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27 JUNI: DINNERSHOW
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Een nieuwe Blaasbas met veel nieuws:

Nieuwe voorzitter;
Nieuwe baby;

Nieuwe orkestleden;
Nieuwe concertverslagen;

Nieuwe acties;
Nieuwe plannen;

Nieuwe concerten. 

Maar ook de vertrouwde rubrieken ‘Wist je dat?’, De Solis-
tenfoyer met deze keer in de hoofdrol GE trompettist Rob 
Faltin, en de veelgelezen Wel en Wee’s over KE, JE en GE. 

Kruip met mij op de bank, op papier of in kleur op je 
tablet en leef mee met onze prachtige vereniging.

Wij wensen u namens al onze correspondenten veel 
leesplezier!

Kruip met mij
 op debank

&
Trudy Admiraal

Iris van Nifterick

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: René Meulenberg
Repetitie: zaterdag van 19.15 tot 22.00 uur
Afmelden: Dirk Westenberg 
06 51 29 13 59
je@jongexcelsior.nl 

Opleidingsinstituut Klein Excelsior-
Coördinator: Florian Hoven
Lessen: zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur
Afmelden: Florian Hoven 
06 25 23 34 80 
ke@jongexcelsior.nl

Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Ronald Slager 
Repetitie: dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
Afmelden:Jetske Cnossen
06 28 17 12 80
ge@jongexcelsior.nl

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

Voorzitter
Trudy Admiraal
06 21 88 50 85
voorzitter@jongexcelsior.nl

Secretaris
Jelle Adamse
06 30 93 08 48
secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeester
John & Alida de Tree
Eksterstraat 5
1171 SZ Badhoevedorp
020  659 47 20 of 06 54 66 26 40 
penningmeester@jongexcelsior.nl

Redactie De Blaasbas 
Iris van Nifterick  06 46 06 60 37 
Trudy Admiraal   06 21 88 50 85
blaasbas@jongexcelsior.nl

verenigingsgegevens

Jeugdorkest Jong Excelsior   
Kamer van Koophandel A’dam 
nummer V40531802
Lidmaatschap: €17,50 p.m.
Huur instrument: €9,- p.m.

Muziekvereniging Groot Excelsior   
Kamer van Koophandel A’dam 
nummer V40535458
Lidmaatschap: €20,- p.m.
Huur instrument: €9,- p.m.

Overig
Donatie min.: €20,- p.j.
NL78 INGB 0003 7797 73
t.n.v. Jeugdorkest Jong
Excelsior A’dam
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Even voorstellen, nieuwe leden 
Marlies Sikken

Brief van Trudy Boon 
Trudy Boon

Nietjes, plakband, A4’tjes en mappen 
Erik Sikking

 
Wist je dat... 

Weetjes

De Solistenfoyer: Rob Faltin 
Trudy Admiraal 

Excelsior Baby’s 
Marye over Loek

Verjaardagen

Agenda 

 

Inhoud

Afwisselende programma’s 
voor de donateurs 
Patrick van Hardevelt 

 
Donateursconcert 2015 

Daniëlle de Tree

JE behaalt goud 
Sarwin Abawi

 
Groot Excelsior blaast in de Beurs

 Trudy Boon

Dodenherdenkingsconcert: 
volgend jaar anders? 

Rob Faltin

Bijzonder 5 mei benefietconcert door JE 
Arjeh Vos

 

Verslagen 

VAN HET BESTUUR VERDERVan de nieuwe voorzitter
Trudy Admiraal 

Wel en Wee GE 
Jetske Cnossen 

Wel en Wee JE 
Dirk Westenberg

 
Wel en Wee KE 

Florian Hoven  
 

Van het penningenduo 
John & Alida de Tree

Uitnodiging ALV 2015 
Bestuur
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19 dagen nadat ik op 31 maart door 
onze leden werd gekozen als voorzitter 
van Jong- en Groot Excelsior speelde 
GE in de Beurs van Berlage. In de pau-
ze werd ik in de foyer aangeschoten 
door een van mijn voorgangers, Paul 
Stubbé: ‘Hoe is de eerste maand je be-
vallen, voorzitter?’ Ik corrigeerde hem 
niet; die 19 dagen leken wel 19 weken. 
Als deze Blaasbas uitkomt, ben ik 19 
maanden voorzitter, pardon: nog geen 
twee maanden. Ik heb er een baan bij.

In mijn inauguratie-speech op de bok 
bij Groot Excelsior vertelde ik de aan-
wezige leden mijn twee speerpunten 
voor de komende tijd: meer geld en 
meer jeugdleden. Ze keken blij en ver-
wachtingsvol naar hun nieuwe voorzit-
ter. Vervolgens zei ik streng, en op deze 
plaats ook tegen ouders, oud-leden en 
donateurs: als iemand uit het bestuur 

een beroep op je doet voor een klusje, 
kijk dan blij en zeg ja! Sommige leden 
schuifelden wat onrustig op hun stoel, 
maar de meesten keken nog steeds blij. 

De eerste klus waarvoor we mensen 
nodig hebben, is het kopiëren van 
bladmuziek. Kies een maatje, duik het 
hok in, en breng een paar gezellige en 
nuttige uurtjes door achter de kopieer-
machines in ’t Koggeschip! Ook willen 
we beginnen met het inscannen van 
bladmuziek, dat kun je ook thuis doen. 
Aanmelden bij Jetske Cnossen (en als 
ze je vraagt: kijk blij!).

Ik heb nu van nabij mogen ervaren hoe 
het is om een grote vereniging met twee 
orkesten te besturen. Er moet elke dag 
wel iets gebeuren. Bestuursleden ver-
zetten bergen werk met de organisatie 
van de concertreis van JE, het GE-week-

Van de nieuwe voorzitter
einde in Renesse, crowdfunding, acties, 
begrotingen, en nu al het kerstconcert 
2015 en het jubileum in november 2016: 
als we nu al geen zaal reserveren of solis-
ten vragen, zijn we straks te laat. En hoe 
gaan we alles betalen? Komen we op 
mijn eerste speerpunt.

Met de inkomsten uit contributies en sub-
sidie kunnen we maar net de schoolhuur 
en de dirigenten betalen. Van de dona-
ties doen we de ‘extraatjes’: bladmuziek 
kopen en soms het bloemetje voor een 
solist. En dan moet er niks geks gebeu-
ren. Het zou mooi zijn om structureel meer 
inkomsten te verwerven, bijvoorbeeld via 
adverteerders in de Blaasbas, af en toe 
een betaald concert en geld van fondsen. 
We zijn in gesprek met een professioneel 

fondsenwer-
ver die voor 
ons een plan “Als we je 

vragen voor 
een klusje, zeg 
dan blij JA!”

van aanpak 
kan maken. 
Ook John, 
onze penning-
meester, heeft 
al veel voor-
b e r e i d e n d 

werk verricht. Voor 
de uitvoering doe ik 
een beroep op u! Het 
bestuur wil een team 
samenstellen van 
mensen die het geld 
daadwerkelijk gaan 
binnen halen. Ik heb 
al wat GE-leden ge-
vraagd, zij bleven blij 
kijken, hoera! Heeft 
u zin/ervaring met 
geldzaken en sales: 
wij ontvangen u met 
open armen! En als u 
wordt gevraagd: zeg 
heel blij ja! Aanmel-
den bij John de Tree.
Mijn tweede speer-
punt is voor JE van 

levensbelang. We hebben meer 
jeugdleden nodig om een echt orkest 
te kunnen blijven vormen. JE klinkt op 
dit moment onmiskenbaar als JE: echt 
prachtig! Maar als je met velen bent, 
klinkt het nóg mooier en voller en ben 
je minder kwetsbaar. Na de concert-
reis zullen wat oudere leden het jeug-
dorkest verlaten. Dat is een natuurlijk 
proces, we zijn niet anders gewend. 
Maar hun stoelen moeten ingenomen 
worden door nieuwe blazers, dat is 
wel zo gezellig.

Ook op dit punt zijn we bezig met een 
plan van aanpak. Heeft u tips en idee-
en, en nog beter: warme contacten, 
laat het dan weten. In de volgende 
Blaasbas ga ik hier verder op in.

Ik hoop u allen te zien tijdens onze 
seizoensafsluiting op zaterdag 27 juni 
in ’t Koggeschip. U kunt daar tegen 
een bescheiden betaling met elkaar 
dineren aan gedekte tafeltjes, er klinkt 
muziek en we houden een tombola-lo-
terij waarvoor de leden zelf de prijzen 
meebrengen. De opbrengst van deze 
gezellige avond (vanaf 17 uur) is be-
doeld voor de concertreis van JE. 

Hiervoor zijn we tevens een crowd-
fundactie gestart. Kijk op www.jon-
gexcelsior.nl klik op de Eiffeltoren en 
doe mee! Deel de actie met uw fami-
lie, vrienden en collega’s via social 
media of e-mail, alleen dan kan de 
crowdfundactie een succes worden. 

En daarna: fijne vakantie!

De kop is er af, bij de volgende Blaas-
bas ben ik ’19 jaar’ voorzitter en dan 
vind ik het vast nog net zo leuk als nu! 
 

Trudy Admiraal, 
Voorzitter

voorzitter@jongexcelsior.nl
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Het is al mei en het jaar schiet alweer 
lekker op. We hebben heerlijke en 
goed bezochte concerten gegeven, 
zoals op 15 maart het donateurs-
concert met de hele vereniging van 
Klein, Jong en Groot Excelsior in de 
Kunstgreep in Oostzaan. Gelukkig 
wist iedereen deze nieuwe locatie 
goed te vinden! Dat is fijn, want op 1 
november geeft Groot Excelsior daar 
alweer een concert: een duo-concert 
samen met de Postharmonie Gruno 
uit Groningen. Wij zijn daar twee jaar 
geleden op bezoek geweest, en nu 
komen zij dus bij ons terug. Dat be-
looft weer een mooi concert van hoog 
niveau te worden!

Wat ook van hoog niveau was, was 
ons concert van afgelopen 19 april 
in de Beurs van Berlage! Daar speel-
den we samen met de Koninklijke 
Biltse Harmonie die voor de pauze 
hun concert gaven. Wij speelden na 
de pauze onder andere de prachti-
ge Rhapsody in Blue van Gershwin, 
met op de vleugel Sergey Smirnov, 
die de hele zaal kippenvel bezorg-
de met zijn prachtige pianospel! Wij 
speelden verder nog het bekende 
Finlandia van Sibelius, Ostinati en 
het swingende Danzòn. Het was een 
fantastische afwisselende muzikale 

middag, met een volle zaal enthou-
siast publiek; daar doen we het voor, 
heerlijk genieten met en voor elkaar!   
Als u nu dacht dat we na deze prach-
tige concerten achterover kunnen 
leunen, dan hebt u het mis. Met onze 
slavendrijver Ronald Slager bereiden 
we ons hard voor op een galaconcert 
voor de jarige muziekvereniging Luc-
tor et Emergo uit Renesse, waar wij 
12,13 en 14 juni een heel weekend 
heen gaan. Natuurlijk om het concert 
te geven, maar uiteraard ook om een 
heel erg gezellig weekend met elkaar 
hebben! 

Eén week daarna kunt u dicht bij huis 
komen genieten van het jaarlijkse bui-
tenconcert op de binnenplaats van 
het Amsterdam Museum, wat ook elk 
jaar weer een feest is. De muzikale 
afsluiting van alweer een fantastisch 
muzikaal jaar. 

En daarna, ja, dàn mogen we een zo-
mer lang achterover leunen, om er in 
augustus weer vol tegenaan te gaan 
en u daarna weer een jaar vol muzi-
kale hoogtepunten te kunnen bieden!  

Jetske Cnossen,
Orkestmanager GE

GE

‘‘Met onze slavendrijver Ronald Slager 
bereiden we ons hard voor op een galaconcert’’

dé 
BLAASBAS  
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Algemene Ledenvergadering 2015
Hierbij nodigt het bestuur van Jong en Groot Excelsior u uit voor de Algeme-
ne Ledenvergadering op dinsdag 22 september in ‘t Koggeschip. Het finan-
ciële overzicht zal een week van tevoren tijdens de repetities van Groot en 
Jong Excelsior op de bestuurstafel liggen. Mocht u niet in de gelegenheid 
zijn dit verslag op te halen, dan kunt u contact opnemen met secretaris Jelle 

Adamse (zie contactgegevens www.jongexcelsior.nl). 

Namens het bestuur, 

Trudy Admiraal
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Programma 22 september 
19:15 - 20:45 uur repetitie Groot Excelsior 

20:45 - 21:00 uur pauze 
21:00 - 22:00 uur Algemene Ledenvergadering 

 
Agenda 

1.Welkom/opening/mededelingen 
2.Het jaarverslag van 2013 / 2014

3.Het financiële verslag van 2013 / 2014 
4.Verslag van de kascontrolecommissie

5.Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie 
6.Goedkeuring begroting 2014 / 2015 

7.Stand van zaken Klein Excelsior
8.Stand van zaken Jong Excelsior
9.Stand van zaken Groot Excelsior

10.Bestuursverkiezing
11.Rondvraag en sluiting

WEL EN WEE  GE



    1110 dé 
BLAASBAS  

dé 
BLAASBAS  

Door alle voorbereidingen voor de concertreis zouden we bijna vergeten 
dat Jong Excelsior nog een concert gegeven heeft in de kleine zaal van 
het Koninklijk Concertgebouw Amsterdam. Jong Excelsior deed mee aan 
een festival waarbij Johan de Meij niet alleen in de jury zat maar ook nog 
even de bok op klom om JE kort te dirigeren en tips te geven. Er werd 
buitengewoon goed gespeeld en dit resulteerde dan ook in een ‘ Gold ‘ 
score van de jury en een prachtige bokaal voor op de schoorsteenman-
tel. Vooral ‘de lange lijnen en de muzikaliteit’ werden geprezen. 

Een betere voorbereiding richting de concertreis konden we ons eigen-
lijk niet wensen. Een voorbereiding die in volle gang is en steeds meer 
duidelijkheid geeft. In Luxemburg gaat JE meespelen  op een jaarlijks 
festival, in Parijs wordt er vlakbij de Eiffeltoren gespeeld in een kiosque à 
musique en in Gent herdenken we samen met de Gentenaren de doden 
in een prachtige burcht. 

Iedereen die bij het gezellige donateursconcert aanwezig was heeft al 
wel gemerkt dat we nog druk in de weer zijn om de financiën rond te 
krijgen. In plaats van onze hand op te houden hebben we allerlei acti-
viteiten bedacht. Zo kunt u voor een kleine bijdrage een ansichtkaart uit 
Parijs ontvangen van een van de orkestleden. Ook maken we een leuke 
DVD van de concertreis  waarop alle avonturen van Jong Excelsior te 
zien zullen zijn. Misschien ziet u het wel zitten om als een echte Maestro 
de dirigentenbok op te klimmen en Jong Excelsior voor een keer te mo-
gen dirigeren. Kijk voor al dit leuks van onze crowdfundactie op www.
jongexcelsior.nl of op http://concert4you.nl/tutti/jeugdorkest-jong-excel-
sior-wil-naar-parijs/

Als klap op de vuurpijl hebben we een spetterende seizoen afsluiting in 
petto. Op zaterdag 27 juni organiseren we een driegangen diner met live 
muziek, een tombolaloterij en één en al gezelligheid voor leden, ouders, 
oud-leden en donateurs. Zet deze zaterdagavond (ontvangst om 17 uur) 
alvast in de agenda en houd de website goed in de gaten!

On y va!

Dirk Westenberg 
Orkestmanager Jong Excelsior

JE

WEL EN WEE  JE

Oui, oui, Paris!
Op een dag in mei, de dertiende, vroeg zij die voor of na de pauze 
altijd een vrolijk, dringend dan wel een ‘boos’ praatje houdt, Jetske 
dus, of we wilden helpen met het uitzoeken en opschonen van de 
muziekbieb.

Nou dat leek mij wel wat om te doen.

Dus een doos uit de kelder, no 123, een brief met instructies en 
een lijst met instrumenten waarvan twee partijen bewaard moesten 
blijven.

Dat was een hele klus.

Er waren veel copieën bij waarvan je je afvroeg: wat moet ik hier-
mee? Zo slecht. Of partijen op karton geplakt en ook muziek waar-
van je denkt: dat spelen we nooit meer.

Bijna een jaar later, een paar honderd dozen, 363 titels doorzocht, 
duizenden nietjes, honderden meters plakband losgesneden, 
15.000 mappen en honderden kilo’s papier weggegooid in de pa-
pierbak.

Na een jaar uitzoeken is de muziekbieb drie kwart lichter en al het 
werk van Age Hartman met al die gekleurde mappen opgeruimd.
Ik heb het niet met tegenzin gedaan.

Erik Sikking
Tubaspeler GE

Nietjes plakband  A4’tjes  en  mappen. 
Nietjes plakband  A4’tjes  en  mappen. 
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‘Speel jij niet mee?’ Een vraag die me 
een aantal keren gesteld werd tijdens 
het Donateursconcert. ‘Ja’, zei ik dan, 
‘met KE!’ En niet zonder trots. Want 
wat hebben de KE’ers het weer goed 
gedaan. Heel knap, want zoveel re-
petitietijd was er nu ook weer niet. Su-
per gedaan allemaal! Ik vond het een 
feestje om met jullie mee te spelen en 
het publiek heeft genoten!

JE’ers Anouk Miserus, Jules van der 
Hoek en Tobias van der Wardt zijn 
enthousiast begonnen aan hun lessen 
B-theorie. Paul, veel succes met dit 
bonkje schorem. Ik ben er van over-
tuigd dat je ook deze nieuwe lichting 
naar mooie cijfers kunt brengen! 

Ook bij de A-theorie hebben we een 
nieuw klasje. Max had al trompetles bij 
Marjan en heeft nu sinds kort ook the-

orieles. Klasgenote Jazz Wories heeft 
buiten Excelsior saxofoonles maar 
komt bij ons nóg meer leren. Fijn dat 
jullie er zijn, Jazz en Max! 

Het is weer examentijd. Niet alleen op 
de middelbare school, ook bij Klein 
Excelsior. Als u dit leest, zijn de proe-
fexamens achter de rug en kan een 
aantal JE’ers zich misschien wel gaan 
opmaken voor het echie. Binnenkort 
kunnen we dus hopelijk weer mooie 
cijfers melden.  

Na de zomervakantie gaat een grote-
re groep leerlingen hard aan de slag 
richting de examens van december en 
januari. Ook de toekomst belooft dus 
weer heel wat!

Florian Hoven
Coördinator KE

KE

Een lijstje bijhouden wie er wel en nog niet 
betaald heeft en dat in veelvoud. Controleren 
en betalen van facturen, begrotingen maken 
voor velerlei activiteiten, bestuurs- en concer-
treis-vergaderingen bijwonen, boekhouding 
bijwerken, projectplan schrijven voor fond-
senwerving. Zomaar een paar voorbeelden 
uit het leven van het penningenduo van Jong 
en Groot Excelsior. Jullie zien het, we verve-
len ons geen enkele “vrije” minuut.   
 
Al een paar maanden is het bestuur volop 
bezig met het organiseren van de Jong Ex-
celsior concertreis. Een fantastische reis naar Luxemburg, Parijs en tenslot-
te Gent. Met optredens op plaatsen waar we allemaal van smullen. Om de 
benodigde financiën bij elkaar te krijgen, gaan we onder meer gebruik ma-
ken van een moderne fondsenwervingsmethode: crowdfunding. Via de site 
van concert4you  (met een link op onze eigen site) start binnenkort de actie 
“Jeugdorkest Jong Excelsior wil naar Parijs”. Om deze actie tot een succes 
te maken, is de medewerking van álle orkestleden een cruciale factor. Zo-
dra de actie gestart is, willen we graag dat iedereen de actie via de beken-
de social media kanalen onder de aandacht brengt van niet alleen familie en 
vrienden, maar ook collegae, oud-collegae en verder alle andere deelnemers 
van je sociale netwerken. Crowdfunding staat of valt met snelle en brede aan-
dacht. Doe allemaal dus je uiterste best om zoveel mogelijk mensen op de 
hoogte te brengen van de actie en te motiveren om mee te doen.  

Deze nieuwe vorm van fondsenwerving is een van de voorbeelden waar het 
bestuur mee bezig is om onze vereniging financieel gezond te houden en onze 
doelstellingen nog beter te kunnen bereiken. Het is ook een prima manier voor 
alle verenigingsleden om uitvoering te geven aan ons motto “Samen meer = 
meer samen”, en dat is precies waar het in een vereniging allemaal om begon-
nen is.

John & Alida
Penningenduo

Van het penningenduo ‘‘Crowdfunding 
staat of valt 

met snelle 
 en brede

aandacht.’’

VAN HET PENNINGENDUO 

‘‘Ik vond het een feestje om met jullie mee te spelen!’’

Florian heeft met de A-theorieleerlingen ritmisch dictee gedaan met Lego: 
verschillende blokjes voor halve noten, kwarten en achtsten. Bouwen maar!

WEL EN WEE  KE

dé 
BLAASBAS      13dé 
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Hallo allemaal,

Mijn naam is Marlies Sikken en sinds 
enkele maanden speel ik tenorsaxo-
foon bij GE. Ik speel al van jongs af 
aan muziekinstrumenten: ik ben na 
de obligate paar jaar blokfluit op 
mijn 7e begonnen met dwarsfluit, 
heb nog een paar jaar pianoles erbij 
gehad en ben op mijn 14e overge-
stapt op tenorsaxofoon. Het was de 
tijd van Candy Dulfer, maar ik wilde 
dan toch net even wat anders...
Ik heb tot mijn studietijd in diverse 
bandjes gespeeld en daarna tijdens 
mijn studie in Groningen een aantal 
jaren niet.

Toen ik bij KPMG in Amstelveen ging 
werken, heb ik het spelen weer op-
gepakt en met een aantal collega’s 
zijn we toen Brixx begonnen, de goe-
de-doelenband van KPMG. Patrick 
van Hardevelt was al een goede col-
lega, maar is tijdens de Brixx perio-
de een goede vriend geworden. Via 
hem ben ik ook bij muziekvereniging 
Nico de Zwart gaan spelen. In 2004 
ben ik naar Madrid verhuisd voor 
mijn werk en ben toen gestopt met 
Nico de Zwart. Voor Brixx heb ik nog 
een tijdje heen en weer gereisd voor 
optredens, maar nadat ik de band 
een keer heb kunnen laten overko-
men naar Madrid voor een optreden 
op een feest van de Nederlandse 
ambassade en Fortis, ben ik ook met 
Brixx gestopt.

Marlies Sikken (39), 
tenorsaxofoon

‘‘Ik heb tot 
mijn studietijd 

in diverse 
bandjes

 gespeeld’’

Na drie jaar Madrid en weer terug 
in Nederland heb ik een aantal ja-
ren niet gespeeld en dit eind vorig 
jaar weer opgepakt. Leuk om dan 
meteen met repertoire als Tapas de 
Cocina en Danzón te beginnen :-).
Het is fantastisch om weer samen 
te spelen met anderen in een or-
kest! Ik merk nu pas hoe ik dat ge-
mist heb. Het is helemaal een eer 
om de sectie van de tenorsaxen 
bij GE te mogen versterken, met 
een illustere voorganger als Karel 
Boon die nog steeds regelmatig in 
gesprekken genoemd wordt en zo 
belangrijk is geweest voor de ver-
eniging. Helaas heb ik niet samen 
met hem kunnen spelen.

Ik woon in Amsterdam, samen met 
José Ramòn (de Spaanse naam 
zegt al genoeg: wij hebben elkaar 
inderdaad ontmoet in Madrid...). 
Einde van dit jaar verhuizen we 
naar Haarlem. Ik werk inmiddels 
niet meer bij KMPG, maar alweer 
een aantal jaren bij Nuon, waar ik 
me bezig houd met het ontwikkelen 
van nieuwe producten en diensten 
voor onze klanten. 

Ik kijk uit naar de toekomstige con-
certen en het samenspelen met 
GE!

Marlies Sikken 
Tenorsaxofoniste GE
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Het moet toch een verrassing geweest 
zijn voor het bestuur om te horen dat 
op 15 maart 2015 de Pelgrimskerk 
in Badhoevedorp al volgeboekt was. 
Het is ook zo’n gewilde locatie. Geluk-
kig is het zoeken naar een alternatief 
goed afgelopen. Klein, Jong en Groot 
Excelsior togen dit jaar naar Oost-
zaan om in theater De Kunstgreep 
aan onze trouwe donateurs en andere 
geïnteresseerden te laten horen waar 
we nu zoal mee bezig zijn. Nog spe-
cialer was dat dit jaar het donateurs-
concert ook een concert zou zijn ter 
nagedachtenis aan Karel Boon. Alle-
maal goede redenen om er een heel 
bijzonder concert van te maken. 

Voor de pauze was het dit jaar de 
beurt aan Jong Excelsior. Volgens 
het programmaboekje beloofde dit 
een leuk en afwisselend programma 
te gaan worden. De opening met een 
James Bond medley was spetterend 
en in ieder geval erg herkenbaar. De 
vonken vlogen er vanaf en Jong Ex-
celsior liet horen dat ze er zin in had-
den. Die goeie zin werd prima door-
gezet in de daaropvolgende stukken. 
Lekker in het gehoor liggende melo-
dieën maar ook een wat zwaarder en 
gedragen stuk waar goed te horen 
was dat Jong Excelsior ook het seri-
euzere werk uitstekend aan kan. 

Na de verschillende intermezzo’s en 
uitnodigingen van Paul Stubbé om 
vooral de portemonnee te trekken 
zodat Jong Excelsior prettig op con-
certreis gaat, werd er toegewerkt naar 
een climax. Beginnend met een stuk 
voor tenor saxofoon met orkest; Teno-
romantic van Koos Mark. Uitstekend 
en knap gesoleerd. In het afsluiten-
de stuk Nortland Pines van Michael 
Sweeney werd dat nog even dunne-
tjes overgedaan. Weer lekker swin-

gend met heel veel solo’s. Je kan niet 
vroeg genoeg met soleren beginnen, 
moet René gedacht hebben. En gelijk 
heeft hij. Bij The sound of music, een 
arrangement van Naohiro Iwai, hoor-
de ik mensen uit het publiek zachtjes 
meezingen. Jong Excelsior is er prima 
in geslaagd een leuk en afwisselend 
programma neer te zetten. 

Na de pauze was het de beurt aan 
Klein Excelsior. Altijd leuk om de jon-
gelingen, aangevuld met wat oudere 
muzikanten zo bezig te zien. Zit weer 
goede aanwas bij voor Jong Excel-
sior. (zie ook het verslagje van Da-
niëlle de Tree, red.) In de tussentijd 
was Groot Excelsior aan het inspelen 
en stemmen. Sommigen zorgden er 
intussen ook nog even voor dat ook 
de schoenen zwart waren zoals de 
kledingcommissie graag ziet. 

Voor Groot Excelsior stond het dona-
teursconcert ook in het teken van de 
stukken die gespeeld zouden gaan 
worden in de Beurs van Berlage. Niet 
dat dit als een try out gezien moest 
worden want de donateurs verwacht-
ten wel dat we ons best zouden doen. 
En dat hebben we dan ook gedaan. 
De opening met het symfonische 
werk Finlandia verliep prima en ver-
volgens meteen door naar het swin-
gende werk met Tapas de Cocina en 
Danzón. Met de afsluitende stukken 
werd nogmaals stil gestaan bij het 
overlijden van Karel Boon door het 
spelen van de stukken Gammatique 
en Aan de Amsterdamse grachten. 
Ook Groot Excelsior bleek in staat een 
afwisselend programma te brengen. 

 

Patrick van Hardevelt
Trompettist GE

AFWISSELENDE PROGRAMMA’S 
voor onze donateurs

GE / JE VERSLAG
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Ons donateursconcert stond dit jaar in het teken van Karel Boon. Zijn familie zat in de 
zaal en na afloop had Trudy Boon de vereniging willen bedanken, ook voor het spelen 
tijdens de uitvaart van Karel en het maken van de Karel Boon Bas. Het kwam er niet van, 
de hele zaal zong vrolijk mee met ‘Aan de Amsterdamse grachten’ en Trudy besloot haar 
blaadje opgevouwen in haar tasje te laten zitten. Daarom plaatsen we haar dankwoord 
nu in de Blaasbas, mét haar oproep de vereniging te steunen.

De redactie

Ik wil, mede namens onze kinderen, het bestuur, de dirigenten en 
alle orkestleden bedanken voor de indrukwekkende wijze waarop Ka-
rel in het laatste half jaar is herdacht.

Het spelen van Groot Excelsior bij zijn afscheid was geweldig. Jullie 
hebben er goed aan gedaan! We hebben het Karel nog kunnen vertel-
len en hij was er heel blij mee. Het was een mooi afscheid. Naderhand 
vertelden mensen mij dat ze nog nooit zoiets hadden meegemaakt: 
een groot live orkest, een mooie fotoreportage van Karel, een hele zaal 
die ‘Aan de Amsterdamse grachten’ meezong.

Groot Excelsior speelde de mars Gammatique waar Karel zo van 
hield, maar daarnaast klonk er ook muziek van Beethoven en Wag-
ner. Karel had een brede muzikale belangstelling.
En toen kwam begin december de Boonbas, wát een schitterende uit-
gave! Echt vakwerk. Wat zou hij er trots op zijn geweest.
Bij het kerstconcert in de Westerkerk had ik het wat moeilijk. Die lege 
stoel van Karel bij de saxofoons…
En nu deze concertmiddag, het is een mooie afsluiting.

Karel is 40 jaar voorzitter geweest en dat is eigenlijk best een lange 
tijd als je er nu over nadenkt. Karel leefde voor JE. Was er apetrots op 
en was er altijd mee bezig. Dus toen ik in 1962 met Karel trouwde, 
kreeg ik JE erbij. Jarenlang, echt jarenlang was er bij ons thuis maar 
één gespreksonderwerp en dat was JE.
Karel zorgde voor goede bestuursleden om zich heen en zocht die, heel 
ondemocratisch, zelf uit. Maar dat werkte. Hij zei altijd: een vereni-
ging valt of staat met een goed bestuur. Dat is een waar woord. JE 
heeft een goed bestuur en enthousiaste leraren. Steun dat bestuur! Er 
komt heel wat kijken om de boel goed draaiende te houden. En ik weet 
waarover ik spreek want ik heb zelf zo’n 20 jaar meegedraaid.

Als u nog geen donateur bent, word het dan nu. Het is ongeveer 30 
euro per jaar en dat is best veel geld, maar.. dat is 2,50 per maand en 
zeg eens eerlijk; dat merk je haast niet. Maak er een automatische 
overschrijving van, dat heb ik zelf ook gedaan. Ik meen van 4 of 5 
euro per maand, ik merk het eerlijk gezegd niet…

Nogmaals hartelijk dank, en ik blijf jullie volgen!

Trudy Boon 

‘‘Jullie hebben er goed aan gedaan!’’Vandaag is het weer zover, zondag 
15 maart 2015, het jaarlijkse dona-
teursconcert. Deze keer alleen niet 
in ons oude vertrouwde Badhoeve-
dorp, maar in theater De Kunstgreep 
in Oostzaan. Klein Excel-
sior gaat net als Jong Ex-
celsior en Groot Excelsior 
deel uit maken van een 
prachtig concert voor al 
onze donateurs!

Een aantal weken voor 
het concert zijn wij, Klein 
Excelsior, begonnen met 
het oefenen van de vier vrolijke stuk-
ken die we tijdens het concert zouden 
gaan spelen. Samen met René heb-
ben we hard geoefend en alle puntjes 
op de i gezet om een zo mooi moge-
lijk concert neer te kunnen zetten.

Met gespannen gezichtjes en knik-
kende knieën moesten bijna alle le-
den van Klein Excelsior wachten tot 
na de pauze. Een aantal van deze 
KE’ers speelde, net als ik, voor de 

pauze mee met Jong Ex-
celsior. (zie het verslag 
van Patrick van Hardevelt, 
red.) 

Al met al was het een su-
per gezellige maar boven-
al muzikale middag en ik 
heb ervan genoten! Ik ben 
volgend jaar ook zeker 

weer van de partij, en u?

Groetjes, 

Daniëlle de Tree
Fluitiste KE en JE 

DONATEURSCONCERT 2015

“Ik heb
 ervan

genoten!”

KE VERSLAG
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Maandag 6 april speelde JE in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw ter gelegenheid van 
het Festival of Music. Na een uitloop van zeker 
een uur, wat de zenuwen extra onder druk zet-
te, mocht JE dan eindelijk het podium betre-
den. Op het programma stonden stukken als 
La Storia, Northland Pines, Tenoromantic en 
Two Worlds.

Naast de vaste JE-support (en een hoop sla-
pende Amerikanen) zaten in de zaal ook drie 
juryleden, onder wie Johan de Meij himself! 
Vanwege de krappe tijd bleef een beoordeling 
van de jury uit. In plaats daarvan kwam Johan

de Meij JE even kort dirigeren door samen een 
klein stuk uit Two Worlds te spelen. 

Het was een mooie en bijzondere ervaring 
in een prachtige zaal met een goede sfeer. 
De complimentjes stroomden na het optre-
den binnen. Het juryrapport laat zien dat JE 
de hoogste score (goud), heeft behaald! De 
prachtige bokaal pronkt inmiddels in de prij-
zenkast van JE. Al met al een geslaagde dag 
waar iedereen tevreden terug op kan kijken. 
 

Sarwin Abawi
Altsaxofoniste JE

JE BEHAALT GOUD
 in het Concertgebouw

JE VERSLAG Ga naar onze  
website en 

doe mee! 
www.jongexcelsior.nl 

 
 
 

 *Clubwinkel* 
Online shoppen doen we 
allemaal. Ga voortaan via 
www.onzeclubwinkel.nl 
en verdien geld voor jezelf 

én voor de vereniging! 

 
*Crowdfunding* 

Hoe meer u geeft, hoe 
groter de keus.  

Beloningen voor uw  
donaties: 

€ 5,-  Ansichtkaart uit Parijs
€10,- Kerstconcert DVD
€15,- Dubbel DVD
€50,- Eeuwige roem 
 op de slagwerk kar
€80,- Dirigeren 
 als een echte Maestro!

www.concert4you.nl/tuttidé 
BLAASBAS      20



    2322 dé 
BLAASBAS  

dé 
BLAASBAS  

Op de site van Jong Excelsior zie ik de 
aankondiging: zondag 19 april  “BLA-
ZEN IN DE BEURS”. Ik hoef er niet 
lang over na te denken: ik hou van har-
moniemuziek dus ik ga!

Het is vrij parkeren buiten de ring en 
lijn 4 brengt me tot voor de deur van de 
Beurs van Berlage.
Daar word ik buiten door vele GE’ers 
warm welkom geheten (lief).

Ik was nog nooit in de Beurs geweest. 
Wát een prachtige locatie en wat wás 
er veel publiek! Ik wist niet wat ik zag!

Voor de pauze speelde de Koninklijke 
Biltse Harmonie. Van het eerste werk 
“Gandolf” van Johan de Meij heb ik 
genóten. Het blijft heerlijke muziek om 
naar te luisteren.
Het tweede werk “Watchman, Tell Us 
of the Night” vond ik erg indrukwek-
kend. Dat kwam ook doordat er zo’n 
enorm groot orkest zat.
“Spring”, weer een stuk van Johan de 
Meij, begon rustig.  Er werden door 
een zangeres volksliedjes gezongen 
terwijl het orkest haar zachtjes bege-
leidde. Later ontaardde het werk in 
een machtige apotheose.
“Riverdance”, ook weer van Johan de 
Meij, was een mooi slotstuk.

Ik vond het een goed orkest, mooi 
groot, daar hou ik van. Fouten heb ik 
niet gehoord maar zullen er ongetwij-

feld geweest zijn, maar wie ben ik?
En toen kwam na de pauze waar ik 
voor gekomen was: Groot Excelsior. 
Jullie worden inderdaad groot... wát 
een orkest!

“Finlandia” van Sibelius blijft een mooi 
werk. Muziek waar ik erg van hou (ben 
nog van de ouderwetse stempel). Ik 
vond het práchtig.
Het tweede werk “Rhapsody in Blue” 
van Gershwin was in één woord GE-
WELDIG! Schitterend gespeeld met 
een héél goede pianist, Sergey Smir-
nov. Hij kreeg terecht een staande 
ovatie.
”Ostinati” van Jan van der Roost was 
indrukwekkend met mooie saxofoon-
solo’s. Ik denk dat jullie je allemaal in 
dit stuk geweldig hebben kunnen uitle-
ven, het is een machtig werk.
Het laatste werk “Danzon nr 2“ was ge-
zellig om naar te luisteren; wat Mexi-
caans en wat Cubaans, met veel slag-
werk. Een mooi sluitstuk.

Groot Excelsior heeft me (natuurlijk) 
niet teleurgesteld. Mijn buurman naast 
me (van de tegenpartij) vond jullie ook 
heel goed.
Het was heerlijk om naar jullie te luiste-
ren en het klonk allemaal of jullie hard 
gestudeerd hebben… of verbeeld ik 
me dat maar?

Trudy Boon 
Donateur  en oud-penningmeester

GE VERSLAG 
‘‘Jullie worden inderdaad groot!’’

  Groot Excelsior blaast
 in de Beurs   
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Eén van de redenen dat ik een paar ja-
ren geleden trompet ben gaan leren, is 
dat ik graag de Last Post bij de doden-
herdenking wilde spelen. Niet dat ik een 
speciale interesse heb in de oorlog of 
in het herdenken, maar wel een inte-
resse in de samenleving zoals ik die in 
Amsterdam al 25 jaar beleef, gecombi-
neerd met mijn passie voor muziek ma-
ken voor een ieder en op straatniveau. 
Kapsonesloos. 
Zo’n last-postervaring zie ik als allochtoon 
als een inburgeringshoogtepunt in mijn 
verzameling inburgeringspunten. Van-
daar dat ik vorig jaar erg blij verrast was 
toen Femke mij vroeg of ik dat jaar de Last 
Post wilde spelen. Dat is kennelijk goed 
bevallen want dit jaar mocht ik weer. 

Nu was een extra dimensie dat mijn moe-
der, mede voor de herdenking, mij rond 
die datum is komen opzoeken. Zij woont 
in Zwitserland, is Joods en heeft de oorlog 
meegemaakt. En ook mijn vriendin Truus 
uit Friesland was aanwezig. In de aanloop 
naar het concert heb ik even gecorres-
pondeerd met een nicht van Truus die ge-
zocht heeft naar een oom die in de oorlog 
verdwenen was. Ook is op 2 mei de bio-
grafie van mijn moeder, geschreven door 
Truus, in Friesland gepresenteerd. Deze 
‘voorpret’, samen met alle aanwezigen uit 
de buurt en de toespraken en inspireren-
de locatie aan de Sloterplas, hielpen me 
om in de sfeer te komen. En ook de mooie 
muziek van het gezelschap Roman En-
semble Amsterdam. 

Maar: waar zit Jong en Groot Excelsior in 
dit verhaal? Natuurlijk was het weer erg 
leuk om de collega’s tegen te komen in 
de mooie kleedkamers van de Meervaart. 
En om samen in die tent te spelen, en een 
keertje met René, die ook heel goed is. 
Ook vind ik het prachtig dat beide orkes-
ten samenwerken. Maar voor mijn smaak 

wordt dit concert te routinematig en snel 
tussendoor voorbereid. Er zit bijna geen 
innovatie of verbeterslag in dit project. Ik 
mis de passie die we wel hebben bij an-
dere concerten. Voor mij hoeft herdenken 
absoluut niet gelijkgesteld te worden aan 
routine en een behoudende repertoire-
keuze. Misschien kunnen wij voor volgend 
jaar een compositieopdracht geven aan 
een componist om een herdenkingsstuk 
voor ons te schrijven? (dat hoeft mis-
schien geen cent te kosten) Of zou de 
muziekcommissie nieuw repertoire kun-
nen zoeken?

Ik maak me helemaal geen zorgen dat 
mensen de oorlog zouden kunnen gaan 
vergeten. Daar hoeven we niet elk jaar 
hetzelfde voor te spelen. Herdenken gaat 
prima samen met innovaties en met de tijd 
mee. Een innovatie van de laatste jaren is 
bijvoorbeeld dat het herdenken niet enkel 
over oorlogsslachtoffers gaat, maar over 
wat vrijheid voor een ieder betekent, en 
hoe wij als mensen in de samenleving er-
voor kunnen zorgen dat wij in vrede kun-
nen blijven leven. Respect voor diversiteit. 
En dat geldt ook voor onze voorbereiding 
en repertoirekeuze.

De Last Post was goed gegaan. In de 
Meervaart kwam niemand minder dan 
trompettist Eric Vloeimans mij spontaan 
feliciteren. Hij gaf na de herdenking een 
prachtig concert in de Meervaart en wij 
zijn er met nog andere orkestleden naar-
toe gegaan. Hiermee dit jaar al herden-
kingsinnovatie meegekregen!
De Last Post (officieel heet ie ‘taptoe’) en 
het Wilhelmus staan op Youtube: www.
youtube.com/watch?v=WV1HPzQTQxA.

Rob Faltin
Trompettist GE

DODENHERDENKINGSCONCERT:
 volgend jaar anders?

  JE/GE VERSLAG
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Wist je dat...

?
Marye Derriks mama is geworden van Loek

Paul Schildmeijer liever een repetitie 
overslaat om zijn ‘kater’ te verzorgen

  Er een begeleider mee gaat op concertreis 
die ouder is dan 60 jaar

Jelle Adamse is gaan samenwonen  met 
zijn vriendin en nu ruim een uur moet 
reizen om met Excelsior te repeteren

William Masseur 9 juni de sleutel van zijn nieuwe 
huis in Amsterdam krijgt 

René Meulenberg het wel eens bont kan gaan maken  
op de concertreis als er een goede wiskey mee is

Ronald Slager Harry Slinger absoluut géén B-artiest vindt 

GE niet zo veel te roddelen heeft...

Anouk Miserus haar tweede rode mapje al kwijt is...
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Bijzonder 5 mei 
BENEFIETCONCERT 

GE VERSLAG 

Op initiatief van de orkestleden zelf 
speelde Jong Excelsior op 5 mei in 
het verzorgingshuis aan het Staal-
manplein in Amsterdam west. De 
opbrengst van het concert was be-
stemd voor de concert-
reis naar Parijs. Hier het 
verslag van Arjeh, slag-
werker bij JE.

We begonnen het con-
cert met het stuk ‘Crazy 
little thing called love’ 
De ouderen begonnen 
direct te glimlachen en 
klapten spontaan mee! 
Dat kwam natuurlijk mede dankzij de 
enthousiaste presentatie van Florian 
en Daniëlle. Daniëlle vertelde het wel 
en wee van JE en interviewde hier en 
daar wat mensen uit het orkest, onder 
wie de dirigent. Florian vertelde waar 
de muziekstukken vandaan kwamen 
en wat de verhalen erachter zijn. Af 
en toe hoorde ik verhalen die ik nog 
niet eerder had gehoord. Ik vond het 
heel leuk om met een verhaal in het 
achterhoofd de muziek te spelen.

Dit concert heeft mij ontzettend goed 
gedaan. We hebben invulling ge-
geven aan een doordeweekse dag 
van een oudere die er misschien wel 
even helemaal doorheen zat. Dat 
idee gaf mij tijdens het spelen kip-
penvel en stimuleerde mij ontzettend 
om nóg mooier te gaan spelen. Dat 

was ook wel nodig, want wij zouden 
het slagwerk niet zijn als we niet weer 
van alles waren vergeten... Dit verg-
de soms wat improvisatieskills die ik 
liever niet inzet tijdens concerten...

Al met al hebben we er 
met z’n allen wel een 
super concert van ge-
maakt en de ouderen 
hebben er denk ik ont-
zettend van genoten! 
Dat bleek aan het einde 
van het concert. Een ou-
dere meneer stond uit 
zichzelf op om een klein 

toespraakje te houden en vertelde 
hoe mooi hij het concert had gevon-
den. Het was erg fijn om te zien dat 
ze er ontzettend van genoten had-
den!

Na afloop van het concert gingen en-
kelen op jacht voor de verkoop van 
ansichtkaarten. We hebben er weer 
mooi wat kunnen verkopen en ik 
vond het zelf erg leuk om even lekker 
te babbelen met de ouderen. Nog 
eens horen wat ze vonden van het 
concert en vragen naar hun muzikaal 
verleden.
Dit concert is wat mij betreft zeker 
voor herhaling vatbaar!

Arjeh Vos 
Slagwerker JE

door JE

“De ouderen
 begonnen direct 
te glimlachen en

 klapten spontaan 
mee!”

JE VERSLAG 
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In de serie De Solistenfoyer geeft 
de redactie van de Blaasbas een 
van onze leden de solopartij. Elke 
keer vertelt de solist openhartig 
over zijn/haar (muziek)leven. Aan 
het eind van het gesprek mag de ge-
interviewde de volgende kandidaat 
voor De Solistenfoyer aanwijzen. 

Onze vorige solist was altsaxofonis-
te/tromboniste Iris van 
Nifterick. Zij wees voor 
deze aflevering van De 
Solistenfoyer GE trom-
pettist Rob Faltin aan. 
De man die in de Beurs 
van Berlage ineens een 
viool tevoorschijn haal-
de om een melodielijntje 
mee te spelen in Danzon. De eerste 
vraag voor dit interview lag voor de 
hand: hoezo viool? Zijn antwoord is 
eenvoudig: ‘Ik was vroeger violist.’ 

Rob Faltin (46) is geboren en getogen 
in Genève, het Franse accent van zijn 
moedertaal is nog hoorbaar. Hij komt 
uit een familie waar klassieke muziek 
klonk; zijn oudste broer speelt cello 
en piano, zijn jongste broer dwarsfluit 
en piano. Rob: ‘De hele familie woont 
nog in Zwitserland. Mijn moeder is 
zangeres van beroep, ze is nu boven 
de 80 en geeft nog steeds zangles. 
Ik begon met vioolles toen ik zes jaar 
oud was en heb acht jaar lang vooral 
etudes moeten spelen. Dat was héél 

saai dus ik oefende nooit. Mijn leraar 
klaagde daar elke week over. Jij kunt 
de nieuwe Itzhak Perlman worden, zei 
hij, het is zo zonde dat je niet studeert, 
je gooit je talent weg! Thuis speelde ik 
de kinderconcerten van Rieding, die 
vond ik wel leuk. Dan begeleidde mijn 
moeder me op de piano.’ 

Hij lacht: ‘Als er lastige passages 
kwamen met zestien-
den, maakte ik coupu-
res. En ik improviseerde 
variaties, maar dan werd 
mijn moeder boos. Toen 
dacht ik al: later als ik 
groot ben, ga ik lekker 
mijn eigen gang. Ik heb 
geen enkel respect voor 

de componist. Bladmuziek is dood, 
het is een stukje papier. Het leeft 
pas in de mensen. Muziek moet een 
plezierige ervaring zijn voor zowel 
de toonkunstenaar als het publiek.’ 
 
Werken
Na acht jaar saaie vioollessen barstte 
de bom. ‘Ik kreeg voor de zomerva-
kantie een stapel etudes mee en had 
daar zoals gebruikelijk niks aan ge-
daan. Mijn leraar begon te schreeu-
wen en ik zei: ik stop ermee. Mijn ou-
ders waren wanhopig. Via via kwam 
mijn moeder in contact met Roberto 
Sawicki, een vioolleraar uit Argenti-
nië. Ik weet nog goed dat ze hem aan 
de lijn had en hij míj wilde spreken. Ik 

DE SOLISTENF0YER  Rob Faltin:  

‘Ik probeer een trompet te worden’

‘‘Ik heb geen 
enkel respect 

voor de 
componist’’



    3332 dé 
BLAASBAS  

dé 
BLAASBAS  

was 13, 14 jaar, mijn ouders hadden 
altijd alles voor me geregeld. Rober-
to was de eerste leraar die met me 
aan het werk ging. Hij gebruikte de 
lessen om samen de moeilijke passa-
ges aan te pakken. Ik heb van hem 
geleerd hóe je moet studeren en hoe 
je met plezier muziek 
kunt maken. Na een 
jaar speelde ik in zijn 
kamerorkest.’    

Rob kwam ruim 25 jaar 
geleden naar Nederland 
om te studeren aan het 
Conservatorium van 
Amsterdam. ‘Ik was 
net afgestudeerd aan 
het conservatorium van 
Genève en kwam naar 
Amsterdam omdat Herman Krebbers 
hier les gaf. Elke week moest ik een 
nieuw vioolconcert uit mijn hoofd le-
ren, ik liep op mijn tenen! Krebbers 
was heel kritisch, het was moeilijk 
om in zijn klas te komen, dat alleen al 
opende deuren. Ik woonde twee da-
gen in Amsterdam toen ik mijn eerste 
schnabbel bij het Nederlands Philhar-
monisch had. Ik heb veel concerten 
en opera’s gedaan met het NedPho.’ 

Concertgebouworkest
Na een jaar bloed, zweet en tranen 
bij Krebbers besloot Rob over te 
stappen naar de altviool. ‘Het is iets 
gemakkelijker dan viool, en er zijn 
minder virtuoze altviolisten dan vi-
olisten.’ De strategie werkte: al snel 
schnabbelde Rob bij het Concertge-
bouworkest en in 1992 kreeg hij daar 
een vaste aanstelling als altviolist. 
Hij kwam in een gespreid bedje te-
recht. ‘Je hoeft daar helemaal niks te 
doen behalve op tijd gaan zitten en 
strijken wat de dirigent vraagt. Alles 
wordt geregeld tot en met het zak-

geld in lokale valuta tijdens tournees. 
Ik ben met het Concertgebouworkest 
in vrijwel alle West-Europese landen 
geweest, maar ook in Japan, de Ver-
enigde Staten, China, Zuid-Amerika. 
Onze vaste dirigent was toen Riccar-
do Chailly maar die zagen we maar 

14 weken per jaar. Ja, 
ik heb ook met Haitink 
gespeeld, maar kijk, er 
komen daar geen slech-
te dirigenten, ik vond ze 
allemaal prima hoewel 
sommigen wel wat kap-
sones hadden.’
Het Concertgebouwor-
kest geeft status. Rob: 
‘In Brazilië kregen we 
als musici een keer 
horden mensen achter 

ons aan, ik heb toen handtekeningen 
uitgedeeld. En er zijn soms vrouwen 
die je opwachten bij de artiestenin-
gang. Ik vond dat niet zo leuk, ik heb 
liever een vriendin die mij aantrek-
kelijk vindt en niet mijn baan.’ Zijn 
Concertgebouwtijd eindigde in 1998 
toen Rob gehoorproblemen kreeg. 
‘Ik zat al die jaren pal voor de koper-
sectie, de trompetten en trombones, 
en ontwikkelde daardoor een over-
gevoeligheid voor geluid. Oorsuizen, 
pijn in mijn oren, het ging niet meer.’ 

Stilte
Rob verliet het orkest en leefde on-
geveer vijf jaar in stilte. ‘Ik vermeed 
alle geluid. Mijn platen verhuisden 
naar zolder, ik heb al mijn bladmuziek 
weggegeven, mijn viool uitgeleend. 
Op straat liep ik met een gehoorbe-
schermer van de bouwmarkt op.’ Hij 
besloot opnieuw te gaan studeren. 
‘Ik heb een brede interesse en koos 
voor een studie psychologie aan de 
UvA en een MBA op Nyenrode. Ik zat 
de hele dag in een stille studiezaal en 

miste de muziek geen minuut.’
Sinds 2012 heeft Rob een zelfstandi-
ge psychotherapie-praktijk in Amster-
dam, Doe-Psy! en werkt hij daarnaast 
op de poli Angststoornissen van GGZ 
inGeest. ‘Het is een voorrecht om 
meerdere beroepen te kunnen uitoe-
fenen in één leven,’ vindt hij. ‘Ik heb 
mezelf behandeld in mijn angst voor 
doofheid en ben stap voor stap terug 
in de muziek gekomen. Nu speel ik 
zelfs één van de meest lawaaierige 
instrumenten: de trompet. Vermijding 
is niet je vriend op de langere termijn.’

Inburgeren
Het leven in Amsterdam bevalt hem 
uitstekend. Rob woont al 23 jaar op 
hetzelfde adres in Slotervaart. Op 
tafel ligt een hand geborduurd kleed 
met aan de randen 
grachtenpandjes en in 
het midden het stads-
wapen met de tekst: 
Thuis in Amsterdam. 
Hij is er beretrots op. 
‘Dat heb ik laten ma-
ken door een dame 
van een borduurwin-
kel op het Gelderland-
plein, het is mijn eigen 
ontwerp. Mijn hobby is 
inburgeren op leuke manieren. Daar-
om ben ik Nederlandse smartlappen 
gaan zingen op het open podium van 
Cantina Vocaal. Ik vind het fantas-
tisch dat we bij GE met Harry Slinger 
gaan optreden!’
Rob meldde zich enthousiast bij het 
Amsterdamse Zwanenkoor maar 
werd er vanwege zijn accent afge-
wezen. ‘Een afknapper! Toen dacht 
ik: bekijk het maar, ik word Fries!’ Zo 
gezegd, zo gedaan. De Zwitser leer-
de Fries en won in 2009 de publieks-
prijs tijdens het Fries Songfestival. ‘Ik 
treed soms op onder mijn artiesten-

naam Rob du Jardin, samen lekker 
muziek maken met wat vrienden. Ik 
speel graag op straat of bijvoorbeeld 
op een perron waar honderd mensen 
chagrijnig op een trein met vertraging 
staan te wachten. Als je daar ‘En we 
gaan nog niet naar huis’ blaast, zie je 
de glimlachen tevoorschijn komen.’

Flow
Hij geniet van Groot Excelsior en van 
trompetspelen. ‘Op mijn werk is een 
gymzaal waar ik elke ochtend en elke 
middag buiten werktijd mag spelen. 
Maar mijn buren vinden het ook pri-
ma als ik thuis trompet speel. Ik oefen 
me blauw. Ik probeer een trompet te 
worden. Als ik speel, wil ik niet den-
ken aan de handeling. Het is als met 
autorijden: schakelen, gas geven, 

sturen, dat gebeurt au-
tomatisch. Ik wil bla-
zen vanuit mijn hart en 
muzikale voorstelling. 
Ik wil graag vervloeien 
met het instrument. Wij 
zijn natuurlijk amateurs 
bij Groot Excelsior, 
maar als wij allemaal 
onze instrumenten en 
stukken goed kennen, 
kunnen wij de muziek 

worden. Ik leer stukjes uit mijn hoofd, 
dat is niet zo moeilijk hoor, een kwes-
tie van wennen. Dan kun je naar Ro-
nald kijken zodat zijn aanwijzingen in 
de flow van de muziek komen. Maar 
iedereen is vrij, ook dat is de rijkdom 
van een orkest.’

Trudy Admiraal 

DE SOLISTENF0YERDE SOLISTENF0YER

‘‘Mijn hobby 
 is inburgeren 

op leuke  
manieren’’

‘‘Elke week 
 moest ik een  

nieuw vioolconcert 
uit mijn 

hoofd leren’’
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Het seizoen 2014 – 2015 is een vereni-
gingsjaar dat we niet snel zullen vergeten. 
Allereerst vanwege het trieste overlijden 
van oud-voorzitter en tenor-saxofonist Ka-
rel Boon op 15 september jl. Gedurende 
de rest van het verenigingsjaar hebben 
we Karel herdacht met o.a. een speciale 
uitgave van de Blaasbas en het dona-
teursconcert dat aan hem is opgedragen.

Gelukkig is er ook heel veel plezierigs 
gebeurd. Zowel Jong als Groot Excelsior 
hebben een geweldig leuk kerstconcert 
gegeven. Jong Excelsior in de kleine zaal 
van de Meervaart en Groot Excelsior in de 
Westerkerk. Daarna is de aandacht van 
Groot Excelsior verschoven naar het do-
nateursconcert en het grote concert voor 
Blazen in de Beurs. Ook dit was een da-
verend succes. Nog maar net bijgekomen 
van de intensieve voorbereiding is GE 
al druk bezig met het zomerprogramma 
waarin o.a. nog een concertweekend in 
Renesse op de planning staat.

Jong Excelsior is druk bezig met de voor-
bereidingen voor de concertreis naar 
Luxemburg, Parijs en Gent. Dit wordt na-
tuurlijk weer een (muzikaal) feestje. Tus-
sendoor speelde JE ook nog eventjes in 
de Kleine Zaal van het Concertgebouw! 
En als er dan ook nog even een prijs bin-
nen wordt gehaald dan kan het niet an-
ders dan dat het orkest blaakt van het zelf-
vertrouwen voor de concertreis.

De bezetting van Jong Excelsior blijft een 
zorgenkindje. Het orkest gaat met 30 mu-
zikanten op reis. Omdat er na een concer-
treis altijd een aantal leden stopt maken 
we ons wel een beetje zorgen om het 
Jong Excelsior van volgend verenigings-
jaar. We doen dus nogmaals een klem-
mend beroep op u: als u jongeren kent 
die muziek spelen, stuur ze naar ons toe! 
Een leukere plek om te spelen is er toch 
immers niet?!

2014/2015 was een uniek bestuursjaar. In 
één seizoen hebben we drie verschillen-
de voorzitters gehad. Caroline trad in sep-
tember af en werd gelukkig opgevolgd 

door Michiel van der Wardt die het voor-
zitterschap als interim wou overnemen 
tot er iemand anders opstond. In maart 
2015 stond vervolgens Trudy Admiraal op 
als nieuwe voorzitter van de vereniging. 
Daarnaast is ook Arthur als penningmees-
ter afgetreden. Hij is opgevolgd door het 
penningen-duo John en Alida de Tree. 
Ondanks deze bestuurswisselingen zijn 
alle concerten goed verlopen en heeft het 
bestuur zich weer met veel plezier ingezet 
om een mooi muzikaal jaar te volbrengen. 

Volgend jaar staan onder andere het 
kerstconcert van Jong Excelsior op de 
planning. Ook Groot Excelsior heeft al-
weer een optreden in de planning. In no-
vember verzorgen zij samen met Gruno’s 
Postharmonie uit Groningen een dubbel-
concert in de regio Amsterdam.

Daarnaast kijken we al met een schuin 
oog naar november 2016, want dan viert 
onze vereniging weer een jubileum. Jong 
Excelsior bestaat dan 90 jaar en Groot Ex-
celsior 35 jaar.

Dan nu een chronologisch overzicht van 
het afgelopen seizoen. Maandag 15 
september overleed ons geliefde lid en 
oud-voorzitter, Karel Boon. Ter herinnering 
is er een speciale editie van de Blaasbas 
uitgebracht vol persoonlijke herinneringen 
van (oud)leden, (oud)bestuursleden en 
(oud)dirigenten en foto’s uit het heden en 
verleden.

Dinsdag 16 september was de ALV. 
Caroline is afgetreden als voorzitter 
en Arthur is afgetreden als penning-
meester. John en Alida de Tree heb-
ben het penningmeesterschap over 
genomen. Michiel van der Wardt heeft 
zich aangeboden als interim-voorzit-
ter tot er iemand uit de vereniging op 
staat om voorzitter te worden.   

Zaterdag 11 oktober 2014 had de JEB 
een spelletjesavond georganiseerd, met 
quiz, songfestival, bobsleeën en een stoe-
lendans.

Zondag 14 december 2014 gaf Jong 
Excelsior een kerstconcert in de blau-
we zaal van De Meervaart Met special 
guests: Jeugdkoren Prima Voce & Vivace 
olv. Magda Lesiak in samenwerking met 
leerlingen van het Gerrit v/d Veen college 
en Opleidingsorkest Klein Excelsior o.l.v. 
René Meulenberg.

Zaterdag 20 december na een extra re-
petitie van Groot Excelsior hield Jong Ex-
celsior een galadiner als afsluiting van het 
jaar.

Zondag 21 december was het traditionele 
Kerstconcert in de Westerkerk. Groot Ex-
celsior bracht samen met het Amsterdam 
Gospel FireChoir een geweldig concert.

Zaterdag 10 januari was er een nieuw-
jaarsborrel in het Koggeschip voor de le-
den om te proosten op een muzikaal 2015

Zondag 15 maart, precies een half jaar na 
het overlijden van Karel Boon, was het do-
nateursconcert. Jong Excelsior speelde 
voor de pauze een aantrekkelijk program-
ma. Na de pauze eerst Klein Excelsior en 
daarna Groot Excelsior met een aantal 
grotere werken en Gammatique en Aan 
de Amsterdamse Grachten ter nagedach-
tenis aan Karel Boon. De keuze voor con-
certzaal De Kunstgreep in Oostzaan viel 
in goede aarde.

Dinsdag 31 maart was er een ingelaste 
ALV waar de leden van Jong en Groot Ex-
celsior hun nieuwe voorzitter kozen: Trudy 
Admiraal. Zij volgt per direct interim-voor-
zitter Michiel van der Wardt op. Tijdens 
haar ‘inauguratie speech’ vertelde Trudy 
dat ze altijd in haar achterhoofd heeft ge-
dacht: later als ik groot ben, word ik voor-
zitter van deze vereniging. ‘En nu ben ik 
groot’, zei ze. Trudy wil als voorzitter voor-
al ‘de boel bij elkaar houden’. 

Ook wil ze initiatieven aanmoedigen om 
de vereniging financieel gezond te hou-
den en gaat ze zich richten op de aanwas 
van jeugdleden.

Maandag 6 april gaf Jong Excelsior een 
mooi concert in de Kleine Zaal van het 
Concertgebouw. Johan de Meij had een 
Festival voor Orkesten georganiseerd. 
Naast Jong Excelsior speelde er ook een 
aantal Amerikaanse jeugdorkesten.
Zondag 19 april speelde Groot Excelsior 
samen met de Koninklijke Biltse Harmonie 
in de Beurs van Berlage in de concertse-
rie Blazen in de Beurs. GE speelde onder 
andere Rhapsody in Blue van Gershwin 
met pianist Sergey Smirnov, Danzon no. 
2 van Arturo Márquez, Ostinati van Jan 
van de Roost en Finlandia van Sibelius. 

Maandag 4 mei speelden Jong en Groot 
Excelsior bij de dodenherdenking aan de 
Sloterplas.

Dinsdag 5 mei gaf Jong Excelsior Bene-
fietconcert in woonvoorziening Cordaan.

Op het moment van dit schrijven staat er 
nog een aantal grote concerten op de 
planning:

Vrijdag 12 tot zondag 14 juni gaat Groot 
Excelsior op concertweekend naar Re-
nesse om op te treden op het jubileum-
concert van Luctor et Emergo

Zondag 21 juni is het jaarlijkse buitencon-
cert van Jong en Groot Excelsior in het 
Amsterdam Museum

Zaterdag 27 juni seizoensafsluiting voor 
leden en belangstellenden. 

En niet te vergeten: Zaterdag 4 tot en met 
zaterdag 11 juli gaat Jong Excelsior op 
concertreis naar Luxemburg, Parijs en 
Gent.

Verhalen en verslagen van de concertreis 
kunt u lezen in de volgende Blaasbas

Jelle Adamse
Secretaris

Jaarverslag 2014 – 2015
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Loek Nolan Gazendam               
      26 maart 2015 -  4128 gram 

Loek in de box bij ons thuis. 
 Het is een van de meest recente foto’s (6 weken oud) en Loek 

kijkt lekker wakker.

EXCELSIOR BABY’S 

Marye over Loek
Hoe verliep de zwangerschap? 

Prima! Ik heb op wat last van mijn bekken na geen last gehad van kwaaltjes en ik voelde 
mij al die maanden erg goed.

Was het geslacht van de kleine al bekend tijdens het dragen? 
Nee, dat was een verrassing voor ons. 

Spelen en zwanger zijn, hebben jullie dat toegepast?  
Ik denk dat ik de baby voor het eerst op orkest voelde bewegen. Toen wist ik nog niet 

goed waar dat gevoel vandaan kwam. Later herkende ik het natuurlijk veel beter. Ik ben 
na het kerstconcert gestopt met spelen. Het voelde alsof ik speelde met een te strakke jas 

aan. Niet heel prettig. 

Wat voor kind is Loek? 
Loek is best een tevreden, relaxte baby. Hij zit het liefst de hele dag bij mensen en slaapt 

ook het liefst dicht tegen iemand aan.

Wat kan de kleine al? 
Nog niet zo heel veel! Sinds hij 3 weken oud is, lacht hij naar ons en andere mensen maar 

ook naar een lamp of schilderij! Hij is nu 6 weken oud en kan steeds iets meer zien wat 
zijn aandacht dan trekt.

Wat is nu al kenmerkend aan het karakter van Loek? 
Het is opvallend hoe graag hij bij de mensen is. Het liefst heeft hij altijd iemand dicht in zijn 
buurt die dan eigenlijk ook nog een pink in zijn mond stopt zodat hij daar op kan zuigen. 
Of doet hij op die manier alvast oefeningen voor een blaasinstrument later? Als hij slaapt, 

gaan ook af en toe zijn ogen open en lijkt hij even te checken of er nog wel iemand is. 

Op wie lijkt hij? Even eerlijk zijn hé! 
Veel mensen zeggen dat Loek op mij lijkt en dan met name op de familie van mijn vader. 

Ik zie dat zelf niet. 

Muzikaliteit, hebben jullie het mee kunnen geven denk je? 
Ik hoop het wel. Onno is ook vrij muzikaal, al heeft hij daar nooit echt iets mee gedaan. 

Welk instrument zouden jullie leuk vinden als Loek later muziek gaat maken?
Wat mij betreft wordt er begonnen met een blokfluit. We hebben een piano in huis staan 
waar ik helaas geen hele concerten op kan spelen... Misschien dat Loek meer aanleg 

heeft voor de piano?

Zelf studeren en de kleine, hoe gaat dat?
Uhm... Studeren is nooit mijn sterkste punt geweest... Het zal er niet meer op worden nu 

Loek er is ;-).  

Heeft Loek al een favoriet liedje ? 
Dat hebben we nog niet ontdekt. Wel wordt hij erg rustig van stemmen en geluiden. Hij 

slaapt het best in een volle speeltuin!
 

Marye Derriks (klarinet GE) & Onno Gazendam dé 
BLAASBAS      37
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zaterdag 30 mei 2015 
Voorlichtingsavond concertreis JE
18:00 - 19:00 ‘t Koggeschip 
 

12,13,14 juni 2015
GE concertweekend + gala concert
Muziekvereniging Luctor et Emergo, Renesse
 
 
zaterdag 19 juni 2014
JE repetitie  (i.p.v. za 20 juni)  
19:15 - 22:00 
Pelgrimskerk Badhoevedorp
 

zondag 21 juni 2015
JE & GE buitenconcert 12:00 - 14:00 
Amsterdam Museum 
 

zaterdag 27 juni 2015
Dinnershow met tombola-loterij 
17:00 - 22:00 ‘t Koggeschip
 

zaterdag 4 t/m zaterdag 11 juli 2015
JE concertreis naar Frankrijk

 
zondag 1 november 2015 
Duo concert  
GE & Postharmonie Gruno uit Groningen
Theater De KunstGreep Oostzaan

AGENDA
VERJAARDAGEN

2 Jakob Hogervorst GE
4 Constance Willemen GE
9 Marte Albers  JE
10 Paul Boon  GE
12 Emma Kromhout KE
14 Olivier Straman  GE
17 Anouk Miserus  JE/KE
20 Eefke de Vos  JE
24 Femke Klein  GE
25 Dick Muts  GE

1 Sarwin Abawi  JE
3 Petra Lagas  GE
6 John de Tree  Bestuur
13 Marije Derriks  GE
15 Hannes Adamse GE
26 Iris de Rink  GE
26 Michel Hasselt  GE
31 Casper Albers  JE

JUNI

JULI

AUGUSTUS
 4 Sheila Gorter  GE
12 Gwyndolen Volkstedt KE
12 Jelle Adamse  GE/Bestuur
12 Olga Tijken  GE
13 Roos Straman  KE/JE
13 Mariska Hoonhout GE
17 Denise Perdeck  JE
18 Ger Renssen  GE
18 Marjan Nagel - Siersema GE
30 Gauke Adamse  GE

 SEPTEMBER  
9 Maarten van der Meij GE
10 Ronald Slager  GE
19 Ingeborg Nagel  GE/Bestuur
21 William Masseur JE
23 Trijntje Westenberg GE
27 Iris van Nifterick  JE/GE
29 José Admiraal  GE

21  jun 
+

27 jun
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