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

Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd Opleiding: 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: Olga Tijken
06 41 85 47 14
ge@jongexcelsior.nl

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

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
Henri Frölich (06 24 84 16 92) 
Iris van Nifterick (06 42 32 26 69)
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: JE 17,50 per maand GE: € 20,00 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                                      
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Noot van de redactie

Sinterkerst 

Voor u ligt de nieuwe Blaasbas. Hopelijk bent u 
er mee in uw sas, want als dat niet zo is zitten 
we als redactie flink mis. Het samenstellen van 
dit blad is zeker geen sinecure, en naderhand zit-
ten we zomaar een ochtend bij de manicure. Het 
aanbod van informatie in dit blad is, zoals altijd, 
riant, daarom hopen we dat het niet ongelezen 
in de vuilnisbak beland. 

We zitten midden in de tijd van Sinterklaas en 
Kerst, GE heeft al menig kerststukje voor de kie-
zen gehad, want zondag 16 december is er weer 
het mooie kerstconcert in de Westerkerk!  U 
leest de aankondiging in deze Blaasbas. JE heeft 
daarentegen menig sinterklaasnootje gekraakt 
bij het sinterklaasfeest in het VUmc Kinderstad.
Hoe dat allemaal ging? Lees snel het verslag! 

Veel leesplezier en hopelijk beleven we met z’n 
allen goede en sfeervolle dagen in deze feeste-
lijke decembermaand. Als redactie van de Blaas-
bas laten we graag weer wat van ons horen, 
maar vooral  lezen in het nieuwe jaar 2013! 

Henri Frölich 
Iris van Nifterick
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Van het bestuur                                                    

Het jaar zit er bijna op. Zoals u weet is Jong 
Excelsior op zoek naar een nieuwe dirigent. 
De afgelopen maanden waren hierdoor voor 
Jong Excelsior hectisch. De JE’ers hebben in-
middels al kennis gemaakt met meerdere di-
rigenten op de bok. Momenteel zijn wij nog 
met potentiële kandidaten in gesprek. Voor 
de JE’ers valt dit natuurlijk niet mee, maar 
wat doet het dan goed om te zien dat zij 
met z’n allen hun schouders eronder zetten. 
Het lijkt erop dat iedereen ook goed begrijpt 
dat ze er iedere repetitie moeten zijn. Ieder-
een denkt en praat mee over de te nemen 
beslissing t.a.v de nieuwe dirigent. De sfeer 
is goed en er is met enthousiasme naar het 
VUmc Kinderstad concert toe gewerkt. Hier-
over leest u meer in deze Blaasbas. In de vol-
gende Blaasbas hoop ik u te kunnen vertellen 
wie de nieuwe dirigent van JE is geworden. 

Voor Groot Excelsior was het een jaar van 
leuke concerten en gezellige activiteiten en zij 
sluiten het jaar af met het tradiditionele kerst-
concert in de Westerkerk samen met het koor 
Canticum Anglicum. Ik hoop dat u op 16 de-
cember hier allemaal aanwezig kunt zijn. Het 
komend jaar wordt voor Groot Excelsior een 
spannend jaar. Ronald Slager vond het name-
lijk hoog tijd om met hen op concours te gaan. 
Nu ben ik zelf geen liefhebber van concoursen 
maar ik zie gelukkig dat een groot aantal men-
sen het wel een goed idee vindt en er wordt 
al hard gestudeerd. Een leuke kant van op 
concours gaan is dat een studieweekend na-
tuurlijk niet mag ontbreken en de organisatie 
hiervoor is al in volle gang. Het zal vast weer 
een ouderwets gezellig weekend gaan worden 
in februari.

Jong en Groot Excelsior zouden niet kunnen 
bestaan zonder een aantal grote vrijwilligers. 
Hierbij wil ik  mijn mede bestuursleden har-
telijk bedanken, maar er zijn nog veel meer 
mensen druk voor onze vereniging. Marijke 
Sikking verzorgt iedere week de koffie en 
thee voor GE, Els Albers zorgt voor onze voor-
raad, Reinier Klaasse Bos en Dennis Wagner 
regelen het slagwerkvervoer. De leden van 
de JEB en GEB zorgen voor veel organiseren-
de/feestelijke zaken. En natuurlijk mag ik ons 
redactieteam van de Blaasbas niet vergeten: 
Henri Frölich en Iris van Nifterick. Allemaal 
hartelijk bedankt voor jullie tomeloze inzet. 
Zonder jullie zou het voor ons allemaal een 
stuk lastiger zijn!

Tot slot wens ik u allemaal heel fijne kerstda-
gen een een heel gezond 2013!

CAROLINE STUBBÉ 
VOORZITTER
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Van de penningmeester

De eerste helft van het jaar zit er alweer bij-
na op. Laten we eens positief beginnen, mo-
menteel hebben we een redelijke balans ge-
vonden tussen de inkomsten en uitgaven. De 
contributie verhoging van vorig jaar maakt 
dat mogelijk. Dat is fijn en voor deze steun 
ben ik (en natuurlijk de vereniging) jullie erg 
dankbaar. Er zijn overigens nog een hand vol 
leden die nog niet het correcte bedrag stor-
ten. Denk nog even aan de nieuwe bedra-
gen. JE € 17.50, GE en dubbelaars € 20.00. 
De donateurs die 2012 nog niet hebben ge-
stort vraag ik om hun storting nog te doen , 
graag voor het einde van het jaar. Met jullie 
steun kunnen we net die extra zaken doen 
zoals en nieuw stuk aanschaffen.

Op 15 december is het solistenfestival en de 
instrumentenveiling. De instrumenten die 
we als vereniging nog hebben en momenteel 

al langere tijd niet gebruikt worden zullen we 
verkopen. We houden een aantal instrumen-
ten voor 
startende leden zodat beginners niet direct 
veel geld hoeven te investeren. De opbrengst 
zullen we gebruiken om onze reserves te ver-
sterken.

Denken jullie ook even aan de kerst? We 
gaan dan weer een groot concert geven in 
de Westerkerk. Hier moeten we altijd flink 
investeren maar als er voldoende fans ko-
men verdienen we er als vereniging nog iets 
aan. Buiten het financiële is het een heerlijke 
opstap naar de Kerst. Ik hoop velen van jullie 
op dit concert te ontmoeten.

Arthur masseur
PENNINGMEESTER
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Wel en Wee van KE                                               

Een korte Wel en Wee dit keer: één Wel en één 
Wee. Te beginnen met een Wee: blokfluitleer-
ling Jacobien Vos is helaas gestopt. Alle leuke 
lessen van juf Roosje ten spijt (vanuit het lokaal 
klonk altijd een orkaan aan gegiechel) heeft ze 
besloten om haar instrument aan de wilgen te 
hangen. Zelfs een uitstapje naar Dirks slagwer-
klokaal mocht niet baten. Jacobien, we zien je 
graag ooit nog eens terug. Je hebt in elk geval 
beloofd om naar de concerten van je broer Ar-
jeh te komen luisteren. Tot dan!

Dank, Roosje en Dirk. Het is natuurlijk altijd 
jammer om na zoveel inzet van tijd en moeite 
een leerling te zien vertrekken. Maar dankzij 
jullie heeft weer een kind kunnen ervaren wat 
het is om muziek te maken. En dat is een waar-
devolle ervaring! 

Hoog tijd voor een Wel: de theorielessen 
gaan als een trein. Regelmatig hoor ik van 
Eefke en Trijntje hoe goed de les gaat. Zo 
vertelde Eefke laatst dat haar A-leerlingen 
nu al alle intervallen goed kunnen horen. 
En dat is knap, als je nog maar zo kort les 
hebt! Anne, Sonia en Felix, ga zo door! 
Ook de B-groep gaat gestaag op weg. Een 
grote groep, maar wel een klas top-JE’ers!

Helaas heb ik dit keer geen nieuwe leerlin-
gen voor te stellen. Loopt er nog een po-
tentieel KE’ertje in je omgeving vrij rond te 
huppelen? Stuur hem of haar dan vooral 
door.

Florian Hoven
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Wel en Wee van JE

Zoals u in de vorige Blaasbas heeft kun-
nen lezen is Jong Excelsior aan een span-
nend, tumultueus seizoen begonnen. Het 
is daarom ook extra fijn om te kunnen ver-
tellen dat Jong Excelsior gisteren, zondag 
25 november, een ontzettend geslaagd Sin-
terklaasconcert in VUmc Kinderstad heeft 
neergezet. Een uitgebreid verslag vindt u 
ongetwijfeld verderop in deze Blaasbas. 

Organisatorisch dacht ik ‘ff’ een concertje te 
regelen in VUmc Kinderstad. Misschien is het 
leuk als Sinterklaas ook ‘ff’ langs komt. Mis-
schien wel met ‘wat’ pieten. ‘ff’ een toneel-
stukje door de muziek heen moet ook geen 
probleem zijn toch? De klassieke onderschat-
ting van iemand die dat voor de eerste keer 
gaat regelen. Mede dankzij de soepele me-
dewerking van alle JE’ers was het zeker een 
succes. Via via begreep ik dat er mensen een 
feestje hebben laten schieten en werk verzet 
hebben om bij respectievelijk de generale en 
het concert aanwezig te kunnen zijn. Top! 
Met die motivatie gaat JE misschien wel de 
spannendste tijd van het seizoen in.   

Er hebben zich heel wat kandidaat-dirigen-
ten gemeld om de dirigent positie op zich 
te nemen. Na alle gesprekken gevoerd te 
hebben zijn er 4 kandidaten geselecteerd 
om proefdirecties te doen. Wij vinden het 
heel belangrijk, voor orkest en dirigent, om 
alle kandidaten in ieder geval 2 keer op de 
bok aan het werk te zien. De maanden de-
cember (met uitzondering van 15 decem-
ber) en januari zullen dan ook in het teken 
staan van proefdirecties. De eerste kandi-
daat-dirigent komt op 1 en 8 december di-
rigeren. De 2e op 5 en 12 januari en de 3e 
op 19 en 26 januari. De 4e kandidaat heeft 
zijn proefdirecties er al op zitten en heeft 
JE mede voorbereid op afgelopen zondag. 
Deze procedure vraagt natuurlijk een hoop 
van alle JE’ers maar ze zullen ongetwijfeld 
fanatiek vooraan staan om te vertellen naar 
wie hun voorkeur uit gaat. Vanaf 1 februari 
zal Jong Excelsior dan een nieuwe dirigent 
hebben en gaan we gezamenlijk vol gas rich-
ting het donateursconcert. Dat doen we wel 
‘ff’.

Dirk Westenberg
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Wel en Wee van GE                                               

De afgelopen tijd stond in het teken van HET 
kerstconcert.
Op zondag 16 december zal GE traditioneel 
weer een concert geven in de Westerkerk 
aan de Prinsengracht te Amsterdam. Dit jaar 
doen we dat samen met het koor Canticum 
Anglicum, waarmee wij ook samen een stuk 
ten gehore zullen brengen. Zingt u zich maar 
alvast warm want ook nu weer zal u de sa-
menzang niet hoeven missen. Verderop in 
deze Blaasbas vind u alle informatie ten aan-
zien van de aanvangsttijd, kaartverkoop etc.

Voor bovenstaand concert hadden wij op 4 
november een studiedag gepland. Helaas 
hebben we die moeten afzeggen wegens 
ziekte van Ronald. We proberen de extra re-
petitietijd in te halen door 2 keer extra te re-
peteren op de zaterdag.  Onder andere op 15 
december zullen wij repeteren.

Daarna hebben we weer eens een solisten-
festival gepland. Wij hopen dat veel GE’ers 
hier aan zullen deelnemen!

We sluiten het muzikale 2012 op dinsdag-
avond 18 december af met een kerstconcert 
in Amsterdam Noord. Net als de voorgaande 
jaren zullen wij weer de leerlingen van de 
Amstelmeerschool begeleiden tijdens een 
kerstsamenzang in de buitenlucht.

De afgelopen maanden hebben we er weer 
een nieuw lid bij! Jasper Sival is aangescho-
ven bij de klarinetten. Welkom Jasper!

Volgens ons bent u weer volledig op de hoog-
te. Zet u de concertdata al in de agenda?

Het GEB
Rinske de Graaf, Dennis Wagner, Olga Tijken
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Zondag 16 december 2012

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam

Entree: € 12,50 | € 10,00 (stadspas, < 12 jaar)

Harmonieorkest Groot Excelsior

Ronald Slager

Canticum Anglicum

Marga Schoutens

Samenzang
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a
s Kerstconcert 

in de Westerkerk

Kaarten verkrijgbaar aan de zaal en in de voorverkoop bij www.jongexcelsior.nl

15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)
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Even voorstellen...
Nieuw in JE
Allemaal blije gezichtjes
Sinterklaasconcert van JE in VUmc Kinderstad

Zondagmiddag 25 november, Amsterdam.
Ik en mijn vriendin waren op zoek naar een 
parkeerplek vlak bij de hoofdingang van het 
VUmc. 500 meter verder dan de hoofdin-
gang vonden we eindelijk een plekje. Toen 
we naar binnen liepen was iedereen al netjes 
aanwezig. We konden dan ook al gauw op 
zoek naar een dé stad in het ziekenhuis. Na 
een liftritje naar de 9de verdieping kwamen 
we terecht bij de poort van VUmc kinderstad.

Na een half uurtje warm spelen gingen we 
naar onze plek. Daar aangekomen bleek dat 
de nieuwe opstelling (vier horizontale rechte 
rijen stoelen achter elkaar) nog steeds krap 
was, maar ondanks dat kon toch iedereen zit-
ten en spelen.

Met het muziekstuk Concerto d’ amor ging 
het concert van start, een twijfelachtige start. 
De oorzaak hiervoor was waarschijnlijk de 
nieuwe opstelling van het orkest maar al 
gauw speelden we als van ouds, gewoon heel 
mooi dus. Na dit opwarmertje was het tijd 
om de belangrijkste gast, Sinterklaas,  bin-
nen te laten met zijn twee helpers. Om er nog 
een mooier sfeertje van te maken speelde JE 
leuke sinterklaasliedjes. De kinderen konden 
even meezingen met o.a. de liederen O kom 
er eens kijken, Sinterklaaskapoentje en De 
zak van sinterklaas. 

Het juiste sfeertje was gemaakt. Iedereen had 
een brede glimlach op zijn of haar gezicht 
en genoot zichtbaar van de Sint, de pieten 
en JE. Gezien de gezichtjes moest het vol-
gende muziekstuk Dance Party, met daarin 
de bekende kinderliedjes, wel in de smaak 
vallen. Dance Party is een stuk met gepimpte 
kinderliedjes zoals o.a. een relaxte swing 
versie van het liedje Op een onbewoond ei-
land, Dikkertje dap in rock shuffle. Ook zit 
er tussendoor nog een vleugje Vader Jakob. 

Het grote moment van de middag kwam na 
Dance Party. Dit was namelijk het Sinterk-
laasverhaal over de hoogtepiet met hoogte-
frees oftewel de hoogtevreespiet. De Sint 
liet zijn pieten de trappen op en af lopen 
om aan te tonen dat hoogtevrees toch wel 
lastig is wanneer je een piet bent. Gelukkig 
werden de pieten geholpen door de kinderen 
in de zaal. Zij waren allen zeer behulpzaam 
waardoor de pieten hun klusjes ondanks de 
hoogtevrees van de hoogtepiet toch konden 
doen. Dit verhaal werd geheel begeleid door 
JE met muziek van het bekende stuk Moment 
for Morricone.

Na dit prachtige Sinterklaasverhaal werd de 
Sint uitgezwaaid tijdens het liedje Dag Sin-
terklaasje.
De kinderen konden nog even meezingen 
met de afsluiters Zie de maan schijnt door 
de bomen, De Stoomboot, en het toepasseli-
jke Hoor de wind waait door de bomen (het 
stormde op 25 november) van de middag. De 
kinderen en volwassenen gingen allen met 
een brede glimlach weer op weg. 
Naar mijn idee was het een zeer geslaagde 
middag voor iedereen.

Tijmen Slomp
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Het heeft heel wat voeten in aarde gehad 
maar zaterdag 24 november om 15:00 uur 
was het dan eindelijk zover! Eerst zou het al 
veel eerder gebeuren, hele lijsten waren er 
al voor ingevuld. Dit vooral voor het versterk-
en van de inwendige mens, want zoals het er 
voor stond zou het er heel hard aan toegaan. 
Maar helaas een flinke kink in de kabel: grie-
pje van de hoofdpersoon! Er was ook nog 
een klein kinkje in de kabel qua communi-
catie zodat er zelfs mensen met een keur 
aan etenswaren onder andere pannen vol 
met soep voor een dichte deur kwamen te 
staan! Jammer, maar wel een leermomentje. 
Als iets dan niet doorgaat maar toch niet 
wordt afgeblazen, blijkt het heel moeilijk om 
samen tot een nieuwe afspraak te komen. 
De locatie is uitermate belangrijk voor een 
goed resultaat, maar de locatie wordt ge-
deeld met allerlei andere fanatieke groepen 
en is niet zomaar beschikbaar. Na veel  vijven 

en zessen, nog meer wikken en wegen, tel-
efoontjes, gesprekken over en weer, was er 
witte rook! Er kwam een herfstakkoord tot 
stand: zaterdag 24 november was de dag! 
15:00 de eerste groep en om 15:30 zouden 
de andere groepen ook aanschuiven. Het 
was nodig want de tijd gaat zo snel en de 
lat ligt hoog. Het was de moeite waard, 
het ging lekker en nu is het alweer voorbij.  

Waar ik het over heb? Natuurlijk gaat het 
hier over de extra studiedag van GE. De sfeer 
was goed en er is hard gewerkt. De dirigent 
was tevreden en we kunnen vol goede moed 
aan ons kerstoptreden beginnen, en voor 
volgend jaar nog harder werken voor ons 
concours! En die soep? In geen velden of we-
gen meer gezien, hopelijk al lang opgegeten 
door mensen die er echt zin in hadden!

Henri Frölich

Extra repetitie GE 
Zaterdag 24 november                                         

Verjaardagen                                                           

NOVEMBER 
26 ARTHUR MASSEUR GE
 
DECEMBER
19  LAMBERT BUIJS  GE
20 HANNA KRUIJSSE JE
23  DENNIS WAGNER GE
30 ELBRICH POSTMA GE

JANUARI 
1 ANNE KLAASSE BOS GE
4 JOPIE BUIJS  GE
7 DIRK WESTENBERG GE
12 TRUDY ADMIRAAL GE
17 TIJMEN SLOMP   JE
25 MARIE-LOUISE MOS GE

FEBRUARI 
1 PAUL SCHILDMEIJER JE
3 ARJEH VOS  JE
5 CAROLINE STUBBÉ GE
5 ELINE TOLSMA  GE
6 MAARTEN STOLZ GE
11 ANOUK KNOFLOOK JE 
13 ERIK SIKKING  GE
16 JANNEKE KLEIN  GE
21 AMARENS WONG- V. GE
21 RINKSE DE GRAAF GE
25 LIZA BOTROS  JE
27 ANNE STRAMAN  KE
27 VALERIE COLRU  JE

DECEMBER

FEBRUARI

JANUARI

NOVEMBER
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Zaterdag 15 december
Groot Excelsior extra repetitie
‘t Koggeschip

Zaterdag 15 december
Jong en Groot Excelsior solistenfestival en
instrumentenveiling
‘t Koggeschip

Zondag 16 december 
Groot Excelsior Kerstconcert 
Westerkerk 

Dinsdag 18 december
Jong en Groot Excelsior Kerstconcert samen 
met Amstelmeerschool
Amstelmeerschool (Amsterdam Noord)

Zaterdag 23 december
GEEN repetitie Jong Excelsior

Zaterdag 5 januari
Eerste repetitie Jong Excelsior 2013

Dinsdag 8 januari
Eerste repetitie Groot Excelsior 2013

Vrijdag 1 t/m zondag 3 februari
Groot Excelsior studieweekend
Stay-Okay Egmond

Zondag 24 maart
Jong en Groot Excelsior donateursconcert
Pelgrimskerk Badhoevedorp

Zaterdag 13 april 
Groot Excelsior extra repetitie
‘t Koggeschip

Zondag 14 april 
Groot Excelsior concours
Theater De Nieuwe Nobelaar in Etten-Leur

Zaterdag 4 mei
Jong en Groot Excelsior dodenherdenking

Zondag 16 juni
Jong Excelsior buitenconcert
Artis (o.v.b.)

Eind juni
Jong en Groot Excelsior buitenconcert
Amsterdam Museum

Agenda                                                                    
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Drukwerk

Afzender
Secretariaat
p/a Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam


