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Noot van de redactie

Beste lezers,
Voor u ligt weer een bomvolle Blaasbas
die vooral in het teken staat van de Disneyconcerten van Jong én Klein Excelsior.
Maar liefst vier verslagen kunt u over deze
geslaagde optredens lezen. Daar komt nog
bij dat Harm Meier (hobo, GE) het succes
van de concerten in stripvorm heeft weergegeven.
Naast al dat Disneygeweld kunt
u in deze Blaasbas lezen hoe het
Nederlands
Philharmonisch
Orkest
als voorprogramma voor het concert van Groot Excelsior fungeerde,
en komt u weer veel Excelsiorianen
tegen die zich bij u (her)introduceren. De
meeste onder hen zullen u niet vreemd zijn.
Deze oud-leden zijn, om met herintreder
Maarten Stoltz te spreken, weer terug op het
muzikale nest. Een positieve ontwikkeling
die hopelijk veel navolging krijgt!
Leest u vooral ook het interessante artikel
van de hand van Karel Boon over de Amerikaanse marsenkoning John Philip de Sousa.
Ten slotte: speciaal voor diegenen die niet
aanwezig waren op de Algemene Ledenvergadering staan in deze Blaasbas de notulen
afgedrukt. Als u dan ook nog de Wellen en
Weeën van de drie orkesten hebt gelezen,
bent u weer helemaal op de hoogte.



Van het bestuur

Jong Excelsior heeft de afgelopen periode
enkele zeer geslaagde concerten achter de
rug. Vooral het Disneyconcert in Podium
Mozaïek, samen met leerlingen van de
Prof. Dr. H. Kraemerschool, was een groot
succes. We zullen onze uiterste best doen
om dit project volgend jaar te continueren.
Zoals u misschien weet, investeert het
huidige kabinet de komende jaren veel
geld in de ontwikkeling van een veertigtal
wijken. De vier Westelijke Tuinsteden
vallen hier ook onder. Eén van de plannen voor de komende jaren is om het
culturele klimaat in Amsterdam Nieuw
West een flinke impuls te geven, onder
meer via het project Koers Nieuw West.
Ook Jong Excelsior zal hier de komende
jaren actief aan deelnemen. De eerste
bijeenkomst, met vertegenwoordigers van
de vier betrokken stadsdelen en een aantal andere organisaties, is inmiddels achter
de rug. Half december volgt een tweede
bijeenkomst. Deze samenwerking biedt
voor Jong Excelsior nieuwe en interessante
mogelijkheden. Natuurlijk houden wij u op
de hoogte van deze ontwikkelingen.
December staat bij onze vereniging al vele
jaren in het teken van het Kerstconcert in
de Westerkerk. Dit jaar is Groot Excelsior
aan de beurt. De GE’ers treden op samen
met het Groot Concertkoor Amsterdam.
Het belooft een mooi en sfeervol concert te
worden. Wij zien u dan ook graag op zondag
23 december in de Westerkerk.

Rest ons u allen fijne feestdagen en een zeer
muzikaal jaar toe te wensen.

Namens het bestuur wens ik u in ieder geval
alvast fijne feestdagen en een goed 2008.

Florian Hoven
Iris Elling

Hans Ruesink
voorzitter


Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

JE is volop aan het repeteren voor TEMA
Tielen. Het leukste komt natuurlijk nog,
namelijk het studieweekeinde in febuari!
Het bestuur gaat koken, dus heel duur wordt
het niet; de eigen bijdrage bedraagt € 40 per
lid. Het zou fijn zijn als het bedrag in januari
op rekening 3.779.773 staat!

Jong Excelsior heeft een paar zeer geslaagde
Disneyconcerten achter de rug. Op zaterdagavond 6 oktober vond de try-out plaats
in een goed gevuld´t Koggeschip. Naast de
directe familieleden waren gelukkig ook
veel buurtbewoners op dit concert afgekomen. Op zondag 28 oktober vond het
echte concert plaats, in Podium Mozaiëk.
De zaal zat vol met ouders en leerlingen van
de Prof. Dr. H. Kraemerschool. Zij kwamen
met maar liefst drie grote bussen aangereden vanuit Osdorp. Mede dankzij het grote
enthousiasme van de leerlingen (en hun
ouders) werd het een zeer geslaagd concert. Vooral ook omdat de leerlingen bij een
paar stukken een actieve rol hadden. Helaas
hadden zij één stuk te weinig ingestudeerd,
maar dat mocht de pret niet drukken.
Verder waren wij heel blij met de
sponsoring van Walt Disney Productions.
Dankzij dit bedrijf kon het podium aangekleed worden met prachtige knuffels en
kregen alle kinderen een Baloo. Daarnaast
werden alle leden van JE verblijd met de
allernieuwst DVD van Jungle Book.

Bijna iedereen heeft inmiddels de (automatische) overschrijving voor de contributie
aangepast naar 12 euro. Hierbij (nogmaals)
het verzoek aan de rest om ook het juiste
bedrag over te maken.
Maarten van der Meij
penningmeester

Vanaf nu gaat Jong Excelsior zich
volop voorbereiden op het TEMA TIELEN
festival. Dit festival wordt gehouden in het
weekend van 5 en 6 april. Jong Excelsior
zal spelen op zondag 6 april. We willen daar
natuurlijk zo goed mogelijk voor de dag
komen. Ze mogen in Limburg best weten
dat ook boven de grote rivieren goed gemusiceerd wordt. Dat kan echter alleen maar
als iedereen zoveel mogelijk op de repetities
komt. Houd er in ieder geval alvast rekening


mee dat we op 9 en 10 februari een studieweekend hebben in Bergen aan Zee.
Helaas hebben we het afgelopen kwartaal van een aantal JE´ers afscheid moeten
nemen. De twee fluitisten Masha Akkerman en Jirhenissi Sirvania hebben besloten
om te stoppen, evenals Femke Hoonhout
(euphonium) en Marloes Valent (saxofoon).
Hopelijk zien we jullie in de toekomst nog
wel regelmatig bij een concert.
Verder is onze fluitiste Suzanne Stoltz in
september bevallen van een zoon. Helaas
zijn er problemen met de gezondheid van
hun kindje. Dat betekent dat Suzanne en
haar echtgenoot op het ogenblik verblijven
in het Ronald McDonaldhuis, bij het AMC.
Alle JE´ers leven met hen mee en hopen
natuurlijk het allerbeste.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink

Uitflits JE
In de herfstvakantie gingen we met een
kleine groep van JE bowlen in Bowlingbaan Knijn in Amsterdam. Het was heel
leuk. Ik heb zelf 2 strikes gegooid. Daarna gingen we nog wat drinken bij een
café in de buurt. We hebben een lekker
avondje gehad.
Stefan Houtsma


Wel en Wee van GE

De voorbereidingen voor het kerstconcert zijn in volle gang. De
repetities worden gelukkig steeds beter
bezocht en ondanks dat de Sint nog in het
land is, klinken de kerstklanken al regelmatig op de dinsdagavond.
Het kerstconcert belooft veel variatie en
een gedeelte van het koper en slagwerk
heeft een flinke begeleidingsrol bij het
koorwerk. Heren, bij deze alvast bedankt
voor jullie extra inzet! De rest van het
orkest ook natuurlijk voor jullie flexibiliteit met de ‘creatieve en veranderlijke’
repetities.
Na vele jaren GE heeft Michel Hasselt
besloten om voorlopig te stoppen. Hopelijk heeft hij over een jaartje weer meer
tijd en kan hij weer mee komen spelen.
Bij dezen, Michel bedankt en hopelijk tot
snel. Op de klarinetten hebben wij versterking gekregen, namelijk van Els Albers. Vanwege kinderen op KE is zij bij
de vereniging betrokken geraakt en heeft

Wel en Wee van KE

zo zelf weer de klarinet opgepakt. Els, van
harte welkom!
In de vorige W&W hadden we een
‘vacature’ bij de GEB en deze is inmiddels
opgevuld! Olga Tijken heeft zich bij ons
gevoegd en ik weet zeker dat we met z’n
drieën een prima GEB gaan vormen. We
kunnen meteen aan de slag met de tweede
helft van het seizoen, er staat weer genoeg
op de planning.
In januari zullen wij beginnen met
potentiële concoursstukken door te
spelen. Daarna volgt de voorbereiding
voor het donateursconcert en begin juni
komt EMM uit Oudega richting Amsterdam, dus dat belooft een gezellige dag te
worden.
Kortom weer veel leuke dingen in het verschiet, dus op naar een muzikaal en gezellig 2008!
De GEB
Renske, Olga en Rinske

KE mocht begin oktober een steentje
bijdragen aan het Try-outconcert van JE. KE
startte het concert met twee stukjes, Forte
en Piano Song en McRonalds March, onder
leiding van Ronald Slager. Het klonk zoals
we van ze gewend zijn; lekker enthousiast en
iedereen laten zien dat er volop gestudeerd
wordt. Na hun eigen muzikale bijdrage ging
iedereen op de trap zitten om samen met JE
mee te zingen met het stuk Wieger wordt
wakker. Bij sommigen was het enthousiasme groot, anderen houden het volgens mij
echt liever bij hun eigen instrument. Anouk,
Nathan, Marte en twee leerlingen van de
Kraemerschool hadden zelfs een heel apart
aandeel in het stuk en (blok)floten de sterren
van de hemel.
Bij het officiële Disneyconcert eind
oktober sloten Donja (speelt natuurlijk
eigenlijk euphonium) en Darinda ook
nog aan en stonden dus alle blokfluitjes
samen met Jopie en Mariska in de spotlights.
Kippenvel hoor! Het hele concert trouwens
maar dat kunt u elders in de Blaasbas lezen.
(Zie pag. 16 ev, red.).
Op 20 januari gaat KE weer een samenspel
verzorgen bij de play-in van de vereniging.
Hiervoor wordt al hard geoefend dus dat
belooft weer wat! Het enige wat bij KE nog
ontbreekt is de aankleding. We hebben zeer
waarschijnlijk twee sponsors gevonden,
dus misschien lukt het wel om de nieuwe
T-shirts te showen in januari.
Nu op weg naar het solistenfestival op
22 december. We gaan vast weer veel KE’ers
met hun lerare(sse)n horen. Zie de oproep
elders in deze Bas (Zie pag. 26 red.).



Op 15 december gaat Valerie haar
A-examen op de trompet doen. We wensen
haar en (leraar) Maarten veel succes!
Inmiddels is het lesrooster ook weer aangepast. In overleg met de leraren en Ronald
hebben we besloten om binnen dit rooster
de theorielessen aan te passen. In plaats
van één theoriegroep werkt Trijntje nu met
drie groepen. Naast de groep die al snel hun
praktijkexamen zullen gaan halen werkt
Trijntje nu met een beginnersgroep waarvan
we denken dat het nog heel even duurt voordat zij zover zijn. De kinderen die al een
A-examen theorie in hun zak hebben, maar
nog niet hun praktijkexamen, krijgen nu
toch weer theorie; zodat alles wat zij weten
ook niet vergeten… Bij het praktijkexamen
wordt er immers vanuit gegaan dat je alles
nog weet en kan het natuurlijk ook weer
gevraagd worden.
Het Disneyconcert heeft jammer genoeg
nog geen nieuwe KE’ers opgebracht. Maar
op 24 november zijn er openbare lessen geweest en was er een halve openbare repetitie.
Misschien staan er in de volgende Blaasbas
nieuwe aanmeldingen voor KE en/of JE!
Rest mij nu nog om Ton Vos, Els Albers
en Esther Terhoeve te bedanken voor het
verzorgen van de koffie/thee, drankjes en
lekkernijen bij KE. Het vergroot de gezelligheid enorm en onze penningmeester is er
ook erg blij mee.
Ik wens iedereen heel fijne feestdagen en
verheug mij weer op een muzikaal 2008!
Caroline Stubbé


NedPho in voorprogramma van GE
28 september, NOVA College

Om het uitgaansgebeuren in Geuzenveld en
Slotermeer nog beter op de kaart te zetten
doen wij van Excelsior dit jaar weer mee
aan het project ‘Uit in eigen buurt!’. Groot
Excelsior en het Nederlands Philharmonisch
Orkest bliezen letterlijk en figuurlijk de
kop van de nieuwe serie concerten. Elders
in deze Blaasbas is vast ook een verslag te
lezen van de try-out van het Disney-concert
waarmee JE ook aan dit project meedoet.
(Zie pag. 12 red.)
Na – naar ik gehoord heb – heftige discussies, die tot in de stadsdeelraad verdeeldheid
hebben gezaaid, over welk orkest als laatste
mocht spelen – en dus vanzelfsprekend de

hoofdact van de avond zou zijn – is uiteindelijk besloten dat het NedPho als eerste
orkest zou spelen (en dus als ware het voorprogramma van GE vormde). Zoals de dirigent van het NedPho – terecht (?) – zei: “ik
weet dat de meeste mensen natuurlijk voor
Groot Excelsior komen, maar wij hebben
ook nog wat mooie stukjes.” En eerlijkheidshalve moet ik toegeven dat dit ook wel
klopte.

Nu weten we wel dat de jaren negentig
qua muzikaliteit niet geniaal waren (al
zijn 2 Unlimited; Captain Jack en de Happy Hardcore wel echte klassiekers), maar
dit stuk van meneer Reed vormt de uitzondering op de regel. Het is een zeer mooi
stuk. Misschien dat Reed gezien zijn leeftijd (hij was 71 toen hij dit stuk schreef)
zelf niet was aangetast door de dominante
in de negentiger jaren.

Maar omdat iedereen toch voor GE kwam,
zal ik niet te lang stil staan bij het NedPho.
Over naar GE. Het orkest verzamelde om
zeven uur ’s avonds in het Nova College te
Slotermeer. Van zeven tot half acht was het
inspeeltijd. Om eerlijk te zijn, rammelde er
toen hier en daar nog wel wat aan de uitvoering. Er rammelden vooral nogal wat kleppen die op het verkeerde moment werden
ingedrukt. Niet 100 procent gerustgesteld
vergrepen de GE’ers zich aan de serveersters – die met schalen broodjes en koffie
langskwamen.

Een mooi stuk is vaak echter ook een
moeilijk stuk. En dat klopte ook deze
keer. Vooral het derde deel – de Tarantula
Tarantella – is ‘Reedesnel’ en was voor
mij als invaller niet altijd even goed bij

te houden. Desondanks leek het of de rest
van Groot Excelsior zijn/haar duim er niet
voor omdraaide en we brachten dit stuk
dan ook succesvol ten einde. De afsluiter
van de avond was Mercury, wat ook voor
JE’ers een gouwe ouwe is.
Na het applaus in ontvangst genomen te
hebben en de resterende broodjes en fruit
opgegeten te hebben, vertrok die avond
dan ook een – als ik voor het gehele orkest
kan spreken – tevreden orkest.
Jelle Adamse
invaller

Nadat het NedPho hun stukken gespeeld
had, de toeschouwers hiervan in de pauze
een beetje bekomen waren en de wethouder van cultuur ons eindeloos aankondigde
(“Dames en heren, hier is GE”), begon om
negen uur het concert van GE. Het inleidende werk (Prelude on an Irish Folk Tune)
viel helemaal niet tegen. Het klonk eigenlijk
best wel aardig. Ook het tweede stuk – Mermaids of the Moldau – ging ondanks al het
gefrunnik met zestienden in de eerste klarinetten ook wel goed. Vol goede moed zetten
we de hoofdmoot van ons programma in: de
Fourth Symphony van Alfred Reed, gecomponeerd in 1992.
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6 oktober, ‘t Koggeschip

Op zaterdag 6 oktober was het dan zover,
dat waar we allemaal zo hard op geoefend
hadden moest ten gehore gebracht worden.
Ondanks dat het ‘maar’ een try-out-concert
genoemd werd, was het toch spannend.
Jong én Klein Excelsior deden
mee en niet alleen met instrument!
De
Klein-Excelsiorianen
zongen
mee met het door Jong Excelsior
gespeelde stuk, Wieger wordt Wakker.
Dit is een, voor velen, ontroerend
verhaal over Wieger op trompetles.
Natuurlijk extra leuk gemaakt door o.a.
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de solo van (de nieuwe) Paul en mij.
Ouders en grootouders werden ontroerd, maar ook verheugd gemaakt
op het ‘echte’ Disneyconcert. Petje af
voor de prestaties van KE en zijn leden.
Het kon niet meer stuk, want na de pauze
mocht JE nog meer stukken laten horen.
Ondersteund door videobeelden werd dit
deel van het concert ook onvergetelijk.
Mooie prestatie van iedereen, hartelijk
bedankt!
Rik van Huisstede

A Celebration of Christmas

Try-out van het Disneyconcert

Kerstconcert
in de Westerkerk
Harmonieorkest Groot Excelsior
Piet Groeneveld

Groot Concertkoor Amsterdam
Maria van Nieukerken

Jos van der Kooy - orgel
Samenzang

Zondag 23 december 2007
15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam
Entree: € 8,00; stadspas: € 5,00
Kaarten verkrijgbaar bij:

www.jongexcelsior.nl,
voor aanvang bij de zaal
en bij het
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Even voorstellen... (1)

Even voorstellen... (2)

Hi allemaal! Mijn naam is Kristel Molly,
ik ben 27 jaar en sinds 3 maanden terug
bij GE.

Beste Blaasbas-lezers,

denken om me aan te sluiten bij de GEB.

Ik ben Olga Tijken, 26 jaar en speel
baritonsax in Jong en Groot Excelsior.
Na het lezen van de oproep in de vorige
Blaasbas heb ik niet lang na hoeven

Na toch alweer zo’n 18 jaar bij Klein,
Jong en Groot Excelsior rond gehuppeld
te hebben, was het hoog tijd om eens iets
voor de vereniging te betekenen!

Terug van weggeweest

Ik speel al sinds mijn zevende jaar dwarsfluit en ben in 1995 bij JE begonnen op de
tweede fluit. Dat beviel zo goed, dat ik er
een paar jaar later ook picollo bij ben gaan
spelen. Helaas moest ik er tussen 2001 en
2002 even tussenuit i.v.m. studie en stage
in Frankrijk en België. Na terugkomst ben
ik weer vrolijk met JE gaan meespelen,
alsof er niets gebeurd was. Vanaf 2003
ben ik ook op dinsdagavond met GE gaan
meerepeteren.
Tja, lang heeft het niet geduurd, want
bij de komst van Piet in 2006 had ik net
besloten om een baan in Manchester
(Engeland) te accepteren. Uiteindelijk
heb ik 1,5 jaar in Manchester gewoond
en gewerkt. Zoals sommigen misschien
weten, ben ik werkzaam voor de adidasGroup waarvoor ik kleding en schoenen
van het sportmerk adidas presenteer en
verkoop aan sportzaken. Een erg leuke,
diverse, maar ook veeleisende baan. In
augustus van dit jaar heb ik een nieuwe
functie binnen de adidas-Group en die
kan ik gewoon in Nederland uitoefenen.
Sinds mijn terugkomst in Nederland, ben
ik weer met GE gaan meespelen, al moet
ik wel toegeven dat ik niet elke week aanwezig kan zijn.

zijn en mijn dinsdagavondactiviteit op te
pakken!
Groetjes en tot de volgende repetitie,
Kristel Molly

Een nieuw GEB-lid

Ik heb er erg veel zin in om me de komende
tijd met Rinske en Renske in te gaan zetten voor de GE-activiteiten. Al is het
alleen al omdat ik het met beiden goed kan
vinden en denk dat we naast het ‘harde’
werken ook veel lol zullen hebben.
We hebben dit seizoen nog wat leuke
concerten/uitwisselingen op de agenda
staan dus genoeg te doen voor deze verse
GEB’er!
Olga Tijken
PS:
U zal het niet geloven maar dit was mijn
eerste stukje in de Blaasbas. Heb er
toch heel wat jaartjes onderuit kunnen
komen ; )
(Noot van de redactie: U begrijpt dat dit
géén precedent mag scheppen!)

Ik vind het erg leuk om er weer bij te
14
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Disneyconcert Jong en Klein Excelsior (1)
28 oktober, Podium Mozaïek

28 Oktober ga ik met de familie op stap
naar Bos en Lommer, alwaar ik in een
bijzonder leuk theater terecht kom. Steil
oplopende tribunes van drie kanten rondom een toneel waar JE gemakkelijk in
past, een goede geluids- en lichtinstallatie en bekwame technici; wat wil je nog
meer.
Het zou een Disneyconcert worden met
de Prof. Dr. H. Kraemerschool en met
een djembégroep van die school. Nou
dat werd het ook, maar dan wel een heel
goed concert waar JE straalde en waar ze
een zaal met tachtig kinderen en hun ouders zeker twee uur helemaal in bedwang
hielden met een doorlopende show. Uit
ervaring weet ik hoe moeilijk het is om
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kinderen van deze leeftijd, met zo’n onderwerp (muziek) zo lang geboeid te houden,
maar JE lukte dat gemakkelijk. Ronald
had een prima indeling van de muziek
gemaakt, Bert praatte het zeer professioneel aan elkaar maar de grote klapper zat
hem in een werkelijk geweldig swingend
orkest.
Een orkest dat zat te genieten van zichzelf,
van het meezingen en meeklappen van
het publiek en van de ‘omstandigheden’.
Olivier en Caroline hadden gezorgd voor
een zeer goed passende powerpointpresentatie van Disneyfilms op het
metershoge doek achter het orkest,
grote (echt heel grote) knuffelbeesten en
posters waren geregeld door Eline en

als klap op de vuurpijl waren er ook nog
kleine knuffeltjes voor alle kinderen van
de school. Ik heb geen kind weg zien
lopen en geen kind zich zien vervelen want
er was constant iets te zien of te horen in
het theater. Wat een prachtige manier om
kinderen in contact te brengen met
harmoniemuziek en met ons orkest en
wat een prima public relations. JE kan
hele mooie muziek laten horen, maar
kan ook zo’n bijzonder tintje geven aan
een optreden. Het sausje van enthousiasme; durven zeggen: ‘kom-op-wedoen-eens-een-beetje-gek’, dat maakt zo’n
optreden tot een onvergetelijk iets voor
al die tachtig kinderen, voor hun ouders,
voor het publiek en dus ook voor mij.

Eigenlijk moet zo’n concert, noem het
maar zo’n happening, herhaald worden en
gebruikt worden als fondsenwerving voor
de vereniging. Nu is het maar te hopen
dat nieuwe leden zich aanmelden want als
je nu niet geïnteresseerd raakt in blaasmuziek, dan weet ik het niet meer. JE, het
was helemaal top.
Paul Stubbé
N.B. Oh ja, niet vergeten om te vermelden
dat het werkelijk heel bijzonder is om die
groep voor mij onbekende leden te zien in
het orkest; nieuwe hobo-, fluit-, klarinet-,
saxofoon- en slagwerkspelers. JE gaat jaar
in jaar uit gewoon verder; hulde.
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Disneyconcert Jong en Klein Excelsior (2)
Nieuwe JE’ers en een GE’er doen verslag

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen,
daar begon het allemaal mee. Elke zaterdagavond 3 uur stukken instuderen voor
het Disneyconcert. Het is helemaal nieuw
voor mij om zoveel te oefenen, want ik
zit pas net in Jong Excelsior. Ik vind de
stukken best moeilijk maar ik denk dat het
wel goed komt. Het try-out concert was
volgens Ronald niet zo’ n groot succes,
maar ik vond dat het heel goed ging.
Toen was de grote dag aangebroken, de
dag van het Disneyconcert. Om 1 uur
moest iedereen aanwezig zijn want we
zouden om half 2 nog één keer gaan
repeteren. Dat ging gelukkig goed en
iedereen was klaar voor het echte concert.
Als eerste speelden we de Lion King met
de geweldige solo van Stefan. Als tweede
speelden we Wieger wordt wakker met de
blokfluitjes en de kinderen van een school
waar ik de naam niet meer van weet.
Maar de kinderen van de school waar ik
de naam niet meer van weet, hadden niet
alle liedjes ingestudeerd. Maar gelukkig
hadden de blokfluitisten het wel allemaal
ingestudeerd. Daarna speelden we Blaasmuziek is cool. Nu was het tijd voor de
pauze.
Na de pauze gingen we weer vrolijk verder. Als eerste speelden we Jungle boek.
Het moeilijkste stuk, vind ik. Na Jungle
boek’ speelden we Fantasia wat overigens
ook best moeilijk is. Daarna speelden we
het laatste stuk genaamd Jungle fantasy
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met begeleiding van een djembégroep. Na
Jungle fantasy was het concert afgelopen.
De kinderen van de school waarvan ik me
de naam nu weer kan herinneren (Prof.
Dr. H. Kraemerschool) kregen nog een
knuffeltje van Baloe de Beer. Het concert
was nu dus afgelopen maar iedereen ging
natuurlijk nog lekker en gezellig iets
drinken. Maar jammer genoeg komt ook
daar een einde aan.
Paul Schildmeijer

Op zondag 28 oktober was het Disneyconcert in Podium Mozaïk. Samen met de
Kraemerschool gingen we muziekstukken
spelen. Het concert begon met een stukje
van de Djembégroep. Toen zij klaar waren,
begonnen wij met de Lion King.
Na het spelen kwam Bert Walthaus het
podium op. Hij was de presentator voor
het Disneyconcert en vertelde tussen de
stukken door verhalen over een jongen,
Wieger, waar wij over speelden.
Het publiek was erg enthousiast en zong
met de meeste liedjes mee. Bij het stukje

Boris klapte en stampte ook iedereen op
het ritme mee.
Voor het stukje Jungle Book kregen we
van Disney Hoofddorp grote knuffels
te leen. En een dvd! Dit had ik echt niet
verwacht!
Het was heel erg leuk om mee te spelen
met Jong Excelsior.
Doeidoei.
Groetjes,
Layla van Rossum

Harm Meier
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Notulen Algemene Ledenvergadering
2 oktober, ‘t Koggeschip

Aanwezig waren 29 leden en het volledige
bestuur bestaande uit
Hans Ruesink, voorzitter
Jopie Buijs, secretaris
Maarten van der Meij, penningmeester
Wolf Ribbens, dagelijkse leiding JE
Rinske de Graaf, dagelijkse leiding GE
Caroline Stubbé, dagelijkse leiding KE
Michel Hasselt, instrumentarium
Mariska Hoonhout, algemeen bestuurslid
Welkom/opening/mededelingen
Hans opent om 21.40 de vergadering en
heet iedereen welkom. Dit is voor de derde
achtereenvolgende keer dat de ALV in een
andere repetitieruimte wordt gehouden.
We hopen dat we nu lang hier in ’t Koggeschip kunnen blijven. De akoestiek van
de ruimte is nog problematisch, maar dat
wordt hopelijk in de toekomst verbeterd.
De verhuizing hierheen heeft een aantal
positieve effecten gehad. We werken nu
met een zeer enthousiast stadsdeel samen.
In het stadsdeel is vorig jaar een Muziekplatform opgericht waarin Excelsior participeert. Dit levert vele leuke concerten
op. Dit muziekplatform wordt volgend
jaar uitgebreid naar de overige stadsdelen
van Amsterdam-Nieuw-West.
We zijn gestart met nieuwe initiatieven
waarmee we meer geld in het laatje
proberen te krijgen: het Disneyconcert
gecombineerd met een scholenproject is
hiervan het begin. Dit concert zal plaatsvinden op 28 oktober en de try-out op 6
oktober.
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Het jaarverslag seizoen 2006/2007
Jopie meldt dat iedereen dit jaarverslag
heeft kunnen lezen in de Blaasbas 2007
nr. 3. Zij attendeert de aanwezigen er op
dat de grote hoeveelheid activiteiten die
ontplooid zijn niet heeft kunnen plaatsvinden als het bestuur niet werd bijgestaan
door een groot aantal vrijwilligers. Van
Dennis Wagner die iedere keer weer
kosteloos met zijn vrachtwagentje het
slagwerk naar optredens vervoert tot
en met een aantal KE-ouders die iedere
zaterdag de thee, koffie en fris verzorgen
bij KE. Er zijn verder geen vragen of opmerkingen m.b.t. het jaarverslag.
Financieel verslag seizoen 2006/2007
Kopieën van het overzicht van de financiële resultaten van het vorige seizoen
en de begroting van dit seizen liggen al
een aantal weken bij het koffiebuffet, dus
iedereen heeft de cijfers goed kunnen
bestuderen.
Maarten ligt nogmaals toe. De onttrekking vorig jaar, uit het evenementenfonds
is met 2.823 euro minder dan verwacht
voor een jubileumjaar. Het is een geflatteerd beeld, omdat we in de nieuwe school
nog geen huur hebben betaald. Aan de andere kant is de FAPK-subsidie van de concertreis van GE pas in het nieuwe seizoen
ontvangen. Er komen uit de vergadering
geen vragen over het resultaat.

Verslag van de kascontrolecommissie
De commissie, bestaande uit Paul Boon en
Harm Meier, heeft in augustus de boeken
uitgebreid aan een controle onderworpen; alles ziet er prima uit. Er is wel een
aantal verbeteringsvoorstellen over het
aanschaffen van instrumenten etc. naar
het bestuur gestuurd.
De vergadering verleent penningmeester
Maarten van der Meij decharge.
De vergadering verkiest een nieuwe kascontrolecommissie bestaande uit Paul
Boon en Olivier Straman. Arthur Masseur
is reservelid.
Goedkeuring begroting 2007/2008
De contributieverhoging is zichtbaar in
de ontvangsten. In dit seizoen zullen we
naar verwachting de achterstallige huur
moeten gaan betalen. Maar hiertegenover
staan de ontvangsten van huursubsidie van
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.
Er is extra geld uitgetrokken voor het
studieweekend van JE en deelname aan
TEMA TIELEN, maar voor het studieweekend zijn ook ontvangsten door de
eigen bijdrage.
Bij de uitgaven staat een groot bedrag bij
de schoolhuur; dit is het bedrag voor heel
2007 en de eerste helft van 2008.
Ferdi van Eeten vraagt waarom de aankleding niet bij TEMA staat vermeld.
Antw: omdat we deze kleding langer willen gebruiken dan alleen voor TEMA.

Klein Excelsior
Caroline vertelt dat het hartstikke goed
gaat met KE. Het was begin dit jaar wel
even wennen in de nieuwe school, want de
leslokalen liggen nogal verspreid.
Er zijn nu 26 leerlingen, waarvan acht
in de nazorg. Vier leerlingen zijn net
gestart, en veertien leerlingen hebben les
op een orkestinstrument. Bij de keuze is
de klarinet gepromoot. Afgelopen jaar
hebben zes leerlingen examen gedaan. Zij
spelen nu mee met JE. Drie à vier leerlingen zullen dit seizoen examen gaan doen.
Sinds begin van dit seizoen zijn weer
alle leraren afkomstig uit JE of GE.
Het is een heel gemotiveerde groep die
iedere zaterdag weer vol enthousiasme hun
kennis komt overdragen. 2 à 3 keer per
jaar is er een lerarenvergadering. Ook dan
komt deze hele ploeg weer zonder morren
naar Almere.
Binnen de leraren is er overeenstemming dat er vaak een KE-samenspel
moet worden georganiseerd; dit is zeer
motiverend voor de ouders en leerlingen.
Jong Excelsior
Wolf: Er zijn veel nieuwelingen in JE.
De sfeer in het orkest is uitstekend,
Ronald en de muzikanten zijn enthousiast.
Er wordt veel door de JE’ers zelf bedacht:
in juni bijvoorbeeld had Louis een uitje
naar Walibi georganiseerd. Afgezien van
de klarinetten, is de bezetting goed. De
presentie is soms minder, maar men
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spreekt elkaar er wel op aan.
Op het programma staan het Disneyconcert en TEMA TIELEN. Een groep van
acht muzikanten denkt met Ronald mee
over de invulling van TIELEN.
Afgelopen jaar was voor de eerste keer
als sponsoractiviteit de Koninginnedag
Muziekmarathon georganiseerd. De leden
zagen er eerst nogal tegenop om hieraan mee te doen. Uiteindelijk is er toch
door een grote groep aan mee gedaan en
hebben ze er een gezellige dag van gemaakt die eindigde in een feest op het
Museumplein.
Voor de organisatie van bijvoorbeeld het
studieweekend willen we het JEB weer
nieuw leven inblazen.
Bestuursverkiezing
Wolf en Michel zijn aan de beurt om af te
treden. Beide hebben zich weer herkiesbaar gesteld. Hiermee gaat de vergadering
onder applaus akkoord.
Groot Excelsior
Rinske: Afgelopen jaar had GE een druk
programma. Voor dit seizoen staat o.a. het
Kerstconcert en een Uitwisselingsconcert
met Oudega op het programma.
Het orkest telt momenteel 52 leden. Na
het jubileum hebben zich vijf nieuwe
leden gemeld, maar het afgelopen jaar
zijn ook acht leden gestopt. De trompet en
hoornsectie zijn momenteel onderbezet.
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Een aantal leden is gestopt omdat hun
speelplezier minder was. Dit baart het
bestuur zorgen. Natuurlijk is het nooit
iedereen honderd procent naar de zin te
maken. Wat vinden de GE-leden hiervan?
Uit de discussie die zich hierna ontspint,
komt het volgende naar voren.
Heeft Piet niet te hoge verwachtingen, is
hij teleurgesteld in GE? De GE-leden zijn
geen professionals, maar amateurs met
vaak een drukke baan, kinderen, ploegendiensten enz. Het lukt niet altijd om (op
tijd) op de repetitie te zijn. De bezetting
en concentratie zijn hierdoor niet altijd
optimaal. De slagwerksectie is door omstandigheden vaak incompleet en wordt
hierdoor geen team. Een vaste speler voor
de drumset zou fijn zijn. Bij groepsrepetities valt de slagwerksectie regelmatig
buiten de boot.
Rinske houdt de presentie bij en belt ook
mensen als ze zonder afmelden wegblijven. Bijna altijd hebben de leden een
plausibele reden om zich af te melden. Het
bestuur gaat uit van de eigen verantwoording. Paul Boon: is het niet een taak voor
de sectiehoofden om de presentie binnen
hun sectie te regelen?
Repetities: over de manier waarop Piet
repeteert en op het orkest reageert, lopen
de meningen uiteen. Sommigen zitten
heerlijk te spelen en vinden Piet complimenteus, anderen missen positieve
feedback.

Muziekkeuze: ook hierover lopen de
meningen uiteen. Sommigen balen
van muziek uit de oude doos, anderen
vinden juist de symfonische blaasmuziek
van
moderne
componisten
niet
fijn:
zelfs
de
derde-klarinetpartij
is hierbij vaak heel moeilijk. Is het
schrijven van een vereenvoudigde
partij een oplossing? De discussie bij
GE over de muziekkeuze en manier van
repeteren speelde al voor Piet kwam.
Voor sommigen is de muziek te moeilijk,
terwijl voor anderen geldt dat ze hun
plezier verliezen omdat we muzikaal niet
verder komen. Olivier merkt op dat
mensen die tegen de muziek zitten aan
te hikken dat door moeten geven aan
de muziekcommissie (Ingeborg, Jakob,
Olivier). Op de website staat de complete
muzieklijst. Meld het ons als daar stukken
bij zijn die je graag weer eens zou willen
spelen.

Rinske: gelukkig zijn er ook genoeg
enthousiaste mensen in GE en is het niet
moeilijk om nieuwe GEB leden te krijgen;
Renske Postma meldde zich al voor de
zomervakantie als vervangster van Anaïs
en Olga Tijken heeft zich gemeld als
vervangster van Marita.
Rondvraag
Geen vragen
De voorzitter sluit om 22.30 uur de
vergadering
Jopie Buijs
notulist

Earthquake: nu al op de lessenaar voor het
concours in november 2008, gaat dat niet
veel te lang duren? Dit is geen fijn stuk
voor de slagwerksectie. Kan de keuze van
het concourswerk niet afgestemd worden
op de orkestbezetting van GE? Heeft Piet
dit stuk gekozen omdat hij er mee kan
scoren (het is een relatief onbekend nieuw
werk), waar de jury op kickt? Het zou fijn
zijn als het orkest wist wat Piet met zo een
stuk wil. Gaan we dit op het voorjaarsconcert spelen?
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Muziekgeschiedenis

John Philip de Sousa (1854-1932)

Wie van ons muzikanten kent niet de
naam van de Amerikaanse marsenkoning
John Philip de Sousa? En wie in Jong én
Groot Excelsior heeft niet ooit zijn meest
beroemde composities Stars & Stripes
Forever en/of Washington Post geblazen?
John Philip de Sousa werd geboren in 1854.
Zijn voorouders waren Portugese vluchtelingen. Op zesjarige leeftijd leerde hij viool
spelen, maar via zijn vader – trombonist in
de Marine Band – leerde hij alle blaasinstrumenten spelen en bekwaamde hij zich als
dirigent en componist.

In 1892 formeerde hij zijn eigen band en
trok daarmee door heel Amerika. In 1900
vertegenwoordigde zijn band de USA op
de Parijse wereldtentoonstelling en toerde
daarna door Europa.
Sousa componeerde voor zijn eigen band
vele militaire marsen die wereldwijd nog
altijd worden gespeeld en beluisterd. De
Amerikanen gebruiken zijn achternaam
Sousa voor de eretitel Super Omnis USA.
John Philip de Sousa, ‘The March King’,
overleed in 1932.

C.A.M. Bokhove
dierenartsen
C.A.M. Bouman
Bokhove
J.H.M.
dierenartsen
J.H.M. Bouman

C.K. Boon

Inloop spreekuur:
Ma - Vr 9-10 uur
18-19 uur
Inloop
” ” spreekuur:
Za
9-10 uur
Ma - Vr 12-13
” ” 18-19 uur
Za 12-13 uur

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
op
afspraak
Vogels:
bij voorkeur
op afspraak
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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De Blaasbas is bijna jarig!
Vijftigste jaargang in 2008

De samenleving vergrijst. We worden met z’n allen steeds ouder.
En dat geldt ook voor uw lijfblad.
Want dit is de laatste jeugdige Blaasbas.
De eerstvolgende Blaasbas is nummer één
in de vijftigste jaargang!
De Blaasbas ziet Abraham. Dat laten we
natuurlijk niet zomaar voorbij gaan. We
blikken dan ook in woord en beeld terug
op ‘vroegâh’: Hoe zagen de bassen er in
de beginjaren uit? Door wie werden ze
gemaakt?
Karel Boon zal in elk van de vier jubelbassen een stuk schrijven over de vele
hoogtepunten uit de geschiedenis van de
Blaasbas. In februari deel 1: ‘een verliefde
baritonblazer’ en ‘van slappe thee naar
sterke koffie’.

Zoals altijd is alle kopij van harte welkom.
Heeft u verhalen over de Blaasbas? Welke verhalen haalden de Blaasbas niet?
Schrijf ze op en stuur ze naar de redactie. Natuurlijk zijn verslagen van (recente)
concerten, muzikale verhalen en gedichten, foto’s, anekdotes en (verjaardags)post
ook van harte welkom.
Dit is dé gouden kans om in het
jubileumjaar in de Blaasbas te staan!
Klim in de pen (of op het toetsenbord) en
stuur uw kopij vóór 8 februari 2008 naar
blaasbas@jongexcelsior.nl.
Redactie De Blaasbas
Florian Hoven
Iris Elling

De allereerste Blaabas uit 1959, getypt (met een typemachine, geen computer dus!) op een A4’tje.
De redactie (lees: Karel Boon) schrijft: “Zoals U bovenaan kunt lezen is deze uitgave als proefnummer
bedoeld, maar wij hopen van harte, dat deze proef zal slagen en wij in lengten van dagen en jaren door kunnen gaan met dit orgaan, daartoe gesterkt door Uw aller onmisbare steun en medewerking.”
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Even voorstellen... (3)
Nieuw in GE

Tja, toen moest ik er ook aan geloven...
Eerst werden de kids ingelijfd bij KE
(Casper krijgt klarinetles van Florian
en Marte krijgt blokfluitles van Roosje),
daarna werd ik gestrikt om het ‘bargebeuren’ tijdens de KE-lessen een beetje
te runnen (samen met Ton).

Maar ja, het bloed kruipt waar het niet gaan
kan… De kinderen horen spelen zorgde
bij mij ook weer voor de muziekkriebels.
Na enig extra ‘duw-en-trekwerk’ van
Jetske en Caroline heb ik mijn klarinet
weer uit de kast getrokken, en zit ik in GE
met de derde klarinettisten mee te spelen
(of te playbacken…).
Na 20 jaar niet gespeeld te hebben, kon
ik in eerste instantie de vertaling van de
notenbalk naar m’n instrument niet vlot
maken. Maar nu, na enige weken meedraaien, gaat het een stuk beter en ga ik
met plezier naar de repetities.
Ik vrees dat jullie voorlopig met mij en de
kids opgescheept zitten...

Terug van weggeweest

Het is middag, hoe laat weet ik niet precies, want je bent backpacker dus dan
doet tijd er niet meer zo toe. Al lopend
langs het water, de Harbour Bridge en het
Operahouse met de zon op mijn gezicht
luister ik naar El Camino Real, die tijdens
de concertreis is opgenomen. Eventjes
terug dromen over thuis, voor heel eventjes
maar. Het moment is verdwenen zodra
je ergens een foute noot hoort, gelukkig
waren dit er maar weinig en kon ik toch
een paar minuutjes wegdromen.

Hooggeëerd publiek, graag uw aandacht voor...
de solisten van Klein Excelsior, Jong Excelsior en Groot Excelsior.
Op zaterdag 22 december spelen muzikanten uit alle lagen van Excelsior
de sterren van de hemel. Niet in orkestverband, maar alleen of met een paar mensen.
Wil jij ook in de spotlight staan en laten horen wat je kunt? Omdat je het
gevoel hebt er in het orkest niet bovenuit te komen of gewoon omdat je het leuk
vindt? Geef je dan op bij Caroline Stubbé, cstubbé@xs4all.nl. Een kopie van de
muziek graag bij haar inleveren zodat de jury mee kan lezen. Wie de jury is? Twee
bekenden van de vereniging, maar wíe precies, dat blijft nog even een verrassing!

Na een veelbewogen concertreis moest
ik na vele jaren afscheid nemen van Jong
Excelsior, want ik ging een jaar lang op
reis naar Australië, Nieuw-Zeeland en
Thailand. Tijdens deze fantastische trip
heb ik af en toe nog teruggedacht aan mijn
jeugdorkest uit Amsterdam-Osdorp.
Ook muzikaal heb ik een reis gemaakt,
ik heb namelijk de didgeridoo leren
bespelen. Niet door les te nemen, maar
gewoon door winkels binnen te stappen en
te vragen hoe het moet. Na twee maanden
heb ik er zelf een gekocht en daar nog
tien maanden mee rondgereisd. Mooiste
moment; zittend op een heuvel met uitkijk
op de Uluru en Kata Tjuta al spelend op
mijn didg met 40 graden op mijn bol en
veel vliegen die je niet spontaan vergeet
als je aan het spelen bent.

Iedereen is op zaterdag 22 december van harte welkom in ’t Koggeschip.
Het Solistenfestival begint om 19.00 uur.
Uiteraard onder het genot van een hapje en een drankje...

Mensen zeggen altijd dat je je horizon
verbreedt als je zo’n trip maakt, en
dat klopt ook. Maar wat denk ik nog

Groetjes,
Els Albers

SOLISTENFESTIVAL
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Even voorstellen... (4)

belangrijker is, is dat je de dingen leert
waarderen die je echt leuk vind. Zo vond
ik mijn rechtenstudie nadat ik terug
gekomen was uit Australië helemaal niet
leuk. Daar hechtte ik geen waarde aan en
ben na een jaar gestopt.
De muziek, dat miste ik wel en het gevoel
om terug te keren bij JE werd steeds
groter. Op het moment dat ik er weer echt
serieus over aan het nadenken was om
terug te komen, belde tot mijn verbazing
Wolf op met de vraag hoe het met mij
ging en of ik misschien terug wou komen.
Hier hoefde ik niet lang over na te denken en zo ben ik na twee jaar afwezigheid
teruggekeerd op mijn muzikale nest, Jong
Excelsior.
Ik ben nu al een paar weken terug en het
bevalt me prima. Ik blaas weer lekker mee
op de basklarinet en blijkbaar is muziek
maken net als fietsen; je verleert het niet.
Ik heb er veel plezier in en ik kan er nog
maar één ding aan toevoegen, op naar het
studieweekend!
No worries,
Maarten Stoltz
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Verjaardagen

december, januari, februari, maart

DECEMBER
3 Wendie Zwarst
6 Eva Ammers
19 Lambert Buijs
20 Hans Ruesink
23 Dennis Wagner

8



GE
KE
GE
B
GE

c

R

Fijne feestdagen en een
heel gelukkig en muzikaal

2 0 0 8
JANUARI
1 Anne Klaasse Bos
3 Hans Klaasse Bos
4 Jopie Buijs
7 Carolien Vlaar
Dirk Westenberg
26 Kristel Molly
27 Jesper Kuipers

GE
JE
GE/B
JE
JE
GE
KE

FEBRUARI
1 Paul Schildmeijer
3 Arjeh Vos
5 Caroline Stubbé
Eline Tolsma
6 Bas Doffer
Maarten Stoltz
8 Marieke Ruesink
10 Renske Postma
13 Erik Sikking
16 Janneke Klein
21 Rinske de Graaf
24 Buddy Vos
25 Liza Botros
27 Valerie Corlu
Rosa van Huisstede

JE/KE
JE/KE
GE/B
GE
GE
JE
JE
GE
GE
GE
GE/B
JE/KE
JE
KE
JE

MAART
3 Leandra van Bronckhorst
JE
JE/KE
9 Biko Vos
13 Kim Grisel
JE
GE
Piet Groeneveld
14 Marieke Vaessen
GE
KE
19 Yorel van der Zedde
27 Adriaan Okker
JE

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 8 februari.
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Agenda
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Zaterdag 15 december
KE: Muziekexamen praktijk
Dinsdag 18 december
GE: generale repetitie met koor
Zaterdag 22 december, 19:00
Solistenfestival + jaarafsluiting
in ‘t Koggeschip
(Zie pag. 26)
Zondag 23 december, 15:00 - 16:30
GE: Kerstconcert
in de Westerkerk, Amsterdam
(Zie pag. 13)
Dinsdag 8 januari
GE: Start repetities 2008



Zaterdag 12 januari
JE/KE: Start repetities 2008
Zaterdag 19 januari, 18:30 - 19:30
KE: samenspel oefenen












9 (vanaf 9:30) + 10 februari (tot 17:00)
JE: Studieweekeinde TEMA Tielen
in het NIVON-huis, Bergen aan Zee
Zondag 9 of 16 maart
JE/GE: Donateursconcert
tevens try-out voor TEMA TIelen
Zondag 6 april
JE: naar TEMA Tielen
in De Maaspoort, Venlo
Woensdag 30 april
Koninginnedag Muziekmarathon
31 mei + 1 juni
GE: uitwisselingsconcert met
Fanfare -orkest EMM uit Oudega
Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

Zondag 20 januari 2008, 10:30
Play-in/nieuwjaarsinstuif
(Zie pag. 28)
Vrijdag 25 januari
Concert door Excelsior Ensemble
in Drukkerij Lenoirschuring, Amstelveen
Vrijdag 8 februari
Deadline De Blaasbas
Jaargang 50!!!
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2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!
Indien wij voor uzelf, of voor iemand uit uw vrienden- /
kennissenkring, een hypotheek, een krediet, een verzekeringspakket mogen verzorgen, dan storten wij in de
clubkas:
€ 250,= voor elke afgesloten hypotheek
€ 50,= voor elk ingegaan krediet
€ 50,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!
Telefoon: 0320-214136
www.2gh.nu
info@2gh.nu
2GetherHypotheken is een handelsnaam
van Hypotheek Administratie Centrum BV
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