–

e

50

jaargang!
e-Orgaan van
Jeugdorkest Jong Excelsior
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Muziekvereniging Groot Excelsior


Verenigingsgegevens
Verenigingsgegevens

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: Ronald Slager
Repetitie: zaterdag van 19:45 tot 22:30
Afmelden: Hans Ruesink
(020) 613 83 83
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd Opleiding: Caroline Stubbé
ke@jongexcelsior.nl
lessen: zaterdag van 18:00 tot 20:00
Afmelden: Caroline Stubbé
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47
en bij je eigen leraar
Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Piet Groeneveld
Repetitie: dinsdag van 20:00 tot 22:30
Afmelden: Rinske de Graaf
ge@jongexcelsior.nl
(020) 667 38 58 of 06 29 14 38 18
Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Inhoudsopgave
Inhoudsopgave

Dagelijks Bestuur & Redactie
Voorzitter
Hans Ruesink
W. Dreesplantsoen 46
1067 VJ Amsterdam
(020) 613 83 83
voorzitter@jongexcelsior.nl
Secretaris
Jopie Buijs
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
(020) 625 00 62
secretaris@jongexcelsior.nl
Penningmeester
Maarten van der Meij
Botteskerksingel 36-4
1069 XV Amsterdam
06 54 65 33 05
penningmeester@jongexcelsior.nl
Redactie De Blaasbas
Iris Elling: 06 29 03 49 14
Florian Hoven: 06 25 23 34 80
blaasbas@jongexcelsior.nl

Jeugdorkest Jong Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer
V40531802.
Muziekvereniging Groot Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder
nummer V40535458.
Lidmaatschap: € 12,00 per maand. Huur instrument: € 9,00 per maand.
Donatie minimaal: € 16,00 per jaar.
Postgiro: 3779773 t.n.v. Jeugdorkest Jong Excelsior, Amsterdam. Internet: www.jongexcelsior.nl


Noot van de redactie				
Van het bestuur					

4
5

Wel en Wee van JE				
Wel en Wee van KE				

6
7

Wel en Wee van GE				
In memoriam Suze Knip-Hobby				

8
9

Studeren, vooruitgang en kroketten!			
Studeren, vooruitgang en kaassoufflés!			

10
11

Veertig minuten opperste concentratie			
50 jaargangen De Blaasbas				

13
15

Typische klanken van een proefkonijn			
Lachen met een klarinet in je mond...			

22
23

Notulen Algemene Ledenvergadering			
82 punten komma 17					

24
30

Spandoek zonder doek					
Verjaardagen						
Agenda							

33
34
35

i

Klik hierboven om naar de gewenste pagina te gaan.
Eenmaal op die pagina kunt u met een druk op de kop
terugkeren naar de inhoudsopgave.



Noot
vande
deredactie
redactie
Noot van

Voor u ligt de laatste Blaasbas van het
vijftigste levensjaar van dit orgaan. We
hebben deze Gouden Blaasbassen met
veel plezier voor u gemaakt.
In deze Blaasbas staat het laatste deel
van de door Karel Boon geschreven serie
‘Vijftig jaar Blaasbas’. We willen Karel
hartelijk danken voor zijn uitgebreide
speur- en schrijfwerk. We hopen dat u
de geschiedenis van de Blaasbas – en
daarmee van de vereniging – met plezier
heeft gelezen.
Maar het is niet ónze Blaasbas. Het is een
verenigingsorgaan voor en door leden en
donateurs. Dat betekent dus dat ook ú een
bijdrage aan de Blaasbas mag leveren.
Wilt u dus iets kwijt, heeft u een muzikaal
verhaal, een verslag van een concert, kritiek of een leuke anekdote? Aarzel niet en
mail naar blaasbas@jongexcelsior.nl.
Verderop in deze Blaasbas leest u wat er
tijdens de ledenvergadering is besproken,
hoe het GE is vergaan tijdens het concours
in Zaandam en hoe JE als proefkonijn voor
aanstormende dirigenten fungeerde.
Op moment van verschijnen van deze
Blaasbas zijn JE en GE druk in de weer
met de voorbereidingen voor hun kerstconcerten (zie pag. 21 en 29). Meer hierover uiteraard in de volgende ‘Bas’.
Rest ons u een goed uiteinde te wensen.
En een muzikaal 2009.
Florian Hoven
Iris Elling


Van
bestuur
Van het
het bestuur

Het jaar zit er bijna op. Het is zo goed als
kerstmis en een nieuw jaar staat voor de
deur. Het einde van het jaar betekent ook
dat het weer tijd is voor het traditionele
kerstconcert in de Westerkerk. Ik hoop dat
u daar op zondagmiddag 21 december allemaal bij aanwezig kunt zijn.
Voor zowel Jong als Groot Excelsior was
2008 een druk jaar met veel concerten.
Voor Jong Excelsior was het, achteraf
gezien, wel een erg vol programma. Het
bestuur heeft daarom besloten om het
met Jong Excelsior de eerste helft van
2009 wat rustiger aan te doen. Dat neemt
niet weg dat er voor Jong Excelsior nog
voldoende leuke activiteiten in de planning staan. Daarnaast beginnen we langzamerhand ook met de voorbereiding op
de concertreis, die Jong Excelsior in de
zomer van 2010 gaat maken.
Zoals u misschien weet heeft Mariska
Hoonhout kort geleden haar taak als bestuurslid neergelegd. Zij is in september
bevallen van een zoon en dat betekent
toch wat minder tijd voor JE. Gelukkig is
Florian Hoven bereid om haar plaats in te
nemen. Voor degenen die hem niet kennen, Florian speelt klarinet in zowel Jong
als Groot Excelsior. Verder geeft hij ook
nog klarinetles aan een aantal leerlingen.
Zonder de hulp van vrijwilligers kan
een vereniging niet bestaan. Gelukkig
zijn er, naast de bestuursleden, binnen
Jong Excelsior nog diverse andere leden,
ouders en/of familieleden actief. Een aantal mensen wil ik toch wel even noemen.

Bijvoorbeeld iedereen, die op dinsdag- en
zaterdagavond de koffie verzorgt. Dennis
Wagner, die altijd bereid is om het vervoer van het slagwerk voor zijn rekening
te nemen. Jakob Hoogervorst, die toch
maar weer bijna elke zaterdagavond aanwezig is om de muziek te verzorgen. Caroline Houtsma, die de kleding van JE verzorgt. En natuurlijk niet te vergeten onze
leraren. Dankzij hun enthousiasme komen
er steeds weer nieuwe leden in het orkest.
Allemaal bedankt voor jullie inzet.
Ik wens u allemaal fijne feestdagen en een
goed 2009.
Hans Ruesink
voorzitter



Wel
en Wee
Wee
van
Wel en
van
JEJE

Op dit moment is Jong Excelsior superdruk met studeren voor het kerstconcert in
de Westerkerk. Als try-out heeft JE pasgeleden deelgenomen aan een HaFaBra
concert. Dit was om een gedeelte van het
programma uit te proberen. Het concert
maakte duidelijk dat JE al een heel eind
op weg is, maar dat er ook nog aardig wat
werk verricht moet worden. Ook staan
er nog enkele andere moeilijke stukken
op het programma, dus het is nog even
aanpoten tot het einde van het jaar. Om
deze reden is het solistenfestival ook zes
maanden verschoven richting de zomer.
Hierdoor heeft iedereen iets meer tijd om
te repeteren voor het solistenfestival en
kerstconcert natuurlijk.
Het kerstconcert zal samen met het koor

Wel
en Wee
Weevan
van
Wel en
KEKE

‘Hollands Vocaal Ensemble’ gegeven
worden. Zij zullen een gedeelte van het programma voor hun rekening nemen en er zal
ook samen met het koor gespeeld worden.
Een klein ensemble van het orkest zal het
koor begeleiden tijdens een mooi en uitdagend stuk. Hiervoor heeft Ronald al met
het ensemble gerepeteerd buiten repetitietijden. Ook zal het ensemble het koor nog
bezoeken voor een repetitie en komt de
dirigent van het koor nog langs om met
het ensemble te repeteren. Gelukkig kan
JE ook dit jaar weer bouwen op enkele
oud-leden die verschillende secties zullen
versterken, waar het orkest natuurlijk erg
blij mee is. Alvast bedankt.
Helaas moet er ook gemeld worden dat
Jarmo Kuipers en Luizinho Peroti zijn
gestopt met JE. Bedankt voor het meespelen, hopelijk komen jullie nog eens langs
om te luisteren. Positief nieuws is het
meespelen van Floortje Plas op de euphonium. Zij is naar Amsterdam verhuisd om
te studeren en zal ons versterken tijdens
het kerstconcert om daarna te be-sluiten
of ze blijft.
Hopelijk zien wij u allen tijdens het
kerstconcert. Er kunnen 800 mensen in de
Westerkerk dus neem vooral al uw familie
en kennissen mee om zo het jaar gezellig
en in kerstsfeer met elkaar af te sluiten.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink



Er wordt door (bijna....) alle KE’ers hard
gestudeerd en de lessen worden goed bezocht. Dat is fijn voor de leraren en dat
moet natuurlijk ook, om goed muziek te
kunnen maken!
Nog meer goed nieuws is dat KE weer is
uitgebreid met twee klarinetleerlingen.
Hiervoor was wel een nieuwe leerkracht
nodig. Els Albers (speelt klarinet bij Groot
Excelsior) wilde dit graag voor de vereniging gaan doen. Zij is inmiddels gestart
met deze twee nieuwe leerlingen die al
even op de wachtlijst stonden; Quincy
Wekker en Sjams Barra. Maar ook Donja
Vos is bij Els op les want zij heeft haar
bariton ingeruild voor de klarinet. Alle
drie veel succes en Els, heel hartelijk
dank!
Els regelde altijd samen met Ton Vos de
koffie/thee en frisdrank bar. Nu gaat Esther
Terhoeve (moeder van Anouk en Daan)
Ton weer helpen. Hartstikke fijn dat jullie
er iedere week zijn. Het geeft veel gezelligheid en Maarten, onze penningmeester,
is er natuurlijk ook blij mee. Dank!
Helaas gaat het Solistenfestival dit jaar
niet in december plaatsvinden maar op
zaterdag 27 juni. Alhoewel het de laatste
jaren lijkt of het solistenfestival een KEgebeuren is, hopen we dat het dit jaar weer
een breed gedragen verenigingsavond
wordt. Dus KE’ers vraag aan JE- of GEleden of zij ook meedoen! Misschien om
zelfs wel samen met hen iets te spelen?!
KE gaat ook weer aan de Play-in meedoen,
op 18 januari om 15.00 uur. KE zal er ook

mooi uitzien want voor het eerst in het bestaan van KE zullen de leden (een beetje)
in uniform zijn. Bent u benieuwd? Kom
dan luisteren (of spelen) en kijken!
Op zaterdag 14 maart gaan de KE’ers zelfs
een echt concert geven in VU-kinderstad.
Zij gaan spelen voor langdurig zieke kinderen of kinderen die even in het ziekenhuis zijn.
Rest mij iedereen heel fijne feestdagen
te wensen en ik verheug mij weer op een
muzikaal 2009!
Caroline Stubbé



Wel
enWee
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Deze W&W begin ik met een trieste mededeling. Op 2 oktober is Suze Knip onverwachts overleden. Zij heeft jarenlang
bij de vereniging gespeeld en verzorgde
later ook op de dinsdagavond de koffie
bij Groot Excelsior. Via deze weg wensen
wij Hans en de familie veel sterkte toe.
Na een drukke voorbereiding, een gezellig en geslaagd studieweekend en een
generale repetitie op vrijdagavond, heeft
Groot Excelsior prima gespeeld tijdens
het concours in Zaandam met een totaal
van 82.17 punten. Tot het eind van het
jaar gaat GE niet stil zitten. Momenteel
wordt er alweer druk gerepeteerd voor het
kerstconcert op 14 december in De Drie
Hoven.
Het nieuwe jaar zullen we beginnen met
de Play-In. Hopelijk komen hier vele oudleden op af en wat nog leuker zou zijn, is
dat deze leden weer bij GE komen spelen.
Vooral bij het zwaar koper, de hoornsec-

tie en slagwerk kunnen we nog wel wat
versterking gebruiken!
Verderop in het seizoen vindt het Donateursconcert plaats. Het GEB is druk
bezig met de voorbereidingen voor het
Paasconcert op 5 april in de Dominicuskerk. Meer hierover in de volgende
W&W. In ieder geval staat er weer veel
leuks op de agenda!
In de vorige W&W kon ik melden dat
Mariska en Niek een zoon hebben gekregen. Ook Wendie Zwarst is inmiddels
bevallen van een zoon, Gijs. Wendie
en Mark, van harte gefeliciteerd met de
kleine man!
Het GEB wenst iedereen fijne feestdagen
& een goed, gezond en muzikaal 2009!!

Op 2 oktober 2008 is op 71-jarige leeftijd
onverwacht overleden oud-JE- en oudGE-lid Suze Knip-Hobby.
Eind 40-er jaren kwam Suze Hobby op altsaxofoon meespelen met het jeugdorkest,
waar haar vader bestuurslid was en haar
broer Wim zich tot professioneel musicus
ontwikkelde. In het jeugdorkest vond ze
haar echtgenoot Hans Knip. En uit dat JEhuwelijk werd o.a. zoon Martin geboren
die vele jaren de soloklarinet bij JE blies.
Suze was in 1981 actief bij de oprichting
van GE, waarin zijzelf en haar man vele
jaren meespeelden. In de bijeenkomsten
van de groep ‘ouwe’ oud-leden (die van
tussen 1940 en 1950 waarvan er vele aan-

wezig waren), was Suze altijd daadwerkelijk aanwezig. Zo ook bij de vijfjaarlijkse
reünistenorkesten en jubileumvieringen.
Suze, we zullen je heel erg missen! Hans
wensen wij heel veel sterkte.
C.K. Boon
namens het Comité Oudleden (COL)

Renske, Olga en Rinske
GEB

Jong Excelsior in 1951. Suze Hobby staat rechtsachter de dirgent.




Na eerst een week druk overleg gepleegd
te hebben wie van de Almereploeg met
wie mee zou rijden, waren we er uit. Het
paste zowaar in één auto en de vrachtwaggel. Wat hebben acht personen trouwens ontzettend veel bagage bij zich voor
een nachtje! Zelf ben ik altijd erg bescheiden hoor.
Het beloofde een mooi weekend te worden
met goed weer. Na koffie te hebben genuttigd ging het koper en het slagwerk aan de
slag en wij hadden repetitie met Piet. Altijd heel nuttig om gescheiden van elkaar
te oefenen en ik heb heerlijk met het hout
zitten spelen.
Na de lunch – heerlijk weer met die kroket
– hard repeteren voor het concours. Aan
het eind van de middag waren we vrij en
nu heb ik in de loop der jaren geleerd: ga
nooit met de familie Buijs een wandelingetje maken want dan ben je voorlopig
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nog niet terug. Dus nog even lekker in
het zonnetje gezeten met een glaasje en
daarna het diner. Onvoorstelbaar hoe zo´n
jeugdherberg er elke keer weer in slaagt
om zo´n goed driegangen diner te serveren. De zaal zat toch helemaal vol, er was
nog een grote groep. Daar kunnen ze in
Luxemburg nog heel wat van leren.
Na het avondeten nog een gezamenlijke
repetitie en dan begin je al te horen wat
zo´n dag muziek maken met je doet. Dan
hoor je ook de vooruitgang bij het koper, al
haalde die het natuurlijk niet bij het hout.
De rest van de avond vermaakte GE zich
voortreffelijk. In het kleine cafeetje dat
bij de jeugdherberg hoort. Tot in de late
uurtjes was het nog vrij rumoerig in Elst.
Ik heb weer van het weekeinde genoten.
Edith Behrens

Gevraagd om even een stukje van dag
twee van het studieweekend in te leveren,
weet ik eigenlijk niet waar te beginnen.
Officieel begint die dag om 0:00 uur en
toen was het gros van GE nog te vinden in
de bar. Ik ga er maar vanuit dat die avond
beschreven is in het vorige stukje en als
dat niet zo is, dan zeggen de foto’s op de
website wel genoeg. De kroeg is toch iedere keer weer één van de hoogtepunten
van een studieweekend. Dat dat zo is merk
je de volgende dag. Zo’n grote groep in
een eetzaal is na een avond gezelligheid
toch een stuk stiller dan normaal.
Nadat iedereen zijn broodje naar binnen
heeft gewerkt en met een kop koffie de
meeste slaap en in sommige gevallen de
kleine kater te boven is gekomen, gaat er
toch weer een lange repetitiedag beginnen. Warmblazen blijkt toch echt wel even
handig en al snel blijkt dan dat het voor
een enkeling zelfs al moeilijk is om bij
deze repetitie überhaupt op tijd aanwezig
te zijn. Laten we het er maar op houden
dat de échte muzikanten zich niet hebben
laten kennen…
Tijdens de ochtendrepetities begin je
te horen dat iedereen best goed met de
stukken bezig is en er heel wat van de
vorige dag is blijven hangen. Gelukkig is
de eerste dag dus niet voor niets geweest.
In de pauzes nog even genieten van het
zonnetje en de pepernoten (ja die komen
inderdaad ieder jaar steeds vroeger) en
een beetje bijkletsen met iedereen (want

daar was eerder nog geen tijd voor...).
Tweede gedeelte van de ochtendrepetitie; nog even aanpoten tot aan de lunch
waarvan het zo voorspelbaar is dat, als
we gisteren kroketten hadden, het vanmiddag wel kaassoufflés zullen zijn. Daar
is overigens niets mis mee. In de middag
worden de stukken voor een laatste keer
onderhanden genomen waarbij zelfs wat
publiek is toegestroomd. Het is een lekker
gevoel om te zien dat niet alleen ik geniet
van deze stukken omdat je ze vaak speelt
en kent, maar ook dat mensen die ze voor
het eerst horen, zo geboeid kunnen zijn.
Ik denk dat we best aardige stappen hebben gemaakt richting het concours maar
zeker ook dat dit binnen GE samengaat
met een relaxte en gezellige sfeer. Erg
prettig dat er heel wat punten op de i zijn
gezet door de dirigent. Na een weekend
flink aan de bak met muziek is het ook
lekker om te merken dat je embouchure
met sprongen vooruit gaat. Hopen dat
het met thuis oefenen de komende tijd zo
blijft! Ik ben met een enigszins vermoeid
lichaam maar met een voldaan gevoel
naar huis gegaan. Ik hoop dat dit laatste
voor anderen ook gold.
Patrick van Hardevelt



Meer foto’s zien? Klik hier!
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advertentie

Oefening baart kunst. En dan gaat het niet
alleen om het keer op keer spelen van de
stukken, maar ook om het omgaan met
nieuwe ruimtes waar de akoestiek anders
is dan in ’t Koggeschip. Je niet laten verrassen door andere geluiden en stug op
de ingeslagen weg doorspelen, maar je
muziekspel aanpassen aan de omgeving
zodat het geheel mooi klinkt. En natuurlijk wennen aan het spelen voor publiek.
Want ook al zijn het bij de try-outs vaak
enkele familieleden en buurtbewoners die
het publiek vormen, het ís en blijft publiek. En spelen voor publiek zorgt aan
de ene kant voor extra concentratie – we
willen het tenslotte zo goed mogelijk doen
– maar het zorgt ook voor een gezonde dosis adrenaline! Spannend!
Op dinsdagavond 30 september speelde
GE in de kerk van het Leger des Heils.
Een vroege try-out om de opgedane lessen
tijdens het studieweekend meteen in de
praktijk te brengen. En dat was zeker te
horen! Bij het koraal was duidelijk sprake
van meer samenspel en langere muzieklijnen. Iets waar Piet al tijden naar op zoek
was. Ook Between the two Rivers en Symphony no 3 klonken beter dan een week
eerder. Een mooi uitgangspunt om de laatste maand repeteren voor het concours in
te gaan.
Op vrijdagavond 7 november vond de
generale voor het concours van GE plaats
in het Nova College. Hoewel Piet iedere
week uit het verre Friesland moet komen
en altijd op tijd is, lukte dat deze avond
12

niet. Maar iets later dan gepland ging het
concertje dan toch van start. Hoewel er op
het programma voor het concours slechts
een inspeelwerk en twee stukken staan,
gaat het in totaal om ruim veertig minuten
muziek. Veertig minuten opperste concentratie, véél tellen en heel goed luisteren. Ten opzichte van ruim een maand eerder was de spanning nog beter voelbaar.
Iedereen was zich bewust van het feit dat
over twee dagen het daadwerkelijke concours plaats zou vinden. Want Piet mag
dan wel zeggen dat het ‘slechts’ een concours is, dat de repetities veel belangrijker
zijn en dat het vooral gaat om plezier te
hebben in het spelen, het woord ‘concours’ drukt wel een stempel op ons, muzikanten.
Hier en daar klonk het nog wat onrustig,
maar er staat zeker een goede basis voor
het concours in Zaandam. Het publiek
was ook enthousiast en na de pauze bleven
enkele zitten om te luisteren naar de paar
punten waar nog even extra aandacht op
werd gevestigd.
Iris Elling



Meer foto’s zien? Klik hier!
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De meest recente geschiedenis van de orkesten. Twintig jaar waarin weer
een hoop te beleven viel. Mede mogelijk gemaakt door zovele mensen die zich
voor Jong Excelsior, Groot Excelsior en natuurlijk Klein Excelsior inzetten.
Dankzij hen is alles – concerten, examens, verhuizingen en concertreizen –
iedere keer weer goed georganiseerd.
door C.K. Boon
Concoursen
In december 1989 schittert GE op concours in Zaandam. Het resultaat is een
eerste prijs met onderscheiding en promotie naar de Vaandelafdeling.
Juni 1990: JE behaalt 309 punten in de
Superieure afdeling Harmonie op een
concours in een afschuwelijke sporthal in
Gorinchem. De JE’ers zetten oogkleppen
op en spelen alsof ze in het Concertgebouw zitten!
Begin januari 1993 maakt GE een concertreis per bus naar Tsjechië met een
concert en verblijf in de hoofdstad Praag
en deelname aan een wereldconcours in
Brno. Met een geweldige uitvoering van
het verplichte werk en een spetterende

vertolking van ‘Armenian Dances’ scoort
GE de hoofdprijs. Een onvergetelijke gebeurtenis voor de ex-JE’ers.
GE doet in november 1999 muziekexamen op een concours in Huizen alwaar het
orkest zich handhaaft in de Vaandelafdeling. Eind november 2000 wint
GE in het Zaantheater de wisselvlag van
de Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen (KNFM) als beste
orkest in de Vaandelafdeling Harmonie
van het concours in Zaandam. Een hoogtepunt in het bijna 25-jarig bestaan.
In april 2006 gaat JE op concours in Zaandam en behaalt de op een na hoogste score
in de tweede divisie. Een prima prestatie
van JE.
Harry Slinger
In juni 1998 wordt een CD van JE
samen met de bekende volkszanger Harry
Slinger opgenomen. Harry schrijft in de
derde Blaasbas van de veertigste jaargang een artikel dat eindigt met “Geweldig, voldaan, trots, wat een club, wat een
energie, wat een prestatie!” De CD wordt
volop verkocht en JE krijgt een aandeel in
de verkoop.
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JE haalt in 1998 Sinterklaas in bij het
Noordhollands Koffiehuis in Amsterdam
en verzorgt aansluitend een optreden in
Carré o.a. met Harry Slinger.
In september 2001 treedt JE op in
het programma Kopspijkers van Jack
Spijkerman. Het jeugdorkest begeleidt
Harry Slinger tijdens het nummer Je loog
tegen mij. In 2003 komt Harry Slinger opnieuw in beeld. Samen met JE verzorgt hij
een deel van een uitgebreid programma in
Amsterdam waarin o.m. ook Karin Bloemen en Brigitte Kaandorp optreden.
Begin oktober 2005 staat Harry Slinger
opnieuw te zingen met begeleiding van
JE. Dit keer ter gelegenheid van de seniorendag voor de Stopera in Amsterdam.
Jubilea
Het tweede halfjaar van 1991 staat geheel
in het teken van jubilea: GE 10 jaar, JE 65
jaar. Op 17 november is het zover. JE en
GE, samen zo’n 105 muzikanten, spelen
o.a. de ‘Ouverture 1812’ van Tsjaikovsky
met echte kanonschoten en schutters in
de Meervaart in Amsterdam. Wijlen Lex
Goudsmit verzorgt de presentatie en natuurlijk is er weer een Reünistenorkest en
een reünie.
Voor het 70-jarig bestaan van JE in november 1996 wordt een actie gestart om
zeventig nieuwe donateurs te vinden.
Begin 50-er jaren was uit JE-leden een
boerenkapel samengesteld die geld
bijeenspeelde voor de viering van het

25-jarig bestaan; De Dorsvleugels onder
leiding van Wim Hobby. Bij de viering van het 70-jarig jubileum van JE op
10-11-1996 vond een eenmalig heroptreden plaats waarbij elf oud-leden
meespeelden. En natuurlijk was er die
dag ook een zeventig man/vrouw tellend
Reünistenorkest, alsmede het jubilerende
JE (70) en GE (15) in De Meervaart.
Blaasbas 2 uit 1997 rept voor het eerst
over Club 2001; een initiatief van het
bestuur om – net als bij het vijftigjarig bestaan – het 75-jarig jubileum van JE in het
concertgebouw te vieren. Deze bijzondere
loterij wordt uiteindelijk een financieel
succes.
Het is 2001 en JE bestaat 75 jaar! De
historie van JE wordt geschreven door
oud-voorzitter Boon en oud-bestuurslid
Marinus Duijn maakt daarvan een schitterend boekwerkje met als bijzondere
bijlage een CD met diverse opnames van
eerdere langspeelplaten en CD’s waarop
ook GE te horen is. Ter voorbereiding op
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75-jarig bestaan wordt in oktober 2001
een studieweekeinde gehouden voor JEen GE-leden: een MEGA orkest van 114
muzikanten in de jeugdherberg te Elst.
Zondag 18 november vieren JE en GE hun
respectievelijk 75- en 25-jarig bestaan met
een lange dag in het Concertgebouw en
een afsluitende feestavond in Amstelveen.
Daar speelt o.a. de Musikverein Schwörstadt, onze muziekvrienden uit Duitsland.
In het Concertgebouw was Ernst Daniël
Smid de presentator van KE, JE, GE en
MEGA Excelsior en een Reünistenorkest
van zo’n tachtig oud-leden.
2006 is weer een jubileumjaar. In de
beker van de blaasbas op de voorkaft van
het clubblad staat een jaar lang 80/25. JE
– het oudste jeugdorkest van Nederland en
wellicht Europa – wordt 80 jaar jong en
GE viert het zilveren jubileum.
Half oktober 2006 wordt een studie16

weekeinde in Elst georganiseerd voor
zowel JE als GE, die bij het 80- en 25jarig bestaan samen zullen spelen op 5/11
in de Meervaart. Ook KE en een bijna
tachtig man/vrouw sterk Reünistenorkest
olv Jos van der Sijde werken mee aan het
optreden.

In de laatste Bas van de 49e jaargang
(2007) lezen we de voorbereiding van JE
op het Tema Tielen Festival in Limburg
met o.a. een studieweekeinde in Bergen
aan Zee. De BB-redactie kondigt de geschiedschrijving aan van het verenigingsblad dat in 2008 Abraham ziet!

Blaasbas
Marinus Duijm neemt in 1994 de redactie
van De Blaasbas over van zijn voorganger
wijlen Dick Zwarst, die het tien jaar deed.
De BB-redactie wordt vanaf 1997 gevoerd
door de broers Michel en Dennis Hasselt.
Dennis gaat in 1998 alleen verder.
Op 1 januari 1997 bestaat de BB 40 jaar!
De vier oud-redactieleden schrijven elk
een artikel, verspreid over de vier uitgaven
van dat jaar.
Caroline Stubbé wordt de nieuwe redacteur. De Blaasbas van 2001 staan vanzelfsprekend vol met verhalen, voorbeschouwingen en geschiedenis van 75 jaar JE.
Een jeugdorkest dat driekwart eeuw bestaat is uniek in de wereld, denken wij!

Extra bijzonder
Voorzitter Boon krijgt voor zijn 35-jarig
jubileum in 1994 het Ereteken van Verdienste uitgereikt namens B&W van Amsterdam tijdens een GE repetitie.
Ook 10 december 1995 is een speciale
dag. Op Schiphol spreekt een delegatie
van JE met de beroemde Amerikaanse
componist Alfred Reed.
Een slagwerkster nam in december 1996
haar gehandicapte kleine neefje Pieter
(spierdistrofie) mee naar de repetitie van
JE. Hij speelde mee en mocht een mars
dirigeren. De beer die hij als presentje
kreeg, vernoemde hij naar JE-dirigent
Kees Kramer.

Limerick

uit een BB in 1995
Een klarinettist(e) uit Assen
Die vrijde met een van de bassen
’t Ging 10 jaar best
Toen kwam in het orkest
Een basklarinetje van klasse.
Rudy Kerkhof interviewt Alfred Reed

Dirigenten JE
Boven vlnr:
Piet Swager,
Wim de Buijzer,
Dries Harshagen.
Onder vlnr:
Jos van der Sijde
Kees Kramer.

Dirigenten
1992: GE-dirigent Nico Boom neemt afscheid, Jos van der Sijde verhuist van JE
naar GE en Kees Kramer wordt de nieuwe
muzikale leider van JE. De nieuwe eeuw
begint met vervanging van JE-dirigent
Kees Kramer door GE-dirigent Jos van
der Sijde. Jos van der Sijde neemt in 2001
na 20 jaar afscheid van JE en GE. Frank
Steeghs krijgt de leiding over GE en half
2002 neemt Ronald Slager de directie van
JE over. Piet Groeneveld dirigeert vanaf
januari 2006 bij Groot Excelsior.
Concerten
Op 01-01-90 speelt JE weer een nieuwjaarsconcert voor de Gemeente Amsterdam in het Concertgebouw met o.a. de
Radetzky Mars die door de zaal wordt
meegeklapt.
In mei 1990 is JE gastorkest bij een mani17

festatie van de Muziekschool Amsterdam.
Zou dat nieuwe leden opleveren?
Als gastorkest van de plaatselijke harmonie speelt JE in november 1992 in Klaaswaal in de Hoekse Waard een prachtig en
gewaardeerd concert.
GE werkt mee aan de einduitvoering
van het Nederlandse lied op 12-5-1998
als gast van de Rietveld Academie in
Paradiso. Een bijzondere avond voor de
muzikanten. 1998 wordt afgesloten met
een concert in de Westerkerk door GE en
drie koren waar bijna duizend mensen op
afkomen.
In mei 2001 speelt JE op het jeugdfestival
in Maasbracht. De uitvoering wordt door
de jury met goed/zeer goed beoordeeld.
In september 2002 spelen JE en GE op
de Zaanse Schans. Het optreden van JE
verloopt prima. GE kan maar een kwartiertje optreden, want de regen wordt spelbreker.
GE verzorgt in mei 2003 een moederdagconcert in het AMC en een maand later
begeleidt JE dansgroep Big Apple tijdens
een grote dansuitvoering in Almere.
Op een vrijdagavond in september 2007
organiseerde het Muziekplatform Geuzenveld/Slotermeer, waarvan ook JE deel uitmaakt, een goed bezochte concertavond
in het NOVA College. Voor de pauze
speelde een selectie uit het Nederlands
Philharmonisch Orkest en na de pauze
verzorgde GE het programma. Zo’n avond
smaakt naar meer!
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derde plaats. Bravo!
In mei 2007 maakt GE weer een concertreisje naar Luxemburg. Hoogtepunten
zijn een concert op de Grote Markt in de
hoofdstad en deelname aan een concours
in Esch-zur-Alzette. Onze score van 82
punten was hoog genoeg voor een dubbele (geld)prijs; derhalve een glunderende
penningmeester!

JE-shirts aan de Oostenrijkse lijn (2005).

ABCO-concert in Diemen (april 2007).

Reizen
Concertreis JE in juni/juli 1990 naar Biberach en wederom naar Schwörstadt met
als speciale attractie een boerenkapel samengesteld uit JE-leden. Het geld voor
de reis wordt bijeengebracht door ouders,
orkestleden, donateurs en een zeer ijverige evenementencommissie. Een BBspecial doet uitgebreid verslag van deze
geslaagde concertreis
In juni 1995 maakt JE een vijfdaagse muziekreis naar Münster in Duitsland. Het
jeugdorkest neemt deel aan een muziekwedstrijd en geeft een openluchtconcert in
de binnenstad.
In juli 1997 gaat GE op concertreis naar
Schwörstadt. Daar geven we samen met
de plaatselijke Musikverein een galaconcert. Ook verzorgt GE een optreden bij het
jaarlijkse Gartenfest en een concert in het
Schloss Park in Bad Scackingen.
In juli 2000 maakt JE een vijfdaagse concertreis naar Duitsland en Oostenrijk met

deelname aan het concours in Schladming.
In juli 2002 gaat GE op reis naar het Duitse
Oldenburg waar in het centrum wordt gemusiceerd. De volgende dag wint GE de
eerste prijs met onderscheiding tijdens
een concours. Het wordt een heel gezellig
reisje!
Ter afsluiting van het seizoen 2001/2002
maakt GE een driedaagse concertreis naar
Aken. Daar wordt gespeeld op de Historische Jahrmarkt. In Vaals wordt daarna
geconcerteerd met de Koninklijke Harmonie St. Cecilia en tenslotte speelt GE een
buitenconcert in Valkenburg.
In juli 2005 maakt JE weer een concertreis
naar Duitsland en Oostenrijk. Het wordt
een zeer succesvolle tour met o.a. een verblijf en concert in het bekende Schwörstadt. In het Oostenrijkse Schladming wordt
deelgenomen aan een internationaal concours. Van de vele deelnemende orkesten
uit Oostenrijk en Duitsland behaalt JE de

Festivals en toernooien
Op het BAAM-festival begin november
1998 verovert JE de wisselbeker na een
intensief studieweekend in Soest. Twee
weken later ook een concours in Enschede met een mooie prijs in de Ere-afdeling Harmonie.
Op het BAAM-festival 2003 behaalt JE
de tweede prijs met een prima beoordeling
met voor techniek o.a. een 8,5.
In april 2004 speelt JE voor het eerst mee
in het Tema Tielen Toernooi in Venlo.
Een toernooi waarin het showelement belangrijk is. De jeugd krijgt van de vakjury
totaal 78.8 punten.
7 november 2004 is een historische dag
voor de vereniging. Op het BAAM-festival in de sporthallen in Amsterdam-Zuid
worden GE en JE eerste en tweede met
een verschil van 0.41 punten.
En verder…
‘Decadens’ is de naam waaronder zo’n tien
JE-leden in 1992 tezamen en belangeloos
spelen in verpleeg- en bejaardenhuizen.
Hun programma bestaat uit meezingers en
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-klappers.
Het bestuur schaft in 1994 een porta cabin
aan die aan de Johannesschool wordt gebouwd als de opbergruimte voor het instrumentarium, slagwerk en muziekbibliotheek. Daarvoor waren we in conflict met
het schoolbestuur over het voortbestaan
van de relatie met de Johannesschool.
ABCO is de afkorting van ABonnements
COncerten, in 1994 een nieuw initiatief
van een aantal orkesten uit Amsterdam
e.o., waaronder de KLM-, Shell-, Hoogoven- en Amsterdamse Tram Harmonie
en natuurlijk JE en GE. De bedoeling van
de concerten is het publiek kennis te laten
maken met moderne harmoniemuziek.
Deze concerten vinden nog altijd jaarlijks
plaats.
Ons toentertijd enige erelid Ko Hofstra
(Hoffie) overlijdt in maart 1995 op 78jarige leeftijd.
In 1996 wordt de allereerste CD opgenomen waarop JE en GE samen en apart
musiceren. De CD kostte 30 gulden.
JE wordt in maart 2000 uitgenodigd voor
een muzikale bijdrage tijdens de regionale
finale van het Prinses Christina Concours
in Haarlem.
In oktober 2000 is er voor het eerst een
optreden van MEGA Excelsior; JE en GE
tezamen. Een leuk en geslaagd experiment.
Begin 2006 verhuizen JE en GE van de
Johannesschool naar de Signisschool in
Geuzenveld. De nieuwe Johannesschool
vroeg een dermate hoge huur dat – na 29
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jaar – vertrek noodzakelijk werd. De contributie wordt 2 euro per maand hoger.
De jaarvergadering van 2006 kent twee
belangrijke besluiten. Na 80 jaar wordt
het lidmaatschap van de Bond van Amsterdamse Muziekverenigingen (BAAM)
beëindigd. De nieuwe repetitiegelegenheid wordt ’t Koggeschip in stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer.
Met veel genoegen heb ik dit jaar zo’n 200
Blaasbassen doorgelezen en heb ik vastgesteld – voor zover ik dat nog niet wist
– welk een bijzondere vereniging de KE/
JE/GE-combinatie is. Natuurlijk heb ik
mij moeten beperken tot de echte hoogteen soms dieptepunten van de afgelopen
vijftig jaar.
Daarom tot slot een aantal kreten over
best belangrijke gebeurtenissen uit het
BB-archief die niet optimaal in beeld
kwamen: activiteiten en muziekexamens
KE, 4-mei-herdenkingen, rommelmarkten en sponsorlopen, subsidieconcerten,
solistenfestivals,
nieuwjaarsinstuiven,
studieweekeinden, donateursconcerten en
concerten in bejaardenhuizen.
Tot slot een compliment voor de BB-redactie die mijn schrijfwerk op prima wijze
heeft verwerkt in de vier Gouden Blaasbassen. Ik wens onze muziekvereniging
nog tenminste vijftig volgende mooie
jaren toe!

Zondag 14 december 2008

KERSTCONCERT
Muziekvereniging Groot Excelsior
o.l.v. Piet Groeneveld

TOEGANG GRATIS
De Drie Hoven
Louis Bouwmeesterstraat 377
Gratis Parkeren

C.K.B.
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…

Het was zaterdag, maar niet zomaar een
zaterdag. Iedereen had vandaag speciaal
vrij genomen, want naar deze dag werd
al lang uitgekeken en nu was het eindelijk
zover: Jong Excelsior was proeforkest bij
de dirigentenclinic in het spiksplinternieuwe Conservatorium van Amsterdam.
We waren ’s ochtends allemaal vol enthousiasme opgestaan en we kwamen
nu gespannen het muzikale gebouw in.
Na een tijdje wachten konden we naar
beneden om klaar te gaan zitten voor de
eerste workshop, want we zouden twee
workshops gaan volgen.
De eerste werd gegeven door Robby Alberga en zijn (Surinaamse) Kaseko-band. Jan
Bosveld had de Klinkend-Kaseko-stukken
gearrangeerd voor harmonie en fanfare,
zodat orkest en band samen konden spelen. Alles werd ook nog eens gefilmd
door een cameraman, dit was namelijk de
eerste Klinkend-Kaseko-workshop ooit en

dat moest natuurlijk worden vastgelegd.
De ritmes van de Kaseko-stukken waren
voor ons tijdens de repetitie nog moeilijk
maar door de begeleiding van de band en
zijn percussie ging het erg goed. De swing
kwam na een tijdje echt goed op gang. Een
aantal orkestleden heeft meegespeeld met
de band en dat ging ongelofelijk goed; zij
waren voor ons allemaal een groot voorbeeld en we zijn ze reuze dankbaar. Ten
slotte speelden we de hele compositie met
orkest en band nog één keer door en daarna was het pauze. We genoten van een
lunch terwijl de Kaseko-band van Robby
Alberga nog even door speelde. Snel de
monden weer spoelen want de tweede
workshop stond op het punt te beginnen.
In de zaal zaten nu allemaal toekomstige
dirigenten en wij lieten hen de ‘typische
klanken van een jeugdorkest’ horen. Tussen de stukjes door vertelde een man over
zijn uitgeverij. Dit was voor ons ontzettend saai. Terwijl we ons gegaap inhielden ontstond er een heftige discussie over
muziekstukken en composities. Toen die
afgelopen was, speelden wij weer een
variatie op ‘vader Jacob’ en maakten we
geluiden van een vleermuis (?). Dat wisselde elkaar zo een tijdje af. Met onze
gedachten zaten we natuurlijk nog bij de
vorige workshop die wel heel erg leuk
geweest was. We waren allemaal blij toen
het eindelijk afgelopen was, maar het is
toch een erg leerzame workshop geweest.
Rik van Huisstede
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Meer foto’s zien? Klik hier!

Podium Mozaïek stroomde 5 oktober
helemaal vol met tientallen schoolkinderen want Jong Excelsior speelde Muzikale Kinderverhalen. En er was een
voorleeswedstrijd. We speelden vooral
sprookjes zoals the Wind in the Willows,
the Bremen Town Musicians, Rapunzel en
Allices Adventures is Wonderland. Er was
een diavoorstelling op de achtergrond en
een verteller die de teksten van het stuk
voorlas. Ik vond dat hij dat heel goed
deed.
Ik vond het heel leuk om te spelen. Omdat
het niet zulke serieuze dingen waren en
omdat er vaak tekst onder stond, en ook
de beelden die op de achtergrond te zien
waren. Er waren veel kinderen in de zaal,
die allemaal heel gefascineerd zaten te
kijken naar wat er allemaal op het scherm
gebeurde. Het ging voor mijn gevoel wel
goed. We speelden gewoon lekker door en
er waren weinig foute noten.

De voorleeswedstrijd was heel grappig, want die kinderen stonden helemaal
te shaken. De een las een kinderboekje
voor, en de andere kandidaat een soort
spookverhaal. Ik vond dat allebei de kandidaten goed voorlazen. Maar verder weet
ik er niet meer zoveel van.
Het allerlaatste stuk was wel echt het
leukste. We speelden Dance Party en
iedereen zong mee. Een keer zong er een
meisje heel hard door terwijl alle andere
kinderen al gestopt waren. Iedereen ging
heel hard lachen en dat was wel leuk om
te zien. Ik moest ook lachen maar dat gaat
een beetje moeilijk met een klarinet in je
mond…
Philip Croon

Vlak voor het concert werd een kunstwerk onthuld, gemaakt door leerlingen van de
Prof. Dr. Kraemerschool. Zij maakten ook de film bij Rapunzel.



Meer foto’s zien? Klik hier!
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Aanwezigheid:
Het voltallige bestuur, bestaande uit:
voorzitter Hans Ruesink, secretaris Jopie
Buijs, penningmeester Maarten van der
Meij, JE-coördinator Wolf Ribbens, GEcoördinator Rinske de Graaf, KE-coördinator Caroline Stubbé, Instrumentbeheerder Michel Hasselt, Algemeen bestuurslid
Mariska Hoonhout en 41 (voornamelijk
GE-) leden.
Opening en Mededelingen
Hans opent de vergadering met de mededeling dat we de Algemene Ledenvergadering in het vervolg in september houden;
nu zijn er alweer ruim twee maanden van
het verenigingsjaar voorbij.
Jaarverslag en notulen vorige vergadering
Jopie deelt mee dat deze gepubliceerd zijn
in de Blaasbas van resp. 2008 nr.3 en 2007
nr. 4. Ook de notulen van deze vergadering worden in de eerstvolgende Blaasbas
2008 nr.4 gepubliceerd. Wil je reageren,
wacht dan niet tot de volgende Algemene
Ledenvergadering, maar ga meteen naar
het bestuur.
Financieel Verslag
Het financieel verslag en de begroting zijn
uitgedeeld.
Maarten merkt op dat er niet veel verschillen zijn tussen de begroting ‘07/ ’08 en het
resultaat.
• Van het SNS Reaal Fonds hebben we
een donatie gekregen voor de aanschaf
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van een xylofoon. De komende jaren verwachten we niet dat ze nog veel geld ter
beschikking zullen stellen.
• De vereniging ontving € 7.500 huursubsidie van Stadsdeel Geuzenveld. Dit
is voor anderhalf jaar huur. Wij zijn daar
erg blij mee. Als tegenprestatie moeten de
orkesten jaarlijks 5 concerten in de buurt
geven. Het try-out concert van afgelopen
vrijdag door GE was zo’n concert. Dat
was prima geregeld met gratis drankjes in
de pauze en na afloop.
• Het is super dat het afgelopen seizoen
zoveel geld is verdiend met concerten.
De twee optredens van het Excelsior Ensemble leverden de vereniging € 2.500 op
en onze muzikale bijdrage aan de dodenherdenking heeft geld opgeleverd evenals
het optreden van JE tijdens de Kraemerschool afscheidsmusical.
• Het uitwisselingsconcert GE – Oudega
was apart begroot, maar omdat zowel
uitgaven als inkomsten gering waren en
er ook geen projectsubsidie voor is aangevraagd, is dit bij de algemene post concerten gevoegd.
• Bij het kerstconcert zijn de resultaatbedragen nogal afwijkend van de begroting
omdat we afgelopen jaar 50-50 hebben
gedaan met het koor. Het nettoresultaat
was in ieder geval heel mooi.
• We hebben afgelopen seizoen een positief resultaat geboekt van € 3.637. Dat is
mooi, het resultaat is te zien in de toename
van de stand van de rekeningen. Deze is
ongeveer gelijk met de stand van 5 jaar

geleden. Als je rekening houdt met de inflatie, kun je zeggen dat we financieel iets
achteruit zijn gegaan t.o.v. 5 jaar geleden.
Vragen uit de vergadering:
Patrick van Hardevelt: Is de Roparco
rekening een beleggingsrekening? Antw.:
nee, een spaarrekening.
Teun Bil: Waarop is de vergoeding van de
dirigenten gebaseerd? Antw.: de dirigenten worden betaald op declaratie-basis.
Ieder jaar onderhandelt het bestuur met
de dirigenten over de vergoedingen voor
repetities, concerten, studieweekends etc.
Overeengekomen zijn marktconforme bedragen. Het aantal repetities, concerten
etc. kan voor een jaar aardig ingeschat
worden.
Karel Boon: Valt de opbrengst koffie/fris
niet wat tegen? Antw.: Nee, we hebben dit
jaar een mooie opbrengst, omdat de inkoop
heel voordelig is gedaan. Tijdens de KE
lessen wordt dit verzorgd door een aantal
KE-ouders, die ook de inkopen doen. Het
bestuur is heel blij met deze hulp. Ook
Marijke, die altijd trouw de koffie bij GE
verzorgt, wordt bedankt voor haar hulp.
Lambert Buijs vraagt hoe het zit met de
verschillen in begroting en resultaten van
het kerstconcert. Antw.: Onze vereniging
heeft in eerste instantie alle kosten betaald,
dat is achteraf verrekend met het koor op
50-50 basis.
Kascontrole
De commissie bestond uit Paul Boon en

Olivier Straman. Zij hebben een aantal
maanden heel gedegen gecontroleerd.
Alles zag er piekfijn uit. Van een paar
afrekeningen ontbreekt de juiste offerte
of een factuur. De vergadering verleent de
penningmeester decharge.
Begroting
Maarten licht de begroting toe:
• Het is niet nodig om de contributie het
komende seizoen te verhogen.
• Nieuw op de begroting is het paasconcert van GE.
• Afgelopen jaar is er weinig uitgegeven
aan instrumenten. Komend jaar staat er
weer een aanzienlijk bedrag op de begroting, dat o.a. gebruikt gaat worden voor de
aanschaf van slagwerk.
Vragen uit de vergadering:
Olga Tijken: er staat helemaal niets voor
de aankleding op de begroting! Wordt het
geen tijd voor nieuwe truien? Het bestuur
belooft dit voorstel in de volgende bestuursvergadering te bespreken. Sowieso
kan de aanschaf en verkoop van truien
budgettair neutraal.
Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Olivier stelt zich weer beschikbaar. Arthur
Masseur wordt als nieuw lid gekozen.
Klein Excelsior
Caroline vertelt:
Het gaat goed met KE. Er zijn 25 leerlingen in opleiding, waarvan 17 worden
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Van de penningmeester

opgeleid tot het A-examen en 8 krijgen
nazorg. Het lerarenkorps werkt harder dan
ooit. Dit komt door de hoge eisen die het
A-examen stelt, niet alleen aan de leerlingen maar ook aan hun leraar. De KNFM
heeft zijn bedenkingen geuit tegen het feit
dat wij met amateurs opleiden. Ronald en
het bestuur proberen de leraren zo goed
mogelijk te begeleiden. In september j.l.
is er een workshop gehouden over het afnemen van het examen onder leiding van
een dame van UNISONO. Dit krijgt nog
een vervolg.
Afgelopen jaar heeft het bestuur samen
met Ronald besloten om de gevorderde
leerlingen al mee te laten spelen in JE, ook
al hebben ze nog geen A-examen gehaald.
Dit stimuleert hen enorm. Uiteindelijk is
het wel de bedoeling dat ze nog A-examen
gaan doen.
De klarinetgroep van JE is veel te klein,
dus wij zijn blij met de 3 nieuwe klarinetleerlingen. Els Albers die er toch iedere
zaterdag is omdat haar 2 kinderen dan les
hebben, gaat ze les geven. Desondanks
zoeken we nog iemand om klarinetles te
geven.
Een leuk nieuwtje, het KE-opleidingorkest gaat in februari/ maart optreden in de
VU Kinderstad. Oud-bestuurslid Wil Hasselt werkt daar als vrijwilligster; men is
erg enthousiast.
Jammer voor KE is dat het solistenfestival
dit jaar niet door kan gaan op de laatste
zaterdagavond voor de kerst. JE heeft dan
generale repetitie voor het kerstconcert. Er
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komt nog wel een solistenfestival later dit
seizoen. Bij deze roept Caroline GE’ers
op om daaraan mee te doen.
Jong Excelsior
Wolf neemt het woord. Er is het laatste
seizoen een aantal goede spelers vertrokken. Gelukkig zijn er ook ervaren spelers bijgekomen, zoals Richard op trompet
en Floor op Euphonium. Afgelopen jaar
heeft JE twee keer samengewerkt met de
Kraemerschool. Erg leuk was de begeleiding van de afscheidsmusical The Lion
King in de Meervaart. Door al deze projecten was de belasting van de JE-leden
soms te hoog. Ook afgelopen najaar heeft
JE een heel druk programma gehad. Het
bestuur heeft besloten om voorjaar 2009
wat rustiger aan te doen.
Vragen uit de vergadering:
Olga Tijken: het lijkt erop dat een aantal
leden niet erg gemotiveerd is. Doet het
bestuur daar iets mee? Antw.: dat is in
eerste instantie een taak van Ronald. Pas
in tweede instantie onderneemt het bestuur actie. Nu het programma wat rustiger
wordt, komt de motivatie hopelijk terug.
Paul Boon: oppassen dat de sfeer in het
orkest goed blijft! Antw.: het bestuur
spreekt de JE-leden aan op hun gedrag en
presentie. Als ze zonder afmelding weg
blijven, dan bellen we op zaterdagavond
naar huis.

Groot Excelsior
Rinske: Het orkest heeft een drukke periode achter de rug in voorbereiding op het
concours van zondag j.l.. GE heeft nu 53
leden, met de bezetting komen we een
heel eind. Zwak bezet zijn de slagwerkgroep en de hoorns. Ook het groot koper
zou versterking kunnen gebruiken. Soms
is het schipperen met de ‘rode draad’.
Richard kwam van buiten, maar hij ging
gelukkig ook in JE spelen. Ook zijn we
blij met Roosje die uit JE kwam meespelen, ondanks dat ze nog geen 20 is. We
kunnen de play-in gebruiken om de oudleden weer bij de vereniging te betrekken,
en ze over te halen in GE mee te komen
spelen.
Een groot probleem is de presentie. Maar
bijna altijd hebben de afwezigen een valide reden om af te zeggen, dus wat doe
je eraan?
De GEB-leden Olga en Renske zijn een
fijne steun voor het bestuur bij het organiseren van de GE activiteiten. Er worden
nieuwe plannen uitgewerkt. Jan Bouman
heeft het idee naar voren gebracht om een
concert met een bekende zanger te doen,
zoals hij in Landsmeer met een orkest
heeft gedaan. Op het programma voor
2009 staan de Play-In, donateursconcert,
Paasconcert, een uitwisselingsconcert
met Houten (waar oud-lid Lies Ruebingh
in speelt) en wellicht 2 buitenconcerten.
Nieuwe ideeën zijn altijd welkom.

Vragen uit de vergadering:
Rinske de Graaf: we moeten bij GE meer
op de concertkleding letten. Afgelopen
zondag zaten veel heren zonder strikje te
spelen!
Bestuursverkiezing
Aan de beurt om af te treden zijn Hans,
Jopie, Maarten, Rinske, Caroline en
Mariska. Mariska treedt af i.v.m. de
geboorte van haar zoon, de overige
bestuursleden stellen zich herkiesbaar.
De vergadering gaat daarmee akkoord.
Florian Hoven heeft zich beschikbaar
gesteld als nieuw bestuurslid en wordt
onder applaus gekozen. Florian gaat zich
vooral bezighouden met de PR, waarbij
zijn journalistieke opleiding goed van pas
komt.
Rondvraag
Patrick van Hardevelt: Is het niet slecht
dat het hele dagelijkse bestuur tegelijk aan
de beurt is om af te treden? Antw.: ja, dat
is inderdaad een risico. Jopie zegt dat ze
zich volgend jaar weer herkiesbaar stelt.
Karel Boon: Moeten we Mariska niet
bedanken voor haar inzet? Antw.: ja natuurlijk! Mariska krijgt een groot applaus
vanuit de vergadering. Jopie merkt op dat
het de taak van Mariska was om te zorgen
voor de bloemetjes en presentjes. Het bestuur gaat zonder haar nu al de mist in!
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advertentie

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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A Celebration of Christmas

Drukwerk

Kerstconcert
in de Westerkerk
Jeugdorkest Jong Excelsior
Ronald Slager

Hollands Vocaal Ensemble
Fokko Oldenhuis

Samenzang

Zondag 21 december 2008
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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…

Het concours. Ik zal niemand vermoeien
met weetjes over deze concoursdag. De
feiten: Groot Excelsior, Tweede divisie,
Zaandam, 9 november, zondag 15.00 uur,
Drie werkjes, waarvan één verplicht, het
ander vrij en het derde inspeel; Een professionele jury, Resultaat: 82,17 punten.
Let u vooral op de cijfers achter de komma. Het resultaat is afgerond, meer dan
twee cijfers achter de komma heeft, zoals
u begrijpt, geen enkele zin. Muziek is immers geen exacte wetenschap. Tot zover
deze zakelijke samenvatting. Over naar
mijn persoonlijke relaas.
Concoursen. Ik heb er gemengde gevoelens bij, altijd al gehad. Muziek spelen
voor de punten. Ik speel liever voor een
volle zaal, waarbij het publiek blij of enthousiast is. Desnoods teleurgesteld. Maar
punten, wat moet ik ermee? Dit keer was
het 82. Wat kun je er over zeggen? Het is
meer dan 80 en minder dan 90. Prachtig!
Fijn zo!
Hoe dan ook, gespeeld zou er worden. Het
liefst zo goed mogelijk en ook nog eens
zo ontspannen mogelijk. “Gewoon plezier
maken!”, aldus onze dirigent. Gelijk heeft
ie! Want daar doen we het voor; plezier.
Zo gezegd, zo gedaan. Na het inspelen
ging ik ontspannen het podium op. Volgens mij was ik niet de enige, iedereen
om me heen zag er rustig uit. Rustig en
geconcentreerd. Een werkelijk uitzinnig enthousiaste menigte van wel twintig
personen wachtte ons in de zaal. Ik reken
de jury even niet mee als publiek. Zij zijn
30

daar voor de punten, het uitdelen daarvan.
Wij zouden ze ontvangen.
Soms heeft de jury zo’n belletje om aan
te geven dat je mag beginnen. Dit keer
niet. Nu was het een handgebaar; gaat uw
gang. Wij gingen. Het inspeelwerk klonk
vertrouwd, niets aan het handje. De zaal
was niet slecht. Ik vond de inspeelruimte
lekkerder klinken.
We gingen door met het verplichte werk
en daarna ons vrije werk. Als je speelt, is
het volgende vast herkenbaar. Je hebt een
lastig loopje, een moeilijk ritme, een solo
misschien. Je kunt het prima spelen. Maar
dan is het concertmoment daar, je speelt,
en onderweg denk je opeens; “Hè, staat
daar nou een Bes, dat was toch een B? Oh
nee, toch een Bes.” Resultaat; foute noot.
Zo gaat dat op een concours. Iedereen
ervaart die gezonde spanning, de loeihete
schijnwerpers, het messcherpe gehoor van
juryleden met dito pen en een overvolle
zaal (ok, dat viel dit keer tegen). Opeens
denkt er zomaar iemand ergens; “Hè, maar
daar stond toch eerst een Bes?”, of “Zal ik
deze maat eens twee keer zo snel als mijn
buurman spelen?”, of “Weet je wat, ik zet
gewoon een maat eerder in voor de zekerheid, ben ik op tijd klaar.” Er gebeuren
soms rare dingen en zo ook nu. Maar over
het algemeen liep het lekker. De muziek
‘vloeide’, het was geïnspireerd, er was
klank, er was sfeer. Dat maakte dat ik er
helemaal inzat en fijn gespeeld heb. Toch
plezier gehad!
Iedereen die ik na afloop sprak, was goed

te spreken over ons optreden. Natuurlijk,
er is altijd wat, dat zei ik al. De sfeer van
de muziek was goed en dat telt. Mijn
dochter (bijna zes) vond het mooi maar
was teleurgesteld dat er geen verhaaltje
bij de muziek zat. Goed punt, begrijpelijk
ook. Thuis is dat namelijk wel zo als vader en dochter eens muziek luisteren. Dan
vertelt de muziek over een donker bos of
de opgaande zon of dat iedereen heel blij
is en gaat dansen. Waar ging deze muziek
over? Ik wist het antwoord niet, gelukkig
vond ze 82 wel héél veel.

Ja, ja, 82 komma 17 punten. Jammer, die
mooie muziek gespeeld voor een vrijwel
lege zaal. Het volgend concert wil ik voor
een volle zaal spelen. De punten bepalen
we dan in onderling overleg onder het
genot van een hapje en een drankje. Weet
zeker dat het meer dan 82 wordt.
Jacco Zwarst


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

Foto’s zien? Klik hier!

advertentie

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

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
Vogels:
op
afspraak
bij voorkeur
op afspraak

Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
Akersingel 156, 1060 NK Amsterdam, Tel/Fax 020 - 610 15 42
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Play In programma

Lunchbon €5

10:30 uur Ontvangst met koffie

Soep

11:00 uur Aanvang repetitie

2 Broodjes
1 X knakworst

12:30 uur Lunch
13:15 uur Aanvang repetitie
14:30 uur Koffie en ontvangst publiek
15:00 uur Concert KE

1 X vleeswaren of kaas
Krentenbol

Alle oudjes rockten op 15 november in
Zaandijk. Jong Excelsior speelde namelijk samen met Backum Brass en het
Zaandijks Fanfare Corps op een HaFaBrafestival. Backum Brass speelde als eerste.
Ze speelden mooie stukjes met veel solo’s.
Ze speelden erg goed, zeker voor een band
die pas anderhalf jaar actief is. Er was
ook iemand die op een soort minitrompet
speelde, hij speelde een mooie solo. Hij
was nog heel jong maar ik vond toch dat
hij heel mooi speelde.
Daarna waren wij aan de beurt. Het ging
heel lekker, vooral het eerste stuk. We
speelden lekker door, en we speelden het
heel sfeervol. Daarna speelden we Russian Christmas Music, dat was een wat
lastiger stuk, dat ging ook goed maar nog
niet helemaal perfect. Het was wel goed

dat we dit even gespeeld hebben, want
nu kunnen we de stukken die wat minder
goed gingen nog even goed oefenen voor
het kerstconcert. Ik vond het leuk om te
spelen omdat er best veel publiek was en
ze ook tevreden zijn. Dan ben ik ook altijd
best wel trots op mezelf. Dat ik samen met
een aantal andere mensen zoiets gepresteerd heb.
Na ons concert speelde het Zaandijks
Fanfare Corps, dat vond ik heel goed. Ze
hadden namelijk heel veel slagwerk en
dat maakte veel indruk. Adriaan speelde
ook met hen mee, we wilden eigenlijk nog
een spandoek voor hem maken maar we
konden geen doek en geen verf vinden.
Philip Croon

Melk/karnemelk

15:30 uur Concert
16:00 – 17:30 uur Borrel

Aanmelden vóór 8 januari 2009 via playin@jongexcelsior.nl geef hierbij aan:
 Naam
 Welk instrument, stemming, sleutel en partijvoorkeur (1,2 of 3)
 Niveau (minimaal hafabra A)
 Email adres
 Lunchbon ja of nee?
Voor overige gegevens zie www.jongexcelsior.nl
32

Het Zaandijks Fanfare Corps, met JE’er Adriaan Okker (linksonder).



Meer foto’s zien? Klik hier!
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Verjaardagen

Agenda
Agenda

februari, maart, april, mei

DECEMBER
3
6
19
20
23

Wendie Zwarst
Eva Ammers
Lambert Buijs
Hans Ruesink
Dennis Wagner

JANUARI

1 Anne Klaasse Bos
4 Jopie Buijs
7 Dirk Westenberg
Carolien Vlaar
27 Jesper Kuipers

GE
KE/JE
GE
B
GE

GE
GE/B
JE/GE
JE
KE/JE

FEBRUARI

1 Paul Schildmeijer
3 Arjeh Vos
5 Caroline Stubbé
Eline Tolsma
6 Maarten Stolz
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

MAART

Leandra van Bronckhorst
Biko Vos
Kim Grisel
Marieke Vaessen
Quincy Wekker
18 Piet Groeneveld
27 Adriaan Okker
3
9
13
14

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

Zondag 14 december, 14:00-15:30
GE: kerstconcert
in De Drie Hoven
Zondag 21 december, 15:00-16:30
JE: kerstconcert
in de Westerkerk (kerk op en om 14:15)
Dinsdag 6 janari 2009, 20:00
GE: start repetities na kerstvakantie
Zaterdag 10 januari, 19:45
JE: start repetities na kerstvakantie
Zaterdag 17 januari, 18:30-19:30
KE: samenspel oefenen
Zondag 18 januari , 10:30-17:30
Nieuwjaarsinstuif en Play In

Vrijdag 30 januari
Deadline kopij Blaasbas
Zondag 8 maart, 14:30-16:30
JE/GE: Donateursconcert
in De Kandelaar (Leger des Heils)
Zaterdag 14 maart
KE: concert
in VU-Kinderstad
Zomdag 5 april
GE: Paasconcert
in de Dominicuskerk
Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN?
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws
en de concertdata van uw favoriete orkesten?
Meld u dan nu aan voor de nieuwsbrief van Klein, Jong en Groot Excelsior.

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 30 januari
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Stuur een mail naar
nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL
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Drukwerk
Drukwerk

Afzender
Afzender:
Secretariaat
Secretariaat
Prinsengracht
558
Prinsengracht
558
1017KK
KKAmsterdam
Amsterdam
1017
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