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Noot van de Redactie

Een nieuw jaar, een nieuwe Blaasbas.
In dit nummer kunt u alles lezen over het
kerstconcert van Jong Excelsior, de ver-
huizing naar ‘t Koggeschip en natuurlijk
de nieuwjaarsinstuif.

We blikken niet alleen terug. Ook de
(nabije) toekomst biedt weer volop mooie
muziekmomenten. Allereerst het voor-
jaarsconcert in de Pelgrimskerk te
Badhoevedorp. En wat dacht u van een
muziekmarathon op Koninginnedag en
een moederdagconcert op 13 mei?

Een punt van zorg is de geringe omvang
van de klarinettensectie van JE. Na het
vertrek van een aantal oudgedienden is
die behoorlijk uitgedund. Verderop in
deze Blaasbas vindt u er een artikel over.

Gelukkig zijn er ook leden bijgekomen,
zowel bij Jong als bij Groot Excelsior.
Enkele van hen, oude bekenden en nieuwe
gezichten, stellen zich even voor.

En als u dan ook nog de Wellen en Weeën
van de orkesten doorgenomen hebt, bent u
weer helemaal op de hoogte.

Iris Elling
Florian Hoven

PS
Heeft u kopij voor de volgende Blaasbas?
Stuur die dan vóór 25 mei naar de redactie:
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Van het bestuur

Eindelijk is het dan zover. Op 6 januari zijn
we verhuisd naar ´t Koggeschip. Het was
een hele klus, maar we hebben het
geklaard. Gelukkig dat er bij de vereniging
een paar zeer handige mensen rondlopen,
want er moest heel wat op maat gemaakt
worden. Hoewel diverse mensen bij de
verhuizing geholpen hebben, wil ik in het
bijzonder Michel Hasselt bedanken.
Dankzij zijn vakmanschap ziet de opslag-
ruimte er prima uit.

De faciliteiten van de school zijn prima,
alleen moet er wel met spoed iets aan de
akoestiek verbeterd worden. Hoewel het
slim gebruik maken van de panelen van de
tussenwand al heel wat scheelt, is de
akoestiek nog lang niet optimaal. Helaas
zijn er nog diverse bouwkundige
problemen die eerst opgelost moeten
worden, voordat er een nieuw plafond
aangebracht kan worden. Maar hopelijk
wordt dit snel opgelost.

Het ontwikkelen van culturele activiteiten
staat bij Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer
hoog op de agenda. Eind 2006 is het
Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer
opgericht. Jong Excelsior participeert ook
in dit platform, samen met onder andere
de Muziekschool Amsterdam en het
Nederlands Philharmonisch Orkest. Eén
van de doelen is om – onder de noemer
‘Uit in eigen buurt!’ - in ´t Koggeschip
minimaal één keer per maand een concert
te verzorgen. Jong Excelsior is op zondag
13 mei aan de beurt en zal dan een
moederdagconcert geven, samen met het
Roman Ensemble.

Maar eerst volgt nog het voorjaarsconcert
in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp,
speciaal voor onze donateurs. Ik hoop u
daar te zien.

Namens het bestuur,
Hans Ruesink,
voorzitter



Leden van de Staten van Excelsior,

De laatste jaren hebben we regelmatig
acties gehouden om geld in de lade te
krijgen zoals de sponsorloop en
rommelmarkt. Tijden veranderen en de
acties werden niet altijd even goed
bezocht. Om toch te zorgen dat we leuke
evenementen kunnen blijven organiseren
is er een nieuwe actie in het leven
geroepen:

MeGa Excelsior Koninginnedag
Muziek Marathon

De Actie:
Iedereen - KE’ers, JE’ers en GE’ers, maar
ook andere muzikale talenten - kan zich
opgeven als: solist, duo, groepje, kwartet,
zang, dans of andere muzikale activiteiten.

Op 30 April tussen 10 en 16 uur zal er dan
achter elkaar gespeeld worden door deze
leden en zo hopelijk een leuk bedrag
ophalen om de kas te spekken. Oftewel,
onze penningmeester blij maken!

Ook kunnen er muziekspelletjes worden
gedaan. Hierbij valt te denken aan
bijvoorbeeld € 1 inleggen en wie er 1
minuut een noot uit een bariton krijgt,
wint € 5. Verdere ideeën zijn natuurlijk
zééér welkom.

Voor drankjes, hapjes e.d. wordt gezorgd.
Jopie woont op de Prinsengracht en zij zal
als ‘Grote Wijze Plas Geitebreier’
fungeren. Bij haar kan dus gebruik
gemaakt worden van het toilet en kun je
spullen/instrumenten e.d stallen. Het
spektakel zal dus ook in de buurt van de
Prinsengracht/Spiegelgracht plaatsvinden.

Mocht je niet in de gelegenheid zijn om te
komen spelen: we nodigen iedereen uit om
op Koningendag een kijkje te komen
nemen bij dit gezellige evenement. Geef je
op bij één van de bestuursleden zodat we
een leuk programma in elkaar kunnen
zetten.

Met Koninklijke en Oranje groet,

Hare Majesteit de Koningin der
Muzieklanden

Koninklijke oproep
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Van de penningmeester

Oproep

Heeft u een net een nieuwe dvd-recorder
aangeschaft? Dan staat er vast ergens in
huis een dvd-speler stof te verzamelen.

Wij kunnen ‘m wel gebruiken! We hebben
namelijk een paar dvd’s met opnames van
Jong Excelsior die we willen laten zien bij
Open Dagen.

Ook een tv komt dus van pas! Thuis hangt
er inmiddels wellicht een plat scherm,
maar wij zijn natuurlijk al tevreden met
een ‘antiek’ model.

Voor de theorielessen gebruiken we nu
een keyboard, die aan vervanging toe is. In
een bruikbaar exemplaar zijn wij geïnter-
esseerd.

Tenslotte is een (portable) cd- speler ook
handig voor de lessen. Mocht u er één
kwijt willen, dan gaarne melden bij het
bestuur!

Maarten van der Meij,
penningmeester



Kerstconcert Jong Excelsior

Het afgelopen jaar was het de beurt aan
Jong Excelsior om het traditionele
kerstconcert te verzorgen in de Wester-
kerk. Vanwege het jubileum was er dit jaar
niet veel tijd om de stukken in te studeren.
Desondanks wist Jong Excelsior een prima
vertolking te geven van het stuk dat
speciaal voor dit concert was uitgezocht:
Noah´s Arc. Dit stuk werd ons overigens
op het jubileum cadeau gedaan door
Musikverein Schwörstadt.

Tijdens het kerstconcert zong ook het VU-
koor, onder leiding van Sam ten Velden,
een aantal liederen. Verder hadden we ook
het Roman Ensemble uitgenodigd om een
aantal stukken te spelen. Een paar leden
van dit ensemble – Florian, Kim en Jurjen -
spelen (of speelden) ook in Jong Excelsior.
Dat betekende dat zij een aantal keren heel

snel van plek moesten wisselen om op tijd
weer bij het juiste orkest te zijn.

Al met al kunnen we terugkijken op een
geslaagd kerstconcert. Het enige
minpuntje was de magere bezetting van de
Westerkerk. Omdat de kosten voor een
dergelijk concert hoog zijn, gaan we de
komende tijd kritisch kijken of een jaarlijks
concert in de Westerkerk nog wel haalbaar
is. Het zou natuurlijk jammer zijn als we
deze erg mooie traditie zouden moeten
laten vallen.

Gelukkig geldt dit nog niet voor 2007. Op
zondag 23 december verzorgt Groot
Excelsior in ieder geval nog één keer het
kerstconcert in de Westerkerk

Hans Ruesink
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De Posthoorn
ingezonden brieven

Bij dezen willen we het bestuur van Jong
Excelsior bedanken voor de uitnodiging
om op het kerstconcert te spelen.
Optreden in de Westerkerk, dat was voor
ons een heel bijzondere ervaring!

We kijken nu al uit naar het gezamenlijke
concert op 13 mei.

Muzikale groeten van,

het Roman Ensemble:
Asra, Bob, Emirhan, Florian, Jesse,
Jurjen, Kim, Lucia, Mandy, Martin,
Maurice, Naomi, Nina

www.romanensemble.nl
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Wel en Wee van KE

In de vorige Blaasbas gaf ik aan dat een
aantal leden van KE in december examen
ging doen. Ik kan u inderdaad in deze
Blaasbas vertellen dat Biko Vos in
december geslaagd is voor zijn tenorsax-
examen. Hij is gelijk in JE gestart en doet
zijn best zijn partij mee te spelen. Veel
succes hiermee!

Buddy, Arjeh, Valerie en Jay hebben
allemaal hun theorie-examen gehaald.
Gefeliciteerd en nu op naar het
praktijkexamen in juni. Zelfs Casper kwam
begin december vertellen dat hij het
theorie-examen wilde gaan proberen. Hij
heeft het gehaald maar nog veel fijner om
te vertellen is dat het met zijn gezondheid
ook weer de goede weg op gaat. Hij heeft
daarom besloten om de praktijklessen ook
weer op te pakken en is van de hobo naar
de trompet overgestapt! Veel succes
hiermee.

In de vorige Blaasbas ben ik Anne Bruins
vergeten te bedanken want ook zij is aan
het begin van het seizoen gestopt met
lesgeven. Er zijn momenteel geen
dwarsfluitleerlingen. Nu Biko zijn examen
gehaald heeft is ook Mariska na vele jaren
gestopt met lesgeven. Hannes verzorgt nu
de nazorg van Biko. Jopie Buijs kan ook na
lange tijd een beetje later naar school
komen want al haar theorieleerlingen
hebben hun examen gehaald en zij heeft
dus even geen leerlingen meer. Zij gaf ook
nog altsax les aan Sarwin maar die krijgt
nu haar (extra) nazorg van Rosa, haar

buurvrouw in het orkest. Alsnog hartelijk
bedankt voor al jullie inzet!

Stelde ik u in de vorige Blaasbas de nieuwe
leerlingen Sabine Posthuma en Charlotte
Nifterick voor op de blokfluit, nu al kan ik
u vertellen dat zij zeer goed van start
gegaan zijn en dat zij nu alweer naar een
groot instrument verhuisd zijn. Charlotte
is al van start gegaan op de altsax bij
Michael en Sabine gaat na de
krokusvakantie starten op de klarinet bij
Florian. Bravo dames, veel succes!

Doordat het leerlingenaantal nog niet te
groot is hebben we positief kunnen
reageren op het verzoek van twee
leerlingen om nog een beetje langer ‘les’ te
krijgen. Sarwin en Ilona maken gebruik
van deze uitzondering en weten dat dit
niet meer kan zodra er te veel nieuwe
leerlingen binnenkomen.

Hartstikke goed van hen, want zoals we
allemaal weten is het verstandig om les te
houden ook al heb je het A-examen
gehaald. KE leidt op tot het A-examen met
als doel in JE te gaan spelen en wij geven
dan nog een jaar ‘nazorg’. Maar daarna
kan je natuurlijk altijd les gaan nemen bij
de Muziekschool Amsterdam. Als lid van
Klein, (maar ook Jong en Groot) Excelsior
krijg je veertig procent korting op het
lesgeld van de Muziekschool Amsterdam!
Dat scheelt een hoop geld, zoals je kunt
zien op de volgende pagina.

Tijdens de Play-in op 21 januari jl. hebben



11

Open Dagen van de
Muziekschool Amsterdam

Afdeling Centrum/Oost:
zaterdag 21 april, 11.00 - 14.00
Nieuwe Kerkstraat 122
020-5218989 / receptiecentrumoost@msadam.nl

Afdeling West:
zaterdag 14 april, 11.00 - 14.00
Osdorpplein 14
020-4100330 / receptiewest@msadam.nl

Afdeling Zuid:
zaterdag 21 april, 11.00 - 14.00
Bachstraat 5
020-5787373 / receptie@msadam.nl

Kortingen bij de Muziekschool Amsterdam:

Voor het volledige cursusaanbod:
www.muziekschoolamsterdam.nl

we ook weer van een bijzonder samenspel
mogen genieten. Onder leiding van
Gerlieke, onze hobolerares, hebben de KE-
leerlingen die middag, net als de ‘ervaren’
muzikanten ruim een uur gerepeteerd op
muziekstukjes die zij nog nooit gezien
hadden. Vlak voor het concertje werd
besloten dat we er twee zouden gaan
spelen omdat het derde stukje toch wel erg
moeilijk bleek. Helaas had niet iedereen
dat begrepen en ging het dus even mis.
Gelukkig ging het bij de herkansing een
stuk beter. Ik neem mijn petje voor jullie af
want dit is in de geschiedenis van KE nog
nooit gebeurd hoor, prima vista spelen!

Op 13 mei speelt Klein Excelior op het
Moederdagconcert. Tijdens twee samen-
spelen gaan we daar voor oefenen:
zaterdag 5 en 12 mei. We starten om 17.45.
(Zie Agenda, red.)

Het leerlingenaantal mag nog steeds
groeien dus kent u iemand die acht jaar of
ouder is en muziek wil leren? Laat haar of
hem een keer bij KE komen praten!

Caroline Stubbé

MSA
Individuele les

(30 min)

MSA
Standaardles

(2-4 pers. 40 min)

Lesgeld
MSA

€ 654 € 395

Korting
(40%)

- € 261,60 - € 158



ABCO
Abonnementsconcerten Harmonie-Fanfare-Brassband

Theater ‘de Omval’
Ouddiemerlaan 104, Diemen

DUBBELCONCERT
Groot Excelsior & Amsterdam Brass

Zondagmiddag 22 april 2007, 14:00 uur

ABCO stelt zich de bevordering en promotie van de amateur blaasmuziek in
Nederland ten doel en tracht d.m.v. laagdrempelige concerten ook het niet
traditionele publiek kennis te laten maken met het andere repertoire van de
orkesten.

Groot Excelsior zal o.a. een try-out geven van de concourswerken van het
Muziekconcours in Luxemburg:
Fourth Symphony van Alfred Reed
The Legend of Aquarius van Marco Pütz
Losse toegangskaarten à € 8 zijn verkrijgbaar bij het JE-bestuur.
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Beste leden en lezers

Zoals jullie allemaal weten, want jullie
komen altijd in grote getale naar de
Algemene Ledenvergadering, zijn de kosten
voor onze vereniging enorm gestegen de
laatste jaren. Tevens zijn de inkomsten voor
de vereniging gedaald. Zo is bijvoorbeeld het
aantal leden van JE afgenomen en door de
verhuizingen hebben we sinds 2004 geen
rommelmarkten meer kunnen organiseren.
Tevens wordt de sponsorloop tegenwoordig
voornamelijk bezocht door enthousiaste
KE’ers en een handjevol JE’ers, ondanks het
fantastische weer van de twee afgelopen
keren.

Daarom is het bestuur druk bezig om dit
serieuze probleem op te lossen. Zo worden er
het komende seizoen enkele open concerten
gehouden in ‘t Koggeschip (zoals
bijvoorbeeld het zo genoemde nieuwjaars-
concert) waar ook het Stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer veel reclame voor maakt.

Om wat meer geld in het laatje te krijgen
willen wij ook door middel van thema-
concerten inkomsten vergaren. Zo is het plan
om in het najaar, in samenwerking met één of
twee basisscholen, een Disney-concert te
organiseren. Jong Excelsior zal de muziek
verzorgen (u kent allemaal Jungle Book), de
leerlingen zullen dit aankleden met toneel en
wij verwachten van Disney zelf (bedankt
Eline!) enige sponsoring te krijgen in de
vorm van presentjes en aankleding voor het

concert. Zo slaan wij vier vliegen in één klap;
een leuk concert, veel contact met mogelijk
nieuwe muzikanten, veel publiek vanuit
zowel de vereniging als ouders van de
basisschoolleerlingen en, daar draait het
uiteindelijk om, mooie inkomsten.

Dit is natuurlijk een super begin en hopelijk
loopt het zoals we het bedacht hebben. Maar
er is meer nodig! Daarom vraagt het bestuur
om uw hulp bij het vergaren van inkomsten.
Wij hopen dat u meedenkt over leuke ideeën
waarbij JE of GE een concert kan geven of
ergens aan kan meewerken.

Wat dacht u van een lunch- of kerstconcert
voor uw bedrijf? Dit laatste wordt natuurlijk
al georganiseerd, maar wij kunnen natuurlijk
plaatsen reserveren of een try-out geven op
een andere locatie. Speciaal voor uw collega’s
of misschien voor uw werknemers.
Misschien een familiedag binnen het bedrijf,
waarbij u elkaar beter leert kennen in de
aanwezigheid van uw gezin. Het bestuur van
JE kan alles organiseren natuurlijk; locatie,
muziekthema, een drankje en hapje achteraf.

Laat het ons weten, alles kan helpen mits het
natuurlijk een mooi bedrag voor de
vereniging oplevert. Breng ons in contact met
de persoon die dit organiseert en dan kunnen
wij er met z’n allen vast iets moois van
maken voor onze vereniging.

Namens het bestuur en de penningmeester,
Wolf Ribbens

Acquisitie
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Naast het blazen op de tenorsaxofoon in
GE heb ik als hobby, tennis, bridge en het
verzamelen van postzegels met als
motief: muziek.

Toen ik eind 1995 in de VUT belandde,
stelde mijn echtgenote voor een
dergelijke postzegelverzameling op te

zetten. Nu, elf jaar
later, ben ik in het
bezit van enkele
duizenden muziek-
postzegels uit de
gehele wereld en
bezoek regelmatig
postzegelbeursjes in
Amsterdam en om-
streken om mijn ver-

zameling zo compleet mogelijk te
maken.

De eerste echte muziekpostzegel is
uitgegeven in 1920. De zegel toont twee
citer spelende boeren uit Ingrië, een
Finse provincie in de voormalig Sovjet
Unie. De provincie is na één serie
postzegels al opgeheven. Jarenlang heb
ik naar die muziekzegels gezocht; eerst
drie jaar geleden toen in de
Amsterdamse RAI een internationale
postzegeltentoonstelling werd gehou-
den, kon ik in de stand van een Finse
handelaar de desbetreffende postzegel
bestellen. Ik moest € 20 betalen en een
week later kreeg ik de postzegel
toegezonden. Dat is natuurlijk een apart
verhaal in mijn verzameling.

Er zijn trouwens veel verhalen te vertellen
bij diverse muziekzegels, zoals de
uitgave in 1956 in de toenmalige DDR.
Daar werd de honderdste sterfdag van
componist Robert Schumann herdacht.
Toen de zegels uitkwamen zag een
slimme musicus dat de partituur op de
postzegel niet van Schumann was, maar
van Frans Schubert. In allerijl werden
nieuwe postzegels met de juiste muziek
erop uitgegeven. Ik heb beide zegels in
mijn verzameling zitten!

Wil je meer weten over muziek-
postzegels, advies over het aanleggen
van een eigen verzameling, bel dan
gerust voor meer informatie!

C. K. Boon
Tel: 020 – 6460343

Muzikale hobby: postzegels

Heeft u ook een muzikale hobby?
Vertel uw verhaal en stuur dat
vóór 25 mei naar de redactie:

blaasbas@jongexcelsior.nl

44 ct
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Onder de naam ‘Uit in eigen buurt!’
organiseert het Muziekplatform
Geuzenveld-Slotermeer maandelijks een
concert in het stadsdeel Geuzenveld-
Slotermeer. Deze concerten vinden plaats
in ‘t Koggeschip (tenzij anders vermeld).
De toegang voor deze concerten is geheel
vrij!
Hieronder vindt u de agenda voor de
komende maanden.

Florian Hoven (red.)

Muziekplatform Geuzenveld-Slotermeer
Eind 2006 is het Muziekplatform Geuzenveld-
Slotermeer opgericht. In dit platform
participeren de Muziekschool Amsterdam, het
Nederlands Philharmonisch Orkest, Jong
Excelsior, WijkWeb, LoudFoundation, Bert
Cramer, Studio West en Stichting Dock. Eén
van de doelen van het muziekplatform is om op
een laagdrempelige manier een muziekaanbod
van kwaliteit te verzorgen voor bewoners, jong
en oud, van stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer.

‘Uit in eigen buurt!’

15

zo 25 maart: Voorjaarsconcert
14:00 Accordeonvereniging AVES

vr 20 april: Eindpresentatie Coachingsproject
20:00 Muziekschool Amsterdam en Rivelino Rigters (Stichting

LoudFoundation)

zo 13 mei: Moederdagconcert
14:00 Jong Excelsior

aansluitend:
zo 13 mei: Jubileumconcert en cd-presentatie
15:00 Roman Ensemble,

met diverse gasten uit binnen- en buitenland

zo 17 juni: Belcanto-concert
14:00 The Belcanto Company



Wel en Wee van JE

Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst in ’t
Koggeschip op 21 januari, hebben we
afscheid genomen van een aantal
gelouterde JE’ers. Dit betekent dat de
omvang van het orkest is verminderd.
Desondanks is het nog wel erg gezellig
(tijdens de repetities soms een beetje te).

De grootste zorg van JE op dit moment is
de bezetting van de klarinetten. Waren er
anderhalf jaar geleden nog ongeveer 15
klarinettisten, nu zijn er nog maar een stuk
of zes. Wij zijn dus naarstig op zoek naar
versterking. Kent u iemand in uw om-
geving, of een vriend of vriendin? Vraag of
ze een keer willen komen luisteren of
meespelen op zaterdag.

De afgelopen weken hebben we in het
bestuur, en in overleg met Ronald Slager,
het programma voor de komende periode
doorgenomen. Dat ziet er veelbelovend
uit.
Natuurlijk het voorjaarsconcert in maart,
dan op 13 mei het moe-derdagconcert in ’t
Koggeschip en in juni nog een
buitenconcert in het Westerpark. In
oktober gaan we, samen met een school,
een concert verzorgen dat in het teken
staat van Disney-muziek.
Daarnaast hebben we besloten om volgend
jaar weer mee te doen aan het
entertainment programma TEMA Tielen.
Jong Excelsior heeft daar in 2004 met groot
succes aan deelgenomen. Het evenement
wordt gehouden op zondag 6 april 2008 in
de Maaspoort in Venlo.

Ook hebben we nog een speciaal idee voor
Koninginnedag. Dus kom luisteren!!!

Gelukkig komen er ook leuke ideeën
vanuit het orkest zelf. Louizinho heeft
bedacht om, in overleg met het bestuur
natuurlijk, een dag naar Walibi Flevo te
organiseren voor alle JE leden. Dat wordt
een gezellige dag.

Verder gaan we eens in het kwartaal
bekijken wie de ‘JE´er van het kwartaal’
wordt. Degene die in de periode januari –
maart de meeste repetities heeft bezocht,
zetten we in het zonnetje. Dus zorg ervoor
dat het voor ons moeilijk wordt om die
keuze te maken, omdat jullie natuurlijk
allemaal erg graag die eretitel willen
winnen.

Wolf Ribbens en Hans Ruesink
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HELP-AYUDA-HILFE-AIUTO-AIDE-AJUDA-ΒΟΗΘΕΙΑ
Klarinetten-tekort bij JE

Vroegûh, toen ik nog in Jong Excelsior zat,
waren we met zo’n twintig klarinetten op
een rietje aan het sabbelen.

Als je niet goed je best deed, weer eens die
‘Vies’ vergat of even de week zat door te
spreken, keek bijvoorbeeld een Nanny of
Joost achterom en maakte vriendelijk doch
zeeeer duidelijk hoe het WEL moest.
Meestal kregen we, na zo’n minuut of vijf,
daar nog een SSSttttttt overheen. Het
klinkt wellicht vervelend, maar dat was
het zeer zeker niet!

Waarom niet? Omdat:
- je namelijk met ongeveer twintig

klarinetten zat;
- daardoor een geweldige warme

harmonieklank klonk;
- je heel graag beter wilde worden om
misschien een rij naar voren te kunnen en
dus ook SSsttttt kon zeggen tegen je
achterburen;

- het leerzaam, opbouwend en goed voor
je muzikale ontwikkeling was;

- het gewoon een gezellige hoek was die
klaripiepers (sorry Jos…volgens mij is dàt
nog steeds zo…eehhmmm....sorry
Ronald)

Nu zult u zich dan wellicht afvragen,
waarom dit stukje HELP heet. Eigenlijk is dat
heel simpel. Momenteel hebben we maar zes
klarinetten. Jawel, u leest het goed.
In Jong Excelsior zitten momenteel 6
klarinetten, waar we heel blij mee zijn,
maar wel veel te weinig is.

We hebben nog drie leerlingen bij KE,
maar u begrijpt natuurlijk dat dit niet
genoeg is. Een harmonieorkest bestaat uit
koper, slagwerk én hout. Om er voor te
zorgen dat JE een volledige harmonie kan
blijven, heeft het orkest dus zeer snel
klarinettisten nodig. Gelukkig zijn er
enkele leden die hard hun best doen om
leden te werven, bijvoorbeeld bij de
muziekschool, maar het lukt jammer
genoeg nog niet echt. Vandaar dus deze
Noodoproep.

Kortom, weet u of jij iemand; klasgenoten,
buren, collega’s, familie, exen, vrienden,
kennissen, bekenden, sportploeggenoten,
talenten, muzikanten, via via, enz onder
de 25 die het leuk vinden om bij onze zeer
bijzondere, gezellige en unieke vereniging
klarinet te komen spelen… Stuur ze dan
langs op een zaterdagavond. Iemand van
het bestuur zal hen van harte welkom
heten en onder het genot van een kopje
koffie met alle plezier alles over JE
uitleggen.

Hopelijk kunnen we zo ons ledenaantal
weer uitbreiden en zorgen dat Jong
Excelsior weer een stevig, groot harmonie-
orkest wordt! U wilt toch ook niet dat we
een fanfare worden?

Dank voor uw aandacht,

Een Zéér Bezorgd Oud JE’er
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Zaterdag 6 januari was het dan zover.
Eindelijk konden we verhuizen naar ´t
Koggeschip. Op vrijdag hadden Michel en
Wolf al heel wat voorwerk gedaan. In de
bergruimte onder het podium hadden zij
een grote ruimte gecreëerd waar wij onze
spullen kwijt zouden kunnen.

Op zaterdagochtend 11.00 uur stonden
een man/vrouw of tien klaar om alle
verhuisdozen met bladmuziek vanaf de
eerste verdieping van de Kraemerschool
naar beneden te brengen. Dat ging tot
onze verrassing een stuk sneller dan het
naar boven brengen een jaar eerder. We
waren zelfs zo snel klaar dat we nog bijna
een half uur moesten wachten op de
verhuiswagen, die uit Almere moest
komen. Dennis had als excuus dat er net
dat weekend werkzaamheden waren aan
de A1. Een beetje vreemd was dit wel,
want er waren meer mensen uit Almere en
die waren wel op tijd ☺

Daarna het opruimen van de spullen in de
bergruimte. Als je alle spullen bekeek die
in de hal stonden, kon je niet voorstellen
dat alles een plekje zou kunnen krijgen.
Uiteindelijk konden we alle
muziekstukken en de overige spullen
kwijt in de kasten. Maar ja, ook het
slagwerk moest nog een plekje krijgen.
Daarvoor was een kast in één van de
speelzalen gereserveerd. Dankzij het
timmermansoog van Michel paste ook
bijna al het slagwerk op twee verdiepingen
in de kast. De slagwerkers hebben nu geen
excuus meer als zij hun spullen te laat
hebben opgesteld. Want zo weinig als nu,
hebben zij in geen dertig jaar hoeven te
lopen.

Hans Ruesink

De verhuizing naar ‘t Koggeschip
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De Echoput
rubriek van, voor en over oud-leden

Na het hectische doch succesvolle jaar
2006, heeft ons comité de gegevens van
de oud-leden weer in de archiefkast
opgeborgen en is aan een vier-jaarse
winterslaap begonnen.

Omdat direct na het jubileumfeest van
5 november 2006 kopij voor de
Blaasbas moest worden ingeleverd,
zijn in de eindlijst van de aanwezige
reünisten enkele foutjes geslopen.
Oudlid G.P.Buijn is wél genoemd,
doch niet geweest. Carolien Jourdan-
Nieman heeft meegespeeld in het
Reünistenorkest maar haar naam
ontbreekt in het overzicht. Wij gaan er
vanuit dat men ons deze kleine
oneffenheden niet al te kwalijk neemt.

Tot ons genoegen heeft een viertal
reünisten besloten weer wekelijks in
Groot Excelsior te gaan meespelen, te
weten Corrie Zwarst-Spit (bas-
klarinet), Paul Boon (euphonium) (Zie
de rubriek Even voorstellen, red),
Arthur Maseur (trompet) en Teun Bil
(klarinet). Er wonen nog meer
reünisten in Amsterdam, waar blijven
die?

Ook de donateurlijst is aangevuld met
enkele oud-leden. Dat zouden er best
eens meer mogen zijn! Leuk nieuws
om mee te eindigen is de aanbieding
van oud-(bestuurs-) lid Loes Kwant
om ons comité bij volgende activiteiten
te komen assisteren!

Vriendelijke groeten van,

Comité Oud Leden (COL)
Jo van den Eshof-Croese
(020-6693940)
Hans Knip
Karel Boon
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Wel en Wee van GE

Het nieuwe jaar is van start gegaan in de
nieuwe school. Na een aantal keren van
opstelling te zijn veranderd in de ruimte
hebben we dan eindelijk onze draai
gevonden. Het geluid en de akoestiek is
nog niet wat het moet zijn, maar we
kunnen elkaar nu in ieder geval verstaan
en het speelt wat beter. De rest van het
seizoen zit nog vol leuke activiteiten, dus
dat gaat vast goed komen.

De aankomende maanden staan uiteraard
in het teken van de voorbereiding op de
concertreis. Het GEB heeft in grote lijnen
het programma rond en is druk bezig met
de laatste punten. Bijna iedereen gaat mee

met de reis, dus dat is een goed bericht. Er
moeten nog enkele plekken worden
opgevuld of versterkt, maar dat gaat ook
zeker lukken.

Als eerste staat nu op de planning het
donateurconcert samen met Jong Excelsior
op 25 maart. Daarna zal het weer flink
studeren worden aangezien op 22 april het
ABCO-concert al is en Piet deze als try-out
wil gebruiken voor het concours in
Luxemburg. Tussen deze twee concerten
zitten maar vier repetities en na de 22e
hebben we ook maar weer vier repetities
tot dat we op reis gaan… Kortom een
leuke uitdaging om alle nootjes op tijd in
de vingers te krijgen!

Sinds januari hebben we twee nieuwe
fluitisten er bij. Vanuit JE zijn Dorenda
Fokker en Myrthe Barten komen meespelen.
Op trompet zijn Arthur Masseur en op
klarinet Teun Bil ons komen versterken.
Sinds het jubileum was het voor hen weer
gaan leven, dus hebben zij besloten om weer
me te komen spelen. Arthur en Teun,
welkom!

Helaas heeft Rita de Vente besloten om na
ongeveer tien jaar te stoppen met GE. Rita,
bedankt voor al die jaren trouw lidmaatschap
en succes met de andere activiteiten!

Namens het GEB,
Rinske de Graaf
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Programma concertreis GE

Alle deelnemers hebben het programma al
ontvangen. Maar we willen u het mooie
programma natuurlijk ook niet
onthouden. (Bovendien verwachten we
natuurlijk wel dat u dan tijdens het
concours de vingers gekruisd houdt!)

Woensdag 16 Mei:
- rond 10.00 uur vertrek vanaf

’t Koggeschip
- eind van de middag aankomst in

Larochette
- diner in de Jeugdherberg
- repetitie in de Jeugdherberg

Donderdag 17 mei. Dag van het Concours!
- heel vroeg ontbijt !!
- vertrek richting Esch-sur-Alzette alwaar

het concours wordt gehouden
- 10:00 - 10:30 inspelen
- 11:00 – 12:00 concours
- 17:00 prijs uitreiking.
- diner in Esch-sur-Alzette
- terug naar Jeugdherberg

Vrijdag 18 mei:
- ontbijt
- vertrek richting Luxemburg stad
- vrij tot aan buitenconcert
- 16:00 - 17:00 concert Place d’Ármes
- vrije besteding van de avond in

Luxemburg stad
- terug naar Jeugdherberg

Zaterdag 19 Mei:
- ontbijt
- activiteit (wandelen, bezichtiging slot,

kanoën o.i.d.)
- diner (plaats nog te bepalen)
- concert

Zondag 20 mei:
- ontbijt
- spullen inpakken en terug naar huis
- afscheidslunch
- eind van de middag aankomst

’t Koggeschip
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Even voorstellen...

Nieuw... in JE

Ik ben Kim, ik ben vijftien jaar en ik speel
vanaf mijn elfde klarinet. Ik vind klarinet
zo'n mooi instrument omdat je er heel veel
verschillende muziekstijlen mee kan spe-
len en het gewoon een mooi geluid pro-
duceert.
In november 2006 werd ik door Florian
gevraagd mee te spelen in JE. Ik ken hem
van het Roman Ensemble. Ik kwam eerst
een keer kijken bij een generale repetitie en
toen ik de liedjes hoorde had ik meteen zin
om mee te spelen. Ik vond dat het heel
mooi klonk. Bij de volgende repetitie
speelde ik mee. Het was wel heel anders
dan wat ik gewend was, maar vond het
meteen al heel leuk. De repetities vind ik
altijd erg leuk, ik hou er van om samen te
spelen.
Kim Grisel

Terug van weggeweest... in GE

Toen Iris mij onlangs verzocht een artikel
te schrijven voor de Blaasbas om mijzelf
voor te stellen, moest ik van binnen even
lachen. Ik ben immers vanaf dat ik kan
ademen verbonden met de club. De
meeste mensen zullen mij dus wel kennen.
Iris kon dat op dat moment echter nog niet
weten.
Als voorzitter sleepte pa mij reeds op
jonge leeftijd mee. Na mijn blokfluitles
(van Edith, ook orkestlid in GE) koos ik
voor de trombone. “Geen sprake van” zei
mijn vader op gedecideerde toon. “We
hebben tekort aan baritons, ga daar maar
op spelen.” Iedereen die mijn vader kent,
begrijpt dat tegenstribbelen geen enkele
zin zou hebben. Achteraf had hij wel
gelijk, ik kon als zeven-jarige op een
trombone immers nooit verder dan de

22



derde positie komen…zou dat ook wer-
kelijk zijn visie zijn geweest?

In 1974 kwam ik in JE. In 1976 speelde ik in
het concertgebouw. Net als Wibi op het
grote podium, maar dan met nog zeventig
muzikanten. Tot in de jaren ‘90 bleef ik op
de bariton/euphonium in JE. Vele
concoursen, rommelmarkten en
concertreizen maakte ik mee. In de
tussentijd dubbelde ik op trombone in GE.
Had ik toch nog mijn zin.

In 2000 verliet ik GE en speelde ik vijf jaar
in het Noord Hollands Fanfare orkest.
Tevens speelde ik in die tijd overal en
nergens, maar het bloed bleef kruipen
waar het niet gaan kon. Na het jubileum
van 2006 besloot ik weer lid te worden van
mijn oude liefde. Sindsdien speel ik weer
mee op euphonium.

Ik ben getrouwd met Sylvia (ontmoet in
JE) en we hebben samen twee prachtige
meiden, Carmel (8) en Merlin (4). Ik werk
bij de Van Kampen Groep in Hoorn, een
groot verzekeringskantoor waar ik mij
voornamelijk bezig hou met het
optimaliseren en automatiseren van alle
processen. De computer en alles wat met
internet te maken heeft is dan ook mijn
grote hobby. In mijn vrije tijd zijn we met
de kinderen zoveel als mogelijk op Texel
waar we drie jaar terug een vakantiehuis
hebben gekocht. Je kan daar heerlijk
fietsen, wandelen, zwemmen, uit eten
gaan en naar het strand. Ik krijg daar altijd
een soort Zwitserleven-gevoel, om in
verzekeringstermen te blijven. En de
computer? Die blijft dan thuis!

Paul Boon
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Nieuwjaarsbijeenkomst

Op zondag 21 januari vond de nieuw-
jaarsbijeenkomst nieuwe stijl plaats. Deze
bijeenkomst vond voor het eerst plaats in
´t Koggeschip.

Om ongeveer 10.30 verzamelden zich bijna
zeventig leden van Jong en Groot
Excelsior. Samen met ongeveer vijftien
gastspelers vormden zij een megaorkest
van tachtig muzikanten. Van 11.00 tot
14.00 uur werd, onder leiding van Piet
Groeneveld en Ronald Slager, een viertal
stukken ingestudeerd. Grappig was dat
Ronald meespeelde op de hoorn als Piet
dirigeerde en Piet meeblies op de klarinet
op het moment dat Ronald voor het orkest
stond.

De leden van Klein Excelsior hielden van
13.00 tot 14.00 uur, onder leiding van
Gerlieke, hun eigen repetitie. Want ook zij

moesten natuurlijk een optreden
verzorgen.

Toen het concert iets na 14.30 uur begon
zat de zaal flink vol. Naast ouders,
grootouders en andere familieleden waren
er ook diverse buurtbewoners aanwezig.
Ook de wethouder van cultuur van
stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer, Tys de
Ruiter was deze middag aanwezig.

Tijdens het concert werden natuurlijk de
nieuwe leden voorgesteld en de leraren
bedankt. Daarnaast werden degenen die
het afgelopen jaar JE hebben verlaten nog
even in het zonnetje gezet. Al met al was
het een geslaagde middag die eindigde
met een gezellige nieuwjaarsborrel.

Hans Ruesink
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Verjaardagen
maart, april, mei, juni
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Zondag 25 maart: 14.30 – 16.30
Voorjaarsconcert
met Jong en Groot Excelsior.
Pelgrimskerk, Havikstraat 5 1171 DW Badhoevedorp
Toegang € 5, donateurs ontvangen bij de ingang twee
kaarten gratis (Zie aankondiging op pag. 27)

Zondag 22 april: 14.00 – 16.00
ABCO concert
Groot Excelsior samen met Amsterdam Brass.
Theater ‘De Omval’, Ouddiemerlaan 104 te Diemen
Toegang € 8 om 14.00 start GE het concert (GE van
13.15 - 13.45 inspelen)
(Zie aankondiging op pag. 12)

Maandag 30 april: 10.00 – 16.00
Muziekmarathon Koninginnedag
continu muziek door leden van Klein, Jong en Groot
Excelsior en andere activiteiten die geld opleveren.
Opbrengst voor de vereniging (in plaats van
sponsorloop / rommelmarkt)
Locatie: hoek Prinsengracht – Spiegelstraat
(Zie ook Koninklijke oproep, pag. 6)

Vrijdag 4 mei: 19.30 – 20.30
Dodenherdenking
bij het Vredesmonument Osdorp (Hoekenesgracht -
Tussen Meer) in fanfare-bezetting, met koperblazers
uit Jong en Groot Excelsior. (vooraf vanaf 18.00 uur
repeteren in De Opgang)

Zaterdag 5 mei: 17.45 - 18.30
Samenspel Klein Excelsior

Zaterdag 12 mei: 17.45 - 18.30
Samenspel Klein Excelsior

Zondag 13 mei: 14.00 – 15.00
Moederdagconcert
voor buurtbewoners en anderen in ’t Koggeschip,
door Jong en Klein Excelsior, het Roman Ensemble en
gastorkesten van de Muziekschool Amsterdam.
Toegang gratis. (Zie ook ‘Uit in eigen buurt!’, pag. 15)

Woensdag 16 mei - zondag 20 mei
Concertreis Groot Excelsior
Groot Excelsior op concertreis naar Luxemburg.
(zie Programma concertreis GE, pag. 21)

Zaterdag 26 mei
Proefexamens praktijk

Juni (exacte datum nog onbekend)
Muziekexamens praktijk en theorie

Zondag 17 juni: 14.00 – 16.00
Vaderdagconcert
in het Westerpark, Jong Excelsior van 14.00 - 14.45,
Groot Excelsior 15.00 - 15.45 op het pleintje bij
Espressofabriek in cultuurpark Westergasfabriek
(slechtweerlocatie: Nassaukerk, de Wittenkade 111)

Zaterdag 30 juni
Solistenfestival Klein en Jong Excelsior
Seizoensafsluiting en feest. Dress code: Tropical Beach.

Dinsdag 3 juli
Laatste repetitie Groot Excelsior
Seizoensafsluiting

Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele informatie:

www.jongexcelsior.nl

Agenda
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Drukwerk

Afzender:
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam


