
�

e-Orgaan van
Jeugdorkest Jong Excelsior
Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Muziekvereniging Groot Excelsior

5 e jaargang 2 8 - 0 00 1

50e 
jaargang!



� �

Verenigingsgegevens

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: �� oktober �9�6
Dirigent: Ronald Slager
Repetitie: zaterdag van �9:45 tot ��:�0
Afmelden: Hans Ruesink 
(0�0) 6�� 8� 8�

Opleidingsinstituut Klein Excelsior
Hoofd Opleiding: Caroline Stubbé
ke@jongexcelsior.nl
lessen: zaterdag van �7:�0 tot �0:00
Afmelden: Caroline Stubbé 
(0�6) 5�� �� 40 of 06 46 00 55 47  
en bij je eigen leraar

Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: � september �98�
Dirigent: Piet Groeneveld
Repetitie: dinsdag van �0:00 tot ��:�0
Afmelden: Rinske de Graaf 
ge@jongexcelsior.nl
(0�0) 667 �8 58 of 06 �9 �4 �8 �8

Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein �
�067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Dagelijks Bestuur & Redactie

Voorzitter
Hans Ruesink
W. Dreesplantsoen 46
�067 VJ Amsterdam
(0�0) 6�� 8� 8�
voorzitter@jongexcelsior.nl

Secretaris
Jopie Buijs
Prinsengracht 558
�0�7 KK Amsterdam
(0�0) 6�5 00 6�
secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeester
Maarten van der Meij
Botteskerksingel �6-4
�069 XV Amsterdam
(0�0) 77� 65 ��
penningmeester@jongexcelsior.nl

Redactie De Blaasbas
Iris Elling: 06 �5 8� �� 49
Florian Hoven: 06 �5 �� �4 80
blaasbas@jongexcelsior.nl

Inhoudsopgave

Noot van de redactie         4
Van het bestuur          5

Van de penningmeester         6
Wel en Wee van JE         7

Wel en Wee van GE         8
Wel en Wee van KE         9 

Uitnodiging voor het Voorjaarsconcert   10
Solistenfestival: fine van 2007    12

Twee minuten stilte...     13 
Oorwarmers in een volle kerk    14

Even voorstellen...     16
KE speelt van Parijs tot Tirol en China   17

JE op weg naar TEMA Tielen    18
Een geslaagde Play In     21

50 jaargangen De Blaasbas    22
Nieuw leven ingeblazen     26

JE verzet Bergen aan Zee    27
     - Onderbroeken en lekkere toetjes   28
     - Zingen op zondag, maar dan anders    31

Verjaardagen      33
Agenda       35

Jeugdorkest Jong Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 
V405��80�.

Muziekvereniging Groot Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 
nummer V405�5458.

Lidmaatschap: € 12,00 per maand. Huur instrument: € 9,00 per maand.
Donatie minimaal: € 16,00 per jaar.

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

Verenigingsgegevens Inhoudsopgave

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


4 5

Noot van de redactie

Beste lezers,

De Blaasbas is vijftig jaargangen oud! Wat 
ooit begon als een gestencild velletje, is 
in al die jaren uitgegroeid tot een gedrukt 
boekje. 
Om deze gouden verjaardag te vieren heb-
ben we een speciale editie van De Blaasbas 
gemaakt. Het was u ongetwijfeld al op-
gevallen; voor het eerst in de historie staat 
de ‘Bas’ er gekleurd op!
Karel Boon, redacteur van het eerste uur, 
schreef een serie artkelen over de hoogte-
punten uit 50 jaargangen De Blaasbas. Het 
eerste deel kunt u in dit nummer lezen. 
Wellicht herkenbaar voor de oudgedienden, 
nieuw voor hen die ‘net komen kijken’. 
Voor beiden een interessante inkijk in het 
verleden.
We blikken natuurlijk niet alleen terug. 
Groot Excelsior gaat immers op concours, 
het Voorjaarsconcert staat weer voor de deur 
en  Jong Excelsior gaat in april naar Venlo 
om deel te nemen aan het TEMA Tielen  
Toernooi. 
Uiteraard ontbreken ook de vaste rubrieken 
niet; de Wellen en Weeën staan weer vol met 
verenigingsnieuws. 

Veel leesplezier gewenst!

Florian Hoven
Iris Elling

ps: de deadline voor de volgende De Blaas-
bas is op vrijdag �� mei.

Van het bestuur

Jong en Groot Excelsior staan dit jaar voor 
een paar leuke uitdagingen. JE doet over 
een maand mee aan TEMA Tielen �008. 
Dat is een groot entertainmentfestival, dat 
tweejaarlijks in Venlo wordt gehouden. Vier 
jaar geleden heeft Jong Excelsior daar ook 
met groot enthousiasme aan mee gedaan. 
Hopelijk wordt het dit jaar weer net zo’n 
groot succes als toen. Voor de GE’ers is 
het al weer een paar jaar geleden dat zij op 
concours zijn geweest. Vandaar dat Groot 
Excelsior dit najaar in Zaandam weer een 
proeve van bekwaamheid gaat afleggen.    

De laatste weken/maanden staan bij JE 
dus volop in het teken van Tielen. Het  
programma is nu zo goed als rond. Als u een 
voorproefje op het programma wilt zien, 
dan moet u op zondag 9 maart afreizen naar 
Oostzaan. In theater de Kunstgreep gaat 
Jong Excelsior namelijk het Tielen-pro-
gramma uitvoeren. 

Het Parool besteedde vlak voor de kerst 
aandacht aan de De Amsterdamse 
Blaasmuziek. In een interview gaf 
de voorzitter van de BAAM aan dat

het slecht is gesteld met de toekomst 
van de harmonieorkesten in Amster-
dam. Het interview was een grote 
klaagzang over de teloorgang van de  
amateurmuziek in Amsterdam. Maar ja, 
als je als organisatie alleen maar terugblikt 
op hoe goed het vroeger was, dan verdien 
je ook niet beter. Wil je mensen, en dan in 
het bijzonder jongeren enthousiast maken 
voor de blaasmuziek, dan moet je met de 
tijd meegaan. Zorg ervoor dat je leuke en 
uitdagende activiteiten hebt. Daarom is het 
ook goed dat Jopie Buijs een reactie op 
dit artikel geschreven heeft. Mocht u Het  
Parool niet hebben gelezen, beide artikelen 
staan op de website van 
Jong Excelsior. 

Namens het bestuur,

Hans Ruesink
voorzitter

Noot van de redactie

1962

1967

1970

1980

2000

2007

Van het bestuur
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Wist u dat de gemeente Amsterdam ver-
goedingen geeft aan kinderen van ouder(s)/
verzorger(s) met een laag inkomen?
Als ouder(s)/verzorger(s) een inkomen 
hebben dat rond het bijstandsniveau ligt 
kunnen ze bij DWI een aanvraag indienen 
voor een scholierenvergoeding. Voor kin-
deren uit het basisonderwijs bedraagt deze 
vergoeding maximaal € 225 per jaar en als 
je op het voortgezet onderwijs zit is het 
zelfs € 350. 
De vergoeding is bestemd voor allerlei  
activiteiten zoals het lidmaatschap van 
een sportvereniging, maar ook voor de 
contributie van Jeugdorkest Jong Excel-
sior en de instrumenthuur.
Wilt u meer weten over deze regeling? Ga 
dan naar de site www.dwi.amsterdam.nl 
of bel 0�0-�46�684. 

Indien het bedrag voor de scholieren-
vergoeding besteed is aan andere acti-
viteiten, kunt u ook een beroep doen op 
het jongerencultuurfonds. 
Dit fonds stelt geld beschikbaar met 
een maximum tot € 400 per jaar. Deze 
bijdrage is bedoeld voor kinderen van 
4–18 jaar, wonend in Amsterdam en 
omgeving, waarvan het gezamenlijke 
inkomen van de ouders/verzorgers rond de  
bijstandsgrens of iets daarboven ligt. 
Voor meer informatie over het Jongeren-
cultuurfonds en het aanvragen kijkt u op 
www.jongerencultuurfonds.nl.

Maarten van der Meij
penningmeester

Het afgelopen jaar werd zoals gebruikelijk 
afgesloten met het Solistenfestival. Veel 
JE’ers en KE’ers speelden de sterren van de 
hemel en lieten hun kunsten horen. Geluk-
kig waren dit jaar ook diverse GE’ers aan-
wezig. 
Valerie Corlu wist aan het einde van het 
jaar, tijdens haar A-examen, dusdanig 
goed te spelen dat de vereniging vindt dat 
zij een plekje in Jong Excelsior meer dan 
verdiend heeft. Wij heten haar dan ook van 
harte welkom bij de steeds verder uitdijende 
trompetgroep. 
Jong Excelsior is momenteel druk bezig 
met de voorbereiding op het Tielen Enter-
tainment & Music Award-festival (TEMA) 
in Venlo, op 6 april (zie pag. 18, red.). Het 
orkest wil tijdens het donateurconcert al een 
try-out geven van dit muzikale spektakel, 
dus binnenkort moet alles toch wel af zijn. 
De muziek is inmiddels helemaal rond en er 
wordt druk gewerkt aan zaken zoals aankle-
ding, licht en bewegingen. Jong Excelsior is 
speciaal voor deze twee concerten op stu-
dieweekend geweest, op 9 en 10 februari in 
Bergen aan Zee (Zie pag. 27 ev, red.). 
Na rondvraag bleek dat er meerdere leden 
van JE het leuk zouden vinden om het be-
stuur te ondersteunen bij zijn taken. Vaak 
weten de leden zelf veel beter wat hun inte-
resses zijn en daarom is de JongExcelsior-
Beleidsgroep (JEB) nieuw leven ingeblazen. 
De JEB bestaat uit Jelle Adamse, Eefke de 
Vos, Adriaan Okker, Freek Ruesink, Roosje 
Westenberg en Luizinho Peroti. (De JEB stelt 
zich op pag. 26 aan u voor, red.) Hun eerste 

taak is het middag- en avondprogramma  
tijdens het studieweekeinde invullen. Dit 
alles natuurlijk onder de bezielende leiding 
van het bestuur. Het belooft een spannend 
weekeinde te worden met mooie concerten 
in het verschiet. Hopelijk zien we u bij deze 
concerten.
Verder zijn wij zeer vereerd met het verzoek 
van Kunstfactor, het sectorinstituut voor de 
amateurmuziek, om als proeforkest op te 
treden tijdens de jaarlijkse dirigentenclinic. 
Dat betekent dat we op zaterdagochtend 4 
oktober gaan repeteren in het dan net ge-
opende nieuwe conservatorium van Am-
sterdam. Het belooft een zeer interessante 
bijeenkomst te worden. Houd daar nu dus 
alvast rekening mee in je agenda.

Hans Ruesink en Wolf Ribbens

Het allereerste Blaasbaskaftje uit 1962

Wel en Wee van JEWel en Wee van JEVan de penningmeester

http://www.dwi.amsterdam.nl
http://www.jongerencultuurfonds.nl
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Wel en Wee van GE

Een uitverkochte kerk, positieve reac-
ties van zowel publiek als koor, goede 
opbrengst, kortom, het kerstconcert was 
een succes! 
Het begin van het nieuwe jaar brengt weer 
veel activiteiten met zich mee. Vanwege 
ziektes en werk zijn de repetities helaas 
niet zo goed bezocht als in december, 
maar we gaan er van uit dat dit weer snel 
beter gaat worden.
�008 is weer een jaar met vele activiteiten. 
9 november zullen we op concours gaan 
in Zaandam. Voorafgaand kunnen we 
hopelijk een studieweekend realiseren, 
maar eerst de rest van dit seizoen.
Zondagmiddag 9 maart is het donateurs-
concert in Oostzaan. Vervolgens zullen 
we ons gaan voorbereiden op het uitwis-
selingsconcert met EMM uit Oudega. 
In juni �005 zijn we bij hen op bezoek 
geweest. Het concert zal plaatsvinden op 
zaterdagavond �� mei in de Nassaukerk. 
’s Middags komt EMM al richting Am-

Wel en Wee van GE

sterdam om een geza-
menlijke activiteit te 
ondernemen. Na het 

concert zullen we met 
een gedeelte van het 
orkest het gezellige 

Amsterdam laten zien. 
Zet deze datum dus 
alvast in de agenda. 

Op �� juni is dan 
alweer de laatste mu-

zikale activiteit van dit 
seizoen, te weten 

het Buitenconcert. Op dinsdag �4 juni 
is de laatste repetitie. Voor de pauze nog 
even lekker spelen en na de pauze onder 
het genot van een drankje elkaar prettige 
vakantie wensen. 
De bezetting met het kerstconcert was, 
mede door een aantal vaste invallers, erg 
goed en er zat een flink orkest. Twee van 
deze invallers hebben besloten om bij GE 
mee te blijven spelen. Roosje Westenberg 
op fagot en Florian Hoven op de klarinet. 
Leuk dat er weer wat JE’ers komen dub-
belen!
Ondanks dat we 
dus een flink 
aantal leden 
hebben, zijn 
er toch wat 
gaten in de 
bezetting. 
Zo kunnen 
we wel wat 
versterking 
gebruiken bij de hoorns en trompetten. 
Mochten jullie nog muzikanten weten die 
het leuk zouden vinden om ons (af en toe) 
te assisteren, laat ze dan graag een keer 
langskomen. 
Op naar het voorjaar, leuke concerten en 
het zonnetje!

De GEB
Renske, Olga en Rinske

Tekeningen: Marte Albers (KE)

Roosje

Florian

Wel en Wee van KE

U heeft vast de foto’s van het Solisten-
festival al bekeken en gezien dat er veel   
KE-leden hebben opgetreden. Alleen, in 
duet met elkaar of met hun leraar/lerares. 
Hartstikke leuk en het belooft wat voor de 
toekomst van JE. Ramon Kuijpers (vader 
van Jesper en Jarmo) en Loekie van Laar  
(oud-saxofoonlid JE/GE) waren de juryleden 
en hebben weer mooie rapporten met posi-
tieve en opbouwende kritieken geschreven. 
Na de vakantie zijn we gelijk verder gegaan 
met de voorbereiding voor het samenspel. 
Zaterdag �9 januari hebben we hier met zijn 
allen een uur lang hard voor gerepeteerd 
en dat was te horen de volgende dag. Goed 
gedaan allemaal! Vooral de blokfluitjes kre-
gen van iedereen veel complimenten. 
KE heeft er weer een nieuw lid bij: Kim-
berley Laret. Zij krijgt voorlopig les van 
Jopie Buijs op de altsaxofoon. Dankzij de 

inzet van Thea Michel, directeur van de 
Kraemerschool, is zij lid geworden van de 
vereniging. 
Valerie Corlu heeft zich inmiddels aange-
sloten bij de trompetgroep van JE. Zij is de 
eerste repetities nog even ondersteund door 
Maarten en is gelijk met haar neus in het 
studieweekeinde gevallen. 
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van Layla en Nathan van Rossum. Mis- 
schien komen zij in de toekomst weer 
meespelen. 
Als laatste wil ik nog een keer benadrukken 
dat KE tot het A-examen opleidt met als be-
langrijkste doel om in JE te gaan spelen. KE 
geeft dan nog een jaar ‘nazorg’, maar daarna 
kan iedereen natuurlijk altijd nog les gaan 
nemen bij de Muziekschool Amsterdam!  

Caroline Stubbé

Wel en Wee van KE
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Van de penningmeesterGeachte donateurs en belangstellenden,

Hierbij nodigen we u uit voor het voorjaarsconcert van Jong en Groot Excelsior op 
zondag 9 maart van �4.�0 -�6.�0 uur.

Jong Excelsior zal tijdens dit concert een try-out geven van haar TIELEN Entertain-
ment-programma. De muziek zal opgeluisterd worden door een fraaie belichting en 
beeldprojecties. Het belooft een spetterend programma te worden!

Het Jeugdorkest zal de volgende werken spelen:

On the Move   -    Rogier van Otterloo - arr. Jos Pommer
Three Aspects of Kurt Weill  -    arr. P. Kleine Schaars
Changing Moods   -    K. Mark
Jungle Fantasy   -    arr. N. Iwai
Deep Purple Medley  -    arr. T. Sahashi

Groot Excelsior zal na het succesvolle programma in de Westerkerk een heel nieuw 
repertoire ten gehore brengen met onder meer een eerste try-out van het werk dat het 
orkest op het concours zal gaan spelen:

Music for a Festive Occasion -    Jan Hadermann
Evening Prayer   -    E. Humperdinck - arr. R. van Beringen
Between two Rivers  -    Philip Sparke
Evolutions   -    Alfred Reed
Birdland   -    Joe Zawinul

Het concert vindt plaats in de nieuwe 
theaterzaal De Kunstgreep in Oostzaan. 
Het adres is Kerkbuurt 4

Per auto bereikbaar via de Coentunnel-
weg (A�0 – A8) Per openbaar vervoer 
bereikbaar met bus 9� vanaf het 
Centraal Station Amsterdam of vanaf
Station Zaandam.

Donateurs krijgen twee gratis toegangs-
kaarten voor dit concert. Voor overige 
belangstellenden is de toegang
 € 5,=.

Tot ziens op 9 maart!

http://www.jongexcelsior.nl
http://maps.google.nl/maps?f=q&hl=nl&q=Kerkbuurt,+Oostzaan+Oostzaan,+Noord-Holland,+Nederland&sll=52.469397,5.509644&sspn=3.199402,7.404785&ie=UTF8&cd=1&geocode=0,52.442513,4.874375&ll=52.446071,4.874325&spn=0.050013,0.1157&z=13
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Boven: laat Trijntje maar schuiven!
Links: Darinda en Anouk op blokfluit
Onder: broer en zus Casper en Marte; 
Valerie met meester Maarten

 Het Solistenfestival was weer een 
 groot succes! Veel KE-, JE- en 
 GE-leden lieten horen hoe goed
 ze als solist of samen konden 
 spelen. 

Solistenfestival: fine van 2 700
22 december, 't Koggeschip

Op 4 mei om �0:00 uur is het twee mi-
nuten stil in Nederland, om de slachtof-
fers van oorlogsgeweld te herdenken. Het 
gaat daarbij niet alleen om de slachtoffers 
van de Tweede Wereldoorlog maar om 
alle mensen die slachtoffer zijn geworden 
van vervolging, van rechteloosheid en van 
geweld. Onze vrijheid lijkt zo vanzelf-
sprekend maar de gebeurtenissen elders in 
de wereld geven aan dat dat, helaas, niet 
zo is. 
Ook dit jaar zijn Jong en Groot Excelsior 
uitgenodigd om te komen spelen tijdens 
de herdenkingsbijeenkomst in Osdorp. 
Een optreden tijdens deze openbare gele-
genheid, voor een onbekend publiek, biedt 
onze orkesten de mogelijkheid om meer 
bekendheid te verwerven. Maar dan moet 
er natuurlijk wel een mooie bezetting zit-

ten en goede muziek worden gespeeld. 
Afgelopen jaren is de opkomst van de 
(vooral Groot) Excelsiorleden teleurstel-
lend. Dat 4 mei in de vakantie valt, ver-
klaart natuurlijk veel, maar het bestuur 
heeft de indruk dat er ook leden zijn die 
gewoon geen zin hebben om te komen. 
Dit vinden wij niet goed. De orkesten 
komen op uitnodiging spelen en krijgen 
hiervoor een vergoeding. We zijn dan ook 
verplicht tijdens deze herdenking een in-
drukwekkend stukje muziek ten gehore te 
brengen.

Het bestuur

Twee minuten stilte...
Dodenherdenking 2 800



�4 �5

Vorig jaar december (wat klinkt dat al 
weer lang geleden) waren we op verjaar-
dagsvisite bij Wendie en Mark. En na- 
tuurlijk kwam het gesprek snel op GE met 
alle (ex-)GE’ers. Dit heeft overigens niks 
met het kerstconcert te maken maar het 
was wel erg gezellig. Bovendien hoorden 
we toen dat het kerstconcert voor GE weer 
voor de deur stond. Niet lang daarna werd 
ik opeens gebeld door Marinus, of ik de 
hoorns wilde aanvullen voor het kerstcon-
cert. Dat leek me wel weer leuk.
Ik moet zeggen, een hele dinsdagavond 
weer blazen, dat was wel even wennen. 
Het viel me wel op dat we zo vlak van 
te voren ook nog andere stukken hebben 
geblazen die niet op het programma voor 

kerst stonden. En als je zelf dan maar twee 
repetities hebt om de stukken te verkennen 
dan wordt het wel krapjes om je lekker 
relaxed te voelen met een concert. Maar 
het voelde verder wel weer als vanouds. 
Gezellig met Hans en Marinus en andere 
bekenden. 
Ik heb natuurlijk al wat kerstconcerten in 
de Westerkerk meegemaakt maar het blijft 
altijd bijzonder om daar te spelen. Zeker 
als de zaal helemaal uitverkocht is. En 
helemaal leuk is het om je eigen dochter 
in de zaal te zien staan, met oorwarmers. 
Was het dan zo koud, zie ik u denken. Nee 
hoor, dat niet. Maar de jonge oortjes van 
onze twee spruiten zijn nog niet ingesteld 
op overweldigende orkestmuziek. We 

proberen ze langzaam in te laten komen 
met muziek in kleine gezelschappen maar 
voorlopig vinden ze dat stom en het doet 
pijn aan hun oren. “Doe maar liedjes 
over de kinderboerderij, pap”. Het komt 
vast goed, we hebben nog een paar jaar.  
Overigens vinden ze allebei de ‘toeter’ 
van papa wel interessant om in te blazen, 
dus wie weet. 
Terug naar het concert. De andere kerst-
concerten heb ik ook altijd moeite gehad 
om me te blijven concentreren als we niet 
zelf aan het spelen waren en dat is nog 
niet veranderd. Wist u trouwens dat er ��� 
lampjes in het plafond hangen?
En verder heb ik de middag met veel  
genoegen zitten spelen. Leuk om iedereen 

weer te zien en het allemaal van ‘binnen-
uit’ weer mee te beleven. Helaas moet ik u 
het programma schuldig blijven; ik heb de 
muziek meteen weer afgegeven en mijn 
geheugen is ook weer niet zo goed. Maar 
ik heb uit betrouwbare bron vernomen dat 
het allemaal goed geklonken heeft in de 
zaal. Mijn oudste dochter heeft uiteinde-
lijk de oordemper/-warmers afgedaan 
want het bleek best wel mee te vallen. Ze 
vond het leuk, zei ze achteraf. En de jong-
ste is heerlijk in slaap gevallen. Misschien 
toch ook lekkere warme oren gehad?
Wie weet tot een volgende keer.

Aschwin de Vente

Oorwarmers in een volle kerk
Kerstconcert GE: 23 december, Westerkerk
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Hey allemaal,

Ik ben Valerie Corlu, ik ben 11 jaar en woon 
in Amsterdam.
Ik zit op de basisschool ‘De Horizon’ in 
Amsterdam. Nu nog in groep 8 maar ik ben 
al bij open dagen van middelbare scholen 
aan het kijken voor een keuze.
Ik speel al anderhalf jaar trompet en ik krijg 
les van Maarten van der Meij. Eigenlijk heb 
ik zelf niet voor de trompet gekozen. Ik wil-
de eerst saxofoon spelen want ik vond het 
een leuk instrument.
Daarna kreeg ik te horen dat ik tussen een 
klarinet en trompet mocht kiezen en ik koos  
voor de trompet. Ik ben toch wel blij dat ik 
dit uiteindelijk speel want ook al is ie klein 
je kan er veel mee…
Na mijn theorie-examen (8.5) en mijn prak-
tijkexamen (geen cijfer) mocht ik in JE. 
Prcies een goed moment, ik kan meedoen 
met TEMA Tielen.
JE is heel leuk en gezellig omdat ik nu met 
veel anderen speel en dat is toch heel anders 
dan wanneer ik in mijn eentje speel. Ik kijk 
uit naar het studieweekeinde in Bergen aan 
Zee: met z’n allen repeteren én lol trappen!

Groetjes,
Valerie Corlu

Valerie als levende kerstboom tijdens 
het studieweekeinde in Bergen aan Zee.

Even voorstellen...

Nieuw in JE

Zaterdagavond 19 januari, na muziekles, 
gingen we oefenen voor het samenspel 
van KE. We gingen ook oefenen met het 
opkomen van de dirigent. Dat ging goed. 
We moesten opstaan als de dirigent kwam. 
Mijn zusje moest als eerste gaan staan 
want zij kon hem zien aankomen. Eva 
moest toen een hand aan de dirigent geven 
en toen gaf de dirigent aan dat we konden 
gaan zitten.
We gingen toen ook oefenen met de toon-
ladders en we moesten ook omstebeurt een 
noot spelen. We moesten goed oefenen 

met het forte en piano zodat we niet de 
hele tijd even luid en hard spelen.
Die dag daarna, zondagmiddag, gingen we 
het echte samenspel spelen. We hebben 
twee liedjes gespeeld: Chinees in Parijs en 
Wolfgang in Tirol. Dat ging heel goed en 
er was veel publiek.  
Ik vond het heel leuk ik wil het snel nog 
een keer doen.

Casper Albers 
(klarinet)

KE speelt van Parijs tot Tirol en China
Samenspel Play In: 2  januari, 't Koggeschip0
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Zondag 6 april staat Jong Excelsior 
een geweldig ervaring te wachten. Het  
orkest zal afreizen naar Venlo om aldaar 
deel te nemen aan ‘TEMA Tielen’ (www.
tema�008.nl). Wij houden u natuurlijk 
graag op de hoogte. Het gehele programma 
begint nu echt vorm te krijgen. De stukken 
en opbouw zijn bepaald en er wordt, naast 
de noten, hard gewerkt aan de randzaken 
die allemaal bij zo’n concert komen kijken. 
Het licht moet natuurlijk in de juiste kleur 

(sfeer) van een stuk zijn maar er wordt 
ook gekeken naar bijvoorbeeld de aan- 
kleding. Bij zo’n concert passen de mooie 
maar iets te chique rode vestjes natuurlijk 
minder goed. Ook wordt er gewerkt aan 
de aankleding van het toneel en er is een 
combo (piano en basgitaar) geregeld om 
zo het geheel muzikaal compleet te ma-
ken. Als laatste wordt er ook nog gedacht 
of dans het concert ter entertainment kan 
aanvullen.

JE op weg naar TEMA Tielen

Uit het hiervoor geschrevene blijkt wel 
dat het geheel in het teken staat van en-
tertainment. Een kleine beschrijving voor 
diegene die voor het eerst met dit concept 
in aanraking komt:
In ‘TEMA’ draait het om passie. De muziek 
moet over het publiek heen rollen. ‘Mooi’ 
is niet voldoende. De concerten moeten 
spannend zijn, swingen, vrolijk stemmen 
en verbazen. Alles draait om de lichte en 
populaire muziek en om de luchtige maar 

vooral ook perfecte presentatie daarvan. 
Er kan gebruik gemaakt worden van spe-
ciale effecten en andere kunstvormen  
(licht en dans, bijv.) om zo een totaal pro-
gramma te creëren dat naadloos op elkaar 
aansluit. De jury van TEMA bestaat altijd 
uit vier gerenommeerde deskundigen met 
als grootste namen; Gert Buitenhuis (com-
ponist) en Barrie Stevens (choreograaf en 
vooral bekend van ‘vooral doorgaan’).
Een aardige klus dus. De orkestleden 

zijn super druk bezig om aan dit alles te 
voldoen. Gelukkig worden de repetities 
zeer druk bezocht en een studieweekeinde 
moet alle neuzen dezelfde kant op krijgen. 
De sfeer zit er in ieder geval al goed in.
De dag zelf begint vroeg vanwege de 
lange busreis naar Venlo waar natuurlijk 
eerst ingespeeld wordt en het podium uit-
getest kan worden. Een zaal met meer dan 
700 zitplaatsen speelt altijd anders dan de 
gymzaal van ‘t Koggeschip. 

Hopelijk is er nog niet al te veel verraden 
van het programma maar is uw nieuws-
gierigheid wel gewekt. Als het goed is, 
staat het gehele programma zo rond het 
Donateursconcert in de eerste laklaag en 
dit concert zal dan ook dienen als try-
out. Dit kan ook doordat de mooie zaal in 
Oostzaan de mogelijkheid biedt om een 
beetje van de lichteffecten en de projec-
tie uit te testen die ook in Venlo gebruikt 
zullen worden. Graag zien we u allen op 

In eerste instantie was JE vrij laat op de 
dag gepland maar gelukkig kon het be-
stuur ruilen met een orkest uit het Zuiden 
waardoor JE nu om �4.00 uur het podium 
mag betreden. Hierdoor is het mogelijk 
om op de terugweg gezellig met zijn allen 
te eten in een restaurant in Tiel genaamd 
“de Betuwe”. Hier is een lekkere drie- 
gangenmaaltijd besteld. Iedereen is 
hierdoor toch nog om een beetje op tijd 
terug in Amsterdam.

zondag 9 maart bij het Donateursconcert 
om naar dit feestelijke programma op weg 
naar TEMA Tielen te komen luisteren.

Wolf Ribbens

http://www.tema2008.nl
http://www.tema2008.nl
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Na het prachtige kerstconcert van Groot 
Excelsior in de Westerkerk en met kerst en 
oud & nieuw achter de rug is het jaar �008 
weer een feit, dus was het weer tijd voor 
de Play In in ‘t Koggeschip. Ik had er weer 
reuze zin in zoals ieder jaar. Om half elf 
moesten we verzamelen. We waren weer 
met zeer veel mensen, ik denk wel tussen 
de 75 of 80 mensen als het er niet meer 
zijn geweest. Zoals elk jaar weer veel 
gastspelers. Om elf uur begon de repeti-
tie onder leiding van Ronald. Onder zijn  

leiding hebben we twee stukken gespeeld, 
een jazzstuk genaamd Blues for a “Killed 
Cat” van Jack End en een James Bond-
achtig stuk genaamd  “Free World Fan-
tasy” van Jacob de Haan. Het waren geen 
super moeilijke stukken dus ik kon alles 
spelen. Volgens mij gold dit voor heel veel 
mensen en dus stopten we weinig om te 
repeteren. Om half een was er een lunch-
pauze. Bijna iedereen had een lunchbon 
gekocht ter waarde van € 5, -. Wil Has-
selt had een voortreffelijke en machtige 

lunch klaar gemaakt. De lunch bestond uit  
tomaten- of kippensoep, broodje warme 
worst, broodjes ham en kaas, krentenbol en 
thee, koffie, melk of karnemelk. Mijn com-
plimenten aan Wil! Na de lunch om kwart 
over een ging Piet met ons aan de slag. 
Hij had ook twee stukken. Een jazzstuk 
genaamd “Chanson d’Amour” van Shank-
lin en een modern stuk genaamd “Music for 
a Festive Occasion” van Jan Hadermann. 
Om drie uur was de repetitie afgelopen. Na  
een korte pauze waar het publiek rustig  

kon binnen komen, kwam Klein Excel-
sior zijn optreden doen onder leiding van 
Ronald. Ze waren met heel veel want ik 
had nog nooit zoveel KE’ers gezien. Dat 
klonk zeer goed. Om half vier waren wij 
aan de beurt tot vier uur. Daarna was er 
een borrel tot half zes. Conclusie: het was 
een zeer geslaagde dag geweest! Tot vol-
gend jaar weer!

Hilde Vermin

Een geslaagde Play In 
2  januari, 't Koggeschip0

http://www.swtours.nl
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Half �957 werd Jong Excelsior uit het 
speeltuinverband gestoten en moest het 
orkest op eigen benen staan. Half �959 
verzocht het vernieuwde bestuur de 
tweede voorzitter een clubblad te gaan op-
zetten met daarin het wel en wee van het 
jeugdorkest t.b.v. de (ouders van) leden en 
enkele donateurs. 
Schrijver dezes bedacht de naam De 
Blaasbas, het basisinstrument van het 
(jeugd)harmonieorkest tegenover de  
strijkbas uit het symfonieorkest.
Hij mocht van zijn baas - na kantoor- 
uren - met stencils en de stencilmachine 
aan de gang. Wanneer hij dan ‘s avonds 
thuiskwam, had hij een doorgedraaide 
arm van het zwengelen aan de machine. 
Hij kreeg bovendien een boze vrouw 
thuis die veel te lang met het eten stond 
te wachten dat inmiddels behoorlijk ver- 
pieterd was.

In een Blaasbas uit �960 onder ‘medede-
lingen’ staat te lezen:
De contributie bedraagt 3 gulden per 
maand. De maand augustus van ieder 
jaar wordt geen contributie betaald.
Na afloop van de repetitie helpen ALLE 
MANNEN (jongens ook) bij het opbergen 
van de attributen. Het moet nu maar eens 
afgelopen zijn dat onze voorzitter met en-
kele getrouwen alles alleen moet doen. 
B.v.d. Voor de medewerking. 

Gedurende acht jaar vormde een teke-
ning (zie onder) de kop van elke Blaas-
bas die werd uitgegeven. De eerste jaren 
op losse blaadjes die periodiek werden 
samengesteld, maar ook nog toen in 1962 
een kaftje om de inmiddels op A5-formaat 
uitgegeven Blaasbassen werd geniet. In 
�965 verdween de tekening uit beeld. 

Omdat in 2001 bij het 75-jarig bestaan van Jong Excelsior een speciaal boekje met 
de historie van het jeugdorkest is uitgegeven, is bedacht om uit vijftig jaargangen 

De Blaasbas een aantal stukjes te publiceren die een beeld geven van de hoogte- en 
dieptepunten van - wat nog altijd is en zal blijven - het oudste jeugdorkest van  

Nederland. Gedurende het jaar 2008 zal in vier Blaasbassen over interessante, leuke 
en wetenswaardige verhalen worden verteld. Het gehele Blaasbasarchief staat daar-

voor ter beschikking. (Waarvoor hartelijk dank, red.)

door C.K. Boon

5  jaargangen De Blaasbas0

Deel : het prille begin ( 959- 968)1 1 1

In een Blaasbas van �96� lezen wij dat 
Jong Excelsior op �� december �96� 
koninklijk is goedgekeurd en dat de sta-
tuten ter inzage bij het bestuur liggen.

Eind juni/begin augustus �96� maakte JE 
zijn allereerste buitenlandse concertreis per 
trein naar Zwitserland. Er werd gespeeld 
in Zürich, Basel, Arosa en Davos (Neder-
lands Sanatorium). Het in- en uitladen van 
het groot instrumentarium zoals de pauken 
vroeg om snel handelen. Daarvoor was de 
‘Alte Garde’ aangesteld; een zestal oudere 
leden die op alle perrons actief waren en 
pas op het laatste moment instapten. Een 
verliefd geworden baritonblazer liet zijn 
instrument en muziek in Arosa op het per-
ron staan; zo’n haast had hij om in de trein 
naast zijn aanbeden fluitiste te kunnen zit-
ten. Gelukkig vond de ‘Alte Garde’ net op 
tijd de bariton+muziek. De baritonblazer 
kreeg strafcorvee.

Slaapverwekkende muziek?
 
Eind �96� bleek dat een pas aangesteld 
bestuurslid na afloop van de zaterdaga-
vondrepetities in de Coppelstockschool 
bleef overnachten en in de lerarenkamer 
voor de kachel sliep. Hij werd gesnapt 
en uit het bestuur gezet. De JE-voorzit-
ter moest opdraven bij het schoolhoofd 
en kreeg een ernstige berisping en een 
laatste waarschuwing. Een gebeurtenis 
die nooit in De Blaasbas is vermeld! 

Om de financiële problemen het hoofd te 
kunnen bieden, werden in 1963 een dona-
teursactie en een oudpapieractie georgani-
seerd. En met succes. Er kwam daardoor 
weer wat ruimte voor de aanschaf van 
nieuwe muziekinstrumenten.

In datzelfde jaar 1963, zo lezen wij in De 
Blaasbas, kwam de eerste paukenist van 
het Concertgebouw Orkest hoogst per-
soonlijk nieuwe vellen op onze pauken 
monteren. Die vellen bracht hij zelf en 
gratis mee. Dat was oud-lid Jan Labordus 
die tot zijn overlijden enkele jaren geleden 
donateur van het jeugdorkest is gebleven, 
waarin hij in de jaren veertig de pauken 
had leren bespelen.

� januari �964 is weer een memorabel 
moment. De Coppelstockschool, waarin 
JE op zaterdagavond repeteerde in de 

Concert in Basel, 29 juli 1962
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gymnastiekzaal, wilde daar geen schoen 
meer op de vloer. Bestuur, dirigent en  
orkestleden liepen in het vervolg alle-
maal op sloffen. De schoenen stonden in 
de gang. JE-dirigent Wim de Buijzer had 
de goede gewoonte in de wintermaanden 
vroeg naar de school te gaan. Daar stookte 
hij in de gymzaal de grote potkachel op, 
zodat de leerlingen en orkestleden die hun 
sloffen vergeten waren en op sokken en 
kousen liepen, in een verwarmde ruimte 
muziek konden maken.

In november �964 deed Jong Excelsior 
voor het eerst mee aan een concours van 
een landelijke bond in Leiden. In afde-
ling D werd het hoogst aantal punten be-
haald en dat betekende promotie naar de 
Superieure-afdeling, de op één na hoog-
ste. In latere jaren promoveerde JE naar 
de Ere-afdeling waarin het zich jarenlang 
handhaafde. De concoursresultaten waren 

zeer belangrijk want hoe hoger je gekwa-
lificeerd werd, hoe hoger was de jaarlijkse 
subsidie van de gemeente Amsterdam. 

�966: Jong Excelsior bestaat veertig jaar. 
Sensationeel bij de viering ervan is het 
optreden, voor de eerste maal, van een 35 
man/vrouw sterk Reünistenorkest waarin 
diverse beroepsmusici meespeelden. 

Augustus �966: JE is vier dagen gastheer/
vrouw van een Fins jeugdharmonieorkest. 
Een rondvaart in Amsterdam, een bezoek 
aan Madurodam en de Scheveningse pier, 
een concert in Purmerend en een tocht naar 
Marken, Volendam en Broek in Waterland 
werden door ons georganiseerd. Tot een 
tegenbezoek is het nooit gekomen.

Zaterdag 8 april �967 is historisch voor 
JE. Na meer dan veertig jaar leverde het 
jeugdorkest het oude hogestemmings  

instrumentarium in voor een gloednieuw 
lagestemmings instrumentarium. Door 
eigen financiële inspanningen maar ook 
dankzij financiële bijdragen van de Cul-
turele Raad Noord-Holland, de gemeente 
Amsterdam en het Anjerfonds. 

Het is ook het jaar waarin het bestuur zich 
in een Blaasbaseditie de vraag stelt: “Het 
zal ons benieuwen hoe lang Jong Excelsior 
nog zal blijven bestaan”. Het antwoord is  
nu: nog minstens veertig jaar!

‘Van slappe thee naar sterke koffie’. Dat is 
de aanhef van een artikel in een Blaasbas 
van �967 omdat in het vervolg tijdens de 
pauze voor 25 cent koffie kan worden ge-
dronken; 15 cent voor de koffie en 10 cent 
voor het instrumentenfonds. 

In �968 wordt het zo belangrijke oplei-
dingsinstituut van Jong Excelsior grondig 
gewijzigd met het doel veel meer rende-
ment te halen uit de opleiding en (daarmee) 
de kwaliteit van het jeugdorkest op een  
hoger peil te brengen. Het plan wordt 
gelanceerd door twee vroegere JE-mu-
zikanten die dan als bestuurslid actief 
zijn.

En met deze positieve plannen eindigt 
de eerste bijdrage aan ‘50 jaargangen De 
Blaasbas’. Wordt vervolgd!

Wilt u reageren op dit artikel? Herkent 
u zich in de verhalen (baritonblazer in  
Arosa)? Stuur dan een mail naar de  
redactie: blaasbas@jongexcelsior.nl.   

JE Agenda uit 1959

Donderdag 5 mei (bevrijdingsdag)
Twee marsen van elk één uur, waarschijnlijk 
door de Admiralenbuurt en Bos en Lommer-
buurt.
Zaterdag 7 mei (nog niet geheel definitief) 
korte mars in de grote zaal van het Van Nis-
penhuis aan de Stadhouderskade om ca. 8 uur 
‘s avonds.
Zaterdag 14 mei 
Mars voor de Bond van Amsterdamse Muz-
iekverenigingen.
Zaterdag 28 mei idem

Dit marslopen op straat was voor het 
jeugdorkest een crime. De kleintjes 
moesten grote stappen nemen om de 
oudere muzikanten bij te houden. En 
dan nog het lopend spelen met een zgn. 
harpje op je instrument waarin het mars-
boekje werd geklemd. In het midden van 
de zestiger jaren werd het marslopen 
definitief beëindigd en overgelaten aan 
de dan opkomende drumbands.

Marslopen werd tot het midden van de jaren zestig door Jong Excelsior gedaan.

mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
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Beste muziekliefhebbers!

Graag wil ik jullie even voorstellen aan de 
nieuwe JEB. 
Wij zijn een groepje van zes enthousi-
aste Jong Excelsiorleden, bestaande uit 
Adriaan, Eefke, Freek, Jelle, Luizinho 
en Roosje, en wij vinden het leuk om 
in de toekomst activiteiten voor het or-
kest te gaan organiseren. Zo hebben wij, 
na afloop van het Solistenfestival op 22  
december, ‘t  Koggeschip omgetoverd 
tot casino. Er waren drie tafels waar door 
jong en oud heel fanatiek poker, black-
jack en roulette werd gespeeld. We had-
den ook heel wat in petto voor het studie-
weekeinde van 9 en �0 februari in Bergen 
aan Zee. Want tussen alle repetities door 

was er zeker tijd voor ontspanning. Wat 
we precies gedaan hebben, leest u op de 
volgende pagina’s. We probeerden zo 
goed mogelijk rekening met iedereen te 
houden, en hopen dat de JE-leden elkaar 
op deze manier (nog) beter hebben leren 
kennen. Wij staan altijd open voor ideeën, 
vragen en opmerkingen. Deze kunnen ge-
maild worden naar jeb@jongexcelsior.nl. 
We hopen in de toekomst nog veel acti-
viteiten voor jullie te mogen organiseren 
en dat we samen een onvergetelijk gezel-
lige tijd hebben! 

Eefke de Vos

Boven: Jelle, Adriaan, Roosje & Luizinho.
Onder: Freek & Eefke

Nieuw leven ingeblazen
De Jong Excelsior Beleidsgroep

JE verzet Bergen aan Zee
Studieweekeinde: 9 +  februari10

Het zal u niet ontgaan zijn: Jong Excel-
sior is op studieweekeinde geweest. In 
het Nivonhuis in Bergen aan Zee werd 
het TEMA-Tielen-programma twee 
dagen lang hard gerepeteerd door de 
JE’ers. 
Tussen de repetities door was er uiter-
aard tijd voor ontspanning. JE zou JE 
niet zijn als dat geen mooie verhalen op 
zou leveren. Op de volgende pagina’s 
leest u dan ook liveverslagen van het 
weekeinde. 
Over onderbroeken, bierkratten, tunnel-
visie en zondagse zangkoren...

mailto:jeb@jongexcelsior.nl
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spel heet  ‘waterballonnenrugby’. Het 
tweede spel was ‘kijkervoetbal’; met plas- 
tic bekertjes met gaten erin op je hoofd 
was het de bedoeling te voetballen. Dit 
was erg komisch want door de tunnelvisie 
bakte zelfs de grootste JE-voetballers er 
zeer weinig van ;-) 
Het derde spel was het ‘bierkrattenspel’; 
hierbij was het de bedoeling dat elk team 
probeerde om naar de overkant van het 
spel te komen zonder van de drie bierkrat-
ten af te vallen. Ook dit spel was een hele 
uitdaging!

Gelukkig was het heerlijk weer, en vielen 
de spellen in de smaak. Het eindspel werd 
door alle acht teams tegelijk gespeeld. 
Dit spel was genaamd ‘ruim-de-bok-op-
spel’. Ieder team kreeg een emmer die 
zo snel mogelijk gevuld moest worden 
met zeewater door middel van twee 
sponzen. Ook bij dit spel is er heel wat 
afgelachen. Zo rende Hannes per ongeluk 
veel te ver de zee in, probeerde Maarten 
zijn team extra te helpen door zijn 
sokken als sponzen te gebruiken, hielp 

Nathan zijn team door zijn kaplaarzen te 
vullen en dacht team � de rest slim af te 
zijn door zand in de emmer te gooien!
Nat maar voldaan, uitgewaaid en vooral 
heel vrolijk liepen wij terug naar het huis. 
We hadden nog even de tijd om ons om te 
kleden maar daarna gingen wij natuurlijk 
wel weer repeteren. Ronald was erg tevre-
den over deze repetitie. Tussen de repeti-
ties door was er een kleine pauze met taart, 
want er is in de afgelopen week een aantal 
leden jarig geweest. Mmmmmmmmm.

Het is zaterdagavond �9.�0 uur en ik zit 
momenteel achter de laptop van Wolf om 
voor jullie een liveverslag van dit stu-
dieweekeinde te typen. We zijn nu in het 
Nivonhuis en ik kan jullie vertellen dat de 
sfeer er goed in zit. Achter mij zijn vijf 
slagwerkers, de toetsenist en onze gitarist 
bezig met improviseren, het klinkt goed! 
Sommige JE-leden staan in de hal netjes 
een kopje thee te drinken en het overige 
deel is aan het chillen op de kamers. 

Ochtend
Om 9.00 uur ’s ochtends werden alle  
JE-leden verwacht in het Nivonhuis in 
Bergen aan Zee. Het is een mooi en ruim 
huis, met vele mogelijkheden. Toen de 
kamers waren ingedeeld en ingericht  
begonnen we met de tutti repetitie. Na 

een paar uurtjes hard repeteren begonnen 
de meeste buikjes al te knorren en was er 
door de corveeploeg, ditmaal de klarinet-
ten, een lunch voorbereid. 

Middagprogramma
Na de lunch werd iedereen op tijd voor 
het huis verwacht om naar het strand te 
gaan om daar lekker uit te waaien tijdens 
de JEB-activiteit. Alle leden waren inge-
deeld in acht teams. Eenmaal aangekomen 
op het strand zagen wij dat er door Freek, 
Louie en Adriaan sportvelden waren uit-
getekend. Louizinho, met zijn charmante 
groene trainingspak, zorgde er door mid-
del van zijn megafoon voor dat elk team 
op tijd op zijn veld aanwezig was. Er 
waren drie spellen bedacht, die door elk 
team één keer gespeeld werden. Het eerste 

Onderbroeken en lekkere toetjes... 
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Avond
Het bestuur had een avondmaal bereid, 
krieltjes met kip en champignons en 
salade. Stephan Behrens had voor ons een 
heeeerlijk toetje verzorgd.
Na het eten gingen wij nog een keer 
repeteren en daarna was het tijd voor het 
avondprogramma. Er werd in de grote 
zaal snel een podium opgebouwd en de  
powerpoint werd gestart. Ook dit jaar 
was er een quiz waarbij de teams vra-
gen konden beantwoorden. Er waren ook 
uitbeeld-opdrachten; zo vond ik zelf de 
imitatie van Hans Ruesink door Elena en 
Reinier geniaal. Een paar biertjes verder 
was de opdracht voor de teams om een 
levende kerstboom van iemand te ma-
ken. Er waren kerstbomen met lichtjes,  
soeplepels, een didgeridoo en er was zelfs 
een ondergoedboom! Team � had uitein-
delijk het meeste aantal punten en won! 
Gefeliciteerd team �!
Na de quiz was er nog een film van de 
TEMA Tielenshow van de vorige keer, die 
met veel gelach en bewondering bekeken 
werd.
Daarna stonden er geen activiteiten meer 
op het programma en werd er door de 
meesten gezellig gekletst, gedronken, 
muziek gemaakt en vooral weinig gesla-
pen...

Ik vond het een top studieweekend!!!

Eefke de Vos

Het is nu bijna �4.00 uur en we moeten 
alweer bijna repeteren. Maar een stukje 
voor in de Blaasbas over vandaag kon niet 
vergeten worden. 
Na een erg leuke, gezellige maar erg 
drukke nacht moesten we natuurlijk weer 
vroeg ontbijten. Om zeven of acht uur 
ging de wekker... Sommige mensen had-
den moeite met de wekker. Andere niet. 
Of in ieder geval minder. Zo waren er  
bijvoorbeeld idioten die het nodig vonden 
om om acht uur in de ochtend een verlate 
nieuwjaarsduik te nemen in de Noordzee. 
Er waren zelfs sportievelingen bij die al 
om zeven uur aan een rondje hardlopen 
over het strand begonnen (Respect!).
Na een lekker ontbijt moesten we weer 
serieus worden en repeteren! We begon-
nen met groepsrepetities. Ronald heeft 
het koper aangepakt, Sheila de saxen en 
laag hout, Jurjen het hoog hout en Dirk 
het slagwerk en combo. Achteraf werd 
duidelijk dat twee secties heel veel ge-
zongen hadden. Zo heeft het hoog hout 
een klankstudie gezongen en toonladders.  

Ronald had met het koper ook gezongen en 
zette dit nog even voort in de tutti-repetitie 
die daarna volgde. Voor een orkest konden 
we verbazingwekkend goed zingen!
Vanwege het heerlijke weer hadden we 
hierna buiten een lunch. We hebben heer-
lijk in het zonnetje een broodje knakworst 
gegeten en nog meer lekkere dingen die 
er waren. 
Toen kwam het minder leuke gedeelte 
van het weekend, namelijk de kamers 
opruimen! Je tas inpakken, prullenbak 
legen en de vloer stofzuigen. Om het 
weekend even goed af te sluiten volgde er 
nog een groepsrepetitie en nog een tutti-
repetitie! Iedereen kon daarna lekker naar 
huis, lekker douchen en slapen! Iedereen 
kon dat best gebruiken! Wij hebben weer 
erg genoten dit weekeinde van de mu-
ziek en de gezelligheid. Het was weer een 
heerlijk typisch JE-studieweekeinde! Met 
veel onderbroeken en lol. 

Roosje Westenberg en Nathan Frohn

Zingen op zondag, maar dan anders...
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Verjaardagen
februari, maart, april, mei

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas? 
Die is op vrijdag 23 mei.

Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar 
blaasbas@jongexcelsior.nl

FEBRUARI

  1 Paul Schildmeijer JE/KE

  3 Arjeh Vos JE/KE

  5 Caroline Stubbé GE/B

  Eline Tolsma GE

  6 Bas Doffer GE

  Maarten Stoltz JE

  8 Marieke Ruesink JE

10 Renske Postma GE

13 Erik Sikking GE

16 Janneke Klein GE

21 Rinske de Graaf GE/B

24 Buddy Vos JE/KE

25 Liza Botros JE

27 Valerie Corlu JE/KE

Rosa van Huisstede JE

MAART

  3 Leandra van Bronckhorst JE

  9 Biko Vos JE/KE

13 Kim Grisel JE

Piet Groeneveld GE

14 Marieke Vaessen GE

19 Yorel van der Zedde KE

27 Adriaan Okker JE

APRIL

  6 Iris Elling GE

28 Els Albers GE

MEI

  3 Florian Hoven JE/GE

  6 Anais Rubingh GE

  8 Marinus Duijm GE

  Sabine Posthumus KE

Mirjam Wolff GE

11 Reinier Pruszner JE

12 Koen Miserus KE

Roosje Westenberg JE/GE

13 Patrick Masseur KE

14 Hilde Vermin GE

15 Donja Vos KE

17 Wolf Ribbens GE/B

Judith Wagner GE

18 Michael Behrens JE/GE

Jetske Wiebes GE

19 Els Bult GE

20 Jarmo Kuipers JE

21 Edith Behrens GE

22 Casper van der Voort KE

28 Luizinho Peroti JE

Verjaardagen
Februari, maart, april, mei

Inloop spreekuur:
Ma - Vr
 ”     ”
Za

Overige
 
tijden:

op
 
afspraak

Vogels:
bij voorkeur
op afspraak

9-10 uur
18-19 uur
12-13 uur

C.A.M. Bokhove

J.H.M. Bouman
dierenartsen

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

Inloop spreekuur:
Ma - Vr
 ”     ”
Za

Overige
 
tijden:

op
 
afspraak

Vogels:
bij voorkeur
op afspraak

9-10 uur
18-19 uur
12-13 uur

C.A.M. Bokhove

J.H.M. Bouman
dierenartsen

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

advertentie

Zij adverteren in De Blaasbas. U ook?
 
Wilt u met uw bedrijf adverteren in De Blaas-
bas en daarmee de vereniging een financieel 
steuntje in de rug geven? Dat kan tegen zeer 

aantrekkelijke tarieven.
 

Meer informatie? Stuur een mail naar 
blaasbas@jongexcelsior.nl

Ook adverteren in De Blaasbas? Dat kan!

mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
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Agenda

Zondag 9 maart, 14:30 - 16:30
JE/GE: Donateursconcert
tevens try-out voor TEMA Tielen
in De Kunstgreep, Oostzaan 
(Zie pag. 10/11)

Zondag 6 april, 14:00
JE: naar TEMA Tielen
in De Maaspoort, Venlo (Zie pag. 18)

Woensdag 30 april, 10:00 - 14:00
Koninginnedag Muziekmarathon 
in het Vondelpark

Zondag 4 mei, 19:30 - 20:30
JE/GE: Dodenherdenking in Osdorp
(Zie pag. 13)

Donderdag 8 mei
Grafisch Concert Excelsior Ensemble
in Drukkerij Lenoirschuring, Amstelveen

Zaterdag 24 mei, ca. 17:00 - 18:00
JE: concert met Tielenprogramma
in Geuzenveld

31 mei + 1 juni
GE: uitwisselingsconcert met 
Fanfare -orkest EMM uit Oudega
in de Nassaukerk

Zondag 22 juni, 13:00 - 15:00
JE/GE: Buitenconcert

Maandag 23 juni (onder voorbehoud)
JE: concert met Kraemerschool

Dinsdag 24 juni, 20:00
GE: laatste repetitie met borrel

Zaterdag 28 juni, 19:00 - 22:00
JE/KE: seizoensafsluiting
KE: samenspel

Zaterdag 23 augustus
JE/KE: start repetities en lessen

Dinsdag 26 augustus
GE: start repetities

Zaterdag 4 oktober
JE: dirigentenclinic
in het Nieuwe Conservatorium A’dam

Zondag 5 oktober
JE: scholenproject met Kraemerschool

Weekeinde 11 + 12 oktober
GE: studieweekeinde

Zondag 9 november
GE: concours
in Zaandam

Zondag 21 december
JE: kerstconcert
in de Westerkerk

Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele 

informatie:
www.jongexcelsior.nl

Agenda

Drukwerk

2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!

Indien wij voor uzelf, of voor iemand uit uw vrienden- / 
kennissenkring, een hypotheek, een krediet, een verzeker-
ingspakket 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: 0��0-��4��6 
www.�gh.nu  

info@�gh.nu

2GetherHypotheken is een handelsnaam 

van Hypotheek Administratie Centrum BV

advertentie

http://www.jongexcelsior.nl
http://www.2gh.nu
mailto:info@2gh.nu
http://www.2gh.nu
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Drukwerk

Afzender:
Secretariaat
Prinsengracht 558
�0�7 KK Amsterdam

Drukwerk

Afzender
Secretariaat
Prinsengracht 558

7 KK Amsterdam101

mailto:secretaris@jongexcelsior.nl

