
  

 

JAARVERSLAG SECRETARIS OVER 2018 
Het jaar 2018 hebben we afgetrapt met de inmiddels traditionele Nieuwjaarsborrel. Op vrijdag 5 
januari 2018 werd deze gehouden in de foyer van LCC De Hoekstee. Vast onderdeel bij de 
Nieuwjaarsborrel is de KEI. Er waren 22 leden genomineerd voor de KEI. De winnaar werd Toon 
Boks. Dit voor het vele werk wat hij verzet heeft in het Jubileumjaar en bij het bezoek van de 
muziekvrienden uit Harwich. 
 
Een dag later vond het Nieuwjaarsconcert plaats in De Hoekstee. Hier verleende de Concert band 
heer medewerking. Enkele nummers van het Najaarsconcert werden nog eens dunnetjes over 
gedaan en uiteraard ontbrak de Radetzky Marsch niet. 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 27 januari was het de Dag van de Hoekenees. Hierbij 
verzorgde de Show en Marching Band een muzikaal optreden.  Tevens 
was er voor Dick Vermeulen nog een verrassing. Hij werd onderscheiden 
met de Erasmusspeld. Dit vanwege zijn jarenlange inzet als muzikant en 
bestuurslid bij Rotterdam aan Zee, het vele werk dat hij verricht voor het 
4 mei comité en nog veel meer zaken waar hij zich voor inzet voor de 
vereniging en het comité. 
 
 
 
 
 
 
Voor de Show en Marching Band waren er drukke dagen op 11 en 12 februari. Ze reisden samen 
met Show- en Twirlvereniging De Glazen Stad op zondag 11 februari af naar het Franse Bailleul 
voor een Carnavalsoptreden. Een dag later stond er nog een Carnavalsoptreden op het programma. 
Deze keer was het weer Rosenmontagzug in Bonn. Aan deze grote Carnavalsoptocht doen ruim 
5000 deelnemers mee en lopen ongeveer 30 muziekkorpsen tussen de wagens, waaronder dus de 
Show en Marching Band. 
 
Het Voorjaarsconcert was dit jaar op 24 maart. Hierbij werd het publiek door RAZavia meegenomen 
op een reis rond de wereld. Uit diverse windstreken werden door het Jeugdorkest, de Show en 
Marching Band en de Concert Band muziekstukken ten gehore gebracht. 
 
De Show en Marching Band was gevraagd om op zaterdag 21 april mee te doen aan het 
Bloemencorso van de Bollenstreek. Er werd gelopen van Lisse naar Bennebroek. Mede door het 
warme weer en de toch wel behoorlijke afstand werd het wel een zwaar optreden voor de leden.  



  

 

 
 
 
 
Donderdag 26 april was een deel van het bestuur met enkele leden naar 
het stadhuis in Rotterdam afgereisd. Hier kreeg Martin Aalbregt, wat hij tot 
dat moment niet wist, een koninklijke onderscheiding opgespeld door 
burgemeester Ahmed Aboutaleb. Hij werd benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Dit voor het zijn vele verdiensten voor Muziekvereniging 
Rotterdam aan Zee, wat hij geheel belangeloos al jaren doet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een dag later was het Koningsdag. Naast het gebruikelijk optreden door de Show en Marching Band 
werd Martin Aalbregt nogmaals in het zonnetje gezet  
 
Op vrijdag 4 mei was de jaarlijkse Dodenherdenking op de begraafplaats in Hoek van Holland. Hier 
werd een muzikale bijdrage geleverd door de Concert Band van Rotterdam aan Zee en een aantal 
slagwerkers van de Show en Marching Band.  
 
Vrijdag 1 juni werd de avondvierdaagse in monster door de Show en Marching Band binnen 
gehaald.  
 
De zondag erop, 3 juni, ging de Show en Marching Band weer naar Frankrijk. Deze keer was er een 
streetparade in Maubeuge, in het noorden van Frankrijk. 
 
Op zaterdag 23 juni 2018 mocht de Show en Marching Band haar show weer uitvoeren. 
Muziekvereniging Crescendo in Krimpen aan de Lek organiseerde een taptoe met diverse korpsen. 
Voorafgaand aan de taptoe werd er nog een streetparade gelopen. De show zelf werd goed 
gewaardeerd dor het aanwezig publiek. 
 
Een dag later traden de Concert band en het Jeugdorkest een optreden tijdens de kofferbakverkoop 
langs de Nieuwe-Waterweg. Het was prachtig weer en vele mensen hebben genoten van de muziek 
die gespeeld werd. 
 
Op zaterdag 7 juli werd het seizoen weer afgesloten. Alle onderdelen van de vereniging hebben ‘s 
middags opgetreden op en rond het Brinkplein in Hoek van Holland. Het publiek genoot van de 
muziek bij uitstekende weersomstandigheden.  
‘s-Avonds werd het seizoen echt afgesloten met het eindfeest. Die weer goed georganiseerd was 
door de Jeugd en Activiteitencommissie. Deze keer werd die daarbij geholpen door Ido-Eduard de 
Baat en Anneloes Wolters, die er een Duitse avond van hadden gemaakt. 



  

 

Het warme van dat weekend was er ook nog op zondag 8 juli. De Show en Marching Band ging ook 
na de afsluiting door met optreden. Deze keer was dat in Béthencourt sur Mer, wat aan Het Kanaal 
ligt tussen Boulogne en Dieppe. Bij een tropische 30 graden was er een streetparade. Deze keer 
onder een uitstekende leiding van drum major Sjoerd Schaap, die dit voor de eerste keer deed.  
 
Tijdens de zomervakantie werden we opgeschrikt door het bericht dat Joop de Ruiter was overleden 
op 27 juli. Joop heeft jarenlang voor de (Show en) Marching Band gestaan. Hij heeft ervoor gezorgd 
dat we de juiste weg ingeslagen zijn. Waar vele korpsen op straat ermee stoppen of overschakelen 
naar concertoptredens, lopen bij de Show en Marching Band de aanvragen voor optredens binnen. 
Ondanks dat hij al enkele jaren weg was, voelde hij zich wel betrokken bij de vereniging. Dit blijkt 
ook el uit het feit dat Lenie, zijn vrouw, ook na het overlijden van Joop als snel weer aanwezig was 
bij activiteiten van de vereniging.  
 
Woensdag 22 augustus hebben diverse leden van de vereniging in de speeltuin Hoek van Holland 
de aanwezige kinderen kennis laten maken met muziek. Zo konden ze luisteren naar muziek, maar 
ook zelf instrumenten proberen. Al met al was dit een leuke middag.  
 

 
 
Op zaterdag 8 september is de 
Show en Marching Band 
gevraagd om mee te doen aan 
de streetparade van Taptoe 
Delft. Deze taptoe staat 
nationaal en internationaal goed 
aangeschreven en het is dan 
uiteraard een eer als je 
gevraagd wordt om mee te 
lopen in de bijbehorende 
streetparade. 
 
 
 
 
 

 
 
Zondag 16 september mocht de Show en Marching weer afreizen naar Frankrijk. Deze keer was er 
een optocht in Mazingarbe, vlakbij Lens. 
 
Twee dagen later, dinsdag 18 september, stond er weer een taptoe op het programma. Deze werd 
gehouden in Roelofarendsveen. Ondanks dat dit op een doordeweekse dag was en daardoor niet 
iedereen aanwezig kon zijn, werd de show weer goed neergezet. 
 
Op 22 en 23 september werd het kamp georganiseerd. Deze keer vond dit plaats in Wassenaar. Het 
weer zat met name op de zondag niet helemaal mee. Ondanks dat was het toch weer een 
geslaagde editie. Waarbij ook deze keer niet iedereen het droog hield. 
 



  

 

Zaterdag 29 september werd LCC De Hoekstee heropend. De nieuwe naam is nu Huis van de Wijk 
De Hoekstee. Bij de opening, verricht door burgemeester Aboutaleb, speelde de Show en Marching 
Band enkele nummers. 
 
Een week later was er in Maassluis de jaarlijkse Furieade. Op vrijdagavond 5 oktober verzorgde de 
Show en Marching Band tijdens de lampionnenoptocht de muzikale begeleiding. 
 
Een dag later werd er in Rotterdam de New York Minimarathon gehouden. Om alles in de 
Amerikaanse stijl te houden werd er een muziekgroep gezocht die muziek maakt zoals de 
Amerikaanse Marching Bands. Rotterdam aan Zee is hiervoor gevraagd. Het was een leuk optreden 
waarbij we nog de complimenten kregen van de organisatie. 
 
Op vrijdag 12 oktober werd de Lichtjesavond op de begraafplaats in Hoek van Holland 
georganiseerd. Rotterdam aan Zee was gevraagd of ze een aantal slagwerkers konden leveren om 
de stoet te begeleiden op de begraafplaats. Ruthger Eygendaal, Kaj Radder en Brendan Truren 
hebben dit optreden uitstekend verzorgd. 
 
Eind oktober is het weer tijd van Halloween. Op 27 oktober werd er een optreden verzorgd in 
Schiedam in samenwerking met Twirl- en Majorettevereniging Adencia. Het optreden in Hoek van 
Holland kon helaas niet doorgaan. Op het laatste moment werd deze week verzet, waardoor er niet 
genoeg leden aanwezig konden zijn om een verantwoord optreden te geven. 

 
Zaterdag 17 november 
kwam Sinterklaas weer in de 
Berghaven. De Show en 
Marching Band heeft de Sint 
van de Berghaven naar het 
Brinkplein begeleid. 
 
 
 
 
 
Een week later was het 
Najaarsconcert. Het thema 
was deze keer De 
Elementen. De 
muziekstukken die gespeeld 
werden hadden betrekking 
op de 4 elementen (water, 

lucht, aarde en vuur). Tevens werd de uiteindelijke versie van The ss Berlin Disaster uitgevoerd. 
 
 
Zaterdag 15 december was een koude avond met veel wind. Ideaal weer voor een Kerstparade die 
die avond werd georganiseerd in Hoek van Holland. De met lichtjes versierde wagen werden 
voorafgegaan door de Show en Marching Band, waarbij met name de blazers het soms toch wel 
moeilijk hadden door de kou. 
 



  

 

Op de laatste repetitieavond van het jaar gaan de leden van de Show en Marching Band altijd iets 
leuks doen. Deze keer konden de leden kiezen. Een meerderheid koos uiteindelijk om te gaan laser 
gamen in de Uithof in Den Haag. 
 
Een dag later werd op basisschool de kerstviering gehouden. Het jeugdorkest, aangevuld met een 
aantal andere leden, heeft deze viering muzikaal begeleid. 
 
Het laatste optreden van 2018 was op vrijdag 21 december. De Concert Band, aangevuld met 
enkele leden van het Jeugdorkest, gaf in De Hoekstee een kerstconcert in samenwerking met 
popkoor Ruby. Voor een volle zaal werden de nodige kerstnummers gespeeld en gezongen. 
 
 
 
Na het jubileumjaar 2017 heeft de vereniging weergoed van zich laten horen.  
Er werden dit jaar 27 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 alles afgerond. De daadwerkelijk afsluiting was het 
publiceren van een Glossy. Hierbij kwamen alle hoogtepunten aan bod. Ook stonden er verhalen in 
van en over leden en toeschouwers. Het is uiteindelijk een mooi tijdschrift geworden om te worden. 
 
Dat de vereniging heeft zich ook dit jaar weer goed op de kaart gezet mag wel duidelijk zijn. 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 Ledenvergaderingen 
-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. 

 
 
De verzorging van bladmuziek voor alle 3 de onderdelen is een hele klus. Diverse leden steken hier 
de nodige vrije tijd in om ervoor te zorgen dat iedereen op tijd de juiste muziek heeft. 
 

 
Tot zover het jaarverslag over 2018 van de secretaris. 


