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Noot van de redactie

Beste lezers,
Het seizoen zit er alweer bijna op. Het afgelopen jaar is er veel gebeurd. Met als
‘hoogtepunten’ een succesvol jubileumconcert in De Meervaart, de verhuizing naar de
nieuwe repetitielocatie ’t Koggeschip en de
concertreis en het concours van GE in Luxemburg.
Uiteraard zijn de verslagen van die laatste gebeurtenis goed vertegenwoordigd in
deze Blaasbas. Zélfs onze dirigent – Piet
Groenewoud – heeft daarover iets op papier
gezet. En ook Ronald Slager – dirigent JE
– die op hoorn meespeelde tijdens de reis, is
in de pen geklommen.
Ook over andere concerten leest u verslagen. Verder stellen nieuwe leden zich aan u
voor, vindt u bijdragen van de hand van de
KE-, JE- en GE-bestuurdleden en kunt u op
de Agenda zien wat er de komende periode
nog te gebeuren staat.
Alvast een prettige vakantie!
Florian Hoven
Iris Elling
PS
Wilt u iets schrijven voor de Blaasbas?
Misschien uw mening als donateur over
onze muziekkeuze, of een verslag van een
van onze concerten. Heeft u een bijzondere hobby die gerelateerd is aan muziek?
Mail uw stukje naar blaasbas@jongexcelsior.nl. De deadline is 7 september.


Van het bestuur

De eerste maanden in ´t Koggeschip zijn
achter de rug. We beginnen ons er al aardig thuis te voelen. Er is nog wel een aantal kinderziektes te overwinnen, maar daar
komen we ook wel overheen. Er komt nu gelukkig weer energie vrij voor het organiseren
van leuke en vernieuwende activiteiten.
Het moederdagconcert was het eerste echte
grote concert van Jong Excelsior in ´t Koggeschip. Voor een overvolle zaal werd het een
zeer geslaagd concert. Jong Excelsior trad op
voor de pauze en het Roman Ensemble vulde het programma na de pauze. Dankzij de
uitgebreide promotie waren er ook heel veel
buurtbewoners op dit concert afgekomen.
Onder hen ook de voorzitter van Stadsdeel
Geuzenveld-Slotermeer, Robin de Bood.
Jong Excelsior heeft op deze middag een prima visitekaartje afgegeven. Dat belooft nog
wat voor de toekomst.

van de GE-ers tijdens deze reis.
Tot slot rest mij u nog allemaal een fijne
zomervakantie te wensen. Maar voordat het
zover is, zien wij u graag nog bij het concert
van JE en GE in het Westerpark, op zondag
17 juni en bij het solistenfestival op zaterdagavond 23 juni. Dat is dan meteen de afsluiting van het seizoen.
Hans Ruesink,
voorzitter

Na de zomervakantie start Jong Excelsior
met een scholenproject. Dit project moet
uitmonden in een concert rondom het thema
Disney op zondag 28 oktober in theater Podium Mozaïek in Bos en Lommer. Dat belooft een bijzonder spektakel te worden en
we hopen dat velen van u daarbij aanwezig
zullen zijn.
Groot Excelsior kan terugzien op een zeer
geslaagde concertreis. De reis naar Luxemburg, van 16 tot 20 mei, was een groot succes, vooral dankzij de uitstekende organisatie
van de GEB-commissie. In deze Blaasbas
kunt u volop genieten van de belevenissen


Van de penningmeester

Wel en Wee van JE

Zoals u elders in deze Blaasbas kunt lezen,
hebben we met onze optredens tijdens de
concertreis een leuk bedrag verdiend. Biljetten van 500 euro zijn echt groot, die had ik
niet eerder in m’n portemonnee! De opgehaalde dollars kon ik bij Arthur tegen een
gunstige wisselkoers omruilen tegen harde
euro’s.

teurs kunnen verwelkomen:
• Corry van Schalkwijk
• Willy Verkuil
• Carolina Bijlsma
• Fam. Bosscha
• Fam. Grisel
• Fam. Terhoeve
• Rita de Vente

Behalve de extra inkomsten hadden we ook
wat meevallers aan de kostenkant. Dankzij
Paul Boon kregen we een gratis reisverzekering. Arthur was niet alleen als geldwisselaar actief, maar ook als chauffeur van de
instrumentenbus waar hij de diesel voor zijn
rekening nam. Vlak na de reis hebben we
een positief antwoord op onze subsidieaanvraag bij het FONDS voor Amateurkunst en
Podiumkunsten, hiermee is het financiële
plaatje helemaal rond!

Als u het nog niet heeft gedaan, maakt u
de donatie voor 2007 over op girorekening
3779773? De hoogte van de donatie kunt u
zelf bepalen, maar we stellen prijs op een
minimale donatie van 16 euro om de kosten
van de Blaasbas te dekken.

In de vorige Blaasbas hebben we gemeld
dat we voortaan de ‘JE-er van het kwartaal’
gaan benoemen. JE-er van het kwartaal kun
je worden als je de afgelopen drie maanden
geen enkele repetitie hebt gemist. Natuurlijk
hopen we dat we elk kwartaal veel gegadigden hebben voor deze fantastische eretitel. Want wie wil deze titel niet graag binnenhalen? Hoewel er meerdere kandidaten
waren, is de titel ‘JE-er van het kwartaal’
gegaan naar Leandra van Bronkhorst. Leandra, gefeliciteerd. Wil je ook kans maken op
deze mooie titel, zorg er dan voor dat je de
komende maanden geen repetitie mist.

Koninginnedag was een prachtige dag, met
een gezellige muziekmarathon. Helaas was
het publiek niet zo gul. Met dank aan de
slagwerkers uit JE hebben we weliswaar
ruim 170 euro opgehaald, maar dit bedrag
is toch aanzienlijk lager dan de acties (rommelmarkt, sponsorloop) van vorige jaren.
We moeten dus nog bekijken welke actie
we voor volgend jaar gaan organiseren.
Sowieso is het nodig om extra inkomsten te
genereren, want met alleen contributies en
subsidies krijgen we de begroting niet rond.
Gelukkig kunnen we ook rekenen op onze
donateurs. Tijdens en na het voorjaarsconcert hebben we de volgende nieuwe dona

In de vorige Blaasbas stond een oproep voor
een tv, keyboard, dvd-speler, en portable cdspeler. De tv hebben we inmiddels binnen
dankzij Caroline Houtsma. Ook hebben we
een keyboard tot onze beschikking. Een dvdspeler zou goed van pas komen vanwege de
voorbereiding voor TEMA Tielen. Wie o
wie heeft een dvd-speler en/of een portable
cd-speler over en wil deze doneren? U kunt
zich melden bij het bestuur.

Begin juni is een groot deel van het orkest
een dagje naar Walibi geweest. Onze slagwerker Luizinho werkt bij een reisbureau en
was zo attent om een dagje uit te regelen.
Met ingang van maart is Carolien Vlaar lid
geworden van Jong Excelsior. Zij speelt

dwarsfluit. In deze Blaasbas stelt zij zich aan
u voor. Verder hebben we een aanstaande
moeder in het orkest. Suzanne Niftrik-Stoltz
is namelijk zwanger. Zij zorgt nu al voor de
volgende generatie JE-ers.
Na een zeer geslaagd Moederdagconcert
gaat Jong Excelsior volop aan de slag met
de voorbereiding op het Disneyprogramma. Dit concert, op zondag 28 oktober in
Podium Mozaïek, is het slotstuk van een
scholenproject. Wij hopen dat u daar ook
bij aanwezig bent. Neem in ieder geval
ook uw kinderen en/of kleinkinderen mee.
Het belooft namelijk een mooi spektakel te
worden.
Maar eerst hopen wij u te zien bij het concert in het Westerpark op zondag 17 juni.
Wolf Ribbens en Hans Ruesink

Denkt u ook aan de contributieverhoging
naar 12 euro per maand per 1 augustus? Gelieve uw automatische overschrijving aan te
passen (het bedrag voor instrumenthuur is
niet gewijzigd, het blijft 9 euro per maand
voor het eerste instrument per gezin en 7,50
voor elk extra instrument).
Maarten van der Meij,
penningmeester


Wel en Wee van KE

Voor Koninginnedag had het bestuur een
nieuw plan bedacht om de kas van de penningmeester te gaan spekken. Hierbij rekenden we vooral op alle leerlingen van KE maar
hadden we er geen rekening mee gehouden
dat er ook leerlingen op vakantie zouden
zijn… Al met al waren dus alleen Eva van
Ammers, Paul Schildmeijer (klarinet) en
Arjeh Vos (slagwerk) van de partij. Hartstikke goed van jullie! Dank voor jullie inzet,
jullie hebben mooi gespeeld en hiermee
voor de vereniging geld opgehaald!
12 Mei stond in het teken van de proefexamens. Layla van Rossum en Stefan Houtsma
waren om 16:00 uur naar het huisadres van
Hans Ruesink gekomen. Daar was dochter
Marieke uit haar kamer ‘gejaagd’ zodat
Ronald het proefexamen hobo kon afnemen.
Samen met hun lerares Gerlieke hebben zij
het prima gedaan en dus het groene licht
gekregen om naar het officiële examen te
gaan.
Hierna zijn we gauw naar ‘t Koggeschip
gegaan en hebben Arjeh (slagwerk), Paul
(klarinet) en Jay Kooiman (altsaxofoon)
hun proefexamen gedaan. Ook zij hebben
het prima gedaan en ook zij mogen het Aexamen gaan doen. Buddy Vos (slagwerk)
had al een prima proefexamen gedaan op
14 april dus ik hoop dat ik in de volgende
Blaasbas met trots kan vertellen dat Jong
Excelsior er weer zes nieuwe muzikanten
bij heeft gekregen. Dit dankzij onze inzet
van onze enthousiaste leraren Freek, Florian
en Michael.


Voorjaarsconcert JE & GE

25 maart, Pelgrimskerk Badhoevedorp

Maar dat alle leraren en leerlingen nog steeds
goed bezig zijn heeft u kunnen horen bij het
Moederdagconcert op 13 mei. Klein Excelsior heeft het concert prachtig geopend met
de stukjes ‘Forte en Piano’ en de ‘Fietser uit
Moskou’. Zij lieten horen dat zij allemaal
hard studeren en dat geeft vertrouwen voor
de toekomst. Blijf zo doorgaan allemaal.
Het is ook fijn om te vertellen dat er na de
zomer weer vijf nieuwe leerlingen starten.
Het ‘zegt het voort’ werkt dus nog steeds!
Laten we dat vooral allemaal blijven doen!
Caroline Stubbé

Het jaarlijkse voorjaarsconcert vond net als
vorig jaar plaats in de Pelgrimskerk in Badhoevedorp. Ondanks (dankzij?) het mooie
weer was de zaal goed gevuld met ouders,
familie, vrienden en natuurlijk donateurs.
GE startte het concert met o.a. de Florentiner Mars en Cats. JE ging na de pauze verder
met werken als Oregon en Arsenal.
Na afloop was de vereniging zeven nieuwe
donateurs rijker. Vooral schatkistbewaarder
Maarten was hier erg content mee!



ABCO-concert GE

22 april, De Omval Diemen

Op een dinsdagavond tijdens de pauze,
stond ik bij een groepje, dat stond te overleggen over de Blaasbas. Geen van hen
was bij het ABCO-concert geweest en
er moest nog een stukje over geschreven
worden. Ik was er wel geweest en bood
aan om een bijdrage voor de Blaasbas te
schrijven.
Op de dinsdag voor de concertreis werd
er verteld dat Michel zijn laptop meenam,
zodat alle reporters meteen hun stukje
konden typen. Nou, dat is mooi, nam ik mij
voor, dan doe ik ook meteen mijn ABCOverslag. Maar, zoals dat vaker gaat met
voornemens, daar kwam niets van terecht.
Zodoende zit ik eind mei nog een stukje
te typen, maar zonder aantekeningen (en
door de vele herinneringen aan de concertreis moet ik bekennen dat ik niet meer
weet of het nou een goed concert was).
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Wel weet ik nog dat zondag 22 april weer
een heel mooie dag beloofde te worden.
Wij werden in het zwart in De Omval in
Diemen verwacht voor ons aandeel in de
ABCO-concerten. Ik kan me niet herinneren dat we ooit op deze locatie gespeeld
hebben. De zaal leek niet zo heel groot,
maar wel zo gezellig. Voor het concert
gingen we nog even repeteren. Dat was
doorgegeven via de mail, maar dat heeft
nog niet iedereen, hè Harm?
Wij speelden het concoursprogramma
inclusief het inspeelstuk om geheel in de
stemming te komen. Freek had het beter
bekeken en stond te tennissen in de zon.
Dirk was zo vriendelijk om ons te komen
versterken. Het heeft nog leuke foto’s
opgeleverd op de site!
We stonden na afloop lekker buiten wat

te drinken, toen de pauze ineens alweer
om was. Het kostte mij wel moeite om
weer naar binnen te gaan en zo te zien
was ik niet de enige. Maar ik was wel erg
nieuwsgierig naar Amsterdam Brass. Nou,
ik heb er geen spijt van gekregen.
Amsterdam Brass werd netjes door de presentator geïntroduceerd zoals dat hoort.
Daarna begon de dirigent echter een hele
uiteenzetting over alle personages in het
stuk en hoe die dan wel klonken. Het idee
was aardig, maar op gegeven moment
duurde het mij te lang. Spelen met die
hap!!
Nou, toen ze begonnen met spelen, kreeg
ik kippenvel, zo mooi was het. Met
ongeveer twintig muzikanten op koper en
dan zo zacht, zo zuiver kunnen spelen, het
was een genot voor het oor.

Natuurlijk keken we extra naar het slagwerk omdat zij wat instrumenten van ons
leenden. Het slagwerk bleef voornamelijk
in de begeleidende rol, wat ik dan wel weer
jammer vond. Na het concert was het file
met de grote slagwerkinstrumenten bij de
(te kleine) lift.
De algemene indruk die nu nog uit mijn
herinnering zit, is dat het toch weer een
fijne muziekmiddag was. Oh ja, en dat
het nog weken kan duren en er veel
mailtjes en telefoontjes nodig zijn om
twee klokkenspelstokjes op tijd voor de
concertreis terug te krijgen... Maar ook
dat is gelukt!
Els Bult
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De JE-Toppers gaan helemaal los



Karten en Koninginnedag
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Het was weer zo ver, er stond weer iets
leuks op het activiteitenprogramma van
JE. Wie kan de meeste pijn verdragen?
Ik kreeg veel leuke reacties binnen op
het idee, dus dat betekent dat ik kon gaan
reserveren. En dan komt de vraag: reserveren? Ja, maar voor welke dag dan? Hoe
laat? Allemaal vragen die het ineens zo
moeilijk maken.
Doordeweeks wordt moeilijk omdat niet
iedereen in Amsterdam woont. Zaterdag is ook niet zo een goede dag, omdat
het bedrijf om 23:00 sluit. Een dilemma
dus. Gelukkig zijn er redders in nood:
het JE-bestuur. Ik heb het plan aan alle
bestuursleden voorgelegd en gevraagd
of we zaterdag 28 april jl. vijftien
minuten eerder konden stoppen zodat we
op tijd op plaats van bestemming konden
zijn. Het was nu dus maar afwachten of
alles door kon gaan.
Dag 1 ging voorbij en hoorde niks, dus
ik ging er maar vanuit dat het bestuur een
spoedvergadering had ingelast bij Hans
Ruesink thuis om dit allemaal eens goed
te bekijken. Dag 2 ging voorbij en ik zag
helemaal geen mail binnenkomen. Ik heb
toen maar snel met het hoofdkantoor van
het World Wide Web gebeld in Timboektoe. Er was geen enkele storing, maar er
was nog geen antwoord van het bestuur.
Dag 3 was eindelijk aangebroken en het
opperhoofd van JE had eindelijk tijd om
naast al die nootjes ook een stuk met let-

ters te schrijven waarin hij vertelde dat
het akkoord was. Joehoe. Nu moest ik er
wel voor zorgen dan we op tijd konden
beginnen met de repetitie, dus het kostte
me weer een groot vermogen om iedereen
per sms op de hoogte te brengen. (Heb
je die niet gehad, dan heb ik je nummer
niet. Geef die dan z.s.m. even aan me
door) Vervolgens kon ik ook nog een paar
mensen apart gaan bellen, want we hadden
natuurlijk ook nog eens vervoer nodig om
er te komen. Freek, Reinier, Dirk, Elwin,
Michel en Louie waren uiteindelijk bereid
om te gaan rijden. Benzine werd helaas
niet vergoed. Het was tenslotte maar twee
km.
Ja ja ja misschien raad je het al. We gingen
die zaterdag naar de kartbaan van Race
Planet. Heel gezellig allemaal, iedereen
had het enorm naar z’n zin. Vooral die
eenkleurige van het slagwerk. De jongens
waren op de baan in grote getale aanwezig.
De dames deden rustig aan en bekeken de
races vanaf de tribune, want stel je voor
dat er een druppel zweet onder je oksels
vandaan komt. Dat moeten de dames (op
drie na) niet hebben.
De eerste race ging van start met het
zwarte racejong aan kop, gevolgd door de
kleurlingen. Alle rondes waren heel spannend, de race ging grotendeels om kleurling Dirk en het zwarte racejong Louie.
Het scheelde bijna elke ronde een paar
tiende seconde in het voordeel van het
13

zwarte racejong. Het was een spannende
race maar verschil is en blijft er altijd. Hoe
vaker je oefent, hoe beter je wordt. Zo is
het ook met muziek. Het zwarte jong won
uiteindelijk de race en werd gehuldigd op
het mooie podium van Bleekemolen. Race
twee ging van start en het zwarte jong won
weer! Het was een geslaagde avond voor
iedereen en dit was nog maar het begin.
Na het karten stond er nog meer op het
programma; het slagwerk voor Koninginnedag naar Jopie brengen en daarna
nog lekker de stad in. We spraken allemaal
af op het Rembrandtplein in Amsterdam
en daar begon de ellende. We hadden personen onder de 18 bij ons en dat is niet
handig in Amsterdam. We kwamen dan
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ook nergens binnen. Het leuke was dat de
jongsten al binnen waren en de iets oudere
er toch te jong uitzag, helaas pindakaas.
Volgende keer moet iedereen toch maar
een screentest ondergaan.

waren. Jullie zouden je diep moeten schamen, dames en heren. Gelukkig krijgen
jullie volgend jaar een nieuwe kans in de
hoop dat GE ook een steentje gaat bijdragen op Koninginnedag 2008.

En toen was het maandag, een hele geslaagde dag. Warm, muziek, gezelligheid, bier en vrolijke mensen wat wil je
nog meer??? Geld Geld Geld voor de kas
natuurlijk. Er werd hard en goed gespeeld
ondanks dat er zo veel boten met harde
muziek langs kwamen varen. Ik ben erg
blij met alle KE- en JE-leden die zich
ingezet hebben voor de vereniging. Echt
geweldig jongens en meisjes. Ik wil wel
één ding kwijt, Ik vind het heel droevig
dat er TE WEINIG GE-leden aanwezig

Om drie uur was het dan helaas afgelopen. Gelukkig was er nog meer te doen
in Amsterdam. Museumplein!!! JE was
er net als vorig jaar met een grote groep
aanwezig en de drank was er ook in groten
getale aanwezig. Er is veel gelachen en er
werden veel gesprekken gevoerd tussen
de raarste koppels. En als je wat te veel
drank op hebt, dan gebeuren de meest rare
dingen waar je je ogen van uitkijkt! (zie
de foto’s op de site). Maar gelukkig zijn
we dat de laatste tijd gewend want we zijn

allemaal zo gehecht aan elkaar! Toch jongens en meisjes?
De uren vlogen voorbij en het werd steeds
donkerder. En eindelijk was het zo ver. DJ
Tiësto betrad het podium. Wat een gejuich
en gedans. Freek vond het geweldig, hij
kon geen minuut stil staan.
Zo zie je maar weer dat JE zich vermaakt
heeft, de afgelopen dagen. De volgende
activiteit op de agenda is 3 juni met een
grote bus naar Walibi World. Hoe dat is
gegaan leest U/ lees je in de volgende
Blaasbas.
Luizinho Peroti
Activiteiten Manager JE
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Muziekmarathon Koninginnedag
30 april, Prinsengracht/Spiegelgracht

Al weken van tevoren werd er door het
bestuur aangekondigd dat we op 30 april,
Koninginnedag, met z’n allen een muziekmarathon zouden gaan houden. Alle
KE- en JE- leden konden zich als solist
of in een groepje opgeven om een liedje
te spelen of een act te doen; om zo geld
op te halen voor de vereniging. Gelukkig
vonden veel leden dit een leuk idee, en
waren er genoeg aanmeldingen.
Op Koninginnedag zelf verzamelden we
ons rond twaalf uur op een hoek vlakbij
de Prinsengracht. Het bestuur had er een

leuke plek gecreëerd, en er hing een groot
spandoek met de tekst: ‘Geef ons cluppie,
een Euro of een duppie!’.
Het zonnetje scheen, en er heerste een
gezellige Jong-Excelsior-sfeer! Samen
hebben we er een hele gevarieerde middag van gemaakt; er werd op veel verschillende instrumenten gespeeld; zo waren
er optredens van klarinetten, blokfluiten,
fluiten, saxofoons, trompetten, trombones,
een euphonium, een bas en vooral het slagwerk was heel succesvol! De leden die
niet speelden, konden zich nuttig maken
door rond te gaan met de pet.
Voorbijgangers konden zich ook laten
schminken, of graaien in de grabbelton. De
creatieve leden bedachten steeds nieuwe
manieren op geld op te halen; zo mochten
voorbijgangers zich voor €1 uitleven op
het slagwerk, en automobilisten die door
het straatje wilden rijden, moesten eerst
een bijdrage leveren aan de vereniging.
Rond vier uur waren de activiteiten en
optredens afgelopen, en kon iedereen er
zelf nog een leuke middag van maken.
Een grote groep JE-ers ging ‘traditioneel’
naar het museumplein, om daar nog tot ’s
avonds laat feest te vieren. :-)
Samen hebben we maar liefst €170,opgehaald voor de vereniging!
De foto’s van deze gezellige dag kunt U
bekijken op www.jongexcelsior.nl
Eefke de Vos
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Dodenherdenking

4 mei, Amsterdam-Osdorp

Met Ju en Stephan rijd ik naar Amsterdam
voor de Dodenherdenking. Dit jaar eens
anders, met alleen koperblazers. Als we
aankomen heeft een meneer in de kerk
al koffie gezet, heerlijk. De koperblazers gaan samen nog even snel wat stukjes
doorspelen. Wat ik hoor, klinkt echt
mooi.
Er is deze keer wat verwarring ontstaan
over de kleding. Om het even makkelijk te vertellen: de één heeft een te bloot
hemdje aan voor deze gelegenheid en de
ander leent daardoor zijn dikkere jas of
blouse uit aan de één terwijl de ander, in
dezelfde situatie geraakt als de één, weer
bij een ander iets dikkers probeert te
lenen.
Om het nog makkelijker voor te stellen: Ju wordt vriendelijk verzocht haar
zwarte jasje uit te trekken ten behoeve van
Trijn waarna Ju, na een kwartiertje al enigermate verkild, om zich heen begon te
kijken voor uitkleedbare kandidaten. En
ja hoor, daar komt Lambert al aangelopen
in zijn stoere GVB-jas. (Deze jas stond
Ju erg leuk; ze denkt er nu zelfs over om
buschauffeur te worden.)

aan, op zijn schoot een sporttas en in zijn
oren oordopjes.
Rinske stopt tijdens het wisselen van
de muziek steeds haar trompet tussen
haar benen, dit geeft ook van achteren
gezien een leuk effect. Nog een keer naar
links kijkend zie ik een iel uitgevallen
buschauffeur die in werkelijkheid mijn
zuster Ju is.
Nou, nog even iets over de muziek vertellen misschien. De stukjes die gespeeld
worden klinken erg goed met alleen het
koper. Vooral voor een gelegenheid als
deze is dit een betere bezetting dan een
volle harmonie.
Maarten speelt de Last Post waarna we
tevreden huiswaarts kunnen keren.
Weer een klus geklaard voor dit jaar.
Edith Behrens

Tijdens de herdenking kijk ik zo eens om
mij heen en heb toch, niettegenstaande de
serieuze aard van de uitvoering, moeite
om niet te lachen. Voor mij, op een klapstoeltje, zit Luizinho in een lichtblauwe
pyamabroek, een jasje van Anne-Lotte
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Moederdagconcert JE & KE

De Posthoorn

Op zondag 13 mei organiseerde Jong Excelsior samen met het Roman Ensemble
een leuk concert in ’t Koggeschip.

Op zondag 13 mei speelden wij samen met
Jong Excelsior op het Moederdagconcert
en ons vijfjarig jubileum.

de leden van Jong Excelsior. Met z’n allen
zijn wij tot een leuke, muzikale samenwerking gekomen.

Bij dezen willen wij jullie bedanken voor
de geweldige middag en het geweldige
optreden waar heel veel plezier van afstraalde.

Wij hopen dan ook in de toekomst nog
vaker samen te kunnen spelen met Jong
Excelsior.

13 mei, ‘t Koggeschip Amsterdam

Om twee uur mocht KE het concert beginnen met twee leuke stukjes. Als eerste
speelden de KE-ers Forte and Piano Song
en daarna Fietser in Moskou. Wat ze heel
mooi zacht en ook wel erg hard kunnen
spelen.
Na KE was het de beurt aan JE dat het
concert begon met Arsenal. Vervolgens
speelden de JE-ers Oregon en het welbekende The Pink Panther. Na de Pink
Panther was het tijd voor een feestje

dus speelden ze met veel overtuiging het
stuk Dance Party, met voor de meeste
toeschouwers veel bekende melodieën.
Er werd daardoor door een hoop mensen
toch wel zachtjes meegezongen. Als laatste stuk speelde Jong Excelsior samen met
het Roman Ensemble het stuk Čačak.
Na een korte pauze, met allemaal lekkere
hapjes, begon het ensemble Roman Junior. Het speelde een aantal leuke werken,
met veel te moeilijke namen.
Vervolgens was het Kazandibi Orkestrasi uit Izmir (Turkije) aan de beurt. Ja, u
leest het goed. Deze groep muzikanten en
dansers kwamen allemaal uit Turkije. Ook
zij verzorgden een leuk optreden met wat
potten en pannen en een enkele trommel.
En daar werd dan wat bij gedanst en een
toneelstukje opgevoerd. Zag er erg leuk
uit.
Na het orkest uit Turkijke, was het de beurt
aan het Balkanorkest. Klinkt ook weer erg
ver weg, maar dit orkest komt gewoon uit
Den Haag en wordt geleid door de Roemeense contrabassist Mihai Scarlat.

ingezonden brieven

We willen met name Ronald Slager
bedanken voor de inzet die hij heeft getoond met het arrangeren van het gezamenlijke nummer Čačak en de tijd die hij
in het repeteren stak.

Muzikale groeten van het
Roman Ensemble
Asra, Bob, Doris, Emirhan, Fırat,
Florian, Jesse, Jurjen, Kim, Lucia,
Mandy, Martin, Maurice, Nina.

Ook bedanken wij zowel het bestuur als

Daarna was het dan tijd voor het vijfjarig
jubileumconcert van het Roman Ensemble, waarbij ook een jubileum-cd werd
gepresenteerd. Het ensemble speelde een
aantal stukken en sloot de zeer geslaagde
concertmiddag af.
Mariska Hoonhout
18

19

Groot Excelsior
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concertreis naar Luxemburg, 16-20 mei 2007
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GE naar Luxemburg (1)

GE naar Luxemburg (2)

We dachten, we huren een goedkope vrachtwagen om het slagwerk te
vervoeren, omdat we in de bus wat
ruimtegebrek hadden. Hier vertellen wij
even onze ervaringen. Het begon al bij de
afrit van Leerdam…

De datum: 20/05/2007. De tijd: 20:12.
Moe maar voldaan begin ik aan mijn
stukje over de eerste dag van de GE-concertreis 2007. Ja Mariska, dat is goed op
tijd. Had je niet verwacht he??!
Totaal onverwacht was ook de aankomst
van onze Almere-groep bij ’t Koggeschip.
Deze was namelijk op tijd. Ook kon de
bus ruim op tijd vertrekken en alles verliep verdacht voorspoedig. Caroline had
zelfs niets vergeten deze keer. Een waar
unicum!!!
Vrouwe Fortuna was ons gunstig gezind
maar dit kon nooit al te lang goed gaan.

16 mei: heenreis per vrachtwagen

Snelweg af, bocht naar rechts, wat is dat
voor gekraak? Nou het zal er wel bij horen.
Vervolgens ging onze reis in Nederland
probleemloos. Totdat we in België aan
kwamen, zo ter hoogte van Luik. Eerste
heuveltje, gassen…… maar we gingen
steeds langzamer. Totdat we zo’n 50 km
per uur reden en de bus steeds verder bij
ons vandaan zagen gaan. Hé, neemt de
bus nou een afslag? Oh nee, hij rijdt gewoon rechtdoor. Gelukkig. Toen we eindelijk boven waren, vol gas….ja 120 km/u
naar beneden. Wauw, wat een super auto.
Hebben we al spijt??? Ach nee, het is wel
makkelijker, anders had het niet gepast.
Zo kwamen we iedere keer weer netjes
achter de bus uit, totdat we weer een bergje
kregen en we de bus weer langzaam bij
ons vandaan zagen rijden. Op een gegeven
moment toch even contact gezocht met de
bus om te vragen waar we gaan lunchen.
Na de lunch, en met een volgegooide tank,
gingen we weer met veel plezier verder.
We maakten ons niet druk meer en keken
al uit naar de eerste heuveltjes. Zo ging
het bij ieder heuveltje, bergje op….weg
bus, bergje af….kijk daar is ie weer.
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Tot die ene heuvel, bocht naar rechts en
maar klimmen……He, gaat de bus nou de
snelweg af, nee toch, ja dus. Wij moesten
de volgende afslag nemen. Richting Bastogne en wat deden wij …….niet richting
Bastogne, dus ergens draaien. Dat was gelukkig snel (illegaal) geregeld.
Toen maar via onze gratis en niet volledige
ANWB-kaart op zoek naar Larochette. En
dat staat natuurlijk niet op de kaart. Dus
via een sms van Rinske de juiste wegen
doorgekregen.
Via een te klein dorpje waar we eigenlijk
iets te hard moesten remmen….oh die doen
het toch ook niet zo goed, maar zal ook
wel ouderdom zijn…. Uiteindelijk toch,
niet veel later dan de bus, bij de jeugdherberg aangekomen. Wij maar hopen dat we
toch per ongeluk een snellere route hadden dan de bus, maar helaas……
Mariska & Michel

16 mei: tomatenthee en lippenstift

De sfeer in de bus was relaxed maar nog
niet uitbundig. Beneden werd gepokerd.
Als ik dat had geweten had ik mijn rekenmachientje meegenomen want ik heb
een hekel aan rekenen, maar ik deed wel
mee. Wie beter kon tellen was Maarten.
Tellen deed hij en wel op een zeer gierige manier!! De penningmeester eigende
zich al snel alle chips toe die vervolgens
behoed moesten worden voor de bochten
van de chauffeur, die in een redelijk tempo doortufte. Gehandicapte Tirza hield
heel asociaal een extra plek bezet voor
een been, hetgeen de pokerruimte verder
beperkte. Helaas won Paul uiteindelijk
een ronde van mij na vals gespeeld te hebben (de andere rondes lag ik er snel uit).
Met niet al teveel stops bereikten we
uiteindelijk Luxemburg. We wilden snel
uitstappen om na de busreis een goede

maaltijd naar binnen te werken, maar op
dat moment was Vrouwe Fortuna ons opeens minder gunstig gezind dan eerder
op de dag. Er was niemand te vinden die
voor ons open deed en toen we eenmaal
naar binnen konden kregen we een goedkope hap. Vooral de soep was ongelofelijk
slecht. Dennis ‘Baco’ Wagner noemde het
‘tomatenthee’, hetgeen de lading redelijk
dekt.
Dat de Luxemburgers die onze accommodatie verzorgden, lucratief te werk konden
gaan, bleek – buiten het verdunnen met
slootwater van onze soep ohne/sans ballen
(Luxemburgers kunnen niet kiezen wat
ze willen spreken, Frans, Duits of Luxemburgs) – uit het plotseling geld kosten
van de toch al niet zo goede koffie. Wat
wel goed was, waren trouwens de huisjes,
waar weinig op aan te merken viel. In ons
huisje voor, ik dacht vijftien personen, zat
zelfs een keukentje.
Na de maaltijd moest er gerepeteerd
worden. De ruimte was hier prima geschikt
voor, en er werd ook al geoefend met een
harpiste en met de synthesizer die tijdens
een van de stukken gebruikt zou worden.
Ook kwamen Loes en Bert Kwant (broer
en zus en oud JE-leden) nog langs. Zij
hebben overigens alle concerten van GE
bijgewoond en Bert Kwant is al tientallen
jaren Luxemburger.
Mariska was nog pissig dat ze alles drie
23

GE naar Luxemburg (3)

17 mei: bokaal met foute adelaar

keer tegen me moest vertellen, hetgeen
namelijk niet aan de reis lag maar altijd
het geval is bij mij. Gelukkig vertelde Jan
me later een goed excuus: mannen horen
de eerste drie zinnen van vrouwen niet,
dat is biologisch bepaald (Jan heeft zich
trouwens erg rustig gehouden de gehele
reis, hetgeen ik hem van te voren ook
vriendelijk verzocht had).
Na de repetitie gingen we naar de gezamenlijke ruimte alwaar een paar drankjes
genuttigd werden. Ik had me voorgenomen om zo goed als meteen te gaan
slapen (we waren al voor tienen klaar met
de repetitie), Olivier haalde me echter
over om een drankje te nuttigen en uiteraard werden dat er nog wat meer want het
was gezellig. Daar doe je niets aan.
Toen ik bij onze villa aankwam, vond ik
een groot aantal mensen al op bed. Ze leken in een comateuze toestand. Waar deze
plotselinge luiheid vandaan kwam, wist ik
niet maar ik besloot dat het tijd werd om
Lambert wakker te maken, hetgeen beloond werd met een schop onder de kont.
Ferdi werd helaas door het tumult dat
Lambert veroorzaakte ook weer wakker.
Wolf was de donderdag (tweede dag
van de concertreis) jarig samen met Judith, hetgeen technisch gezien niet meer
valt onder mijn stukje van de eerste dag.
Sheila, Mariska en Olga bekeken deze
scheidslijn van twaalf uur ook zeer tech24

nisch en besloten dat Wolf jarig was om
twaalf uur. Dit vierden ze door hem een
paar dikke lippenstiftzoenen te geven.
Hierdoor besloten veel mensen weer uit
hun bed te springen en nog even wakker
te blijven. Uiteindelijk lag ik er nog redelijk vroeg in, onder het mom van: morgen
(of eigenlijk: vandaag, het was immers na
twaalven) een belangrijke dag.		
		
Michael Behrens

Ondanks de gezellige feestelijkheden die
gaande waren in de fantastische gezamenlijke ruimte van de jeugdherberg, leek
het meerdere orkestleden toch handig om
een beetje op tijd naar bed te vertrekken.
De volgende ochtend vroeg moesten wij
toch een concours spelen. Toch zou snel
blijken dat het handiger was geweest om
ná twaalven naar bed te gaan.
Net toen het een beetje rustiger begon te
worden in de ‘grote jongens’-bungalow
(waar wij met zijn veertienen sliepen)
en de oogleden toch vrij zwaar werden,
was er zo ongeveer om drie minuten over
twaalf opeens een hoop lawaai te horen.
De slaapkamerdeur vloog open, lichten gingen aan, Michiel en ik rechtop in
ons bed. Hoe kan het ook anders. Mijn
vriendinnetje Sheila samen met Mariska
(vriendin Michiel) en Olga kwamen binnen om mij luidkeels een fijne verjaardag
toe te zingen om ook nog een berg confetti
(gefabriceerd van kleine stukjes toiletpapier) over mij en in mijn bed te gooien.
Natuurlijk hadden zij ook nog hun lippen
rood opgemaakt met een watervaste lippenstift waar Zwarte Piet jaloers op zou
zijn, dus werden er ook meerdere zoenen
geïncasseerd.
Vervelend
allemaal!!.
Een super verrassing en hierdoor waren
natuurlijk ook de andere twaalf heren
wakker waardoor er toch nog eventjes
buiten op het terras in ons ‘tenue de ville’
een drankje gedronken moest worden op
deze feestelijke gebeurtenis.

Natuurlijk voelde de wekker van zeven
uur te vroeg aan, maar we konden wel vrij
fris aan het ontbijt beginnen. Dit was voornamelijk dankzij de twee enorme boilers
in onze bungalow. Wij waren de enige met
zulke, dus er was voldoende warm water
om even lekker wakker te worden. Zoals
Ronald toen voor het eerst zei, en nog vaak
zou herhalen; “wat een invloed een beetje
warm water toch al niet allemaal heeft op
’t menselijke gestel!!!”. Hij bedoelde het
geestelijke menselijke gestel natuurlijk.
Bij binnenkomst in de eetzaal werd er
voor de jarigen (Judith en ik) gezongen
en kregen wij een mooie oranje krans om
en een zak met snoepies. Er was voor iedereen exact één bolletje, lekkere zurige
boterhammen, en te kiezen uit meerdere
soorten zoet en hartig beleg. Er stond
een koffiemachine waarvoor je even op
je beurt moest wachten maar welke wel
een prima bak opleverde. Helaas was het
met het bestek minder gesteld en moest
er hier en daar een mes worden gedeeld.
Een lekker stuk stokbrood voor de lunch
met een drankje en stukje fruit, iedereen in
zijn of haar nette pak aan tafel en daarna
snel de bus in voor onze reis naar Eschsur-Alzette. Een rit van een uurtje bracht
ons naar het Technisch Lyceum, een
gloednieuwe school met een enorme aula,
gymzalen en ook een mooie zaal waar het
concours werd gehouden. Wij konden al
staande inspelen in een van de gymzalen,
wat natuurlijk nogal wat grappige plaatjes
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opleverde. Al het zware hout helemaal
achteraan het orkest op een bankje, drie
tuba’s iets verderop ook naast elkaar. Er
werd ingespeeld met St. Florian choral
en enkele stukjes uit het verplichte werk
van Marco Putz, The legend of Aquarius
en vrij keuzewerk van Alfred Reed, The
4th symphony. Ondanks dat iedereen op
zich vrij rustig leek, was de sfeer duidelijk
gespannen zoals altijd voor een belangrijk concert. Iedereen keek zijn partij nog
even door, de laatste loopjes, stemmen,
‘t strikje of sjaaltje rechten of je instrument oppoetsen. Het gebruikelijke ‘iets
doen’ totdat het podium vrij is. Tijdens
het wachten voor de zaal konden we onze
directe tegenstanders al een beetje beluisteren en waren we inmiddels al vrij onder
de indruk geraakt. Het orkest uit Geulle
bijvoorbeeld beschikte over acht hoorns,
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es-hoorntjes, bugels, noem het maar op,
geduchte concurrent dus.
Nadat Paul Stubbé en Hans de stoelen
hadden klaargezet kon het orkest net na
elven het podium op waar wij kort aan de
akoestiek konden wennen voordat de juryleden al binnen kwamen om ons in niet
te verstaan Luxemburgs aan te kondigden.
Tijdens het inspeelwerk werd al snel
duidelijk dat deze zaal in tegenstelling
tot onze huidige repetitielocatie veel
solistischer klonk. Dit had tot gevolg dat
verschillende groepen binnen het orkest
het moeilijk vonden om elkaar te horen.
Hierdoor liep tijdens het verplichte werk
en dat van Reed de muziek zo hier en daar
een beetje uit elkaar, maar de concentratie was zeer hoog en er werd een knappe
muzikale prestatie neergezet door het or-

kest. Vooral het eerste en tweede deel van
de 4th symphony klonken erg mooi en lyrisch. Mede door de toevoeging van extra
instrumentarium zoals een harp (dankzij
de hulp van twee oud-leden woonachtig in
Luxemburg) en een werkende vibrafoon
werd er een unieke sfeer gecreëerd.
Na het concert werd er natuurlijk veel
nagepraat, velen waren erg geschrokken
van de akoestiek en hier en daar heerste
er een niet zo tevreden gevoel. Gelukkig
hielp een hapje en een drankje (voornamelijk worst, champagne en bier, daar hebben
ze verstand van in Lux.) snel om de stemming weer op te krikken en het duurde dus
ook niet al te lang voordat de sfeer er weer
aardig in zat. In eerste instantie was het de
bedoeling dat het orkest de middag in het
centrum van Esch-sur-Alzette zou door-

brengen maar omdat het hemelvaartsdag
was en volgens onze ‘persoonlijke gids’
alles gesloten zou zijn, raadde hij ons aan
om naar een dorp in een groot wijngebied
aan de Moezel te gaan.
Rond twee uur kon iedereen die daar zin
in had naar het wijnmuseum waar achteraf
ook nog een kleine proeverij was. Maar
klaarblijkelijk zat voor de meesten de
afgelopen avond en de concertochtend
nog aardig in de benen. Een grote groep
besloot namelijk het dorp in te trekken
en het proeven over te slaan, iets dat niet
al te vaak voorkomt. In het stadje was
natuurlijk ook alles dicht en kon het dus
ook niet anders dan dat iedereen uiteindelijk in hetzelfde cafeetje terecht kwam.
Vooral Dennis vond het erg prettig om
even plaats te nemen.
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Het was een vrij heuvelachtig gebied zo
aan de Moezel, en hij was die dag, maar
ook anderen, de aangewezen persoon om
Tirza in haar rolstoel het dorp door te rollen. Gelukkig kon hij zijn inspanning af en
toe verzachten met een verfrissing uit zijn
altijd aanwezige flesje spa blauw. Na enkele drankjes en twee uur verder was het
tijd om ons naar het restaurant in Esch-surAlzette te begeven. Enkele bestuursleden
hadden tijdens een verkenningstocht eind
maart daar al een Italiaans restaurant gereserveerd.
Dit was niet voordat er werd besloten om
onderweg nog een wijnboer aan te doen
die een enorme ovale kelder had opgevuld
met zulke schandalig goedkope wijnen dat
uiteindelijk het gehele orkest wat alcoholische versnaperingen insloeg. Het duurde
dus ook veel langer dan de geplande tien
minuten voordat iedereen had afgerekend
en de bus weer reed.
Bij aankomst moesten we een kleine
wandeling langs het spoor van Esch-surAlzette maken waarna wij een gezellige restaurant betraden. Het was typisch
Italiaans aangekleed en wij kregen daar
een uitgebreid driegangenmenu geserveerd. Er werd enorm genoten van een
enorme salade of mozarella met tomaat,
zalm of kalfsmedaillon en een ijsje of
tiramisu toe. Natuurlijk is het altijd moeilijk om zo een grote groep tegelijkertijd te
bedienen en daardoor moest men zo af en
toe een beetje geduld hebben. Als aflei28

ding waren er wel meerdere aquaria met
de meest uiteenlopende aparte vissen;
Nemo, een witte met zwarte zebraslang,
een licht blauwe met stippeltjes gekleurde
vis en een bak vol met kreeften (om te bestellen natuurlijk).
Even na achten waren wij net op tijd terug
bij het Lyceum en daar bleek dat inmiddels
alle andere orkesten ook aanwezig waren.
De gehele aula stond vol en de meeste
stonden te kijken naar een majorettekorps
met een drumband. De concertzaal was
verbouwd voor de prijsuitreiking met een
grote tafel met zo’n twintig bekers en een

videoscherm er boven. Het scherm bleek
wel nodig want ook de concertzaal was
afgeladen en de prijzentafel kon dus maar
nauwelijks bekeken worden. Voor GE was
het belangrijk om aanwezig te zijn want
er viel behoorlijk wat prijzengeld te verdienen. Tevens was het zo dat er op ons
niveau in totaal maar drie orkesten mee
deden dus er viel ons sowieso een prijs ten
deel. Na een lange aankondiging in alweer
onverstaanbaar Luxemburgs was het tijd
voor de uitreiking. GE werd uiteindelijk
derde; met een gemiddeld van 82 toonde
het orkest lijfsbehoud. Een super prestatie,
ook omdat bleek dat we een beetje hoog

hadden ingezet met het deelnemen aan
de A-categorie. Naar nu blijkt was dit de
concertafdeling, wat ook wel bleek uit de
beoordeling voor de 2de en 1ste plek, zij
behaalden respectievelijk 92 en 96 punten,
een aanzienlijk verschil.
Door de ontzettende drukte kwam onze
voorzitter Hans helaas niet meer door de
mensenmenigte heen bij het podium maar
gelukkig was Olivier dicht in de buurt en
kon hij de prijzen in ontvangst te nemen.
In de aula schaarde zich snel het halve
orkest om hem heen om onze prijzen te
bewonderen. Onder Olivier zijn breed
uitgemeten glimlach blonk een enorme
gouden bokaal met een medaille er boven
met zo’n grote ‘foute’ adelaar (welke later
werd terug gevonden in Piet zijn jas??).
De vreugde werd helemaal enorm toen
penningmeester Maarten de financiële enveloppe opende die meegeleverd werd bij
de beker en zijn ogen zowat uit zijn hoofd
vielen. De reglementen waren verkeerd
begrepen en omdat wij tweemaal boven
een acht hadden gescoord bleek de beloning opeens twee keer zo hoog te zijn.
Een lucratieve bezigheid dus, meedoen
aan een concours. Dit kwam natuurlijk
ook omdat het prijzengeld maar over
drie orkesten verdeeld hoefde te worden.
Orkest vrolijk, Maarten in extase (hij
had nog nooit zoveel contant geld in zijn
handen gehad), een mooi cijfer, feest al
om. Tijd om met zijn allen vrolijk in de
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GE naar Luxemburg (4)

18 mei: irritante Amsterdammers?

bus terug te rijden naar onze jeugdherberg
want door de regenval van de afgelopen
dagen was het geplande vuurwerk een
week eerder al afgelast.
Rond tien uur kwamen wij aan en werd
de bus uitgeladen. De meesten brachten
hun spullen direct naar hun kamer of
bungalow en sommigen namen nog even
een douche nu het water lekker warm was.
Het duurde niet lang voordat iedereen zich
weer snel bij de anderen had verzameld en
bij de enorme open haard in de algemene
ruimte van de herberg de ingeslagen wijn
werd geopend.
Dankzij wat speurwerk was er ook
nog wat kwintet-muziek opgesnord
dus kon er in de benedenzaal door
een klein groepje (Ronald, Michiel,
Maarten, Jacco en Wolf) nog dik een uur
muziek gespeeld worden, gelachen en een
biertje gedronken tijdens het doorspelen.
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Lol levert dat altijd op, vooral ook toen
Michiel met zijn slipper met ingebouwde
bieropener een flesje van zijn dop
probeerde te ontdoen en hij alleen nog het
dopje vast had, zonde, zonde, zonde. Het
is altijd leuk om zo onderling nog even
iets te spelen, iets dat wij ook zeker vaker
kunnen doen!!!
Inmiddels was boven het feest ook losgebarsten, de kaartspelen waren tevoorschijn gehaald, de pokerfishes uitgedeeld
en de muziek aangezet. Door het zachte
weer was het ook mogelijk om lekker in
de buitenlucht te staan en klein groepje dronk daar dan ook een drankje om
zodoende zonder er al te veel bij stil te
staan de eerste feestelijke dag rustig over
te laten gaan in de volgende.
Het was er eentje om te onthouden.
Michiel Mol en Wolf Ribbens

Na een voor de meesten korte nacht, gaan
we vandaag naar Luxemburg Stad, waar
we de tijd tot het concert naar eigen inzicht mogen invullen. Voor velen is dat
neerploffen op het eerste terras dat ze
tegenkomen. Ondergetekende gaat uitgebreid Italiaans lunchen met Lex, Arjan, Esther en Piet. Vooral de heren in dit
gezelschap zijn danig onder de indruk van
de knappe serveerster.
Vervolgens maken we een wandeling door
de stad en arriveren we op de ‘plaats des
onheils’, in dit geval de Place d’Armees,
waar we op een mooi overdekt openluchtpodium ons concert zullen gaan
geven. Na nog een stevige bak koffie zijn
we fris genoeg om het concertprogramma
met o.a. de Florentiner Marsch, Three
Extraordinary Journeys en de Phil Collins Collection heel behoorlijk ten gehore
te brengen. Na het concert wordt bezit
genomen van het aangrenzende terras van

het Café de Paris. De dienstdoende ober
is niet bepaald gecharmeerd van onze
verbouwing van zijn terras. Hij vraagt
ons tamelijk fel wat we willen drinken en
ontdooit pas een beetje als hij zich realiseert dat die irritante Amsterdammers wel
voor een flinke omzet zorgen...
Hierna begint de zoektocht naar een restaurant om de avondmaaltijd te nuttigen.
Tirza’s rolstoel wordt door Louie geconfisqueerd en hij begint een woeste en
roekeloze rit (zoals we dat van hem gewend zijn) richting restaurant. Daar arriveren we met buikpijn van het lachen,
maar gelukkig zijn we hier wél welkom.
Daarna gaan we terug naar de jeugdherberg, waar de meesten nog gezellig hun
alcoholpromillage verhogen rond de open
haard die dienst doet als bar.
Ronald Slager
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GE naar Luxemburg (5)

GE naar Luxemburg (6)

Zoals mijn voorganger al aan gaf was
het alcoholpercentage op vrijdag flink
verhoogd. De busrit van zaterdagmorgen naar Saarburg resulteerde dan
ook bij een aantal van ons in gelaatskleurtjes van lichtelijk pips en behoorlijk transparant tot verdacht groen.
Eenmaal in Saarburg werd na een kalm
ritje in de lokale kabelbaan met groot
enthousiasme de rodelbaan begroet. Na
de eerste voorzichtige ritjes bleek dat
de rem een vooral overbodige toevoeging op de sleetjes vormde. Vol los laten
gaan en lekker meehangen in de bochten
leverde het record van 37 km per uur op
voor Hilde. Wel geëvenaard, niet verbroken. Het succes bleek wel uit de gelukzalige glimlach op het gezicht van de rodelers.
Een deel van de GE-club wandelde na de
koffie op het gemak de berg af, ondergetekende in gezelschap van Ronald, Paul
en Freek. En zoals Wolf al voorspeld had,
was Saarburg zó spannend dat iedereen
voor twee uur ’s middags al weer de terrassen aan het bevolken was. Sommigen
in diverse stadia van ontbindingsgevoel,
wat de pret niet kon drukken.
Om enige cultuur op te snuiven zijn Piet,
Ronald en ondergetekende nog even naar
de lokale kerk gewandeld en het interieur
van deze St. Laurentius (bibliothecaris
van de eerste pausen en sinds hij levend
geroosterd werd ook beschermheilige van
de barbecuers) bekeken. Vervolgens bleek
ook het uitzicht over het Saardal vanaf de
burchttoren (in 964 gebouwd door Sieg-

fried van Luxemburg. Sorry, beroepsdeformatie van een geschiedenisleraar) op
de burchtheuvel de moeite waard. Na een
rustige terugwandeling en rit naar La Rochette en het diner in de jeugdherberg is
op D’n Blech het laatste concert van deze
reis gegeven. Het was wat proppen in
de lokale muziektent, maar met flink indikken en ‘smal’ spelen kom je een heel
eind. En hoewel de lokale ‘ridders’ niet
op ons gerekend hadden, werd er zonder
meer ruimte gemaakt. Met als toegift voor
elke muzikant twee gratis bier/wijn o.i.d.
Daarna werd de show afgemaakt door
vuurspuwers en -slikkers, geassisteerd
door Dennis met onder meer zijn diabolokunsten. Eenmaal uitgebierd op D’n
Blech keerde de hele club terug naar de
jeugdherberg om rond de haard nogmaals
een poging te wagen het alcoholpromillage tot soms ongekende hoogte op te stuwen.

Na wederom een korte nacht zaten we
zondagmorgen rond 8 uur voor het laatst
in de eetzaal. Hierna werden de koffers
in de bus geladen en tegen 9 uur vertrok
de bus richting Amsterdam. Door het
meldsysteem werd ook nu weer niemand
vergeten.

Indi (a.k.a. Arjan)

Na een tussenstop bij een tankstation in
België werd bij restaurant De Rotonde
in Enspijk de afscheidslunch genuttigd.
De GEB (Groot Excelsior Beleidsgroep),
bestaande uit Rinske, Marita en Anaïs,
richtte nog enkele woorden tot de leden
en gastmuzikanten, en tenslotte werden
Rinske en Anaïs nog eens extra in het
zonnetje gezet. Rinske omdat ze zichzelf
organisatorisch gezien overtroffen heeft.
Anaïs omdat ze gezien haar zwangerschap,
haar prioriteiten de komende tijd moet
verleggen.

19 mei: rodelen en cultuur snuiven
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20 mei: bijslapen met Rowan Atikinson

De chauffeur had bedacht dat zijn mooie bus wellicht bezoedeld zou kunnen
worden door leden van wie het percentage
bloed in hun alcohol misschien nog wat
aan de lage kant zou zijn, daarom besloot
hij een stukje om te rijden en hiermee de
hobbelige tussenwegen te voorkomen. Of
dit daadwerkelijk geholpen heeft, is niet
bekend aangezien naar verluidt niemand
zijn dan wel haar maaginhoud in een zakje heeft gedeponeerd. Er werd vredig bijgeslapen en uiteindelijk kon men genieten
van een dvd met sketches van Rowan Atkinson.

Vanaf het restaurant reisde een aantal
leden en versterkingen met eigen vervoer
huiswaarts, vandaar dat er in Enspijk al
afscheid genomen werd van deze mensen.
De rest mocht weer de bus instappen en
de reis naar Amsterdam werd vervolgd.
Onderweg werd nog rondgegaan voor
een bijdrage voor de chauffeur, en ook
vonden een aantal sponsorloten aftrek
onder de passagiers. Eenmaal bij ‘t Koggeschip werden nog eenmaal de krachten
gebundeld om de bussen uit te laden en
het slagwerk onder het podium en in de
kast te krijgen, alvorens eenieder zijn weg
naar huis vond.
Ferdi van Eeten
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Wel en Wee van GE

Tijdens het schrijven van deze W&W zit het
GEB niet alleen bij te komen van vijf hele
gezellige, muzikale dagen in Luxemburg
maar vooral ook na te genieten. Geweldig dat
iedereen zo op tijd was (eigenlijk steeds te
vroeg!), leuk aan alle activiteiten mee deed,
mee hielp waar nodig en (zo begrepen) zich
prima heeft vermaakt.
Invallers, bij dezen nogmaals bedankt voor
jullie muzikale en sociale bijdrage.
Nu de concertreis achter de rug is, is het tijd
om naar de rest van het programma te kijken.
Als eerste staat het Vaderdagconcert (17 juni)
op het programma in het Westerpark samen
met JE De laatste repetitie zal plaats vinden
op 3 juli, waar we na afloop van de repetitie
onder het genot van een drankje en een hapje
wellicht nog de leuke momenten van het afgelopen seizoen kunnen delen.
In september gaan we weer van start met
de repetities en het eerstvolgende concert
zal rond begin november gepland worden.
Op zondag 23 december zal het Kerstconcert worden gehouden in de Westerkerk. In
2008 staan er ook alweer leuke dingen op de
planning, maar meer hierover in de volgende
Blaasbas.
Om te zorgen voor een goede voorbereiding
en planning willen we jullie via deze weg
nogmaals verzoeken om;
• bij afwezigheid op de repetitie, je af te melden
bij Rinske via e-mail of telefoon;
• bij afwezigheid op concerten, dit tijdig aan
te geven bij een van de GEB-sters zodat we,
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GEB zkt multitalent (m/v)

mochten er invallers nodig zijn, nog tijd
genoeg hebben om invallers te regelen;
• de website goed in de gaten te houden voor
de agenda.
Vragen? Gewoon stellen aan een van de
GEB-sters of bestuursleden
Ten aanzien van de bezetting zijn er wederom
wat veranderingen.
Dennis Hasselt heeft na vele jaren GE-er
(en JE-er) te zijn geweest zijn lidmaatschap
opgezegd. Dennis, bedankt voor je zowel
muzikale bijdrage als je inzet bij activiteiten
en evenementen. Bij de alt-saxen komt Sheila
Gorter ons versterken (waar een concertreis
al niet goed voor is).
Binnen de GEB heeft ook een verandering
plaats gevonden, Renske Postma komt ons
versterken. Anaïs is namelijk met zwangerschapsverlof en zal dus voorlopig niet mee
spelen en heeft afscheid genomen van de
GEB.
Anaïs, bij dezen nogmaals hartstikke bedankt
voor je inzet en goede ideeën. Wie weet zien
we je weer bij de GEB in de toekomst.
Al met al weer veel leuks voor de boeg. We
wensen jullie allen een goede vakantie en tot
in het nieuwe seizoen.
De GEB,
Rinske de Graaf
Marita Kromhout
Renske Postma

Gezocht: organisatorisch multitalent, oftewel: een regelneef!
Niet dat ik dat nou was, maar het streven
is altijd naar beter, ook bij de GEB.
Gezien mijn zwangerschap en daaruit
volgend moederschap wil ik mijn werkzaamheden voor de GEB stoppen.
Ik heb een aantal projecten met veel
plezier georganiseerd samen met Rinske
en Marita, maar nu zoek ik dus ondersteuning voor deze twee pittige dames*.
Taakomschrijving
Wat doe je zoal?
Ondersteuning van het bestuur door organisatie van activiteiten voor GE, zoals
de organisatie van het kerstconcert,
het buitenconcert, orkestweekenden en
orkestreizen.
Praktisch houdt dit in: plannen maken
voor leuke activiteiten:
• Wanneer doen we een concert, met wie
en waar.
• Willen we een uitwisselingsconcert,
een concert met een koor, kunnen we
iets artistiekerigs doen?
• Moeten we niet weer eens een weekend
weg, welke provincie hebben we nog
niet onveilig gemaakt?
• Wat wil de dirigent (en krijgt hij
inspraak?)

Wat moet je kunnen?
Je moet vooral kunnen mailen en bellen!
Er moet een datum geprikt worden, er
moet een concertlocatie gezocht en vastgelegd worden, misschien moet er wel
een vergunning aangevraagd worden voor
een buitenconcert, er moet een Jeugdherberg geboekt worden, het orkest moet
voldoende geïnformeerd worden met een
brief, je moet invallers (laten) regelen…
En als je mazzel hebt, kan je ook nog een
Quiz organiseren voor de Bonte Avond!
Kortom, je moet het leuk vinden om iets
extra’s te doen voor je orkest, zodat je
orkest leuke dingen kan doen.
Lijkt het je wat, laat dit dan even weten
aan Rinske of Marita.
Anaïs van Essen - Rubingh

(Zoals u in Wel en Wee van GE hebt
kunnen lezen, is Renske Postma de dames
van de GEB komen versterken. Helpende
handen blijven echter welkom! Red.)
*
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Even voorstellen...

Hoi met Biko.
Sinds het nieuwjaarsconcert in ‘t Koggeschip zit ik in het orkest. Ik speel op de
tenorsaxofoon.
In het orkest spelen is wel wat anders dan
alleen. Goed op elkaar letten, op je muziek en natuurlijk op al die tekens van de
dirigent. Daar word je best moe van, en
dat ben ik dan ook soms, als het half elf is
op zaterdagavond.
Zondag 25 maart: mijn eerste officiële
concert in Badhoevedorp. Eerst speelde
GE en daarna was het onze beurt. Strikje
goed en spelen maar. We speelden vier
stukken. Het leukste nummer vond ik
Dance party en Arsenal. Ik was best wel
zenuwachtig maar achteraf viel het best
wel mee. Ik hoop nog veel leuke momenten mee te maken met JE.
Binnenkort gaan we met z’n allen naar
Walibi. Ik hoop dat het een leuke dag zal
worden.
Groetjes,
Biko Vos
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Verjaardagen

juni, juli, augustus, september

Hey, ik ben Carolien en nieuw bij JE. Toen
ik zes was begon ik eerst met een blokfluit, maar na twee jaar ging ik dwarsfluit
spelen, omdat ik eigenlijk altijd al vanaf
mijn kennismaking met muziek dwarsfluit heb willen spelen. De blokfluitlerares
had eigenlijk gewild dat ik blokfluit bleef
spelen, maar ik wilde kostte wat het kost
dwarsfluit spelen. Tegenwoordig kun je
gelijk met een plastic dwarsfluit beginnen en kun je de blokfluit overslaan. Nog
steeds heb ik dwarsfluitles in Monnickendam. Ook speel ik in het Jeugd Symfonieorkest van Purmerend en ben ik dus veel
klassieke muziek gewend.
Ik ben hier in JE terrechtgekomen, omdat
mijn vader – Peter Vlaar – een van de beheerders van ‘t Koggeschip is. Ik wist eigenlijk niet wat ik moest verwachten van
JE, maar de eerste repetitie was gelijk erg
gezellig. De muziek die JE speelt is veel
vrolijker en er zitten natuurlijk geen strijkers in het orkest (wat ik overigens totaal
niet erg vind). Eén van de belangrijkste
dingen in mijn leven is muziek maken en
ik hoop dat ik nog lang kan meespelen bij
JE!
Carolien Vlaar

JUNI
2 Jakob Hogervorst
4 Constance Willemsen
7 Mischa van Schaijk
10 Paul Boon
14 Olivier Straman
20 Eefke de Vos
24 Stephan Behrens
25 Dick Muts
27 Freek Ruesink

GE
GE
JE
GE
GE
JE
JE
GE
JE/GE

JULI
1 Harm Meier
Sarwin Abawi
4 Ferdi van Eeten
13 Marije Derriks
15 Hannes Adamse
16 Ozair Abawi
19 Marijke Sikking
20 Jay Kooiman
26 Michel Hasselt
30 Tirza Bouman
31 Casper Albers

GE
KE/JE
JE/GE
JE/GE
JE
JE
org
KE
GE
GE
KE

AUGUSTUS
10 Rik van Huisstede
12 Jelle Adamse
Olga Tijken
13 Mariska Hoonhout
17 Hedwig Ligthert
18 Dorenda Fokker
Ger Renssen
23 Simon Buijs

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

SEPTEMBER
1 Stefan Houtsma
3 Nathan Frohn
9 Maarten van der Meij
Suzanne van Niftrik-Stoltz
10 Ronald Slager
13 Jacco Zwarst
18 Martijn Renssen
19 Ingeborg Nagel
23 Trijntje Westenberg
25 Ilona Berkel
27 Iris van Nifterick
30 Linda Reekers

KE
JE
GE
JE
JE
GE
GE
GE
JE
JE
JE
JE

OKTOBER
6 Eline Wiebes
11 Lisa Solavera
12 Ritha van Eck
13 Thomas Okker
14 Masha Akkerman
19 Zoeia Muts
20 Jan Bouman
23 Charlotte van Nifterick
Myrthe Barten
26 Anne-Lotte Mos
30 Hans Pruzner

JE
JE
GE
JE
JE
GE
GE
KE
GE
JE
GE

Denkt u aan de deadline
voor de volgende Blaasbas? (7 september)
Heeft u kopij? Stuur uw
stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Agenda

2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!

Zondag 17 juni: 14:00 - 16:00
Vaderdagconcert JE/GE
in het Westerpark op het pleintje bij de
Espressofabriek in cultuurpark Westergasfabriek; bij slecht weer: Nassaukerk,
de Wittenkade 111

Zondag 28 oktober
Disneyconcert JE
in Podium Mozaïek, A’dam Bos&Lommer

Zaterdag 23 juni: 19:00
Solistenfestival JE/KE
tevens seizoensafsluiting
in ‘t Koggeschip

Zondag 23 december: 15:00 - 16:30
Kerstconcert GE
in de Westerkerk, Amsterdam

Dinsdag 3 juli
Laatste repetitie GE
3 juli - 24 augustus
ZOMERVAKANTIE
Zaterdag 25 augustus
Start repetitie JE en lessen KE
Dinsdag 28 augustus
Start repetitie GE
Vrijdag 7 september
Deadline Blaasbas
Vrijdag 28 september
GE concert
samen met het Nederlands Kamerorkest
(optioneel)
Zondag 7 oktober
Try-out Disneyconcert JE
in ‘t Koggeschip
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Zondag 4 november
Uitwisselingsconcert GE

Zondag 20 januari 2008
Play-in/nieuwjaarsinstuif JE/KE/GE
9 + 10 februari
Studieweekeinde JE voor TEMA Tielen
in Austerlitz
Zondag 9 maart
Donateursconcert JE/GE
tevens try-out voor TEMA TIelen
Zondag 6 april
TEMA Tielen JE
in De Maaspoort, Venlo

Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele
informatie:
www.jongexcelsior.nl

Indien wij voor uzelf, of voor iemand uit uw
vrienden- / kennissenkring, een hypotheek,
een krediet, een verzekeringspakket mogen
verzorgen, dan storten wij in de clubkas:
€.250,= voor elke afgesloten hypotheek
€.50,= voor elk ingegaan krediet
€.50,= voor elk afgesloten verzekeringspakket
Dus, maak vandaag nog een afspraak!
Telefoon: 0320-214136
www.2gh.nu
info@2gh.nu
2GetherHypotheken is een handelsnaam
van Hypotheek Administratie Centrum BV
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Drukwerk

C.A.M. Bokhove
dierenartsen
J.H.M. Bouman
Inloop spreekuur:
Ma - Vr 9-10 uur
” ” 18-19 uur
Za 12-13 uur

Overige tijden:
op afspraak
Vogels:
bij voorkeur
op afspraak

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

Afzender:
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
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