maar drie 

heerlijke recepten wat bij 

een heerlijk gezellige avond 

past. Benieuwd wat het is? 

Lees snel verder, maak het 

en ontdek de heerlijke 

sensatie. Uw smaakpapillen 

gaan ervan dansen. 
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Wat kunt u dansen? 
Het thema van het concert is “Let’s Dance!”. De leden van de drie orkesten hebben muziek 

voorgesteld, waarna de muziekcommissies zo een divers mogelijk programma voor u kunnen 

presenteren. Van elk orkest zal een nummer worden toegelicht met welke dans kan worden 

toegepast. 

 

The Lord of the Dance 

Het Jeugdorkest zal voor u “The Lord of the Dance” 

spelen. Op dit nummer kunt u een Stepdance dansen. 

De Stepdance is een dansvorm dat afgeleid is van Ierse 

dansvormen. De populariteit van deze dansvorm is 

gestegen door de shows van Riverdance. 

 

Blame it on the Boogie 

De Show & Marching Band zal voor u “Blame it on the Boogie” spelen. De Boogiewoogie kan 

hier als dansstijl niet op worden toegepast. De dansstijl Streetdance past beter. Streetdance is 

rond de jaren ‘80 op straat in New York ontstaan. En bestaat uit het bouncen op de beat. De 

dansstijl wordt veelal toegepast op hiphop en R&B.  

 

El Cumbanchero 

De Concert Band zal voor u “El Cumbachero” spelen. Dit is een zeer geschikt nummer om een 

Samba te dansen. De Samba is een Latijns-Amerikaanse dansstijl en kent vele vormen en wordt 

ook bij Carnaval optochten toegepast. Mocht u willen dansen. U mag ook lekker de heupen heen 

en weer bewegen. 
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Kaapweg 71 
3151 XW Hoek van Holland 
Telefoon: 0174-385929 
Website: www.bliekschilders.nl 
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Op moment van schrijven hebben ruim 40 leden zich ingeschreven voor Bands Across The Sea 

2019. Als de bezetting goed (genoeg) is, gaan de Show & Marching Band en de Concert Band 

eind mei naar onze vrienden in Harwich. De leden van de Tendring Brass Band hebben een mooi 

programma voor ons in het vooruitzicht die hieronder is samengevat. 

Naast dat wij uiteraard muziek gaan maken tijdens buiten– en binnenconcerten gaan wij ook 

meer van de cultuur opnemen. Zo gaan wij naar Clacton voor een mooi concert in de buitenlucht 

en in Columbine gaan we samen met de Tendring Brass Band een geweldig concert geven. Hier 

zullen zowel de Tendring Brass Band en de Concert Band gezamenlijke nummers spelen. Op de 

zaterdagavond gaan we de banden met de Engelse vrienden verder versterken met diverse 

activiteiten. 

Omdat de leden van de Show & Marching Band en de Concert Band dit weekend zelf bekostigen 

heeft de commissie ervoor gekozen om met verschillende opties te komen voor de overnachting, 

van slapen op een camping tot in een hotel. Wij hebben er zin in! Op naar een mooi weekend vol 

muziek en sightseeing. 

 

 

Commissie Bands Across The Sea: 

Michel Heins     Koen Truren   Ed van Hattem  

Kevin Vervloet    Rico Bleijie  Michelle van Vliet 

Ruben de Bode 

Bands Across The Sea 2019 
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Even voorstellen... 

Rotterdam aan Zee heeft de eer om tijdens het concert samen te mogen werken met Branislav 

Šoltýs en Lenka Bachoríková. Om u een idee te geven wie ze zijn, worden ze hierbij kort aan u 

voorgesteld. 

Branislav Šoltýs en Lenka Bachoríková zijn Slowaakse balzaal en Latijns-Amerikaanse dansers 

die momenteel in Nederland wonen en optreden. Branislav, die 11 jaar professioneel heeft 

gedanst, is 11 keer Slowaaks kampioen in ballroom, latin of de combinatie van beide.  

Lenka is al 10 jaar een ballroom/Latijns-Amerikaanse danseres. Ze is zesvoudig finalist van het 

Slowaaks nationale kampioenschap en ze won de 2e plaats van het Slowaakse kampioenschap 

in Latijns-Amerikaanse dans. Ze is momenteel aan het dansen in The Urban Dance Centre in 

Groningen. 
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Onder leiding van Martin Aalbregt 

 

Mamma Mia!   arr. Robert Longfield 

Highlights from the Movie Soundtrack 

 

Hobbits Dance and Hymn   arr. Paul Lavender 

van The Lord of the Rings 

 

Jump, Jive an’ Wail   arr. Johnnie Vinson 

 

The Lord of the Dance   arr. Johnnie Vinson 

 

Happy from Despicable me 2   arr. Michael Sweeney 

Programma 

Jeugdorkest 

Show & Marching Band 
Onder leiding van Martin Aalbregt 

  

Daft Punk Medley   arr. Tom Wallace & 

   Tony McCutchen 

 

Blame it on the Boogie   arr. Ishbah Cox  

  

All Night Long   arr. Michael Brown & 

   Will Rapp 

 

The Safety Dance   arr. Jay Bocook & 

   Omar Carmenates 

 

Disco Inferno   arr. John Higgins 

€ 1,00/stuk 
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Programma 

Concert Band 
Onder leiding van Peter Habraken 

  

Danse Macabre   Camille Saint-Saëns 

   arr. Giancarlo Gazzani 

 

Sing, sing, sing   arr. Naohiro Iwai 

 

Thriller - I’ll Be There - I Want You Back   arr. Naohiro Iwai 

  

Hava Nagilah (uit Fantasy on a Hebrew folksong)  Gerald Oswald 

 

Paradise by the dashboard light   Jim Steinman 

   arr. Lorenzo Bocci 

 

El Cumbanchero   arr. Naohiro Iwai 

 

Y.M.C.A.   arr. Noayuki Honzawa 

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

  

Uptown funk   arr. Jay Bocook 

 

Bedankt voor uw komst. Wij zien u graag nog in Foyer om wat te drinken en 

anders graag tot ziens! 
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Salsa, guacamole, moijito 

“Let’s dance!” Een heerlijk thema voor een voorjaarsconcert. Laat de discobol maar schijnen en 

trek je dansschoenen aan, geniet van een heerlijk drankje en een klein borrelhapje.  

 

Welk borrelhapje past er beter bij “Let’s Dance!” dan een Salsa Dipsaus met nacho’s! 

Ingrediënten: 

Verwijder de zaadjes uit de peper en doe alle ingrediënten in een blender. Wil je liever een 

mildere smaak voeg dan maar een half pepertje toe. Laat dit alles goed pureren tot een 

smeuïge massa. En klaar is je eerste dipsaus! 

 

Voor de afwisseling kan je er ook een Guacomole dipsaus bij maken. 

Ingrediënten: 

Verwijder de zaadjes uit de 

peper en doe alle ingrediënten 

in een blender. Pureer dit alles 

tot een smeuïge massa. 

Verwijder de zaadlijsten uit de 

tomaat en snij deze in kleine 

blokjes. Roer deze goed door 

de Guacamole heen. Voeg naar 

smaak de limoensap, komijn en 

zout toe.  

 

Serveer de dipsausen in aparte 

schaaltjes met nacho`s er naast! 

Je kunt er ook voor kiezen om 

de nacho`s te vervangen voor 

wat reepjes komkommer of 

paprika. Zo eenvoudig kan het 

zijn! Smullen maar! 

 

Op pagina 19 staat nog een 

recept van een verfrissend 

alcoholvrije Moijito om de 

pittige smaak van de dipsauzen af te blussen.  

 

− 1 blik tomatenblokjes (400 g); 

− 1 teentje knoflook; 

− 1 jalapeño peper of een rood pepertje; 

− 1 ui; 

− 1/2 tl komijn; 

− Sap van 1 limoen; 

− 1 tl paprikapoeder; 

− Snufje zout. 

− 1 rijpe avocado 

− 1 tomaat; 

− 1/2 uitje; 

− 1 teen knoflook; 

− 1/2 tl komijn; 

− Sap van een 1/2 limoen; 

− Snufje zout. 
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Ingrediënten: 

Snijd de limoen in parten. Verdeel de blaadjes van het bakje munt over de longdrinkglazen. 

Verdeel de limoenparten over de glazen. Verdeel de rietsuiker over de glazen. Stamp met de 

steel van een houten pollepel op de munt en limoen, zodat de smaken vrijkomen. Doe in elk 

glas wat grof gehakt ijs of ijsblokjes en vul aan met tonic. Serveer met een rietje. 

 

Jolanda Klapwijk  

Salsa, guacamole, moijito 

− 15 gr verse munt 

− 2 limoenen; 

− 4 el rietsuiker; 

− 8 ijsblokjes (of grof gehakt ijs); 

− 1 liter frisdrank (tonic). 

Column: Muziek en dans zorgt voor... 
Kent u dat? Je voelt je wel eens niet zo lekker, bent hangerig, nergens zin in, geen energie of je 

hoofd “zit vol”. Daar is wat voor… 

Ik ga elke dag met de auto naar het werk. Ik kan natuurlijk met de bus (later metro) gaan en 

wellicht is dat ook wel beter (milieu en zo), maar de auto heeft voor mij persoonlijk ook 

belangrijke elementen. Op het punt na dat ik met de auto sowieso sneller ben, kan ik nu in de 

auto in de file staan met mijn eigen muziek. En nog fijner, ik kan gewoon meezingen en geloof 

mij maar, ik vul geen stadions en theaterzalen met mijn zang. Ik tik met mijn voeten (niet op de 

pedalen dat lijkt me niet zo veilig) en met mijn handen. Kijk wat om mij heen. Zie 

medebestuurders ook echt de gekste dingen doen als opmaken, krant lezen, scheren en ja ook 

bestuurders die achter het stuur helemaal uit hun dak gaan. Als je dan nog naar dezelfde 

radiozender luistert dan begrijp je het helemaal. Het is een soort stappen, maar dan in de 

grootste café van Nederland… de snelweg! 

Na het rijden parkeer ik mijn auto en loop dan naar mijn werk (bijna 1 km, want dichterbij kan ik 

mijn auto niet gratis parkeren). 

Na een hele dag werken heb ik een “vol hoofd”. Het is dan zo lekker om naar de auto te lopen, 

want ik moet ook weer autorijden en dat vergt weer concentratie. Alleen, in het weekend zit mijn 

hoofd nog wel eens vol en heb ik ook het huishouden te doen. Daar heb ik nu iets op gevonden!  

Het is werkelijk fantastisch om het huishouden met muziek te doen. Koptelefoon in de oren en 

stofzuigen maar. Lekker muziekje op, meezingen en dansen maar! Het duurt allemaal wel wat 

langer, maar ik houd van het resultaat… Een leeg hoofd, schoon huis en doodop van het 

dansen. Momenteel ben ik aan het oefenen op “I want to break free” van Queen. Alleen als 

mezelf. En het thuisfront, tja die is er aan gewend. 

Hoe zou het zijn als ik met de metro naar me werk ga? Kan bijna alles hetzelfde houden en ik 

hoef me niet op de weg te concentreren. Misschien komt er wel een keer een flashmob in de 

metro. Het maakt mij dan niet uit of dat in muziek of dans is. Hoewel muziek mij wel makkelijker 

in de metro lijkt, zoals in Kopenhagen. Zoek maar eens op YouTube naar flashmob metro 

Kopenhagen. Ik kijk ernaar uit! Het zorgt allemaal voor zoveel positiviteit! 

Tim Groen 
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Met dank aan Anneloes mag ik nu mijn verhaal vertellen. Mijn naam is Rik van der Knaap en ik 

ben geboren en getogen in Hoek van Holland. Al vanaf kleins af aan heb ik 2 passies in mijn 

leven, tuinen (agrariër) en muziek maken. Toen ik klein was heb ik de Show & Marching Band al 

over straat zien lopen. En wilde hier altijd bij. 

 

Vanaf 2003 heb ik les genoten bij Westland muziekopleidingen. Dit was nog op trompet. Dit 

onder meerdere instructeurs. In 2004, toen ik de eerste 12 noten kon spelen, mocht ik toen der 

tijd nog mee gaan repeteren bij de Show & Marching Band onder leiding van Joop de Ruiter. 

In 2015 lukte het mij niet meer om verder te groeien in trompet. Toen heb ik de overstap 

gemaakt naar trombone. Dit is in de zomer van 2015 gebeurd. 

Met een paar eerste lessen van Martin 

Aalbregt. In 5 weken tijd had ik een 

aardige basis op de trombone. (Mijn 

ouders worden nog gek van mij van het 

repeteren in die weken). Vanaf het najaar 

van 2015 ben ik gaan mee repeteren op 

de trombone, dit was bij de Show & 

Marching Band en bij de Concert Band. 

 

Na verloop van tijd kwam een wisseling in de Concert Band en Ido-Eduard er bij. Dit bood mij 

de kans om over te schuiven naar de 3e partij ofwel bastrombone partij. Dit is de reden dat ik 

daar nu mag kraken en knetteren in de laagte. 

 

Op dit moment speel ik bij drie bands en in totaal vier orkesten. De Show & Marching Band 

(tenor trombone) en de Concert Band (bastrombone) van Rotterdam aan Zee, M.E.T.R.O. 

Scheveningen (tenortrombone) en Showband Glaz (tenor-/bastrombone). Dit is vrij druk maar 

wel heel leuk om te doen. 

 

Na dit vertelt te hebben geef ik graag de pen door aan Michel Heins. Om zijn verhaal eens te 

horen hoe hij bij Rotterdam aan Zee is gekomen. 

 

Rik van der Knaap 

Ik geef de pen door aan... 

Mijn ouders worden nog gek van mij van 

het repeteren in die weken. 
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Iedereen kent wel de gewone instrumenten zoals: klarinet, trombone, trompet, sousafoon, of 

dwarsfluit. 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 weer een bijzonder instrument, ik heb zelf 

de filmpjes gezien van het instrument dat ik wil introduceren en ik vind hem erg bijzonder. Dit 

voorjaar is het thema van het concert “Lets Dance!”, alleen het instrument dat ik uitgezocht 

heb, past niet zo heel goed bij “Lets Dance!”. Het instrument van deze editie komt uit China. Het 

instrument heet de Sheng, en is een van de oudste instrumenten van China. 

 

De Sheng is een Chinees mondgeblazen vrij 

riet instrument, dat bestaat uit verticale 

pijpen. Het is een Polyfonisch ( sterk 

vermeerderd melodisch) instrument. De 

klank ontstaat door het indrukken van 

toetsen die vergelijkbaar zijn met een Piano 

of orgel. Verder heeft een Sheng ongeveer 

32 buizen. (dit verschilt wel per grootte van 

het instrument)  Traditioneel wordt de Sheng 

gebruikt als begeleidingsinstrument voor 

solo of duo uitvoeringen. In een Kunqu (een 

vorm van opera in China) en andere opera 

vormen komt de Sheng nog met enige 

regelmaat voor. De traditionele kleinere 

ensembles maken ook gebruik van de 

Sheng, zoals de wind en percussie 

ensembles. In de modernere grotere 

orkesten in China wordt de Sheng wordt het 

instrument gebruikt voor zowel de 

melodische als begeleidende partij.  Er zijn 7 

“types Shengen, naast de traditionele  heb je de Key, Sopraan, Alt, Tenor, Bas en Keyboard 

Sheng. De verschillende typen hebben allemaal hun eigen toonhoogte en bereik, zo is de 

Sopraansheng het lichtste qua klank en de Bassheng het zwaarste qua klank. En al deze 

“types” hebben zo hun eigen stukken waar ze het beste in passen. Wat nog meer bijzonder is 

aan dit instrument is dat vanaf de Bassheng en hoger ook de bassleutel wordt gebruikt bij 

muziekstukken. De traditionele tot de tenorsheng lezen overigens gewoon in de G ofwel 

vioolsleutel.  

 

 Leontien Eygendaal 

 

Een vreemd instrument 
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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. 

 

2019 

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 

 

2019 

6 april JO, SMB, CB Voorjaarsconcert De Hoekstee 

13 april SMB Bloemencorso Bollenstreek 

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 



 

26 



 

27 

 



 

28 


