
DE
BL
AA
SB
AS

53e jaargang  2011 - 3

Orgaan van 
Jeugdorkest Jong Excelsior

Opleidingsinstituut Klein Excelsior 
Muziekvereniging Groot Excelsior

 
 
 

www.jongexcelsior.nl



2 3

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: Bastiaan Uijl
Repetitie: zaterdag van 19.15 tot 22.00 uur
Afmelden: Wolf Ribbens
je@jongexcelsior.nl 

Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd Opleiding: Caroline Stubbé
ke@jongexcelsior.nl
Lessen: zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur
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: Ronald Slager 
Repetitie: dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
Afmelden: Caroline Stubbé 
ge@jongexcelsior.nl
 (036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47

Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Dagelijks Bestuur & Redactie

Voorzitter
Caroline Stubbé
De Paal 124
1351 JJ Almere 
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47
voorzitter@jongexcelsior.nl

Secretaris
Jelle Adamse
p/a/ Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
06 30 93 08 48
secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeester
Arthur Masseur
Divertimentostraat 4 
1312 EC Almere
(036) 536 08 94
penningmeester@jongexcelsior.nl

Redactie De Blaasbas
Florian Hoven (06 25 23 34 80) 
Paul Boon (06 53 24 14 62)
blaasbas@jongexcelsior.nl

Jeugdorkest Jong Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam onder nummerV40531802.

Muziekvereniging Groot Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
te Amsterdam onder nummer V40535458.

Lidmaatschap: € 16,00 per maand. Huur instrument: € 9,00 per maand.
Donatie minimaal: € 20,00 per jaar.

ING: 3779773 t.n.v. Jeugdorkest Jong Excelsior, Amsterdam. 
Internet: www.jongexcelsior.nl

Verenigingsgegevens

  4 Noot van de redactie        
  5 Van het bestuur        
  6 Van de penningmeester  
  7 Wel en Wee van GE
  8 Wel en Wee van JE
10  Wel en Week van KE
10 In Memoriam
11 Bastiaan belt buiten zijn bundel

11  Slagwerkkisten opgeknapt
14  De Echoput
16 Even voorstellen: nieuw in JE 
17 Even voorstellen: nieuw in GE
20 Notulen ALV 2011
30 Verjaardagen
31 Agenda

Inhoudsopgave
53e jaargang 2011-3

12
Geloof  in jezelf! 
JE begeleidt een musicalletje

18
Schöne Grüße!
Gartenfest in Schwörstadt

26
Sint is vroeg dit jaar 
Studieweekeinde in Bakkum

En verder:

!"#$#%&'()***+ ))(,-(),++***+).+-.+,

Stil aan de overkant? 
Wachten op de Sloterproms 

24

mailto:ke@jongexcelsior.nl
mailto:ge@jongexcelsior.nl
mailto:voorzitter@jongexcelsior.nl
mailto:secretaris@jongexcelsior.nl
mailto:penningmeester@jongexcelsior.nl
mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
http://www.jongexcelsior.nl


4 5

Noot van de redactie

Elk jaar is het weer hetzelfde: “ze zijn er 
al!” “Nu al?” “Ja, ze komen steeds vroeger!” 
“Verschrikkelijk, m’n hoofd staat er nog niet 
naar hoor. De zomer is nog niet eens voor-
bij.”
U raadt het al: de pepernoten liggen weer in 
de winkel. Dit jaar nog vroeger dan vorig 
jaar, maar dat kan ook aan ons liggen.
Hoewel.. er gingen toch zeer hardnekkige 
geruchten dat de Goedheiligman zelve al in 
Nederland was gesignaleerd. Sterker nog: 
hiernaast en elders in deze Blaasbas vindt u 
keiharde bewijzen. Sniklaas is, met Peter-
manknecht en al, binnen komen lopen in de 
jeugdherberg in Bakkum. Waarschijnlijk was 
hij verdwaald - het blijft tenslotte een vreem-
deling - en zocht hij een plek om de nacht 
door te brengen. 
De goed oude baas viel echter met zijn neus 
in de boter en ontdekte al snel een paar goede 
bekenden waar hij tot diep in de nacht mee 
aan de bar heeft gehangen. De lege flessen 
bisschopswijn als stille getuige achterlatend.

FLORIAN HOVEN
PAUL BOON

Van het bestuur

Dit is de laatste keer dat ik deze rubriek 
schrijf. Vanaf de volgende Blaasbas zal Ca-
roline Stubbé dit voor haar rekening gaan 
nemen. Zij is vanaf nu de nieuwe voorzitter 
van Jong Excelsior. Ik blijf nog wel actief tot 
aan het Jubileum. Daarna stop ik definitief als 
bestuurslid van Jong Excelsior.  
Hoewel ik zelf geen noot kan lezen, laat staan 
spelen, heb ik het bestuurswerk met veel ple-
zier gedaan. Ik heb genoten van mooie, en 
vaak ook bijzondere concerten. Concerten 
met soms nauwelijks publiek, maar ook een 
keer voor 80.000 mensen op het Museum-
plein, bij de Uitmarkt en live op TV.  
Ik had gehoopt dat ik afscheid kon nemen met 
de geruststelling dat voor de komende jaren 
alles goed geregeld zou zijn. Een nieuwe en-
thousiaste dirigent voor JE en twee goed ge-
vulde orkesten, mede dankzij de toeloop van 
een flink aantal nieuwe leden. Daarnaast zou-
den we zelf verantwoordelijk worden voor het 
openen en sluiten van ’t Koggeschip, zodat de 
huur beperkt zou kunnen blijven. De vraag is 
echter hoe dit na 31 december 2011 gaat wor-
den, dan loopt namelijk het huidige huurcon-

tract af. We hebben tot nu toe nog steeds geen 
formele bevestiging dat we ook de komende 
jaren in ’t Koggeschip kunnen blijven. Laten 
we het beste hopen. Het bestuur doet er in ie-
der geval alles aan om hier zo snel mogelijk 
duidelijkheid over te krijgen. 
Tijdens de ALV heeft ook Michel Hasselt 
afscheid genomen als bestuurslid. Als dank 
voor het werk dat hij de afgelopen jaren heeft 
gedaan voor de vereniging, kreeg hij een 
mooie aansteker met inscriptie overhandigd.  
Met ingang van oktober stopt Jakob Hooger-
vorst als muziekbeheerder. Hij heeft de afge-
lopen jaren veel werk verzet om de muziekbi-
bliotheek op orde te houden en iedereen van 
muziek te voorzien. Jakob, ook hartelijk dank 
voor de vele jaren dat je actief bent geweest 
voor de vereniging. Dirk Westenberg heeft 
aangeboden om de taak van Jakob over te ne-
men. Hij start daarmee in oktober.
Ik hoop u allemaal te zien tijdens het jubile-
umweekeinde op 5 en 6 november. 

HANS RUESINK
oud-voorzitter

MEDEDELING VOOR DE LEZERS

Vanaf 2012 verschijnt De Blaasbas alleen 
nog digitaal. Slechts een zeer beperkte 
oplage zal in papieren vorm verschijnen. 
Het bestuur wil op deze manier de kosten 
drukken. Heeft u de voorkeur aan een pa-
pieren versie? Mail of bel met de redactie 
(zie Verenigingsgegevens op pagina 2). 
Horen we niets dan ontvangt u De Blaas-
bas vanaf 2012 alleen nog per e-mail. 
Voorproefje? jongexcelsior.nl => Blaasbas 

Jakob stopt als muziekbeheerder.
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Van de penningmeester

INKOMSTEN
Contributie
Er is een aantal leden die hun achterstand 
hebben ingelopen. Dit jaar hebben we hier-
door dus extra ontvangsten, mede door de 
verhoging van contributie die nog niet door-
gevoerd was.  De jaarcontributie per lid be-
draagt voor 2010-2011 € 189.50. We hebben 
gemiddeld voor het seizoen 81 betalende le-
den gehad (inclusief leraren, zie ook ‘kosten 
opleidingen’). 

Instrumenten
Wij verhuren nog steeds instrumenten. Dit 
wordt jaarlijks minder.  Veel leden hebben 
een eigen instrument. Daarnaast hebben we 
een aantal instrumenten verkocht waardoor 
we toch iets meer inkomsten hebben gekre-
gen.
Donaties
Het aantal donateurs loopt iets terug. Wel 
hebben we vorig jaar veel extra’s ontvangen 
als steun voor de concertreis. Ik heb, ondanks 
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advertentie

de terugval, het bedrag voor volgend jaar 
gelijk gehouden. Ik kan dus steun gebruiken 
voor het werven van nieuwe donateurs!

Gemeentesubsidie
Deze inkomsten zijn door het teruglopend 
aantal leden iets gedaald. De verwachting is 
dat dit voor 2012 gelijk zal blijven. 

Stadsdeelsubsidie
Dit is de grote uitdaging voor volgend jaar. 
2011 is het laatste jaar dat wij subsidie heb-
ben ontvangen. We zijn in onderhandeling 
met de Stichting voor een nieuwe periode 
waarbij de doelstelling is de kosten op maxi-
maal € 5000.00 te houden. Dit zal een hele 
uitdaging worden. Als er geen duidelijkheid 
is, zullen we moeten overwegen om te zoe-
ken naar een alternatieve locatie.

Rente
We zijn er niet in geslaagd de gegevens van 
de Robeco-rekening tijdig te krijgen. Hier-

door verschuiven deze inkomsten naar 2011-
2012. Na de bestuurswisseling zullen we de 
KVK updaten en de zaken overschrijven.

Concerten
We hebben dit jaar veel extra inkomsten kun-
nen halen uit concerten
The Wizz   € 2000
Kerst buitenconcert  € 1000
Herdenking Osdorp  €   750
Herdenking Westerkerk  €   750
Augustinuskerk   €   450
Augustinuskerk Combi  €   750

Kerstconcert en het donateursconcert hebben 
volgens verwachting bijgedragen aan de in-
komsten.

Jubileum/Reünie
Er is al een flink aantal aanmeldingen waar-
door er al inkomsten zijn. Dit is in het re-
sultaat verwerkt en verschuift eigenlijk naar 
volgend jaar. Hier zullen de uitgaven dan 
zichtbaar worden.

Koffie en Fris
De inkomstenlopen zoals verwacht. Lichte 
terugval.

Studieweekeinde 2011
Dit is de ontvangen eigen bijdrage. Op-
brengst 2011 en kosten 2012. Zit ook in het 
resultaat verwerkt.
Studie weekeinde 2010
Nagekomen ontvangsten.

Acties
Dit is voor een deel verwerkt in de concerten. 
De Wizz bijvoorbeeld maar ook de Augusti-
nus kerk.

Aankleding
Dit zijn de rode vesten die dit jaar nog zijn 
verkocht of betaald.

Diversen
Zijn de transacties met betrekking tot de mu-
ziek uitleen en het verwerken van de borg.

UITGAVEN
Kosten Dirigent
Deze zijn lager dan begroot. Hoofdzakelijk 
omdat we een aantal proefdirecties hebben 
gehad die niet betaald hoeven te worden. Ver-
der denken onze dirigenten met ons mee en 
zijn we in staat slimmer om te gaan met hun 
inzet en dus kosten.

Kosten instrumenten
Deze zijn beperkt gebleven. Deels door eigen 
reparaties en deels doordat er minder instru-
menten zijn uitgeleend.

Verzekeringen
Deze kosten zijn iets opgelopen doordat de 
rekening voor de verzekering van de instru-
menten tijdens de concertreis later is binnen 
gekomen.

Kosten Blaasbas
Deze kosten zijn licht gestegen (hogere kos-
ten multicopy en hogere porto kosten).
 
Huur
Is in lijn met de verwachting. De grote zorg 
is volgend jaar. Het contract moet nog onder-
handeld worden en de subsidie is komen te 
vervallen. Hier gaat een klein groepje mee 
aan de slag.

Contributie bonden
Is in lijn met de verwachting.

Bladmuziek
Hier is iets op bespaard doordat een aantal 
leden een muziekstuk gesponsord hebben.

Onkosten concerten
Deze is hoger doordat we regelmatig inval-
lers hebben moeten regelen. Tevens hebben 
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Wel en Wee van GE

Helaas is ons concert op 3 juli in het Wester-
park niet doorgegaan. Wel zijn we het seizoen 
gestart met de Sloterproms op 17 en 18 septem-
ber. Met twee repetities op de zaterdagmiddag 
voorafgaand, waarbij we veel te weinig moch-
ten spelen, waren de twee concerten uiteinde-
lijk toch erg geslaagd volgens het publiek. GE 
heeft echt voor de laatste keer de Festive Ou-
verture van Shostakovich gespeeld. Voor alle 
leden betekende de concerten weer heel veel 
wachten in de kleedkamer. Maar daar bleek 
het uiteindelijk een goed verenigingsgevoel 
te geven. Gedeelde smart is uiteindelijk halve 
smart! Alle JE’ers zaten tussen de GE’ers te 
wachten en het sfeertje werd al gauw een oud 
vertrouwd studieweekeinde-sfeertje. In deze 
Blaasbas staan zeer waarschijnlijk de dagver-
slagen van dit studieweekeinde (en het ‘echte’ 
studieweekeinde in Bakkum) uitgebreid be-
schreven.
Voor de vakantie kregen we het bericht van 
Mirjam Wolf dat zij veel te vroeg was bevallen 
van haar zoon Siem. Gelukkig gaat het langza-
merhand steeds beter met Siem en is er goede 
hoop dat hij binnenkort mee naar huis mag. 
Mirjam heeft haar energie uiteraard voor Siem 
nodig, maar we gaan haar zeer waarschijnlijk 
wel bij het Reünistenorkest zien. Hopelijk 
zien we haar ook snel weer terug bij GE.
Ook bereikte ons het nieuws dat Patrick van 
Hardevelt een ongeluk op zijn fiets had gehad. 
Na een aantal akelige operaties gaat het nu 
toch weer heel goed en heeft Patrick alweer 
meegespeeld met de Sloterproms. Nathan 
Frohn heeft zijn hobo tijdelijk in een boom 
in zijn achtertuin gehangen. Hij is te veel tijd 
kwijt aan stage en werk om het spelen nog 
goed te kunnen doen.  Dat beviel hem niet, dus 
toch maar gestopt.
Anne Klaasse Bos hebben we ook een tijd 
moeten missen na een akelige val. Gelukkig 
gaat het weer beter en ook met haar gezond-
heid gaat het weer goed; ze speelt weer mee. 
Michael Bherens was een tijdje gestopt ivm 
met zijn studie maar zit lekker weer vertrouwd 
naast Jopie. In de vorige Blaasbas heeft u kun-

nen lezen dat Olivier Straman gestopt was 
maar (dat hadden we u al wel gelijk kunnen 
vertellen hoor...) hij is er weer! Hij hoort nu 
eenmaal ook bij het cluppie ‘verslaafden’. 
Trijntje Westenberg was heel enthousiast be-
gonnen maar kreeg een blessure aan haar pink. 
Zij speelt momenteel wel bij JE mee maar haar 
pinkie laat meer spelen nog even niet toe. Ho-
pelijk is zij er weer richting het kerstconcert. 
Henri Fröhlich zit, als nieuw lid, op de tweede 
fluiten erbij en had gelijk zijn vuurdoop met 
de Sloterproms! Olga Tijken komt in oktober 
weer terug uit Italie en we zien haar bij het Ju-
bileum gelukkig weer. Florian Hoven is sinds 
de Sloterproms aanschoven op de basklarinet. 
Al met al gaat het dus goed met het ledenaan-
tal. Maar meer koper erbij zien we wel graag 
gebeuren.
We zijn nu volop bezig met de voorbereiding 
voor het Jubileumconcert. Ge speelt natuurlijk 
zelf en gaat samen met JE spelen! (zie de ju-
blieumsite op www.jongexcelsior.nl ). Er is al 
een aantal GE’ers die zich ook voor het buf-
fet op 5 november hebben opgegeven om het 
jubileumfeestje te komen vieren en om met 
oud JE- en GE-leden te kunnen bijpraten. Wie 
weet gaan we aan het Jubileum weer GE’ers 
overhouden!
Na het Jubileum komt voor GE het kerst-
concert in de Westerkerk er aan. Samen met 
het Arti-koor uit Amsterdam gaan we ieder-
een weer in de kerstsfeer brengen. Hopelijk 
sneeuwt het een keertje niet en kunnen we 
weer veel publiek verwachten. Het kerstcon-
cert van dit jaar wordt wel erg spannend aan-
gezien Sheila rond die datum is uitgerekend 
en Ronald rond die tijd vader zal worden. 
Hebben we dus wel een dirigent en een eer-
ste trombonist? (Wolf zal natuurlijk de nodige 
ademondersteuning moeten geven ;-)). Hoe 
dan ook: nieuwe KE’ers zijn onderweg!

CAROLINE STUBBÉ
RINSKE DE GRAAF

we de Augustinuskerk moeten huren voor 
het gezamenlijk voorjaarsconcert. Het dona-
teurs- en kerstconcert hebben zich volgens 
verwachting ontwikkeld.

Concertreis 2010
Er waren nog wat nagekomen kosten. Deze 
waren hoger ingeschat.

Koffie en fris
De kosten zijn lager omdat we veel uit voor-
raad hebben gebruikt. Tevens hadden we nog 
wat over van de concertreis, dat we hebben 
kunnen gebruiken.

Kosten studieweekeinde 2011
Dit is het voorschot betaald aan StayOkay.

Kosten Secretariaat
Afscheid Jopie: Bloemen, Pen en etentje 
    € 300

Kopiëren St. Brede school 
Diverse kopieën    € 350

Bankkosten 
Creditcard, Transactie kosten etc.  € 400

Wel en Wee  
Rouwboeket, Cadeau Denen Kaarten, Ca-
deautje Leraren etc.  € 300

Aankleding
Rode bloemen voor de GE dames.

Diversen
Zijn de kosten die samenhangen met het ver-
huren van de muziek. Hier zit een verschui-
ving in de tijd.
 
Kalender
Dit zijn de kosten van de kalender. Deze is 
verkocht tijdens de kerst en het donateurs-
concert en loopt mee in deze inkomsten.

RESULTAAT
Opbouw resultaat

Reünie            €    2.380,00 
Studieweekeinde                      €    2.100,00 
Studieweekeinde StayOkay        €   -1.789,00 
Loterij             €       200,00 
Kalender            €         60,00 
Huursubsidie 2de halfjaar          €    2.500,00 
 
                €    5.451,00 
 
Resultaat boekjaar 2011          €    4.661,58 
 
Mutatie 2011                €  10.112,58 
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Wel en Wee van JE

Het seizoen is nog maar amper begonnen 
of Jong Excelsior heeft er alweer een zwaar 
en lang concertweekend op zitten. De Slo-
terproms was een nieuwe ervaring voor het 
orkest, maar ook voor het bestuur. Wij wa-
ren net zoals vele leden uiteindelijk toch vrij 
verbaasd over de organisatie. Wij hadden dit 
niet zien aankomen en konden vervolgens 
niet meer terug. Daarom willen wij jullie 
nogmaals bedanken voor jullie medewerking. 
Van vele kanten – directeur van de Meervaart, 
Muziekschool, de zangeressen en andere or-
kesten – hebben wij veel complimenten over 
beide orkesten gekregen. Zij keken erg van de 
kwaliteit op. We hebben een goed visitekaar-
tje van onze mooie vereniging af kunnen ge-
ven. Dus nogmaals bedankt voor jullie inzet!
En nu hard aan de slag voor het jubileum, 
Jong Excelsior bestaat 85 jaar! 
Voor het orkest betekent dit een geheel nieuw 
programma op de lessenaar, ingestudeerd en 
af voor het concert op 6 november. Geluk-

kig hebben we veel kunnen studeren, tijdens  
het studieweekeinde in Bakkum, in het eerste 
weekeinde van oktober. De orkesten hebben 
hier apart gerepeteerd, maar ook gezamenlijk. 
Zie de verslagen van deze dagen elders in 
deze Blaasbas. Het belooft dus een spetterend 
Jubileum te worden. Hou ook de acties goed 
in de gaten. Er wordt een verjaardagskalender 
met mooie historische foto’s te koop aange-
boden en we hebben tijdens het studieweek-
einde een sponsorloop gelopen. De vereni-
ging kan jullie (financiële) hulp heel erg goed 
gebruiken, doe dus je best; verkoop enkele 
kalenders en laat je oma of andere familiele-
den je ondersteunen voor je gelopen rondjes. 
De zaterdag voor het Jubileumconcert (5 no-
vember) is er een generale repetitie in ‘t Kog-
geschip. Gedurende deze dag zal het Reünis-
tenorkest repeteren. Hierin zitten alleen maar 
voormalige JE- en GE-leden. Muzikanten die 
dus ‘vroeger’, net zoals jullie nu, mee heb-
ben gespeeld en ook met elkaar op concert-
reis gingen. Om het Jubileum met zijn allen te 
vieren is er om 17.00 uur een buffet georgani-
seerd voorafgaande aan de generale repetitie. 
Geef je hiervoor op bij de jubileumcommisie, 
kom gezellig eten, kletsen en herinneringen 
ophalen. Er komt ook een tentoonstelling van 
alle afgelopen jaren JE. Het wordt een feestje! 
Wij verwachten heel veel mensen!
Het orkest wordt de laatste tijd ook weer aan-
gevuld met nieuwe muzikanten. Vlak voor de 
vakantie kwam Minne Dekker meespelen op 
de klarinet. Zij was net op tijd om de musical 
in het Muziekgebouw mee te maken. En na de 
vakantie kwamen Lisette Honhoff en Lianne 
Reus ook zomaar binnen lopen. Lisette speelt 
op de hobo, en Lianne is erg bekwaam op de 

(sopraan) saxofoon. Zij konden ons direct on-
dersteunen op de Sloterproms. Dames, super 
leuk dat jullie meedoen, heel veel plezier in 
het orkest. Tot onze verrassing, wij hadden 
haar nog niet terug verwacht, schoof Sonia de 
tweede repetitie weer aan bij de klarinetten. 
Volledig hersteld kon zij direct aan de bak. De 
nieuwelingen worden in deze Blaasbas aan u 
voorgesteld. 
Deze muzikanten komen toch steeds vaker 
dankzij jullie binnen lopen. Blijf dus reclame 
maken, iedereen kan een keer meespelen tij-
dens een repetitie. Wij zoeken nog steeds laag 
koper en slagwerkers, maar iedere muzikant 
is natuurlijk heel erg welkom.

advertentie

Het nieuwe jaar zijn wij als orkest goed be-
gonnen en het bestuur heeft het orkest ge-
vraagd om meer mee te denken, te helpen 
en te ondersteunen. Zo zullen de muzikanten 
gaan helpen bij het in orde maken van de zaal 
(stoelen, bok en slagwerk klaar zetten) maar 
ook bij de pauze drankjes inschenken en op-
ruimen, en misschien ook muziek in orde ma-
ken. Onder leiding van Bastiaan zijn enkele 
muzikanten een muziekcommissie gestart 
voor het muzikale programma. Wij hopen zo 
meer saamhorigheid te creëren, met als uit-
eindelijke doel minder absentie en meer kwa-
liteit.
WOLF RIBBENS

Haico heeft een zware bevalling bij spijkerpoepen
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Wel en Wee van KE

Casper Albers heeft in juni zijn A-diploma 
klarinet gehaald met mooie cijfers! Roemer 
Croon heeft zijn A-theorie diploma gehaald, 
ook met heel mooie cijfers! We kregen van 
de KNFM een compliment dat de theorie-
examens altijd met zulke mooie cijfers wor-
den gehaald; daar kunnen we trots op zijn! 
Verder heeft Philip Croon zijn B-diploma 
klarinet gehaald. Haico Wong en Charlotte 
van Nifterick hebben op de altsax hun A-
diploma gehaald. Allemaal gefeliciteerd en 
dank aan alle leraren!
Helaas kunnen we Klein Exceslior beter 
Super Klein Excelsior (SKE) gaan noemen. 
Na de vakantie zijn we gestart met nog maar 
drie leerlingen. Jacobien Vos op de blokfluit, 
Anouk Miserus op de altsax en Marte Albers 

op klarinet. Anouk wil in december haar A-
theorie examen gaan halen. Zij is samen met 
Eefke al hard aan het oefenen. Marte zit al in 
het orkest en wil in december haar A-praktijk 
gaan halen.
Jelle Adamse, Rik van Huisstede en Liza Bo-
tros zijn gestopt met lesgeven; dank voor al 
jullie tijd!
Natuurlijk gaan de KE-leerlingen wel een 
bijdrage leveren aan het Jubileum. Bent u be-
nieuwd? Kom luisteren op 6 november! En 
wie weet zien we hen en anderen... ook weer 
bij het donateursconcert.
Ik wens KE, zo klein als ze is, toch weer een 
heel muzikaal jaar toe.

CAROLINE STUBBÉ

Een Extreme Make-Over, (lege) wijnflessen 
en een torenhoge telefoonrekening. Kortom: 
Bastiaan doet eindexamen.

door JELLE ADAMSE

Zondag 19 juni was met rood omcirkeld in de 
agenda van Jong Excelsior-dirigent Bastiaan. 
Dit was namelijk de dag van zijn eindexamen 
aan het Conservatorium van Amsterdam. De 
zaal was goed gevuld en ook een groep JE’ers 
was gekomen om Bastiaan eens kritisch te 
beluisteren. 
Op het podium in de Bernard Haitinkzaal, 
waar het Jubileumconcert van JE en GE trou-
wens ook plaatsvindt, zat een compleet or-
kest, geheel bij elkaar gebeld door Bastiaan. 
We hebben maar niet naar z’n telefoonreke-
ning gevraagd. Bastiaan had zelf een afwis-
selend programma samengesteld met onder 

andere twee Mahler-liederen uit de Ruckert-
cyclus en het stuk Extreme Make-Over van 
Johan de Meij. 
Het verraste niet dat Bastiaan met vlag en 
wimpel voor z’n eindexamen is geslaagd. 
Hoewel het orkest alleen voor dit project 
bestond, lukte het Bastiaan om het te laten 
klinken als een goed op elkaar ingespeeld 
geheel. En dat terwijl er behoorlijk wat gela-
chen moet zijn bij het oefenen en spelen op de 
lege wijnflessen (en vast ook bij het leegdrin-
ken ervan) die de klarinetten tijdens Extreme 
Make-Over bespeelden.
Met z’n diploma van het CvA op zak, is  
Bastiaan na de zomer begonnen aan een mas-
teropleiding aan het Conservatorium van 
Maastricht. 
Bastiaan, veel succes daarmee en tegen de 
tijd dat je daar examen moet doen, kan je vast 
met JE optreden. 

De leden van Jong en 
Groot Excelsior is het 
waarschijnlijk al op-
gevallen: de kisten van 
het slagwerk hebben een 
make-over ondergaan. 
Louizinho Peroti en  
Trijntje Westenberg hebben 
ze een JE-rode verflaag 
gegeven. Als straks het 
logo erbij staat, zijn de 
kisten weer helemaal klaar 
voor de komende con-
certen, studieweekeinden 
en concertreizen. 
Dank jullie wel!

IN MEMORIAM

Margaritha van Eck - van Maren
Gré

Op 18 juli 2011 overleed Margaritha (Gré) van Eck – van Maren. Zij 
was meer dan vijftig jaar donateur van Jong Excelsior en sloeg in 
al die jaren geen concert over. We denken met dankbaarheid voor 
deze trouwe steun aan haar terug en wensen haar familie – waar-

onder (oud-)leden Zoeia, Dick, Ritha en Sabine – veel sterkte.

Bestuur Jong, Groot en Klein Excelsior.

Bastiaan belt buiten zijn bundel 
Eindexamen Bastiaan: 19 juni 2011, Conservatorium A’dam

En toen waren de slagwerkkisten ineens JE-rood geverfd!
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Een boodschap voor de rest van je leven
The Wiz in Noord: 15 juli 2011, Muziekgebouw aan ‘t IJ

Voeg Jong Excelsior samen met een basis-
school en je krijgt een musical van ongekend 
niveau waar zelfs de meeste linke leeuw kip-
penvel van krijgt. “Diep in jezelf, daar waar 
geen mens jou kent Daar vind je de weg, naar 
wie je werkelijk bent.”

door RIK VAN HUISSTEDE 

Het was een ongekend spektakel, dat al onze 
verwachtingen heeft overtroffen. Dat kon ook 
eigenlijk niet anders, want de repetities voor 
‘The Wiz in Noord’ begonnen al toen Ronald 
Slager nog dirigent was bij Jong Excelsior. 
Toen repeteerde JE nog op een medley van 
een aantal nummers uit de musical The Wiz 
(deze zal ook op het Jubileum gespeeld wor-
den), maar al snel groeiden de 4 blaadjes die 
het stuk telde uit tot 27 pagina’s. Onder lei-

ding van Bastiaan, de nieuwe dirigent, moest 
er hard gewerkt gaan worden. De taak van JE 
was namelijk om een echte musical te gaan 
begeleiden. Een paar jaar eerder speelde JE 
in de Meervaart al een begeleidende rol bij 
een groep 8 musical van de Kraemerschool. 
Dit jaar zou de musical nog groter opgezet 
worden. Als locatie was het Muziekgebouw 
aan ’t IJ geregeld en burgemeester van der 
Laan zou ook aanwezig zijn. Een heel ambi-
tieus en vooral leuk project dus, maar er was 
meer.
Dat het hele initiatief vrij serieus zou wor-
den werd duidelijk toen er in onze repetitie-
ruimte ‘t Koggeschip een cameraploeg kwam 
kijken. JE zou een aantal repetities gevolgd 
worden, opdat de rol van JE in het geheel aan 
een documentaire toegevoegd kon worden. 
En zo werd langzaam maar zeker duidelijk 

dat het menens was. 
De eerste groep kinderen stond al voor de 
deur om uitgebreid met ons te gaan repeteren. 
De musical draaide immers om de scholieren, 
waardoor JE een begeleidende rol vervulde. 
Met steun van de juf, tevens het kloppende 
hart van de musical, zongen de hoofdrolspe-
lers hun solo’s. Deze hadden de leerlingen 
al kunnen oefenen met een opname die van 
onze repetitie gemaakt was. Nu was het tijd 
om met een echt orkest te gaan zingen en dat 
is best wel spannend. Er was dus een micro-
foon geregeld zodat iedereen te verstaan was. 
De leerlingen waren duidelijk onder de in-
druk van het orkest, maar wisten zich aardig 
staande te houden. Door de tips en compli-
mentjes die ze van Bastiaan kregen, groeide 
hun zelfvertrouwen. Stuk voor stuk waren de 
rollen die de leerlingen gekregen hadden hen 
op hun lijf geschreven. Dat werd vooral dui-
delijk toen de ‘linke leeuw’ zijn solo mocht 
zingen. Hij zong zonder microfoon met ge-
mak boven het hele orkest uit! Ook de andere 
leerlingen wisten hun nummers al met een 
aardige interpretatie op te voeren. Zo was de 
toon gezet en werd de weg naar de musical 
een ‘yellow brick road’ vol plezier en uitda-
ging.
Na een aantal repetities met de solisten en 
het koor was het tijd voor de generale re-
petitie en de voorstelling op vrijdag 15 juli. 
Het Muziekgebouw was natuurlijk van alle 
gemakken voorzien en had voor de gelegen-
heid een heuse orkestbak geïmproviseerd. De 
gehele zaal kan in delen omhoog en omlaag 
bewogen worden en zo ontstond er voor het 
podium een open orkestbak, waar het hele or-
kest in paste. Zo konden de leden van JE de 

musical helemaal volgen en kon de dirigent 
ook tijdens de musical nog aanwijzingen ge-
ven aan de leerlingen, die inmiddels artiesten 
waren. In de middag werd een voorstelling 
gegeven voor de andere leerlingen van de 
school en ’s avonds was de opvoering waar 
het allemaal om ging.
Het decor, de kleding, de dansen, de liedjes, 
de scènes, de finale, het was allemaal tot in 
de puntjes uitgewerkt. Hierdoor werd het ge-
heel ongelofelijk goed en inspirerend. Ik kan 
in alle eerlijkheid zeggen dat ik het een eer 
vond om deze musical te mogen begeleiden 
en dat ik op 15 juli 2011 het mooiste concert 
uit mijn JE-carrière gespeeld heb. En dat zeg 
ik niet om dit stukje wat meer cachet te ge-
ven, dat vind ik echt.
De musical stond volledig in het teken van 
het geloof in jezelf. Deze leerlingen hebben 
door dit project voor de rest van hun leven 
één duidelijke boodschap mee gekregen: ‘ge-
loof in jezelf!’ En deze woorden werden veel 
kracht bijgegeven door de productie die zij 
die avond neerzetten. De zekerheid spatte er 
vanaf en het applaus en de geëmotioneerde 
mensen in de zaal onderschreven dit. De les 
voor ons orkest is dat mensen samen in staat 
zijn tot grootse dingen, zolang het geloof en 
de wil er is.
Tot slot citeer ik een stukje uit het slotlied dat 
het hoogtepunt vormde van de avond:
“Diep in jezelf, daar waar geen mens jou 
kent
Daar vind je de weg, naar wie je werkelijk 
bent
Geloof in jezelf, geloof in wat je doet
Dan is niets ooit vergeefs en komt alles altijd 
goed.”  
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De Echoput
Van, voor en over oud-leden

Het belangrijkste werk van het Comité Oud-
Leden (COL) zit er zo goed als op. In de af-
gelopen maanden is er – vooral door toedoen 
van Loes Kwant – getracht weer een prach-
tig Reünistenorkest bij elkaar te krijgen en 
daarnaast een groot aantal niet meer spelende 
oud-leden voor de Reünie. Als jullie de lijst 
met deelnemers op de speciale Jubileumsite 
bekijken, dan zul je ook oud-leden uit jouw 
actieve muziekperiode bij JE en/of GE tegen-
komen.
Nu ik dit artikel namens het COL zit te schrij-
ven, telt het Reünistenorkest 2011 reeds 63 
muzikanten en komen er bij de Reünie nog 
eens 18 niet spelende oud-leden. Ook de 
‘buitenlanders’ zijn weer aanwezig. Bij een 
aantal oud-leden staat nog een vraagteken. 
Ik ben er echter van overtuigd dat, als jullie 
dit stukje lezen in de Blaasbas en de lijst met 
deelnemers zien, nog een flink aantal ons zal 
bellen en zich alsnog zal aanmelden als mu-
zikant of als reünist. Oud-lid Teun Bil groet 
iedereen. Hij ligt tijdens de reüniefestivitei-
ten voor een operatie in het ziekenhuis en kan 
er helaas dus niet bij zijn. Sterkte Teun!
Dirigent Jos van der Sijde heeft m.i. een lek-
ker pittig programma uitgezocht. De muziek 
is al toegezonden aan de reünisten die mee-
spelen in het orkest. Zij studeren natuurlijk 
dagelijks op de partijen om op de eerste ge-
zamenlijke repetitie, zaterdagmiddag 22 ok-
tober om 13.00 uur in ‘t Koggeschip te Am-
sterdam, al direct goed voor de dag te komen.
Alle reünisten hebben inmiddels een uitge-
breid programma gekregen voor de viering 
van 85 (!!) jaar JE en 30 jaar GE. Nog even 
een overzicht van de kosten voor deelname 
op een rijtje.

Reünisten betalen totaal EUR 40,- per per-
soon. Wat je daarvoor van het bestuur mag 
verwachten staat in de jubileumbrief die bij 
de toegezonden orkestpartijen is gevoegd. 
Op 5 november a.s. is er van 17.00 tot 20.00 
uur de Reünie inclusief eten en drinken. Oud-
leden die alleen hieraan willen deelnemen, of 
nog in JE/GE spelende leden die dus niet in 
het Reünistenorkest kunnen meedoen, zijn 
hiervoor van harte welkom. De bijdrage van 
jullie is EUR 15,- per persoon. Voor dit be-
drag ben je dus welkom op 5 november en 
eet je gezellig mee met je ‘oude kameraden’.
De toegangsprijs voor het concert op 6 no-
vember in de Bernard Haitinkzaal van het 
Amsterdams Conservatorium nabij het Cen-
traal Station, bedraagt EUR 12,50 per per-
soon. Verzoek van onze penningmeester is 
om de bijdrage zsm over te maken op reke-
ningnummer 3779773 t.n.v. ‘Jong Excelsior’ 
te Amsterdam.
Wij, het COL, verheugen ons bij voorbaat 
op een geweldig Reünistenorkest en een ge-
noeglijke Reünie! 
Muzikale groeten, mede namens Loes, Jo en 
Hans, van

KAREL BOON

Commissie Oud-Leden:
Loes Kwant (06-55737133)
Jo van den Eshof-Croese (020-6693940)
Karel Boon (020-6460343)
Hans Knip (020-6197042)
col@jongexcelsior.nl

Jos  Sijde, van der  dirigent
Dorenda Fokker   fluit
Myrthe  Mulder-Barten  fluit
Els  Renssen   fluit
Yvonne  Schipmolder  fluit
Annemarie Sijde, van der  fluit
Rita  Vente, de  fluit
Karin  Meijer   hobo
Marloes  Pruszner  hobo
Gabri  Schat   hobo
Sandra  Wolthers-Bakker esklarinet
Marijke  Admiraal  klarinet
Susan  Bakker   klarinet
Joke  Blom, van der - Renssen  klarinet
Cor Godri  klarinet
Marie  Kessels - van Hees klarinet
Ilse  Klaasse Bos -Hoenderdos  klarinet
Maja  Kuipers - Amende klarinet
Bert  Kwant   klarinet
Frieda  Laage, ter  klarinet
Guus  Mulder   klarinet
Marleen  Nieman   klarinet
Dick  Snijders   klarinet
Mirjam Wolff  klarinet
Corrie  Zwarst-Spit  klarinet
Anneriet Klein   basklarinet
Noortje  Meulen, van der  fagot
Annemarieke Volkstedt  fagot
André  Gros   altsax
Patricia  Kramer - Boon  altsax
Bep  Meijerink  altsax
Trudy  Admiraal  tenorsax
Klaus  Fischer   tenorsax
Francis  Starreveld  tenorsax
Loekie  Laar, van  baritonsax
Wendie  Zwarst   baritonsax
Monique Kauffeld - Bruining hoorn
Lenie  Elteren, van  hoorn

Aschwin Vente, de  hoorn
Ton Behrens  trompet
Peter Boelens  trompet
Pieter  Hoogeveen  trompet
Alfons  Klaasse Bos  trompet
Femke  Klein   trompet
Marita  Kromhout  trompet
Frits  Meulen, van der  trompet
Adri  Nederlof  trompet
Ger  Nieman   trompet
Frans  Salverius  trompet
Albert  Starreveld  trompet
Wim  Verloop   trompet
Jacco  Zwarst   trompet
Martin  Mol   euphonium
Edwin  Musquetier  euphonium
Adriaan  Okker   euphonium
Ramon  Kuipers   trombone
Bart  Schipmolder  trombone
Frans  Starreveld  trombone
Leo  Boon   esbas
Louw  Buijs  c-bas
Dennis Hasselt  besbas
Wil  Wassenaar  strijkbas
Rob  Bakker   slagwerk
Tom  Heijer   slagwerk
Walter  Meijer   slagwerk

Niet-spelende reünisten:
Trudy Boon; Mijni Caan-Boerefijn; Jo van 
den Eshof; Ank Fischer; Nanny Groenewoud; 
Rob en Wil Hasselt;Wim Hobby; Roos Ho-
gervorst; Clara Huising-Fischer; Hans Knip; 
Loes Kwant; Lida Munnik-de Graaf; Linda 
Salverius-Reginek; Ab Staas; Anja Stokroos-
Buffing; Paul Stubbé; Els Verbeeten-Boelens; 
Greet de Waal-de Buijzer; An Wassenaar; Wil 
de Winter-Reiniers.

Deelnemers Reünistenorkest en Reünie
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Ik ben Hanna en ik speel sinds vier jaar klari-
net. Ik heb een paar instrumenten geprobeerd 
maar klarinet vind ik het leukst omdat dat het 
best bij me past. 
Ik ben twaalf jaar en zit in de eerste klas van 
het Ignatius. Via een vriendin die ik van korfbal 
ken ben ik bij dit orkest gekomen. Tot op dat 
moment wist ik nog niet hoe leuk het was om 
in een harmonieorkest te spelen. Ik heb het dan 
ook erg gezellig op de rij naast Marte. Ik hoop 
nog lang lid te blijven van JE.

HANNA  KRUIJSSE

Even voorstellen...
Nieuw in JE

Sinds enkele maanden speel ik met veel 
plezier mee in Groot Excelsior. Dwarsfluit 
is mijn instrument. Waarom kies je fluit als 
instrument? Zeker als man is dat misschien 
een enigszins ongebruikelijke keuze, hoewel 
in veel symfonieorkesten wel degelijk veel 
mannelijke fluitisten te horen zijn. Zelf heb 
ik ook jarenlang een mannelijke fluitist als 
docent gehad (hij speelde in het Noord Ne-
derlands Orkest). 
Misschien had ik, als ik nu voor de keuze 
stond, een ander instrument gekozen. Trom-
pet vind ik bijvoorbeeld prachtig, zeker in 
een orkest als Excelsior. Maar ik bleek rede-
lijk bedreven te zijn in het fluitspelen en heb 
dat dus ook altijd met veel plezier gedaan; 
niet in orkesten maar wel in veel verschil-
lende ensembles en ook regelmatig solo. 
Nu dus bij Groot Excelsior. Voor mijn werk 
ben ik in april in Badhoevedorp komen wo-
nen en om nieuwe mensen te leren kennen en 
tegelijkertijd voor de ontspanning muziek te 
maken ging ik op zoek naar orkesten in de 
buurt. Eerst maar eens zoeken via internet en 
daar stuitte ik al snel op de website van Jong 
Excelsior. De website gaf een leuk beeld van 
alle activiteiten, het niveau, de verschillende 
concerten en dat wat ik las sprak mij aan. 
Snel een mailtje naar de contactpersoon Ca-
roline en wachten op een reactie. 
Op de site zag ik al dat het orkest een buiten-
optreden zou geven bij het Amsterdams Mu-
seum en dat was voor mij dus een uitgelezen 
kans om het orkest live te horen en al even 
kennis te maken met Caroline. De dinsdag 
daarna voor de eerste keer naar de repetitie 
en nu heb ik al weer een paar maanden met 
veel plezier meegeblazen. 
Mijn eerste optreden heb ik ook al achter de 
rug: ‘de Sloterproms’, een belevenis op zich 

en een heel goede manier om wat nader ken-
nis te maken met diverse orkestleden! Het 
bevalt in ieder geval uitstekend tot nu toe.
Ik woon dus in Badhoevedorp en in het da-
gelijkse leven werk ik bij de Vereniging van 
Vrijzinnige Protestanten in Noord-Holland, 
een leuke en afwisselende baan. Mijn werk 
bestaat o.a. uit het organiseren van lezin-
gen, cursussen, gesprekskringen over allerlei 
maatschappelijke onderwerpen, maar ook 
over kunst en muziek. Geïnspireerd en vanuit 
een eigentijdse manier van geloven. Soms ga 
ik zondags ook voor in diensten in verschil-
lende kerken in de provincie. Ik heb theolo-
gie en rechten gestudeerd. 
En om het voorstelrondje nog maar even he-
lemaal af te maken: ik ben 37 jaar, ik woon 
op dit moment alleen, ben alweer enkele jaren 
geleden gescheiden en heb geen kinderen. Ik 
ben geboren in Drachten (Friesland) en heb, 
voordat ik naar Noord-Holland kwam, jaren 
in de provincie Groningen gewoond (onder 
andere in de stad Groningen). 
Ik vind het leuk om iedere dinsdag samen 
muziek te maken en met de bijzondere activi-
teiten die op stapel staan, val ik met de neus 
in de boter. Dus ik kan nu al zeggen dat ik qua 
orkest een juiste keuze heb gemaakt. Ik hoop 
nog lange tijd met plezier mee te spelen!

HENRI FRÖLICH 

Even voorstellen...
Nieuw in GE

Hoooi!
Ik ben Lisette en ik ben dertien jaar. Ik speel 
sinds afgelopen juli in JE en heb het nu al naar 
mijn zin. Het is er supergezellig! Ik zit op het 
Kaj Munk College en doe daar vwo Science 
(vwo met een vleugje extra beta). Vroeger 
speelde ik nog blokfluit, maar al gauw wist 
ik dat dat niet het instrument voor mij was. Ik 
speel nu hobo en ik krijg hoboles bij Heleen 
Dik. Verder speel ik piano en jog ik regelmatig. 
Al blijft de leukste bezigheid toch nog hobo en 
zal ik er nog lang niet mee stoppen!

LISETTE HONHOFF

Hoi, ik ben Minne. Ik speel klarinet. Ik was 
op zoek naar een nieuw orkest, want er waren 
geen leuke orkesten meer in Haarlem, dus ik 
ben bij een paar orkesten gaan kijken, eerst 
bij een orkest met alleen maar mensen boven 
de vijftig en daarna nog een, en daarna kwam 
ik bij JE. Bij de eerste keer kijken vroegen 
ze meteen of ik met The Wiz in Noord mee 
wilde spelen en dat vond ik zo leuk dat ik me 
meteen heb ingeschreven voor het orkest! 

MINNE DEKKER
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In de zomer van 1985 deed JE mee aan een 
internationaal muziekfestival in Zürich. Wij-
len oud-bestuurslid Bert Meijer kwam in de 
tachtiger jaren in contact met toenmalig di-
rigent Klaus Hoffart van de Musikverein 
Schwörstadt, een dorpje aan de Duitse kant van 
de Rijn. Daardoor reisde JE drie dagen eerder 
af richting Zwitserland en gaf onder leiding 
van dirigent Jos van der Sijde op vrijdagavond 
een prachtig avondvullend concert in de Fest-
halle in Schwörstadt. En dat na een busreis van 
ca 800 kilometer!
De bevolking van het kleine Zuid-Duitse stadje 
werd muzikaal verrast door de jeugdige muzi-
kanten en JE kon niet meer stuk! Pleegouders 
van JE’ers liepen vol trots met hun logees door 
het dorp en genoten nogmaals toen het jeugdor-
kest en de boerenkapel op zondag een optreden 
verzorgden tijdens het Gartenfest.
Dat is een traditioneel gebeuren in het eerste 
weekeinde van juli. Dan spelen in Schwörstadt 
diverse orkesten uit de omgeving belangeloos 
en verkopen de leden van de organiserende or-
kesten eten en drinken om de kas te spekken. 
In juni/juli zijn er ieder weekeinde in de buurt 
dus Gartenfesten.

Na het succesvolle optreden van JE – de twee-
de plaats – in Zürich alwaar diverse mensen uit 
Schörstadt bij aanwezig waren, moest en zou 
het jeugdorkest op de terugweg naar Amster-
dam nog even in Schwörstadt terugkomen. 
Daar werden wij ontvangen door de burge-
meester en het halve dorp voor een lunch in de 
open lucht aan de oevers van ‘Vater Rhein’, al-
vorens de bus naar Nederland kon vertrekken. 
Het jeugdorkest, maar ook GE, heeft nog di-
verse malen concerten en optredens tijdens 
Gartenfesten gespeeld en de contacten met di-
verse families zijn al die jaren gebleven. Zo is 
Musikverein Schwörstadt ook enkele malen in 
Nederland te gast geweest tijdens onze vijfjaar-
lijkse jubileumactiviteiten.
Dit jaar waren wij (oud-bestuursleden Wil en 
Rob Hasselt, Trudy en Karel Boon) in juli weer 
eens te gast in Schwörstadt en hebben we – met 
prachtig weer – opnieuw het Gartenfest mee-
beleefd. 
Diverse pleegouders hebben ons verzocht hun 
vroegere logees de hartelijke groeten te doen. 
Bij dezen!

KAREL BOON

Schwörstadt grüßt Jong Excelsior!
 

Verjaardagskalender

GE30
JE85
Verkrijgbaar vanaf 22 oktober

*** reserveer  nu ***
 pr@jongexcelsior.nl

€ 14,99

Jong Excelsior in de Festhalle van Schwörstadt (2005)
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Aanwezig: Bestuur, bestaande uit: 
Hans Ruesink (vz), Arthur Masseur (pm), Jelle 
Adamse (secr.), Caroline Stubbe, Wolf Rib-
bens, Florian Hoven en Michel Hasselt.
35 GE’ers en een enkele JE’er
Afwezig: GE-bestuurslid Olga Tijken

1. Opening en Mededelingen
Hans opent voor het laatst als voorzitter de ver-
gadering en deelt mede dat hij en Michel aftre-
den als bestuurslid. Het afgelopen jaar is weer 
erg geslaagd geweest. Zowel Jong als Groot 
Excelsior heeft een aantal mooie concerten 
gegeven. Jong Excelsior in het bijzonder heeft 
een roerig jaar achter de rug met een groot aan-
tal gestopte leden na de concertreis in 2010 en 
het zoeken én vinden van een nieuwe dirigent 
in de naam van Bastiaan Uijl. Die periode is 
nu voorbij en het is goed te zien dat het aantal 
muzikanten bij JE weer aan het aantrekken is 
zodat er rustig gebouwd kan worden aan een 
vernieuwd orkest.
Een belangrijk punt van aandacht is het aflopen 
van het huurcontract wat wij met het bestuur 
van ‘t Koggeschip hebben. Deze overeenkomst 
loopt op 31 december af. We zijn momenteel 
bezig met het verlengen van dit contract en het 
is nog onduidelijk hoe dit zal uitpakken. Nieuw 
is in ieder geval dat we vanaf heden het eigen 
beheer over de school hebben. Dat betekent dat 
we zelf kunnen openen en sluiten, maar dat we 
ook een verantwoordelijkheid nemen.

2. Jaarverslag
Er zijn geen opmerkingen over het Jaarverslag 
dat in de vorige Blaasbas heeft gestaan

3. Financieel Jaarverslag
Arthur presenteert het jaarverslag. We hebben 
een lastig jaar achter de rug met een verlaging 

van de subsidie van DWI Amsterdam en min-
der leden, dus contributie. Toch hebben we een 
kleine plus weten te draaien. Die komt vooral 
omdat een aantal leden een betaalachterstand 
hadden die is weggewerkt en omdat we veel in-
komsten hebben gehad uit concerten. Zo waren 
de twee dodenherdenkingen en de drankver-
koop na afloop van het Paasconcert financieel 
erg attractief. De plus wordt ook veroorzaakt 
omdat er al betalingen binnenkomen voor het 
Jubileum en studieweekeinde terwijl deze kos-
ten voor deze posten pas grotendeels volgend 
boekhoudjaar gemaakt worden. Een belangrijk 
punt van zorg is het wegvallen van de huursub-
sidie van 5.000 euro van het stadsdeel. Daar-
door stijgt de huur van het Koggeschip van 
5.000 naar 10.000 euro. 

Els Bult: Kan stadsdeel Nieuw-West niet deze 
subsidie overnemen?
Hans: Nee, want deze subsidie kwam uit het 
budget voor de Vogelaarwijken. Die stoppen.

Freek: Hoe kan het dat je 300 euro rente in-
boekt en geen rente krijgt?
Arthur: Dat komt omdat Robeco een heel for-
mele organisatie is. Ze willen dat we allerlei 
KvK-formulieren opsturen. Dat doen we na de 
bestuurswissel en pas dan kunnen we bij onze 
rekeninggegevens.

Er zijn geen verdere vragen. Voor een uitge-
breidere toelichting op het financieel jaarver-
slag, zie Van de penningmeester in de online 
versie van deze Blaasbas.

4. Verslag kascontrole
Dennis Wagner en Mirjam Wolff vormden de 
kascontrolecommissie. Door omstandigheden 
kon Mirjam er niet bij zijn. Zij werd vervan-

Notulen Algemene Ledenvergadering 
ALV 2011, 13 september 2011, ‘t Koggeschip

gen door reservelid Ferdi van Eeten. Dennis: 
Arthur heeft keurig werk geleverd. Het zag er 
netjes uit en alles kon goed uitgelegd worden. 
We verlenen Arthur daarom decharge.

5. Nieuwe kascontrolecommissie
Dennis Wagner neemt nog een jaar zitting. Hij 
wordt bijgestaan door Freek Ruesink. Reserve 
is Eline Tolsma.

6. Stand van Zaken Klein Excelsior
Caroline: het is een treurig verhaal dat al een 
tijdje speelt. We hebben momenteel maar drie 
KE-leden: een blokfluit, een altsaxofoon en 
een klarinet. Dit is een absoluut dieptepunt. Er 
is ook weinig aanwas meer. Daarbij moet ge-
zegd worden dat de kwaliteit van de lessen nog 
steeds op orde is. Afgelopen jaar is er toch weer 
een aantal KE-ers geslaagd voor hun A-examen 
en met mooie cijfers. Vooral over de theorieles-
sen krijgen we regelmatig complimenten.
We hebben echter wel probleem dat we voor 
niet ieder instrument een geschikte leraar kun-
nen aanbieden. JE is zelf momenteel erg jong. 
Bastiaan, die opleidingsverantwoordelijke is, is 
zich bewust van de problemen en heeft een op-
leidingsplan aangedragen. Hierin staat dat hij 
het niveau van de JE’ers omhoog wil krijgen 
door ze op les te sturen. Ook wil hij kijken of 
we met externe leraren (bijvoorbeeld conserva-
toriumstudenten) kunnen gaan samenwerken. 
Dit plan ligt nu bij het bestuur en wordt bespro-
ken. 
Ondanks haar smalle formaat hebben we toch 
besloten dat KE tijdens het Jubileum in de 
foyer optreedt. Dit worden, net als bij het do-
nateursconcert, individuele stukjes van de leer-
lingen. Of het solistenfestival door moet gaan 
weten we nog niet. 
Contance: tijdens de Sloterproms doet een 

leerlingenorkest van Groep 6 mee. Kunnen we 
daar niets mee doen?
Hans/Florian: Klopt, er is zoiets in Osdorp, en 
ze gaan wellicht in ‘t Koggeschip spelen. We 
houden dat soort initiatieven natuurlijk in de 
gaten. Het kan een mooie opening zijn. We wil-
len daarnaast meer met basisscholen en school-
orkesten gaan samenwerken.

7. Stand van Zaken Jong Excelsior
Wolf: het was een druk jaar. Het begin was 
lastig, met een nieuw orkest en een scheidende 
dirigent. Maar het kerstconcert was toch een 
waardig afscheid voor Ronald. Tijdens de au-
dities werd voor orkest zowel als bestuur vrij 
snel duidelijk dat we voor Bastiaan zouden 
kiezen. De klik was er gelijk. Bastiaans eerste 
half jaar was zeer druk met binnen drie weken 
na zijn aanstelling al het donateursconcert en 
daarna de Dodenherdenking bij de Westerkerk, 
een buitenconcert en als uitsmijter nog twee 
voorstellingen van de musical The Wiz in het 
Muziekgebouw aan ’t IJ. Dat laatste was enorm 
groot geworden, met integrale muzikale bege-
leiding van JE, maar bovenal heel leuk.
Komend jaar wordt iets rustiger met de Sloter-
proms, het Jubileum en het Donateursconcert. 
Ook willen we in januari een Muziekscholen-
dag organiseren waarin alle jeugd in de regio 
die een blaasinstrument bespeelt mag komen 
om samen muziek te maken. Ook willen we 
kijken of we masterclasses kunnen verzorgen. 
We zijn nog aan het nadenken of we dit samen 
met de Muziekschool Amsterdam organiseren 
of niet. Zodoende hopen we nieuwe leden aan 
te trekken. Aan de vorige muziekscholendag 
hebben we toch twee fluiten over gehouden.
We hebben ook weer vijf nieuwe leden: vier 
klarinetten en een hobo. En wellicht ook een 
nieuwe saxofoniste. De groei zit er dus weer 
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in. Mond-op-mond reclame helpt echt, dus blijf 
dit doen! Het probleem zit echt in het zwaar 
koper. Een bas is noodzakelijk voor zo’n jong 
orkest. Dus als jullie iemand kennen… Hij/zij 
mag ook best wat ouder dan 25 zijn!
Absentie is een groot probleem. Niet alleen tij-
dens repetities, maar ook (vlak) voor concer-
ten. En niet per telefoon maar per sms. Daarom 
zijn we als bestuur de discussie met het orkest 
aangegaan. We willen ze laten zien wat het in-
houdt om het orkest draaiende te houden zo-
dat hun mentaliteit wat verbeterd. Kort gezegd 
hebben we ze de laatst jaren ietwat verwend. 
Daarom hebben we nu een corvee-lijst opge-
steld waarmee de JE’ers in ploegendiensten 
helpen met het klaarzetten en opruimen van de 
stoelen en het slagwerk, het inschenken van de 
koffie en afwassen. Daarnaast kan alleen nog 
maar persoonlijk worden afgezegd, dus niet via 
sms, en verwachten we dat er zelf een invaller 
wordt geregeld. 

8. Stand van Zaken Groot Excelsior
Caroline: een leuk muzikaal jaar. Het dona-
teursconcert en Paasconcert (met ensemble van 
Jacco) waren leuk, maar er had wel wat meer 
publiek mogen zitten. Dat is toch leuker om 
voor te spelen en levert ook nog wat op. Tij-
dens het concert in het Amsterdams Museum 
had ook GE wel wat veel last-minute-afzeg-
gers. Net als bij JE moeten we ervoor waken 
dat de mentaliteit in het orkest op orde blijft. 
We zijn nu druk bezig met het Jubileum. Daar 
gaan we ook samen met JE spelen. De GEB en 
de JEB zijn al druk bezig om het studieweek-
einde vorm te geven, en het wordt heel erg 
leuk. Maar vooral als we er ook allemaal zijn. 
En hier past wel excuses van het bestuur omdat 
we een boekingsfout hebben gemaakt waar-
door het studieweekeinde nu op 30 september, 

1 en 2 oktober is. Gelukkig kan bijna iedereen.
De acties rond het Jubileum lopen nog niet erg 
hard. We hebben meer sponsors nodig voor de 
sponsorloop en de loterij. 
Het kerstconcert gaan we samen met het Arti-
koor verzorgen. We spelen daar onder andere 
delen uit de Missa Catharina. Voor dit concert 
willen we meer met PR gaan doen. Jelle en 
Florian zijn met de koster in conclaaf hoe we 
gebruik kunnen maken van de vele toeristen in 
de buurt. We gaan daarvoor kijken of we het 
concert kunnen promoten bij hotels in de om-
geving van de Westerkerk. Hier is de hulp van 
GE’ers en de GEB van harte welkom.
Verder zijn we erg blij dat we in mei of juni in 
de Beurs van Berlage mogen spelen. Dat be-
looft een mooi concert te worden.
We hebben besloten dat sjaaltjes van de dames 
wat uit de tijd zijn. William Masseur heeft rode 
corsages voor in het haar van de dames. Die 
kunnen jullie voor 3 euro bij hem halen.
Caroline neemt tot het Jubileum GE onder haar 
hoede. Daarna is Olga weer terug en neemt zij 
het over. Rinske gaat de GEB weer wat meer 
leven in blazen, maar heeft daar wel hulp bij 
nodig.

Maarten vd Meij: is Jarmo (hoorn) gestopt?
Caroline: nee, hij heeft veel stages, dus kan nu 
niet komen.

9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Wolf, Arthur, Michel en Hans. 
Wolf en Arthur stellen zich opnieuw beschik-
baar. Zij worden herkozen. Michel en Hans 
stoppen. Michel is precies tien jaar (!) be-
stuurslid geweest. Applaus! Hij krijgt daarvoor 
een presentje overhandigd. Hans stopt ook. Hij 
heeft het met veel plezier gedaan, maar vindt 
het nu de tijd om het stokje over te dragen. Hij, 

en het hele bestuur, is erg blij dat Caroline hem 
wilt opvolgen. Tot het Jubileum blijft Hans be-
trokken bij het bestuur om daar echt definitief 
afscheid te nemen. Applaus.
Caroline wordt verkozen tot nieuwe voorzit-
ster! Applaus. Caroline: Ik was eerst verbaasd 
over de vraag, maar het hele bestuur was er erg 
van overtuigd. Ik ben blij met dat vertrouwen 
maar zeg er meteen bij dat ik het niet alleen 
kan. Ik heb de hulp van iedereen nodig. Niet 
enkel van het bestuur, maar van ieder lid. Ik 
heb Excelsior-bloed en daarom doe ik het.

10. Rondvraag
Karel: hoe vullen jullie het bestuur verder aan? 
Je zit nu met een even aantal.
Caroline: Olga komt natuurlijk terug, en Rins-

ke gaat de GEB weer tot leven brengen. 

Marinus: is het bewust gekozen dat tijdens het 
donateursconcert alleen maar voor harmonie 
bewerkte stukken staan?
Caroline: Nee, volgens mij niet. We zullen het 
met de muziekcommissie en Ronald opnemen.

Amarens: Als de Blaabas duurder wordt om te 
verzenden, kunnen we hem dan niet gaan mai-
len?
Caroline: Dat is wel een goed idee. Dat gaan 
we uitwerken en uitvoeren. Overigens staat de 
Blaasbas altijd al online.

JELLE ADAMSE
secretaris

Michel neemt na tien jaar afscheid als bestuurslid en krijgt van Wolf een aansteker met inscriptie.
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Go Weeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeest! 
Sloterproms, zaterdag 17 september 2011, De Meervaart

Na een lange, vermoeiende zaterdagmiddag/
avond konden we ons weer klaar maken voor 
de tweede uitvoering van de Sloterproms. Het 
bleef lang leeg in de kleedkamer van Jong 
Excelsior en Groot Excelsior op deze regen-
achtige zondagmiddag, want de topper tegen 
PSV mocht natuurlijk niet gemist worden...

door SARWIN ABAWI

Nadat iedereen verzameld en aangekleed 
was, op de naar sokken zoekende JE’er na, 
speelden we nog even in. Intussen gewend 
aan het ‘super strakke’ schema van de Sloter-
proms – wat dus inhield dat we iets later wer-
den opgehaald dan afgesproken – mocht JE 
in het donker klaar gaan zitten voor de laatste 
uitvoering achter het grote doek. 
In de tussentijd genoot het publiek van de 
swingende Balkanmuziek van Roman Ju-
nior en het Roman Ensemble. Na dit optre-
den draaide een Turkse dj nog een paar korte 
tracks, want het podium moest leeg zijn. Flo-
rian, die ook in het Roman Ensemble speelt, 
moest bij JE aanschuiven. 
Daarna was het de beurt aan JE dat alleen The 
Wiz speelde. Lisette, die nog niet zo lang bij 
JE op de hobo speelt, speelde net als gisteren 

Het geduld van de orkestleden wordt zwaar 
op de proef gesteld als Jong en Groot Excel-
sior meedoen aan de Sloterproms. Wachten 
is het woord van de dag. Maar uiteindelijk 
wordt het geduld beloond: met Go West van 
de Pet Shop Boys in je hoofd naar huis!

door ANNE BRUINS

Op zaterdag 17 september om 13.00 uur 
moesten we in de Meervaart zijn om te repe-
teren voor de uitvoeringen op zaterdagavond 
en zondagmiddag. De repetitie op vrijdag-
avond hoefden we niet te komen, omdat we 
de week ervoor al de hele middag alle deel-
nemende muziekgroepen hadden gehoord en 
zelf ook hadden gespeeld. Doordat er die dag 
veel leden van zowel JE als GE afwezig wa-
ren, was dat niet zo’n succes.
Het grote wachten tot we aan de beurt waren 
om te oefenen in het geruisloos plaatsnemen 
en het spelen van één stuk begon. We brach-
ten de tijd door met kletsen, lezen, puzzelen, 
het instrument warm spelen, eten van appels, 
mueslirepen, mini-candybars en drinken van 
water en  frisdrank. 
JE was het eerst aan de beurt. Bastiaan liet ze 
een toonladder blazen en daarmee variëren. 
Afstemmen en dan naar beneden. The Wiz 
klonk al beter dan de vorige week. Hoboïste 
Lisette Honhoff, die pas twee weken met JE 
meespeelt, heeft flink geoefend op haar solo. 
(Stefan moest verstek laten gaan vanwege 
verwijderde verstandkiezen.) Dapper van 
haar om meteen te soleren. Ook de Festive 
Overture werd door GE met volledig orkest 
gespeeld. We kregen extra gelegenheid om 
het slot te repeteren, omdat regisseur Christi-
aan niet tevreden was over het ‘applaus ha-
len’. Dat betekende dat alle deelnemers opge-
noemd werden en ze snel op hun plaats op het 

podium moesten komen. Toen nog de repe-
titie van het gezamenlijke slotstuk Go West. 
De pianist moest meteen na de aankondiging 
beginnen en ook dat moest geoefend worden.
In de ons toebedeelde zaal wachtten we daar-
na onze beurt af om naar het buffet te gaan. 
Je kon kiezen uit Indisch eten of Hollandse 
stamppot. Een drankje erbij was gratis.
En toen begon  het wachten weer tot we aan 
de beurt waren voor de echte uitvoering. 
Karel vertelde een groepje JE’ers over de 
geschiedenis van JE. Ze waren erg geïnteres-
seerd en stelden ook vragen. Of er niet meer 
over verteld kon worden. Leuk idee om een 
les te geven en daarna met een quiz te kij-
ken wat ze ervan hebben opgestoken. In ieder 
geval kunnen ze tijdens het jubileum kijken 
naar de foto’s die uit het archief zijn gehaald.  
In de zaal luisteren was er niet meer bij. Toch 
lukte het een aantal de verrichtingen van JE 
te zien en te horen. Het ging goed, zeiden zij. 
GE was het laatste aan de beurt. Wachtend 
naast het podium konden we zachtjes mee-
zingen met de zanger van de liederen Geef 
mij maar  Amsterdam en Aan de Amsterdam-
se grachten. Onze bijdrage lukte goed. Bij het 
applaus halen konden we lekker blijven zit-
ten en de JE’ers namen tussen ons in plaats. 
Het gezamenlijke stuk werd aangekondigd en 
toen bleef het stil: De pianist was zijn mu-
ziek vergeten. Christiaan zal zich hebben op-
gevreten, had hij het nog zo geoefend… Na 
de pianist zette steeds een volgende groep in, 
zodat het aantal spelers steeds groter werd. 
Tot slot werden de belangrijkste organisato-
ren in de bloemen gezet.
Bij het verlaten van de Meervaart bleken 
twee klarinettisten Turkse muziek te spelen, 
wat uitnodigde tot een dans van de dames van 
het Turks muziekkoor. Zag er gezellig uit. Ik 
had het wel gehad en ging gauw naar huis, de 
klanken van Go West nog in mijn oren. 

de moeilijke solo. Echt knap! En ook Lianne, 
onze nieuwe (sopraan-) saxofonist speelde 
voor het eerst mee (en zag de stukken voor 
het eerst) op haar altsaxofoon en dat klonk 
ook erg goed. Na het optreden mocht JE van 
het podium af, maar moest nog even wachten 
voor de toegift. 
GE mocht last but not least voor het laatste 
optreden van de middag zorgen. Zij speelden 
Festive Overture van Shostakovich. Jammer 
genoeg hebben we GE alleen van backstage 
mogen meemaken, maar dat klonk ook al erg 
goed. 
Als sluitstuk van de Sloterproms 2011 werd 
het tutti-stuk gespeeld waaraan alle ensem-
bles, in totaal zo’n 250 musici, deelnamen. 
Met een heel erg enthousiast zwaaiende diri-
gent speelden we “‘t is stil aan de overkant”, 
maar dan op de tekst Go West.
Na afloop kon het publiek, onder het genot 
van een drankje, nogmaals genieten van de 
vrolijke Balkanmuziek van Roman in de foy-
er. Ik vond, en ik denk meer mensen met mij, 
dat we ondanks het lange wachten twee goe-
de concerten hebben neergezet en dat het een 
geslaagde Sloterproms was. Op naar Proms 
2012?!  

Het is stil aan de overkant
Sloterproms, zondag 17 september 2011, De Meervaart
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Na een dag van repetities, waarin veel op zijn 
plek of recht werd gezet, vond er rond vijf uur 
een sponsorloop plaats om de vrijwel lege ver-
enigingskas (doneert u vooral!) enigszins te 
spekken. De gebruikelijke fanatieke hardlopers 
(o.a. Ronald, Hannes, Jopie) deden hun sport-
schoenen aan, zweetbandjes om en earplugs in. 
Er zijn dan ook wederom enkele (persoonlijke 
en wereld) records gebroken. Ook enkele oude-
re leden die in de Omroep-Max-categorie val-
len, deden fanatiek mee. Er vond tussen mijzelf 
en neef Dennis Wagner enige miscommunica-
tie plaats toen hij dacht dat ik het warm had en 
toen maar een volle bak met water gebruikte 
om een plaatselijke regenbui te creëren.  
Na de MEGA-repetitie van s’avonds waarbij 
onder andere het James Bond nummer The 
World is not Enough met zangeres werd geoe-
fend, begon de oud-Hollandse avond. Klom-
pen, petjes, kielen en Delfs blauw kwamen 
tevoorschijn. Nadat enkele ervaren muzikanten 
Sinterklaasje kom maar binnen met je knecht 
hadden ingezet kwamen daar warempel Sin-
terklaas en Pietermans binnen. De pepernoten 
mogen dan weer in de winkels liggen, het blijft 
een verrassing als de goedheiligman zo vroeg 
uit Spanje arriveert. Dhr. Boon mocht als eer-
ste op schoot om een ‘anneke-dote’ te vertel-
len. Ook op schoot mochten Valerie en Lisa 
(Lisa, probeer eens acht maten trompet te spe-
len zonder te lachen. hihi) en de gezusters Mier 
(ook niet te verstaan door het gegiechel). De 
dirigenten mochten ieder tien leden kiezen om 
deze in verschillende patronen te ‘dirigeren’ 
zonder iets te zeggen. De laatste die voor een 
formaliteit op schoot moesten waren een oude 
voorzitter (Dhr. Boon) en de nieuwe voorzitter 
(Mw. Stubbe). Er werd ook nog gerefereerd aan 

de afwezigheid van Paul Stubbé, die vanwege 
omstandigheden helaas niet langs kon komen 
het weekeinde (slappe excuusjes). 
Toen Sinterklaas weer was vertrokken (dag 
Sinterklaasje!) was het tijd voor oer-Hollandse 
spelletjes als Peijnenburg happen (had je über-
haupt wel gegeten ‘s avonds, Eline?), spijker-
poepen en stoelendansen. Het leverde weer en-
kele vreemde taferelen op, waarvan enkele zijn 
vastgelegd op de gevoelige plaat. 
Daarna vermaakte ik me samen met Jelle en 
Jay opperbest met het bedenken van biergezeg-
des. To bier or not to bier? Achter de bomen 
het bier zien. Geen oud bier uit de sloot halen. 
Een dag geen bier is een dag niet geleefd. De 
hond in het bier vinden. Het bier is groener aan 
de overkant en Achter de wolken is bier. Het 
was voor ons heel erg grappig. Maar misschien 
kwam het door het bier. We gingen allen uitge-
rust, nog lang niet moe en om een bescheiden 
tijd naar bed. Klaar voor de zondag! 

Michael, zou jij wat willen schrijven in De Blaas-
bas? Oh, en als je zaterdag doet, kan je de 
vrijdag dan ook niet even meepakken? Maak 
je het zondagavond nadat je bent teruggeko-
men even af? Ja hoor, dat doe ik wel eventjes 
na een weekeinde vol met repetities, waarin 
weinig geslapen is, en er enige biertjes naar 
binnen zijn gegaan. Geen probleem, Paul en 
Florian. Gelukkig heb ik de deadline nog iets 
kunnen verschuiven. 

door MICHAEL BEHRENS

Vrijdag
Het studieweekeinde in de StayOkay te Bak-
kum begon al op vrijdag 30 september. Na een 
bed geclaimed te hebben (slaap ik met Florian 
en Jelle op de kamer? Moet dat?!) vond al vrij 
snel de eerste MEGA-repetitie (= GE + JE) 
plaats. Dit hield onder andere in dat maar liefst 
negen altsaxen hun prachtige klanken lieten 

horen. De saxen zijn altijd zuiver, op tijd en 
muzikaal, maar het was voor dirigenten Ronald 
en Bastiaan geen kleine opgave om de rest van 
het orkest aan te sturen en in toom te houden. 
Na de repetitie en het eten (prima te hachelen), 
was het tijd voor de door de JEB georgani-
seerde quiz. Hierbij werd een oude klassieker 
opgerakeld: het verkleden als bruidspaar. Doet 
het altijd goed. Vooral Erik Sikking en Jopie 
Buijs zagen er beeldig uit met hun geliefden 
en uitgedost in bruidskleding. Het roept bij mij 
herinneringen op van Alfons en Reinier Klaas-
se Bos, die enkele jaren terug ook tijdens een 
studieweekeinde trouwden (toch echt verboden 
in Nederland, zie art. 41 BW). Na de quiz ging 
het licht volgens de planning om 01.00 uur uit. 
Bij een extreem kleine minderheid althans. 
Bier (Bavaria?!?), wijn en Bacardi vloeiden 
nog rijkelijk bij degenen die de leeftijd van 16 
jaren (al lang) gepasseerd waren. 

Zaterdag 
Na s’ochtends superfit te zijn opgestaan viel 
me op dat sommigen wel erg lang binnenshuis 
hun zonnebril op hielden en anderen er lang 
niet zo fit als ikzelf uitzagen. Ik noem geen na-
men. Na het te vroege ontbijt was het tijd voor 
de eerste repetitie van de dag. Het weer was het 
gehele weekeinde prachtig en JE mocht eerst 
buiten onder een grote boom repeteren terwijl 
GE binnen zat. s’ Middags was het de beurt aan 
GE. Beide buitenrepetities was ik er niet bij, 
maar ik begreep dat bij de GE repetitie vooral 
het mooi georkestreerde stuk Silence and I dat 
samen met zangeres Ellen Vos werd gespeeld, 
op applaus kon rekenen van menig voorbijgan-
ger. Het weer was perfect voor deze buitenre-
petities.    

Michael haalt oud bier uit de sloot 
Studieweekeinde: 30 september/1 oktober 2011, Bakkum
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Zuigen, zoenen en vervolgens pufles 
Studieweekeinde: zondag 2 oktober 2011, Bakkum

Jubileumconcert

Zondag 6 november
Aanvang 14.15 uur, zaal open 13.45 uur

Jong Excelsior o.l.v. Bastiaan Uijl
Groot Excelsior o.l.v. Ronald Slager
Reünistenorkest o.l.v. Jos v.d. Sijde

Conservatorium van Amsterdam
Bernard Haitinkzaal

Kaarten: €12,50

Kaartverkoop: zie www.jongexcelsior.nl

GE30
JE85

De laatste loodjes wegen het zwaarst. Zo ook 
tijdens het studieweekinde. Maar wat wil je, na 
een nacht met bijzondere spelletjes... 

door MARISKA VELDT - HOONHOUT

We beginnen met de heel vroege zondagmor-
gen. Natuurlijk sliepen de meesten van ons nog 
niet. Een groepje leden was een spel aan het 
doen. Geen idee hoe het heet, maar bij dezen 
noemen we het maar dekseltje zuigen. 
Hierbij neem je een deksel van de pringles-
chips die je aan je mond vast moest zuigen en 
dan door moet geven aan de persoon naast je. 
Tja, en als je dan niet zo ervaren bent dan kan 
het gebeuren dat je per ongeluk iemand aan het 
zoenen bent. Ik noem verder maar geen namen 
maar weet wel dat we ontzettend gelachen heb-
ben en iedereen zich met de nodige drank en 
lekkernijen prima heeft vermaakt.
Een paar uur later op deze zeer vroege zondag-
morgen stond er een heerlijk ontbijtje voor ons 
klaar. Al was het voor velen van ons nog wel 
erg vroeg en duurde het dan ook even voordat 
de ontbijtzaal volstroomde. 
Wel was het eerste tafeltje bezet door een aan-
tal dames, waarvan er twee – ik noem verder 
geen namen, maar iedereen kent ze wel –  zich 
wel heel erg verbaasden over het kleine tasje 
van hun kamergenoot, waar toch ook iedere 
dag een schone set kleding uit kwam. Hoe kan 
het dan toch dat zij zelf een vrij grote koffer 
mee hadden?
Nadat iedereen toch een ontbijtje genuttigd 
had, moesten de tassen ingepakt worden. Deze 
hoefde echter nog niet naar de auto’s maar daar 
waren de drie dames niet van op de hoogte, 
dus ik zag twee reuze koffers en een sporttas 

tot twee keer toe langsgaan op de gang. Het is 
maar goed dat Ju en E de leden niet hoeven te 
informeren over wat ze mee moeten nemen, 
anders moeten we met een volgende concert-
reis een extra bus bestellen voor de bagage.
Uiteindelijk zat iedereen weer om half 10 in de 
gymzaal voor een mega repetitie, waar Basti-
aan begon met ochtendgymnastiek. Al is dat 
met de wat oudere leden niet altijd zo’n goed 
idee, want als ze eenmaal voorover gebogen 
zijn, komen ze niet zo makkelijk meer over-
eind. Maar na ook wat pufles te hebben gehad 
ging de repetitie redelijk voorspoedig. 
Na de pauze was het de beurt aan Ronald die 
begon met toonladders en zangles. Ja je leert 
nog wat op zo’n studieweekeinde. 
Vervolgens stond er weer een lekkere lunch 
voor ons klaar met heerlijke soep en kroketten. 
Na de lunch heeft iedereen nog even van het 
heerlijke oktoberzonnetje genoten, om vervol-
gens nog even te gaan reperteren. 
Het laatste deel was voor een hoop mensen 
denk ik wel erg zwaar. Karel moesten we af en 
toe even aanspreken, want zijn oogleden wer-
den wel erg zwaar, maar petje af voor hem dat 
hij het hele weekeinde aanwezig is geweest. 
Nadat we de laatste puntjes op de i hadden ge-
zet was het einde van het studieweekend toch 
echt in zicht. Buiten zijn er van alle secties, JE, 
GE en Mega Excelsior nog wat leuke foto’s 
gemaakt die voor het Jubileum gebruikt gaan 
worden. De heren hebben het slagwerk en de 
stoelen opgeruimd en de dames de gymzaal 
nog even netjes opgeruimd, waarna iedereen 
naar huis toe kon. 
Al met al was het weer een zeer geslaagd stu-
dieweekeinde. Met dank aan alle mensen die 
hier een bijdrage in hebben geleverd.  
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Zaterdag 22 oktober, 13.45 uur
Reünistenorkest: repetitie
inloop vanaf 13.00 uur
in ‘t Koggeschip

Zaterdag 5 november, 13.45 uur
Reünistenorkest: repetitie
inloop vanaf 13.00 uur
in ‘t Koggeschip

Zaterdag 5 november, 17.00 uur
Allen: Jubileumfeest/reünie
in ‘t Koggeschip

Zaterdag 5 november, 19.15 uur
JE/GE: gezamenlijke repetitie
in ‘t Koggeschip

Zondag 6 november, 14.15 uur
Allen: Jubileumconcert
in Conservatorium van Amsterdam, 
(Bernard Haitinkzaal)

Vrijdag 18 november
Allen: deadline De Blaasbas

Zondag 18 december
GE: kerstconcert
in de Westerkerk

Zondag 18 maart 2012
Allen: Donateursconcert
in de Pelgrimskerk, Badhoevedorp

Wijzigingen voorbehouden
Actuele informatie:

www.jongexcelsior.nl

Agenda

Stukkie geschreven?
blaasbas@jongexcelsior.nl

volgende deadline: 
vrijdag 18 november

OKTOBER 
   6 Eline Wiebes JE 
    Patrick van Hardevelt GE 
11 Lisa Solavera JE 
12 Ritha van Eck GE 
16 Daniëlle de Tree JE 
19 Zoeia Muts GE 
23 Charlotte van Nifterick JE 
30 Hans Pruszner GE 
   
   
NOVEMBER 
   3 Minne Dekker JE 
 18   Anne Bruins GE 
    Fred van Hardevelt GE 
19 Karel Boon GE 
26 Arthur Masseur GE/B  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
  
    
    
    
    
    
    
    
    
    

DECEMBER  
 19 Lambert Buijs GE  
20 Hanna Kruijsse JE  
 Hans Ruesink B  
23 Dennis Wagner GE  
    
    
    
    
    
    
JANUARI  
   1 Anne Klaase Bos GE  
   4 Jopie Buijs GE  
   7 Dirk Westenberg GE  
13 Sonia Perdeck JE  
17 Tijmen Slomp JE  
25 Marie-Louise Mos GE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
     

Verjaardagen

Volg Jong en Groot Excelsior 
ook via Facebook!

facebook.com/jongexcelsior

http://www.jongexcelsior.nl
mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
p/a Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam


