
 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2017 
Ook dit jaar zijn we het jaar begonnen met de Nieuwjaarsborrel. Deze keer op vrijdag 6 januari. 
Hierbij worden traditioneel de kei(en) uitgereikt. Michel Heins won dit keer de verkiezing voor al zijn 
inspanningen in o.a. de Jubileumcommissie en overige hand- en spandiensten. Dirk Vermeulen 
kreeg van zijn medebestuursleden ook een KEI, omdat hij, voor velen onzichtbaar, erg veel werk 
achter de schermen doet. Peter Habraken ontving ook een KEI voor het jaar dat hij Ellen van den 
Berg op voortreffelijke wijze heeft vervangen bij de Concert Band. 

Vervolgens was op 7 januari het Nieuwjaarsconcert. Dit zou het laatste optreden zijn onder leiding 
van Peter Habraken, omdat Ellen van den Berg weer voldoende hersteld was om terug te kunnen 
keren. 

Op vrijdag 17 februari was de Algemene Ledenvergadering. Hierbij werd onder andere de nieuwe 
huisstijl en logo van de vereniging onthuld. Daarnaast kreeg het bestuur de opdracht om enkele 
zaken met de dirigente, Ellen van den Berg, te bespreken. Tijdens het gesprek met het bestuur gaf 
Ellen aan dat haar gevoelens haar niet in de steek hadden gelaten en dat het concert op 27 mei het 
laatste zou zijn met Rotterdam aan Zee. De volgende week gaf zij echter al aan om met 
onmiddellijke ingang te stoppen. Het bestuur heeft toen Peter Habraken weer bereid gevonden deze 
taak tijdelijk op zich te nemen tot de zomervakantie en dat er dan verder gekeken zou worden naar 
een nieuwe dirigent. 

De Marching Band ging ondertussen op 27 februari naar Bonn voor de Rosenmontagszug. De 
jaarlijkse carnavalsoptocht in de Duitse stad. De Show en Marching Band treedt hier samen op met 
Show- en Twirlvereniging De Glazen Stad. 

Zaterdag 25 maart was de eerste activiteit in het kader van het 100-jarig bestaan van Rotterdam aan 
Zee. Er werd een Play-in gehouden voor leden en oud-leden. Uiteindelijk zat er een orkest van ruim 
100 mensen die een aantal nummers instudeerden en deze ’s avonds aan het publiek ten gehore 
brachten. Tijdens deze bijeenkomst werden de nodige verhalen opgehaald. 

In de nacht van 31 maart op 1 april kwam de laatste trein aan in Hoek van Holland. De Show en 
Marching band was gevraagd om hierbij op te treden. Bij aankomst werden van de trein werden de 
genodigden muzikaal verwelkomd en werd het spoort overgedragen van de N.S. naar de R.E.T. 

Op 27 april was het Koningsdag. Deze keer had de Show en Marching Band een rustige dag. Ze 
hoefden alleen ’s morgens op te treden in Hoek van Holland en waren de rest van de dag vrij. 

Donderdag 4 mei was de jaarlijkse Dodenherdenking. Op de begraafplaats werd de herdenking 
muzikaal begeleid door de Concert Band en enkele slagwerkers. Daarnaast speelde Dick Vermeulen 
The Last Post. 

Zaterdag 27 mei was de grote dag. Op de dag dat Rotterdam aan Zee exact 100 jaar bestond was 
er een groots Proms concert. Op het Concert trad de Concert Band op met als special  
guest:  Charly Luske.  
Het werd uiteindelijk een fantastische avond onder leiding van Peter Habraken. Die als invaller van 
Ellen van den Berg een avondvullend programma moest zien te leiden. Dat is eindelijk prima gelukt.  



 
Het volgende optreden was weer voor de Show en Marching Band. Het betrof de intocht van de 
Avondvierdaagse in Monster. 

Zaterdag 10 juni was het hoogtepunt voor de Show en Marching Band in het jubileumjaar. Tijdens de 
taptoe Hoek van Holland werd een speciaal gearrangeerde show uitgevoerd. De show was door 
Marcel van der Valk geïnstrueerd. De vele aanwezigen konden zien welke stappen de Show en 
Marching Band heeft gemaakt de laatste jaren. Dit heeft er onder andere in geresulteerd dat we 
gevraagd zijn om mee te doen aan de Streetparade die vooraf aan Taptoe Delft wordt gehouden dit 
jaar. 

Op 17 en 29 juni had de Show en Marching Band weer 2 optredens op het programma. Het eerste 
optreden was in het centrum van Hoek van Holland en het tweede betrof de Haringparty. Van veiling 
van de eerste nieuwe haring was de helft van de opbrengst voor Rotterdam aan Zee, terwijl de 
Speeltuinvereniging de andere helft mocht ontvangen. Dit heeft ons toch weer een mooi bedrag 
opgeleverd. 

Op 8 juli werd het seizoen 2016/2017 afgesloten op het Brinkplein. Alle drie de onderdelen van de 
vereniging hebben die middag gespeeld en ’s avonds werd dit afgesloten met een feestje bij de 
ijsbaan. 

Op 11 augustus, midden in de zomervakantie, ging de Show en Marching Band weer op pad. De 
wandelaars van de Avondvierdaagse in Hoek van Holland werden toen binnen gehaald. 

Helaas was voor de Show en Marching band het weekeinde erop geen optreden in Le Touquet Paris 
Plage. Dit was eerder al geannuleerd vanwege de veiligheidsmaatregelen daar. 

In het weekeinde van 2 en 3 september kwam de Tendring Brass Band uit Harwich op bezoek. 
Zaterdag ochtend kwam men aan en kregen ze een ontbijt aangeboden bij S.V. De Waterweg. 
Vervolgens werden er een aantal uren doorgebracht in Delft waarna er door beide orkesten een 
optreden werd verzorgd bij Podium Westland in Naaldwijk. De dag werd afgesloten door een prima 
barbecue, verzorgd door De Hoekse Bezorgslager en een gezellig feestje erna. De zondagochtend 
kregen de Engelse gasten een rondvaart door Midden Delfland en werd er ’s middags een optreden 
verzorgd door beide verenigingen bij restaurant De Jutter. De avond en tevens het hele weekeinde 
werd afgesloten bij S.v. De Waterweg waar men werd getrakteerd op patat en Hollandse snacks. 

Zaterdag 9 september was er weer de jaarlijkse functioneringssluiting van de Maeslantkering. 
Aangezien het deze keer de 20e keer was, werd de Show en Marching Band gevraagd om hier op te 
treden. Met de Furie werden de muzikanten gebracht. Om vervolgens op de heuvel bij de kering 
verder te spelen. Ondanks het mooie weer viel het aantal toeschouwers wel tegen. Dit mede omdat 
het in de rest van Nederland slecht weer was.  

Op zaterdag 6 oktober speelde dezelfde Furie de hoofdrol bij de Furieade in Maassluis. Hierbij wordt 
ieder jaar een lampionnenoptocht gehouden waar de Show en Marching Band de mensen muzikaal 
begeleid langs de haven en centrum van de Maassluis.  

De Halloween in optocht werd dit jaar in Hoek van Holland geannuleerd. Op zaterdag 28 oktober 
ging deze wel door in Schiedam. Ook hierbij de Show en Marching Band aanwezig om TMV Adencia 
muzikaal te begeleiden. 

Een paar weken later kwam Sinterklaas weer aan in Hoek van Holland. Op 18 november werd hij 
vanaf de Berghaven naar het Brinkplein gebracht onder begeleiding van de Show en Marching 



 
Band. Waarna er voor de bejaarden ook nog een kort optreden werd verzorgd in het Bertus 
Bliekhuis. 

Het Jeugdorkest mocht op vrijdag 24 november zijn kunsten tonen. Er werd een muzikaal verhaal 
verteld voor de groepen 4, 5 en 6 van de Hoekse basisscholen. Het jeugdorkest speelde hierbij de 
nummers met als thema Musical. Het verhaal werd aan elkaar gepraat en gespeeld door diverse 
leden en familieleden onder leiding van koning Toon. Het geheel was door Daphne en Tineke Heins 
bedacht en uitgewerkt. 

Een dag later was voor de gehele verenging het Najaarsconcert wat ook in het teken stond van de 
musicals. Een uitzondering hierop was het nummer dat Peter Habraken had geschreven voor het 
100-jarig jubileum van Rotterdam aan Zee: “The s.s. Berlin Disaster”. Het nummer verteld het 
verhaal van de grootste Nederlandse scheepsramp voor de kust van Hoek van Holland. Voor een 
praktisch volle zaal werd het nummer goed gewaardeerd door het aanwezige publiek. 

Op 19 december presenteerde Joris Braster zijn profielwerkstuk op ISW Gasthuislaan. Het 
profielwerkstuk ging over het componeren van een muziekstuk. Joris had gevraagd of de Concert 
Band op die dag aanwezig kon zijn, zodat hij zijn compositie, als dirigent, met een echt orkest kon 
presenteren. Uiteindelijk is Joris hiervoor met een 9,2 beoordeeld. 

De vereniging heeft dit jubileumjaar weer genoeg van zich laten horen en zien. Zo werden er 22 
optredens verzorgd. Daarnaast hebben de leden de nodige repetities waarbij ze aanwezig zijn. Een 
aantal van de leden is actief in alle drie de onderdelen en dat betekent alleen al zo’n 140 repetities 
per jaar. 

De Commissie 100 jaar Rotterdam aan Zee heeft dit jaar op volle toeren gedraaid. Het begon, naast 
de nodige vergaderingen, in maart met de Play-in. Hierbij werd en prima verzorgde dag 
georganiseerd met ruim 100 leden en oud-leden. Daarna was het de beurt voor de Concert band. Zij 
hadden op 27 mei de Proms avond. De Marching Band had het hoogtepunt tijdens de taptoe op 10 
juni. Het Jeugdorkest had zijn optreden op vrijdag 24 november. Voor de gezamenlijke Hoekse 
scholen was er een Musical concert in elkaar gezet. De muzikale omlijsting hiervan werd door het 
Jeugdorkest vervuld. Diverse andere leden en familieleden van de vereniging speelden hieromheen 
het verhaal van koning Toon. 

Op de Ledenvergadering van 2016 was besloten om voor ongeveer 30.000 euro te investeren in 
nieuwe instrumenten en uniformen. Dit alles wel onder de voorwaarde dat de financiering rondkomt. 
Dit is uiteindelijk ook allemaal gelukt en dit jaar afgerond. 

De vereniging heeft zich ook dit jaar weer goed op de kaart gezet. Niet alleen bij de mensen waar 
het optreden verzorgd wordt, maar ook via de pers. Zowel de krant, internet als op televisie. 

Naast de bovengenoemde activiteiten heeft de vereniging nog tal van andere bezigheden op het 
programma staan waarbij één of meerdere leden van de vereniging vertegenwoordigd zijn.  
Zoals: 



 

-Bestuursvergaderingen 
-Algemene Ledenvergadering 
-Bijeenkomsten m.b.t. de Hoekstee. 
-Bijeenkomsten m.b.t. muziekproject(en) op de basisscholen. 
-Marching Band bestuursvergaderingen 
-Commissie 100 jaar Rotterdam aan Zee 
-ZHBM/KNMO-vergaderingen 
-Bijeenkomsten Ondernemers Vereniging Hoek van Holland 
-Werkgroep 4 mei 
-Vergaderingen Nieuwjaarsconcert 
-Jeugd- en Activiteitencommissie 
-Besprekingen met Hoekse basisscholen over leerlingenproject 

Daarnaast zijn er ook nog andere overleggen die door diverse leden van de vereniging worden 
bijgewoond: 

-Diverse overleggen/bijeenkomsten met derden  
-Diverse overleggen met dirigent, instructeurs en docenten. 
-Diverse bijeenkomsten van de uniformen- en muziekcommissies. 

Diverse mensen verzorgen de bladmuziek voor de drie onderdelen. Hier worden ook de nodige uren 
aan voorbereidende werkzaamheden gespendeerd. 

Tot zover het jaarverslag over 2017 van de secretaris.


