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Wat hebben wasknijpers met muziek te
maken? De muzikanten onder u weten het
antwoord op deze vraag maar al te goed:
buitenconcerten! JE speelde op 24 mei het
eerste van dit seizoen. De knijpers waren
meteen hard nodig, getuige het verslag in
deze Blaasbas.
Groot Excelsior is hard bezig met het concoursprogramma. In maart speelde het
orkest al een voorproefje. Als u vergeten
bent hoe dat smaakte, kunt u uw geheugen
opfrissen. Simpelweg door uw lijfblad van
voor tot achter te lezen.
Jong Excelsior kent sinds de vorige ‘Bas’
(gelukkig) weer een groot aantal nieuwe
leden. Gezien de hoeveelheid, stelt een
deel van hen zich nu alvast voor. Met de
andere maakt u volgende keer kennis.
Over enkele weken gaat in De Meervaart
de musical The Lion King in première.
Geen Joop van den Ende Productie dit
keer, maar een samenwerking tussen JE en
de Prof. Dr. Kraemerschool. Die samenwerking wordt hechter en hechter aangezien ook in oktober een gezamenlijk concert op het programma staat. Ter gelegenheid van dat project (Muzikale Kinderverhalen) schreven enkele JE’ers gedichten.
Die worden gebundeld met ‘vers-goed’
van de scholieren. In deze Blaasbas alvast
een voorpublicatie.
Veel leesplezier!
Florian Hoven
Iris Elling


Van
het bestuur
bestuur
Van het

De Blaasbas bestaat vijftig jaar. Dat
heeft u vast al wel gemerkt. We streven
er naar om dit jaar alle vier de Blaasbassen van een gouden omslag te voorzien.
Deze gouden omslag heeft De Blaasbas
- en daarmee ook de makers - wel verdiend. Het is toch wel heel bijzonder dat
dit verenigingsblad al vijftig jaar lang
verschijnt. Ik zou zeggen, op naar de volgende vijftig jaar.
De zomervakantie staat voor de deur.
Voor veel JE´ers, en hun ouders, is het
een spannende tijd: eindexamens en
proefwerkweken. De laatste weken van
het schooljaar leveren altijd een boel
stress op. Gelukkig zorgt een wekelijkse
muziekrepetitie of het geven van een concert weer voor wat ontspanning.

gaat Jong Excelsior iets unieks doen. De
leerlingen van groep acht van de Prof. Dr.
H. Kraemerschool uit Amsterdam-Osdorp
gaan de musical The Lion King opvoeren
in de grote zaal van De Meervaart. Jong
Excelsior zal hen bij deze musical begeleiden vanuit een heuse orkestbak. Dit
concert is voor iedereen toegankelijk. De
kaartjes kosten € 5, en zijn o.a. verkrijgbaar bij het bestuur. We hopen dat u allemaal komt kijken en luisteren naar dit
bijzondere concert.
Ik wens u allemaal alvast een fijne zomervakantie.
Hans Ruesink
voorzitter

Ontspannend, plezierig en erg leuk was de
deelname van Jong Excelsior aan TEMA
Tielen. Na maanden van repeteren heeft
Jong Excelsior begin april in Venlo een
prima voorstelling neergezet. In Limburg,
de bakermat van de blaasmuziek, heeft
men kunnen zien en horen dat er ook in
andere delen van het land goede muziek
wordt gemaakt.
Voordat iedereen de zon gaat opzoeken
zijn er nog een paar leuke evenementen.
Op 22 juni geven zowel Jong als Groot
Excelsior een concert op de binnenplaats
van het Amsterdam Historisch Museum.
Een dag later, op maandagavond 23 juni,


Van de penningmeester

De oproep van presentator Paul Stubbé
tijdens het Voorjaarsconcert heeft z’n
vruchten afgeworpen, want we tellen zo’n
tien nieuwe donateurs!
•
•
•
•
•
•
•
•
•

fam. Brouwer
fam. Gorp
Petra Gorres
Roy Gorres
Femke Klein
Michiel Mol
fam. Mos
mevr. Siethoff
fam. de Vries

Degenen die nog geen bijdrage hebben
overgemaakt voor dit jaar, vinden een
herinneringsbriefje in deze Blaasbas. De
hoogte van de donatie kunt u zelf bepalen,
maar we stellen prijs op een minimale
donatie van 16 euro om de kosten van
drukken en verzenden van De Blaasbas te
dekken. Maakt u het geld over naar giro
3779773?
De donaties zijn natuurlijk een belangrijke
inkomstenbron voor de vereniging, maar
vooralsnog krijgen we ook elk jaar subsidie. De gemeente Amsterdam verstrekt
subsidie voor zowel Jong- als Groot Excelsior, met als eis dat er tenminste vijftig
leden zijn en dat we elk jaar een openbaar
concert verzorgen. Helaas is het bedrag al
jaren niet verhoogd, dus met de stijgende
kosten zijn andere inkomsten bijzonder
welkom. Sinds kort krijgen we ook onder

steuning van het stadsdeel GeuzenveldSlotermeer, om de (huur)kosten van ‘t
Koggeschip gedeeltelijk te dekken. In ruil
hiervoor geven we een aantal gratis concerten in de buurt.
Dit jaar was de actie met Koninginnedag
wel gezellig, maar heel veel heeft het niet
opgeleverd. Ter compensatie stromen
de inkomsten van concerten binnen! Zo
was het Kerstconcert van GE helemaal
uitverkocht, en ook het Disneyconcert van
JE heeft een mooi resultaat opgeleverd.
Deze opbrengsten zijn overigens meteen
goed besteed aan TEMA Tielen. Verder
hebben we op uitnodiging een aantal optredens verzorgd, tegen vergoeding. Wat
wellicht niet iedereen zich realiseert, is
dat we ook voor het concert tijdens de
jaarlijkse Dodenherdenking altijd geld
ontvangen. Dit jaar was de bezetting net
voldoende, met plusminus dertig GE-leden
en ongeveer tien JE’ers. Ook volgend jaar
zijn we van plan om aan de herdenking
deel te nemen. Hopelijk is er dan nog meer
animo om mee te spelen. Zonder dit soort
concerten wordt het lastig om aan ‘leuke’
evenementen als TEMA deel te blijven
nemen, want die vergen een behoorlijke
investering!
Maarten van der Meij
penningmeester

Wel
enWee
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De leden van Jong Excelsior hoeven zich
het komende half jaar niet te vervelen. De
agenda is goed gevuld met allerlei leuke
activiteiten. Jong Excelsior wordt regelmatig uitgenodigd voor allerlei concerten
en evenementen. We moesten de laatste
maanden zelfs regelmatig nee verkopen.
Het voordeel is dan wel weer, dat we de
leukste concerten kunnen uitkiezen. Kom
vooral ook luisteren naar het samenwerkingsverband met de Kraemerschool
tijdens hun musical van de Lion King
maandag 23 juni as.
Omdat het niveau van het HaFaBra Adiploma de laatste jaren enorm is gestegen, heeft het bestuur besloten om KE’ers
eerder te introduceren in het orkest. Zo
hopen wij dat de muzikanten sneller
doorgroeien. Natuurlijk blijft het doel het
behalen van het A-diploma en de lessen
gaan natuurlijk gewoon door. Voordeel
voor iedereen; muzikanten kunnen eerder
meespelen en het orkest wordt er beter van
want het niveau wordt hoger. Hierdoor is
Jong Excelsior met ingang van april versterkt met een aantal nieuwe muzikanten.
Vanuit KE zijn Hedwig Ligthert (euphonium), Eva Ammers (klarinet) en Jesper
Kuipers (tenorsax) mee komen spelen.

en welkome versterking voor de klarinetgroep. Tevens spelen Wemke van der Weij
(hobo) en Mandy Groenestein (trombone)
mee met JE. Zij hadden al veel ervaring
op andere instrumenten maar vinden het
leuk om ook op deze instrumenten muziek
te maken. Verder zijn we blij dat na een
periode van afwezigheid zowel Marloes
Valent als Suzanne van Niftrik weer terug
is bij het orkest. We hopen dat jullie allen
veel plezier zullen hebben in het orkest.
Hans Ruesink en Wolf Ribbens

Tot onze vreugde komt er zo af en toe van
buitenaf ook nieuwe aanwas. Compleet
nieuw bij onze vereniging is Philip Croon.
Hij is via zijn klarinetleraar bij Jong Excelsior terechtgekomen en is een goede
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Zondag 9 maart was het Donateursconcert in Oostzaan waar we onder meer
Between The Two Rivers speelden als
eerste aanzet voor de voorbereiding op
het concours. Momenteel zijn die voorbereidingen, zowel tijdens de repetities
als achter de schermen, in volle gang!
Uiteraard staat er een studieweekeinde
gepland om de puntjes op de i te gaan
zetten. Dit zal het weekeinde van 27 en
28 september worden. De locatie, hoe en
wat, is nog in voorbereiding, maar houd
in ieder geval dit weekeinde alvast vrij.
De generale repetitie zal plaatsvinden op
vrijdagavond 9 november in het NOVA
College.
De opkomst tijdens het 4 mei concert was
redelijk en er zat een goede mengeling
van JE en ook vooral GE!
Momenteel zijn we druk bezig met de
voorbereiding van het uitwisselingsconcert met EMM uit Oudega op zaterdagavond 31 mei. In de middag gaat het
EMM met een aantal GE’ers Smartlappen
zingen en een cd opnemen op de Zeedijk.
Vervolgens zal er gezamenlijk gegeten
worden. Na het concert zal een gedeelte
uit Friesland blijven slapen om ook het
Amsterdamse nachtleven te verkennen.
Het belooft dus een gezellig weekeinde te
worden! (Een verslag kunt u lezen in de
volgende Blaasbas, red.)

Wel
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ste muzikale activiteit van dit seizoen, te
weten het Buitenconcert. Op dinsdag 24
juni is de laatste repetitie. Voor de pauze
nog even lekker spelen en na de pauze
onder het genot van een drankje elkaar
een prettige vakantie wensen.
Ondanks dat we een flink aantal leden
hebben, zijn er toch nog steeds enkele
gaten in de bezetting. Gelukkig hebben
we sinds een paar weken versterking
bij de trompetsectie, te weten; Richard
Neuhof. Voor het concert op 31 mei kunnen we gelukkig ook weer rekenen op
een aantal invallers. Op hoorn heeft Piet
versterking uit Friesland meegenomen:
Jacobus. Verder is er ook weer een aantal
oude bekenden die gezellig meespelen.
Gabri, Michiel, Martin, Mariska, Patrick
en Trijntje. Alvast bedankt!

Ook dit jaar had het bestuur bedacht om
de kas van de penningmeester tijdens
Koninginnedag te gaan spekken. Hierbij
rekenden we weer vooral op alle leerlingen van KE maar helaas waren deze bijna
allemaal op vakantie. Gelukkig waren er
alternatieven uit JE! Anne-Lotte, Stefan
en Elena hadden heerlijke cakejes gebakken die op zeer gezellige wijze werden uitgedeeld in het Vondelpark. (Met
hulp van Stefan die het eurobakje goed
bewaakte!) Roosje, Trijntje en Eefke
hadden hun grabbelton en schmink weer
tevoorschijn gehaald. Adriaan en Jelle ontfermden zich over de bariton waarop iedereen, uiteraard voor euro’s, zijn
muzikaliteit uit mocht proberen. Hart-

stikke goed van jullie! Dank voor jullie inzet. Al met al hebben we 104 euro
opgehaald! Als we dit volgend jaar gaan
combineren met wel weer live muziek van
leerlingen dan wordt het vast een leuker
bedrag en kunnen we ook de vereniging
meer laten ‘doorklinken’!
In de afgelopen maanden heeft KE afscheid moeten nemen van Koen Miserus
(klarinet) en Yorel van der Zedde (trombone). Zij gaan op zoek naar een andere
uitdaging en wie weet zien we ze nog eens
terug.
Sinds half april zijn drie KE-leden, Jesper
Kuipers (tenorsax), Eva Ammers (klarinet) en Hedwig Ligthert gestart in Jong

De GEB
Renske, Olga en Rinske

Zondagmiddag 22 juni is alweer de laat



Van de penningmeester

Excelsior. Het bestuur heeft besloten om
KE-leden al zonder officieel A-examen
met JE mee te laten spelen als zij hier
(volgens Ronald en leraar) aan toe zijn.
Het niveau van het A-examen is de laatste
jaren erg hoog geworden. De weg ernaar
toe duurt daarom langer en het meespelen
in Jong Excelsior houdt de motivatie hoog
om hard voor het examen te studeren. Het
drietal zal het examen zeer waarschijnlijk
komend jaar doen.
Op zaterdag 24 mei hebben Casper Albers,
Eva Ammers (beiden klarinet) en Patrick
Masseur (slagwerk) alvast hun A-theorie examen gedaan. Ze zijn alledrie met
mooie cijfers geslaagd. Gefeliciteerd!

Het lerarenkorps heeft op 25 april weer
vergaderd. Doordat de exameneisen hoger
zijn geworden, wordt er veel van de leerlingen en leraren verwacht. Ronald Slager
(Hoofd Opleiding) wordt hierbij veel ingezet. Hij bezoekt regelmatig lessen en
heeft mooie opdrachten voor de leraren
gemaakt. Hiermee kunnen zij zich goed
op de lessen voorbereiden. Het is duidelijk dat iedereen nog steeds met veel inzet
en energie bezig is om onze vereniging
voort te laten bestaan. Hartstikke bedankt
hiervoor!
Op 21 juni gaan alle leerlingen en leraren
van KE weer samenspelen! Zij gaan van
18.00 tot 19.00 uur o.l.v. Ronald repeteren. Om 19.00 uur worden er twee stukjes
uitgevoerd voor ouders en andere belangstellenden. Neem vooral geïnteresseerden
mee want we kunnen weer nieuwe aanwas
voor KE gebruiken! Hierna repeteert Jong
Excelsior een halve repetitie en wordt het
seizoen afgesloten met spellen.
Na de grote vakantie, op 5 oktober, gaat
KE een klein deeltje invullen bij het
concert ‘Muzikale Kinderverhalen’ in
Podium Mozaïek. Vorig jaar om deze
tijd was er een wachtlijst, nu zijn er (nog)
geen nieuwe leerlingen op komst. Het
scholenproject gaat misschien weer voor
nieuwe leerlingen zorgen en het zal sowieso weer een heel geslaagde middag
worden!

Hoi allemaal, zondag 9 maart was het
weer zover. Het donateursconcert. Dit jaar
in De Kunstgreep in Oostzaan.
GE opende dit concert met een paar heel
mooie stukken. De zaal zat lang niet vol,
maar tussen de stukken door kwamen er
nog best veel mensen binnen die het gebouw niet konden vinden. Zo was de zaal
toch nog best gevuld.
Paul Stubbé presenteerde deze middag en
mede dankzij hem heeft Excelsior weer
wat nieuwe donateurs!

Na GE kwam er een pauze en na de pauze
ging JE spelen. We speelden een try-out
van het Tielen-programma. Deze stukken
gingen we namelijk spelen in Venlo op 6
april.
Het concert was weer heel geslaagd en
toen iedereen klaar was met spelen en
alles was opgeruimd, hebben we nog een
paar drankjes in het café gedronken.
Marieke Ruesink

Caroline Stubbé
10
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De regen komt gestaag uit een grijze lucht
naar beneden gevallen als we op zondag
9 maart richting Oostzaan rijden voor het
voorjaarsconcert. De Kunstgreep is het
theater waar we zullen optreden. Daar
aangekomen is JE nog druk bezig met
inspelen. GE staat ongeduldig te wachten
want iedereen wil graag weten hoe de
zaal eruit ziet. En dat valt níet tegen. Een
mooie grote zaal waar de lichttechnicus al
druk bezig is met de belichting.
Op het programma van GE staan deze
middag onder meer Evolutions, Evening
Prayer, Music for a festive Occasion en
Birdland. Ook het concourswerk Between
The Two Rivers passeert de revue – op een
niet onverdienstelijke wijze; een mooi uitgangspunt om op voort te borduren voor
het concours in november.
Voor de pauze speelt GE onder leiding
van Piet Groeneveld, na de pauze presenteert JE het TEMA Tielen programma.
In nieuwe outfit – een zwart hemdje met
rood biesje voor de dames en rode bretels
voor de heren – zit JE al klaar voor de
start. In rechte opstelling spelen ze direct
naar het publiek toe. De uit hout gesneden
en rood geverfde Amsterdammertjes staan
als scheidingswand tussen het orkest en
het publiek.
Vol bewondering heb ik die middag zitten luisteren. Zoveel plezier en energie
als JE tijdens de uitvoering uitstraalt, daar
12

heb ik echt van genoten. Iedereen zit er
geconcentreerd bij, doet z’n best om de
ingewikkelde choreografie (doe het maar
na, even snel staan en weer zitten met een
hoorn of saxofoon in je handen én de juiste
noten blijven spelen) bij te houden. Ook
het bewegen van instrumenten, hoofden
en het op- en afzetten van hoedjes geven
het geheel een zeer dynamische aanblik.
Ook de solisten spelen hun partij alsof het
niets is! En dan verschijnen er ook nog
een didgeridoo, accordeon en gitaar ten
tonele.

De aankleding van TEMA Tielen was niet zo mooi geworden zonder de hulp
van de volgende mensen en bedrijven:

- Michel Hannema, voor het paillettenband.

Mijn oprechte bewondering voor JE over
hun kwaliteit van spelen, maar met name
voor het enthousiasme waarmee ze op het
podium zitten. Ronald, je mag trots zijn
op je orkestleden. GE kan hier nog iets
van leren…

- Idris Ince, voor het opstikken van het
band en het maken van de cumberband
- Hans & Annelies Wichers, voor het
beschikbaar stellen van het naaiatelier
(en hun werknemers).

Iris Elling

Verder:
- Caroline Houtsma-Kost, de JE-kledingmoeder.
- De JE-trombonesectie, voor het lef.
Allemaal heel erg bedankt!
Olga Tijken
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Na een lange busrit kwam JE aan in Venlo.
Vol spanning liepen we naar het prachtige
theater waar we ons in de vrolijke Tielen-outfit hezen. Eerst gingen we nog een
paar moeilijke stukjes oefenen en daarna
moesten we echt beginnen!
Het ging heel goed en het hele orkest
swingde met de stukjes mee, maar het was
dan ook erg leuk om te doen. Rik en Paul
deden ook allemaal rare bewegingen op
de maat met hun instrumenten.
En toen was het tijd voor de uitslag… en
we kregen gemiddeld 80,4 punten!

14

Daar waren we erg blij mee. Maar we
moeten vooral blij zijn om de solisten die
het zo goed deden! Zij waren allemaal
heel erg goed die dag.
Na afloop gingen we om half vijf naar een
restaurant want iedereen had intussen trek
gekregen.
Negen uur waren we weer terug bij ‘t Koggeschip en werd iedereen opgehaald.

Valerie Corlu, Rik van Huisstede &
Paul Schildmeijer

15

Er waren enkele leuke reacties op deel 1 in de fraaie gouden jubileum-Blaasbas van
februari jl. Hierbij de tweede verzameling van wetenswaardigheden rond ons aller
Jong Excelsior. Veel leesplezier!
door C.K. Boon
In 1969 wordt geprobeerd om de contributie- en donatiegelden per automatische
giro te laten betalen; een goed plan van de
toenmalige penningmeester.
In diezelfde periode verkoopt JE aandelen van Hfl 25,- om de aanschaf van het
nieuwe lagestemmingsinstrumentarium
uit 1967 versneld te kunnen aflossen. Er
wordt goed gereageerd door (ouders van)
de leden.
Ook uit 1969 stamt het feliciteren van
jarige leden en leerlingen in De Blaasbas.
(Dit gebeurt nog steeds. De jarigen uit ’69
zijn nu al dik in de vijftig!)
“Het gaat goed met Jong Excelsior, het
gaat onherroepelijk goed met het jeugdorkest.” Dat is de eerste zin in Blaasbas
nr. 1 uit 1970. Naar aanleiding van het feit
dat JE voor het eerst in zijn bestaan meer
dan vijftig muzikanten telt.
In een Blaasbas uit 1971 lezen we over de
aanschaf van nieuwe uniforme kleding, te
weten:
Dames: witte pullover met colkraag,
aubergine maxi-rok en zwarte schoenen.
Heren: witte pullover met colkraag,
zwarte pantalon en zwarte schoenen.
Kosten geheel voor rekening van de orkestleden zelf.
16

Juni 1971: JE speelt tijdens het Holland
Festival mee in de jeugdopera Esperanza
(tekst: Mies Bouhuys; muziek: Theo Loevendie en Bernard van Beurden). Jong Excelsior maakt kennis met ‘moderne’ muziek en speelt voor het eerst in 5/4 maat.
Baldadige jeugd – toen ook al – gooide
eind 1971 tijdens een zaterdagavondrepetitie een brandend voorwerp door de
brievenbus van de Coppelstockschool.
Het was de enige deur waar het bestuur
een sleutel van had. Gelukkig kon het
vuur tijdig worden geblust, zodat alle
muzikanten veilig naar buiten konden.
Dat was echt wel even schrikken!
Oud-lid en daarna bestuurslid Loes Kwant
wordt half 1973 de nieuwe redactrice van
De Blaasbas (zie kader, red.). Zij doet momenteel weer mee aan het Comité OudLeden, COL.

In de vijftiende jaargang nr. 3 uit 1973
worden voor het eerst, naast de notulen en
het jaarverslag van de secretaris, de financiële gegevens vastgelegd. Dat jaar werkt
het bestuur met een begroting van Hfl
12.964,36 (een kleine 5900 euro, red.).
Op de jaarvergadering wordt een jubileumcommissie opgericht om te gaan werken aan een spectaculaire viering van het
vijftigjarig bestaan in 1976. Er wordt een
speciaal gironummer voor giften geopend,
een oud-papier-actie wordt gestart, spaarbusjes voor thuis worden uitgereikt en de
pauzekoffie wordt tien cent duurder. De
opbrengst van dit alles wordt direct op
de jubileumrekening gestort. Er worden
extra kienavonden gehouden om de rekening te spekken en er zijn longdrinkglazen
te koop met de tekst ‘J.E. 50 jaar’ (kosten:
Hfl 2,50 per glas).
In 1975 kondigt het bestuur in Blaasbas nr.
1 aan dat het vijftigjarig bestaan van Jong
Excelsior zal worden gevierd op zondag
17 oktober 1976 in het Concertgebouw
te Amsterdam. Daarbij zal medewerking
worden gezocht van een bekend dixie-

Redacteuren van vijftig jaargangen De Blaasbas
Karel Boon 			1958-1966
Karel Boon en Jan Willem Bruins	1966-1967
Karel Boon 			1967-1973
Loes Kwant			1973-1984
Dick Zwarst			1984-1994

Marinus Duijm			1994-1996
Michel en Dennis Hasselt		1996-1998
Dennis Hasselt			1998-2001
Caroline Stubbé			2001-2006
Iris Elling en Florian Hoven	2006-heden

Mop van de maand
(uit een Blaasbas uit 1971)

“Willem doe je moeder een lol en blaas
effe een A boven de balk; het is de
enige manier om je vader uit zijn luie
stoel te krijgen.”
landorkest, een Russisch koor, een alom
bekende presentator, een orkest van oudleden en vanzelfsprekend het jubilerende
jeugdorkest zelf.
Men vindt dit in het algemeen een waanzinnig, maar wel spectaculair plan. Het
bestuur krijgt enthousiaste reacties én
medewerking. Rob Ottens – toen baritonspeler en nu nog altijd donateur – stort een
voor die tijd gigantische gift in de jubileumpot. We waren er helemaal perplex
van!
De Blaasbassen van 1975 en 1976 staan
vol met verhalen over het jubilerende
jeugdorkest, de vele reünisten die zich
melden, de acties, giften, nieuwe donateurs, contributieverhoging, subsidieaanvragen, betaalde concerten, enz. enz. De
jubileumrekening vult zich!
In de zomervakantie van 1976 hebben een
aantal JE’ers die niet op vakantie gingen,
doorgerepeteerd op de muziekstukken
voor het jubileum. Die vakantieperiodes
zijn uniek geworden.
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Zondag 17 oktober 1976. Jeugdorkest
Jong Excelsior viert op onvergetelijke
wijze zijn gouden jubileum en huurt het
Concertgebouw van ’s morgens 10.00 uur
tot ’s avonds 22.00 uur.
Speciale (betaalde) gasten: The
Dutch Swing College Band, het Utrechts
Byzantijns koor en presentator Kick
Stockhuyzen;
Onbetaalde gasten: een kopergroep van blazers uit bevriende orkesten,
een slagwerkgroep van oud-(beroeps)leden
en een Reünistenorkest van ca. vijftig oudJE’ers;
De première van het ‘Miniconcours’, een komische persiflage van Bernard van Beurden, speciaal geschreven
voor het jubileum;

Dirigent Wim de Buyzer neemt in
het Concertgebouw afscheid en ontvangt
van de wethouder Kunstzaken de Gouden
Speld der Gemeente Amsterdam. JE benoemt de man, die veertig (!) jaar dirigent
van JE was en talloze jonge muzikanten
had opgeleid, tot Ere-dirigent. Oud-lid en
beroepsmusicus Dries Harshagen wordt
als nieuwe dirigent voorgesteld;
’s Avonds een gezellige en drukbezochte reünie met koud buffet.
Een nieuw hoogtepunt in het bestaan van
het jeugdorkest dient zich reeds aan. Blaasbas nr. 3 uit 1977 is geheel gevuld met
verhalen over de concertreis per boot naar
Zweden. Componist Bernard van Beurden
is de initiatiefnemer en reisleider.

JE-leden spelen samen met The Dutch Swing College Band in het Concertgebouw.

De boot brengt JE van Amsterdam naar
Göteborg v.v. Grappige gebeurtenis is
dat één van de orkestleden in zijn koffer
een fles advokaat had meegenomen naar
het dure Zweden. Bij aankomst bleek de
fles gebroken. Al zijn kleding zat onder de
gele smurrie!
Eén van de hoogtepunten zal zijn de
uitvoering van het eerder genoemde Miniconcours. Dus reizen sopraan Lucia Kerstens en bariton Tabe Bas met ons mee.
Maar Tabe – gek op kaarten – speelt de
hele nacht poker en wordt bij aankomst
van de boot als eerste, per brancard, van
boord gedragen en met hartklachten naar
een ziekenhuis gebracht!
Paniek! Discussie! Oplossing! Bernard
van Beurden gaat de zangpartij invullen en
voorzitter Boon zal het orkest dirigeren.
Als we 9 juli 1977 in Amsterdam terugkeren is een nieuw spectaculair
stuk geschiedenis rond Jong Excelsior
opgetekend.

We verhuizen van de Coppelstockschool in
Amsterdam-West naar de Johannesschool
in Osdorp. Daar krijgt de opleiding de
kans zich geheel te ontplooien. Voor elk
klaslokaal is een kleine garderobe waarin
twaalf leraren en leraressen hun pupillen
kunnen opleiden. Voor de theorielessen is
een klas met schoolbord beschikbaar. De
opleiding van Jong Excelsior wordt geoptimaliseerd.
Het jeugdorkest blijft zeer succesvol in
1977. In november gaan we nog op concours in Leiden. Met het hoogst aantal
punten in de ere-afdeling wordt JE voor
een jaar eigenaar van de wisselvlag. (Twee
jaar later zou dit succes zich herhalen.)
In 1978 bestaat De Blaasbas twintig jaar
en, net als bij deze vijftigste jaargang,
worden oude herinneringen opgehaald.
(In de volgende Blaasbas van dit gouden
jubileumjaar volgt deel drie van deze
reeks van Karel Boon, red.)

Algemene muziekleer?

In Blaasbas nr. 2 van 1973 geeft een verlichte geest zijn of haar
interpretatie van een aantal muziektermen:
Can can = ingeblikt bloot
foxtrot = lichaamsdeel hond
sarabande = nog beter dan Dunlop
contrapunt = berg in Oostenrijk
sextool = xxxxxx (censuur redactie)
scherzando = badplaats in Italië
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tango = stuk gereedschap
rumba = meervoud van rumboon
ritenuto = tramkaart met overstaprecht
triool = 3-delig badpak
expressivo = grote kop zwarte koffie
cantabile = zingend achterwerk
19

Van
penningmeester
Even de
voorstellen...
Nieuw in JE
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Na alweer 5 maanden meespelen bij Jong
Excelsior wordt het tijd om me even voor
te stellen. Ik ben Wemke van der Weij en
ben aan het promoveren aan het Centrum
voor Wiskunde en Informatica en de Vrije
Universiteit van Amsterdam in de Stochastiek. Voor details, moet je me maar
even aanspreken.
Daarnaast speel ik eigenlijk alweer vele
jaren saxofoon, tegenwoordig onder meer
bij de Shell Harmonie in Amsterdam, het
NJHO en in een saxofoonkwartet (www.
saxy-q.nl). In mijn oude orkest (Excelsior
uit Noord-Scharwoude) ontbrak een hobo
in het jeugdorkest en toen heb ik dit een
jaartje gedaan.

Hobo spelen heb ik ongeveer 3 jaar
geleden weer opgepakt en sinds kort ben
ik dat wat serieuzer gaan doen. Vandaar
dat ik op zoek ging naar een leuk, gezellig en ook een beetje goed orkest. Mijn
saxofoondocent van vroeger heeft eens
Jong Excelsior genoemd voor wanneer ik
in Amsterdam zou gaan studeren en wilde
blijven spelen, maar toen ben ik naar de
Shell Harmonie gegaan. Nu heb ik dan
toch eindelijk zijn raad opgevolgd en zo
komt het dat ik sinds kort bij Jong Excelsior meespeel op de hobo. En met heel
veel plezier!

Hoi allemaal,
Ik speel nu een klein tijdje mee met JE en
vind het al heel erg gezellig. Bij deze stel
ook ik mijzelf voor. Ik ben dus Mandy
Groenestein en ben 22 jaar oud. Ik speel
al enkele jaren klarinet en ben nog niet
zo heel lang geleden ook begonnen met
trombone spelen. Ik kom oorspronkelijk uit Den Helder, maar woon nu voor

mijn studie fysiotherapie in Amsterdam.
Buiten JE om speel ik ook nog bij de Shell
harmonie in Amsterdam. Ik heb echt heel
veel zin in de optredens die er aan zitten
te komen! En het lijkt me heel erg leuk om
veel van jullie beter te leren kennen.

Wemke van der Weij

Groet,
Mandy Groenestein
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advertentie

Op 29 april kwamen Stefan, Elena en
Anne-Lot samen om 3 x groene cake te
bakken. Het was een gezellige dinsdagmiddag van 3 x 8 eieren, 3 x bakpoeder
en 3 x 80 minuten bakken, 3 x de mengkom uitlikken, 3 x 2 gardes aflikken en de
rest van de afwas doen. Ze konden het niet
laten om nog even een beslaggevecht te
houden dus er kwam spul op het gezicht,
de vloer en de keukenwand. Het was in
ieder geval een kliederige middag.
De cake werd netjes in stukken gesneden,
op schalen gelegd en in een plastic zak
gedaan om woensdag 30 april op Koninginnedag mee te nemen naar het Vondelpark. Stefan maakte nog een mooi
oranje bordje met een stokje, waarop de
mensen de prijzen konden lezen.

Na een nachtje slapen in huize-Houtsma,
vertrokken de drie bak(sters)kers met
de tram 71 (eigenlijk tram 1 en 2) richting Vondelpark. Daar werd verzameld
en werd met de overige aanwezigen van
JE geld ingezameld met schminken, een
grabbelton en blazen op een blaasinstrument. Stefan en de meiden kregen veel
commentaar op de groene cake: ‘Bah,
groen uitgeslagen’, ‘is het spacecake?’ of
‘ik heb net gegeten’. Maar Anne-Lot achtervolgde de mensen als een bulterriër en,
die kochten dan een stukje cake, om maar
van haar verlost te zijn.
Zelfs een politieagent keek Elena argwanend aan of het geen spacecake was.
Nadat hij had geroken, vond Elena dat
hij nu verplicht was om er eentje te kopen. Dat heeft hij toen ook maar gedaan!
De mensen die de cake kochten, vonden
het eigenlijk toch best lekker. Stefan liep
met het oranje bordje omhoog en hield
het geldtrommeltje goed in de gaten. De
verkoop van de cake ging gelukkig snel,
ook af en toe geholpen door de anderen.
Na afloop is Stefan met ontzettende vermoeide benen naar huis gegaan en Elena
en Anne-Lot zijn verder Koninginnedag
gaan vieren met de rest van de JE-club.
Caroline Houtsma
PS: De groene cake is Indische Pandancake van 8 eieren, 25 ml olie en verder
groene bakmeel (kleurstof). Erg luchtig
en niet vet!
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…

Even voorstellen...
Nieuw in JE

1000 woorden, één verhaal

Liefdesriet (2)

Als elke klank één woord was,
En 1000 woorden één verhaal,
Maakten we samen met onze klanken,
Elke dag een nieuw verhaal.

De liefde tussen riet en blazer
is vaak slechts van korte duur.
Toch blijft zo’n rietje hopen
op ware liefde, eeuwig, puur.

Liefdesriet (1)

Jouw emoties aan hem toevertrouwd
zal hij noot voor noot vertalen.
Om alles wat je zeggen wil
in muziek en klanken te verhalen.

Eefke de Vos

Florian Hoven

Florian Hoven

Ik wou dat ik een rietje was
dan hing ik aan je lippen.

Een lach klinkt in een majeurladder
als vrolijke noten in de lucht.
Een tranendal (in zak en as-klein)
klinkt klaaglijk, met een zucht.

(Zonder titel)

Maar ja, dan komen er gebreken
in de vorm van piepen en een scheur.
En eindigt menig rietenliefde
toch steeds weer in mineur.

Jesper Kuipers

Bes es as,
ik zit helemaal in mijn sas
Fis cis gis
dit is fantastisch
Iedereen speelt
niemand die zich verveelt!

Dus heb eerbied voor je rieten
ja bij de eerste klanken al.
En bedenk dan dat hun grafschrift
zal bestaan uit ’t woordje ‘restafval’!

Mijn naam is Philip Croon,
en uit mijn klarinet komt de mooiste toon.
Ik zit nog niet zo lang in dit orkest,
maar ik amuseer mij al opperbest.
Excelsior is de naam,
een orkest met grote faam.
Ik oefen elke week vele uren
door mijn vingers over mijn klarinet te sturen.
We repeteren met de dirigent vele malen
om een mooie klank te behalen.
Met de lion king musical
blaas ik mijn wangen bol.
Dit is eigenlijk een verkeerde techniek,
is mijn meesters kritiek.
Leve de lol
met deze musical.
Philip Croon

Alsof ik in een warm bad stapte, voelde ik
mij weer helemaal gelukkig bij de eerste
noten die ik speelde afgelopen zaterdag
bij JE.
Bijna een jaar heb ik niet meer mee kunnen spelen wegens allerlei omstandigheden, maar nu ben ik weer ‘back in business’.
Er is in dat jaar veel veranderd, zowel bij
het orkest dat ik heb gezien en gehoord,
als ook bij mij. Ik ben afgestudeerd aan
de PABO en ben nu bijna klaar met mijn
Master: Gedragsproblemen. Naast ook
nog een part-time baan, heb ik nu weer
de tijd en energie teruggevonden om weer
mee te komen ‘toeteren’ bij JE.
Door vele mensen ben ik hartelijk ontvangen en ik voelde mij meteen weer thuis.
IK BEN ER WEER.
Marloes Valent
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Ook dit jaar is Jong en Groot Excelsior
gevraagd om de dodenherdenking van
Stadsdeel Osdorp muzikaal te omlijsten.
Een erg aardige en enthousiaste, oude,
grijze Amsterdammer komt dan twee
weken van tevoren langs op de repetitie om de gang van zaken toe te lichten.
Sinds het stadsdeel de organisatie in
eigen hand heeft genomen, is er financieel
opeens veel meer
mogelijk. Hierdoor
kon er een mooie
grote tent voor ons
opgezet
worden.
Dat is altijd een
prettig idee, want op
4 mei is het ook wel
eens erg koud en regenachtig geweest.
Ook hadden we een
professionele kleedruimte in theater De
Meervaart.
We hebben ons
twee halve repetities voorbereid door
o.a. koralen uit ‘het
blauwe boek van
Piet’ te spelen: goed
voor onze embouchure en toonvorming. Een klein aantal
JE’ers repeteerde mee op deze dinsdagavonden. Tijdens de plechtigheid speelden
we ook Evening Prayer (uit Hans en
Grietje, de Musical), We’ll meet again uit
de Bevrijdingsmedley en ‘golden oldy’
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het Wihelmus.
De herdenking vond deze keer plaats aan
de rand van de Sloterplas. Het weer was
goed en er waren veel mensen aanwezig.
De timing naar acht uur liep niet helemaal
goed (vind ik altijd ontzettend stressvol,
en de man van de organisatie ook). De
stadsdeelvoorzitter hield een ellenlang
verhaal over Tolerantie? Verdraagzaamheid? Vrede? Doordat ze zichzelf steeds
herhaalde en verzandde in jargon is het
niet blijven hangen. Gelukkig hield onze
Maarten, alias mister Penning, alias mister Last Post, het hoofd koel. Zijn mooie
heldere trompetklanken straalden uit over
het water.
Wat ik altijd wel apart vind, is dat er een
heel bataljon politieagenten op de been is
voor zoiets rustigs en kleinschaligs. Ook
moeten de gelegde kransen tot middernacht ‘bewaakt’ worden, omdat ze anders,
zo is in het verleden gebleken, na een half
uur al vernield zijn.
Muzikaal gezien, denk ik dat we toch een
matige prestatie hebben neergezet. In de
tent klonk het rommelig en van het publiek begreep ik dat het nogal ongelijk en
vals klonk. Dat is toch jammer als je je
er wel goed op probeert voor te bereiden.
Misschien komt het doordat niet iedereen
bij de voorbereidende repetities aanwezig
was.
Volgend jaar weer? Nieuwe ronde nieuwe
kansen? Ik vind het een mooie traditie!
Anais Rubingh

Op 24 mei hadden we een concert op het
Lambertus Zijlplein in Amsterdam. Mijn
eerste concert in acht maanden. Erg spannend weer en heel gezellig.
Het was gelukkig erg mooi weer en droog.
We zouden de stukken spelen die JE in
Venlo ook gespeeld had. Bij iedereen zaten die stukken dus ook ingebakken, maar
ik zag ze voor de derde keer. Dus het was
wel spannend hoe het zou gaan.
Ronald vertelde dat er eigenlijk een cameraploeg aanwezig zou zijn, maar dat ze
woensdag hadden afgebeld. Jammer, jammer jammer maar helaas.
We moesten buiten spelen, dus de wasknijpers moesten mee. Dat was maar goed
ook want het waaide af en toe behoorlijk.
Het was dus ook goed op je hoede zijn of
je standaard zou blijven staan en je moest
natuurlijk ook je muziek goed lezen. Gelukkig ging dat allemaal goed en vloog de
muziek je niet om de oren.
Vóór ons waren eerst nog de buikdanseressen aan de beurt. Wij konden er niet
veel van zien, maar de muziek klonk erg
gezellig.
Het was erg leuke muziek die we moesten
spelen en het klonk ook erg goed. Het
enige probleem was, dat ik tijdens de
repetities heel erg op het gehoor speelde
en daar, buiten, was het heel erg rumoerig
en was het erg lastig om het te volgen. Af
en toe was het ook een probleem om te
zorgen dat je op tijd je muziek had omgeslagen, omdat het best hard waaide.
Ik merkte af en toe ook wel dat ik de

stukken niet zo goed kende als de rest van
het orkest en tot twee keer toe was ik het
ook totaal kwijt. Maar als echte muzikant,
wat doe je dan? Precies, net doen alsof er
helemaal niets aan de hand is en een beetje
playbacken en zsm weer op het juiste moment invallen en weer verder spelen. Dat
ging gelukkig heel goed.
Volgens mij heeft niemand het gemerkt!
Na het concert hoorde ik van mensen die
geluisterd hadden, alleen maar positieve
reacties. Ze vonden het allemaal heel erg
leuk, mooi enz. klinken. Dat is dan toch
wel heel fijn om te horen.
Het was weer heel gezellig en ik ben
erg blij om weer terug te zijn bij ‘mijn’
orkestje!
Susanne van Niftrik
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C.A.M. Bokhove
dierenartsen
C.A.M. Bokhove
J.H.M.
Bouman
dierenartsen
J.H.M. Bouman

advertentie

Inloop spreekuur:
Ma - Vr 9-10 uur
Inloop spreekuur:
” ” 18-19 uur
9-10 uur
Ma
Za - Vr 12-13
” ” 18-19 uur
Za 12-13 uur

Overige tijden:
op afspraak
Overige tijden:
Vogels:
op afspraak
bij
voorkeur
Vogels:
op
afspraak
bij voorkeur
op afspraak

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

Zij adverteren in De Blaasbas. U ook?
Wilt u met uw bedrijf adverteren in De Blaasbas 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!
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Verjaardagen

februari, maart, april, mei

JUNI
2
4
7
10
14
17
20
24
25
27

Jakob Hogervorst
Constance Willemen
Mischa van Schajik
Paul Boon
Olivier Straman
Anouk Miserus
Eefke de Vos
Stephan Behrens
Dick Muts
Teun Bil
Freek Ruesink

JULI

1 Sarwin Abawi
Harm Meier
9 Marte Albers
Ferdi van Eeten
13 Marye Derriks
15 Hannes Adamse
16 Ozair Abawi
19 Marijke Sikking
20 Philip Croon
Jay Kooiman
26 Michel Hasselt
31 Casper Albers

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

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

AUGUSTUS

4 Sheila Gorter
10 Rik van Huisstede
12 Jelle Adamse
Olga Tijken
13 Mariska Hoonhout
17 Hedwig Ligthert
18 Ger Renssen
23 Simon Buijs

SEPTEMBER
1
3
9
10
13
18
19
23
25
27
30

Stefan Houtsma
Nathan Frohn
Maarten van der Meij
Ronald Slager
Jacco Zwarst
Martijn Renssen
Ingeborg Nagel
Trijntje Westenberg
Ilona Berkel
Iris van Nifterick
Linda Reekers

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

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

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas?
Die is op vrijdag 12 september.
Heeft u kopij? Stuur uw stukje dan naar
blaasbas@jongexcelsior.nl
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Agenda
Agenda
Drukwerk

advertentie

2GetherHypotheken
Samen naar meer inkomsten voor uw vereniging!
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:

Zaterdag 7 juni, 19:45
JE: repetitie Lion King Musical met de
zangers van de Kraemerschool

Vrijdag 12 september
JE: extra repetitie

Dinsdag 10 juni, 20:00
GE: repetitie elders

Vrijdag 12 september
Deadline De Blaasbas

Zaterdag 21 juni, 18:00 - 19:30
KE: samenspel oefenen en aansluitend
concert (19:00)

Zaterdag 13 september, 20:00
JE: try-out Muzikale Kinderverhalen
in ‘t Koggeschip

Zaterdag 21 juni, 19:45
JE: generale repetitie Lion King

Weekeinde 27+28 september
GE: studieweekeinde
in Elst

€ 250,= voor elke afgesloten hypotheek
€ 50,= voor elk ingegaan krediet
€ 50,= voor elk afgesloten verzekeringspakket

Zondag 22 juni, 13:00 - 15:00
JE/GE: buitenconcert
in het Amsterdams Historisch Museum

Dus, maak vandaag nog een afspraak!

Maandag 23 juni, 20:00
JE: musical The Lion King
met de Kraemerschool
De Meervaart, grote zaal

Telefoon: 0320-214136
www.2gh.nu

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

info@2gh.nu

Zaterdag 28 juni. 19:45
JE: laatste repetitie met aansluitend
(21:00) seizoensafsluiting

2GetherHypotheken is een handelsnaam
van Hypotheek Administratie Centrum BV

Zaterdag 23 augustus
JE/KE: start repetities en lessen

Zaterdag 4 oktober, overdag
JE: dirigentenclinic
in het Nieuwe Conservatorium A’dam
Zondag 5 oktober, 14:30
JE: concert Muzikale Kinderverhalen met
de Kraemerschool
in Podium Mozaïek

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

Dinsdag 26 augustus
GE: start repetities

30
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Drukwerk
Drukwerk

Afzender
Afzender:
Secretariaat
Secretariaat
Prinsengracht
558
Prinsengracht
558
1017KK
KKAmsterdam
Amsterdam
1017
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