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Noot van de redactie

Beste lezers,

Vanaf deze Blaasbas is de samenstelling van 
de redactie weer compleet. Na het vertrek van 
Iris hebben ondergetekenden samen de draad 
opgepakt. We zullen met veel enthousiasme 
de redactie vormgeven.
In de aanloop naar deze Blaasbas stuitten 
wij op het bericht dat de voetballers van SC 
Cambuur (Leeuwarden) muziekles krijgen 
om hun spelprestaties te verbeteren. De spe-
lers zouden daardoor meer gevoel krijgen 
voor timing en ritme. 
Op het moment van plaatsing van dat arti-
kel (10 oktober �009) stond Cambuur op de 
derde plaats met slechts één punt achterstand 
op koploper De Graafschap. Zes weken later 
hebben de Friezen de periodetitel gehaald en 
staan ze tweede. Concurrent De Graafschap, 
duidelijk a-muzikaal, is gezakt naar plaats 
drie.
Op 16 oktober lazen we dat de wereldbe-
roemde pianist Lang bij Ajax op bezoek is 
geweest. De pingelaar bakte er op het veld 
weinig van: hij nam een serie strafschoppen 
die het niveau-Seedorf ternauwernood bena-
derden. Volgens de journalist kan Lang zich 
dan ook “beter op zijn piano dan op de bal 
richten”. 
Het is ons inmiddels volkomen duidelijk: er 
is inderdaad meer tussen sport en muziek dan 
wij dachten. Maar - hoewel sport wellicht 
verbroedert - ons is ook duidelijk dat je voor 
muziek andere talenten nodig hebt.
Wij wensen u veel leesplezier!

Florian Hoven
Paul Boon

Van het bestuur

Jong Excelsior heeft op 15 november een pri-
ma prestatie geleverd door op het concours 
in Zaandam een eerste prijs in de wacht te 
slepen met bijna 8� punten. Daar kan JE (en 
natuurlijk ook Ronald Slager) met recht trots 
op zijn.
Volgend jaar wordt een spannend jaar. Door 
de economische crisis hangen er forse be-
zuinigingen boven ons hoofd. Niet alleen de 
rijksoverheid maar ook de gemeente Amster-
dam ontkomt niet aan flinke aanpassingen 
van de begroting. Benieuwd welke gevolgen 
dat gaat hebben voor onze vereniging. Later 
we hopen dat het meevalt, maar erg gerust 
zijn wij er niet op. 
Verder zijn er in maart gemeenteraadsver-
kiezingen. Stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer 
wordt opgeheven en gaat op in het nieuwe 
stadsdeel Amsterdam Nieuw-West. De fusie 
van de drie westelijke stadsdelen heeft ook 
gevolgen voor het Muziekplatform Geu-
zenveld-Slotermeer, waar Jong Excelsior in 
participeert. Het afgelopen jaar zijn ook in 

Osdorp en Slotervaart dergelijke platforms 
opgericht. De bedoeling is dat er in Amster-
dam West nu één groot muziekpodium komt, 
bestaande uit de leden van de drie platforms. 
Het doel, concerten verzorgen in eigen buurt, 
blijft hetzelfde, alleen het bereik wordt uitge-
breid naar heel Amsterdam Nieuw-West. 
Zoals u weet is Groot Excelsior op zoek naar 
een nieuwe dirigent. De afgelopen periode 
zijn er verschillende gesprekken geweest met 
potentiële kandidaten. Hopelijk kunnen we 
half december een besluit nemen over wie 
het gaat worden. We zijn in ieder geval blij 
dat Ronald Slager de honneurs tijdelijk waar-
neemt. Hij zal Groot Excelsior ook dirigeren 
bij het kerstconcert in de Westerkerk. Dat be-
looft een mooi concert te worden, dus ik zou 
zeggen, kom allemaal op zondag 20 decem-
ber naar de Westerkerk.

Hans Ruesink
voorzitter



6 7

meester speel ik trompet in GE.
Nu even zakelijk, ik heb jullie hulp een beetje 
nodig. Kunnen jullie bij de overschrijvingen 
duidelijk vermelden voor welk lid of dona-
teur de betaling wordt gedaan? We hebben 
een aantal leden met dezelfde achternaam, 
wat het soms een beetje lastig maakt. Maar-
ten kende natuurlijk alle namen en dat heeft 
hij ook overgedragen, maar het maakt het 
makkelijker wanneer de naam er bij wordt 
vermeld. 
Beste donateurs, het is bijna 2010 en namens 
het bestuur hoop ik weer te mogen rekenen 
op jullie financiële steun. Het wordt een duur 
jaar met een buitenlandse muziekreis voor 
JE! Daarbij komt dat de overheid zuinig is 
met subsidie en dus worden wij erg afhanke-
lijk van vrijwillige ondersteuning.
Per 1 januari gaat de contributie omhoog naar 
13.50 Euro per maand. Beste leden, kunnen 
jullie hier nog even aan denken, zeker voor 
de automatische overschrijvingen? Deze 
moeten worden aangepast.
Maarten gaf in zijn laatste bericht aandacht 
aan de sponsorloop. Deze was een daverend 
succes! We hebben meer dan 1500 Euro bij 
elkaar gelopen. Bedankt lopers, dit was TOP 
en geeft ons een goede financiële steun in 
de rug! We hebben de uitkomst elders in De 
Blaasbas gepubliceerd. Helaas kan ik niet 
zeggen of deze definitief is want er moet nog 
een aantal bedragen worden ontvangen.
Bedankt voor jullie steun!

Arthur Masseur
penningmeester

Van de penningmeester

Allereerst wil ik Maarten var der Meij van 
harte bedanken voor zijn trouwe dienst van 
vijf jaar. Maarten is van grote waarde voor 
ons allen geweest en heeft een net huishoud-
boekje achter gelaten. Daarnaast heeft Maar-
ten de spullen erg goed en netjes over gedra-
gen om te zorgen dat de continuïteit geen 
schade op liep van de overdracht. Bedankt 
Maarten! Ik zal mijn best doen om de zaken 
voort te zetten.
Voor de mensen die mij nog niet kennen: ik 
ben Arthur Masseur en heb van 1970 tot 1980 
in Jong Excelsior gespeeld op trompet en la-
ter euphonium. Naast mijn rol als penning-

Wel en Wee van GE

De voorbereidingen op het kerstconcert zijn 
in volle gang en het belooft zeer bijzonder te 
worden. Door de samenwerking met het Sla-
vische koor Slavuj heeft de hele middag een 
Russisch tintje en hierop heeft GE ook haar 
programma aangepast. 
Tot en met het kerstconcert hebben we Ro-
nald Slager bereid gevonden om als interim-
dirigent voor GE te staan. Inmiddels hebben 
we al twee concerten gegeven, waaronder het 
tripleconcert samen met JE en Constantia uit 
Friesland. Van dit orkest is Piet Groeneveld 
de dirigent, dus hebben wij van de gelegen-
heid gebruik gemaakt om hem tijdens het 
concert een afscheidscadeau te geven en hem 
te bedanken voor de samenwerking.
Ondertussen is de sollicitatiecommissie 
druk bezig met het zoeken naar een nieuwe 
dirigent. Verschillende gesprekken hebben 
plaatsgevonden en die hebben tot drie kan-
didaten geleid. Er is al één proefdirectie ge-
weest en in december zal de tweede volgen. 
Ten aanzien van de leden zijn er weer ver-
schillende nieuwtjes te melden. Zo heeft 
Renske besloten om ons te verlaten en zal 
Wendie na het kerstconcert stoppen. Dames, 
bedankt voor jullie inzet en muzikale gezellig-
heid! Wie weet tot nog eens achter de pauken 
of op de baritonsax bij een uitwisselingscon-
cert. De hoorns hebben aanvulling gekregen 
met de moeder van Ingeborg, Marjan Nagel. 
Op de fluit zijn Janneke Schilp en Amarens 
Wong aangeschoven. Ook de klarinetsectie 
is gegroeid door de komst van Marie-Louise 
Mos. Ook spelen, in ieder geval tot en met 
het kerstconcert, Annemarie en Dennis mee 
op tuba en slagwerk. Allen welkom!
Verder is er weer uitbreiding voor de toe-

komst van de vereniging. Anais, Maarten en 
Annabel hebben een dochter/zusje gekregen, 
Kiki! Gefeliciteerd met de kleine meid!
Voor �010 hebben we een aantal concerten in 
de planning staan. Het Donateursconcert op 
�1 maart staat als eerste op het programma. 
Verder is het idee om in het weekend van �9-
�0 mei een en ander te plannen samen met 
de nieuwe dirigent. Als afsluiting van het sei-
zoen zullen we dan ofwel deelnemen aan het 
Sloterplasfestival, of spelen bij het Amster-
dams Historisch Museum. 
Al met al weer genoeg te doen!

Het GEB
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Wel en Wee van KE

In de vorige Blaasbas stond dat Charlotte van 
Nifterick niet langer lid was van Klein Excel-
sior maar dat was niet correct. Zij heeft in-
derdaad geen saxofoonles meer bij ons maar 
is zeer enthousiast bij de theorieles gebleven. 
En zij gaat, net als William Masseur en Don-
ja Vos, op 9 december haar theorie-examen 
doen! Eva Ammers gaat op 19 december haar 
A-examen op de klarinet doen. Net als Philip 
Croon. Hij is al enige tijd bij Jong Excelsior 
lid en heeft al een aantal jaren privé-les. Maar 
hij had een uitdaging nodig en vroeg of hij 
via ons zijn A-examen mocht gaan doen. Al-
lemaal veel succes.
De broer van Philip, Roemer, heeft sinds kort 
privé-les op fagot. Hij wordt ook lid van de 
vereniging en Roosje Westenberg gaat hem, 
naast zijn privé-lessen, les geven. 
En we hebben er nog een nieuwe leerling 

bij. Op 1� december start Rijk Laterveer met 
trompetles bij Elwin Smit. Wij wensen jul-
lie allebei veel succes en hopen jullie snel bij 
een samenspel van KE te zien meespelen.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen 
van Sabine Posthumus. (kleindochter van 
Zoeia en Dick Muts). Zij blijft wel klarinet 
spelen maar heeft dat wat dichter bij huis 
gevonden. We hopen je ooit weer bij Jong 
Excelsior terug te zien. Ook nemen we af- 
scheid van twee leraren. Rik van Huisstede 
heeft het afgelopen jaar partijstudie gehad 
van Mirjam Wolff. Rik gaat nu thuis zelf 
hard verder met studeren. Nathan Frohn is 
helaas ook gestopt en we zijn dus op zoek  
naar een nieuwe leraar voor Stefan. Heel erg 
bedankt allebei! Helaas heeft Stefan tijdens 
het studieweekeinde van Jong Excelsior zijn 
pols lelijk gebroken en kan hij dus momen-

teel helemaal niet spelen. Ik wens hem hierbij 
nogmaals sterkte met het herstel. 
Kimberly Laret worstelt met haar gezond-
heid en moet helaas veel lessen missen. Wij 
wensen haar beterschap.
Binnen het lerarenteam is er nog een wijzig-
ing. Iris van Nifterick geeft nu samen met 
Anne-Lotte  Mos de theorielessen. Roosje 
vervangt hen als zij niet kunnen. Iris heeft 
inmiddels ook al een aantal saxofoonlessen 
van Rosa van Huisstede vervangen. Hedwig 
Ligthert krijgt les van Arthur Masseur als 
Adriaan Okker een keer verhinderd is. En Els 
Albers heeft ons al weer verschillende ke-
ren uit de brand geholpen bij de klarinetten. 
Geweldig om steeds weer het enthousiasme 
van de leden te zien als het erop aankomt 
om de lessen van de leerlingen zoveel moge-
lijk door te laten gaan. Allemaal heel erg 
bedankt!
Op initiatief van Kunstfactor Muziek en in 
samenwerking met BUMA Cultuur is on-
langs een leuke, swingende medley voor har-
monie en fanfare verschenen met vier Hol-
landse Pophits. Hierbij mochten leerlingen 
van muziekverenigingen hun voorkeur aan-
geven welke Nederlandse nummers gebruikt 
moesten worden. Bijna alle leden van KE 
hebben hiervoor een formulier ingevuld en 
het  is leuk om te vermelden dat Marte Albers 
deze prijsvraag heeft gewonnen en dat wij 
daarom de partituren t.w.v. € 79,95 krijgen! 
Gefeliciteerd Marte!
Op 1� december hebben we weer het Solis-
tenfestival. Bij het schrijven van dit stukje 
heb ik al veel aanmeldingen van leerlingen 
binnen, dus het zal vast weer een leuke avond 
worden. 

Dit jaar hebben we de play-in op zaterdag-
avond 16 januari. KE speelt om 19:00 uur 
tijdens de pauze.
Jelle Adamse is voor KE een rondleiding 
aan het organiseren in het concertgebouw. 
Ik hoop u in de volgende Blaasbas hierover 
meer te kunnen vertellen.
Het bestuur heeft besloten dat KE ook aan 
het Donateursconcert op �1 maart �010 mag 
meedoen. Dus noteert u deze data alvast in 
uw agenda en kom luisteren!
Hierbij wens ik iedereen heel fijne feestda-
gen en ik verheug mij weer op een muzikaal 
�010. Blijft u vooral onze geweldige site 
www.jongexcelsior.nl in de gaten houden om 
op de hoogte te blijven, maar ook om even-
tuele laatste wijzigingen niet te missen!

Caroline Stubbé
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Anouk Knoflook: nieuw op de klarinet!

Paul Schildmeijer van bes naar bas (boven) 
en Patrick Masseur slaat zijn slag (onder).

Wel en Wee van JE

De afgelopen tijd hebben de repetities van 
Jong Excelsior in het teken gestaan van het 
concours (meer hierover elders in deze Blaas-
bas). Het resultaat was er ook wel naar: maar 
liefst 8� punten. Een eerste prijs in de twee-
de divisie en dus is het orkest op hetzelfde  
niveau gebleven als in 2005, toen er maar 
liefst 84 punten werden gescoord. Een heel 
knappe prestatie van een jeugdorkest waar al-
les uit de eigen gelederen komt. 
Ook nu had het orkest weer veel te danken 
aan alle invallers waarvan de meeste uit eigen 
kweek kwamen! Hartelijk dank: Dennis  
Wagner, Janneke Klein, Marije Derriks en 
Jurjen Westeneng zorgden voor de nodige 
versterking op de klarinet. Wolf en Maarten 
bliezen mee op resp. trombone en trompet. 
Niet onbekend was ook Arjen Otten op de 
vierde hoorn. 
Er waren natuurlijk ook nog enkele ‘op-het-
laatste-moment-buitenstaanders’ nodig. Eef-
ke was vlak voor het concours op haar schou-
der geworpen en de piccolo bleek daardoor 
toch te lastig om te bespelen. Freek (percus-
sie) kreeg een mooie stageplek op een univer-
siteit in Engeland en Anne-Lotte (trombone) 
mocht met een beurs twee weken naar India 
om een film te maken. Helaas ontbrak ook 
Stefan Houtsma. Tijdens het studieweekeinde 
viel hij heel lelijk en brak nu zijn andere pols. 
Nathan en Wemke moeten hem nog even 
missen maar het herstel gaat goed en hij komt 
er snel weer bij.
Na deze spannende tijd is het voor JE en Ro-
nald weer wat rustiger en hoeft het orkest 
een aantal jaar niet meer te denken aan een 
concours. Het orkest ging een jaar eerder op 
concours dan nodig was. Volgend jaar speelt 

Wel en Wee van GE

het orkest echter ook het kerstconcert. Daar-
naast is de kans groot dat na de concertreis 
diverse ervaren, oudere, muzikanten stoppen 
bij JE. Dit is een cyclus die bij JE al vele ja-
ren heel normaal is. Nu kan Ronald in alle 
rust weer aan het werk voor een nieuwe fase. 
Maar eerst met zijn allen nog op concertreis 
in juli �010.
In deze nieuwe fase komen er gelukkig ook 
nieuwe muzikanten bij. In de klarinetgroep 
vindt er een grote verschuiving plaats, iets 
waar wij erg trots op zijn. Vanuit KE komen 
er twee nieuwe klarinetten: William Masseur 
en Casper Albers. Paul Schildmeijer schuift 
met veel plezier door van de klarinet naar de 
basklarinet. Om alle nieuwelingen te helpen 
verschuift Jelle naar de derde, Philip naar de 
tweede en Liza en Kim naar de eerste rij van 
de klarinetten. Anouk Knoflook is de tweede 
klarinetten komen versterken. Een geheel 
nieuwe sectie dus. William hoeft niet alleen 
naar de muziek; zijn broer Patrick Masseur 

(ook vanuit KE) sluit zich aan bij de percus-
siegroep. 
Zoals velen van jullie vast op de site hebben 
gezien maakt het bestuur veel reclame om 
nieuwe muzikanten aan te trekken. Hierdoor 
komen er van buiten af ook af en toe nieuwe 
muzikanten bij (zoals Anouk). Hopelijk doet 
een ieder die dit leest hetzelfde, in een vol-
gende Blaasbas meer hierover.
Natuurlijk probeert het bestuur zo lang moge-
lijk alle muzikanten bij het orkest te houden. 
Helaas heeft Mischa van Schajik aangege-
ven dat hij na het afgelopen concours stopt 
bij JE. Momenteel houdt het bestuur hem 
de concertreis als worst voor zijn neus en is 
nog niets zeker. Als jullie hem zien of horen, 
moedig hem nog even aan, hopelijk blijft hij 
nog even.

Hans Ruesink
Wolf Ribbens

William Masseur naast leraar Jelle en Casper Albers
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Konsertrejse (vervolg)
 

Reserveer in ieder geval de periode 10-18 juli 
�010 in je agenda. Bespreek dat ook met je 
ouders, zodat ze niet per ongeluk een vakan-
tie plannen. Het zou zonde zijn als je ouders 
zonder jou op vakantie moeten. We houden jul-
lie op de hoogte.

Wolf, Michel en Hans 

Momenteel is het bestuur hard bezig om alles 
rond te krijgen voor de concertreis. De bestem-
ming blijft nog steeds Denemarken. Er zijn 
diverse contacten gelegd en hopelijk krijgen 
we daar de komende weken meer concrete 
informatie van. Pas dan kunnen we het pro-
gramma echt gaan invullen. De bus is wel al 
gereserveerd dus we gaan sowieso!!
Ditmaal wordt de reis enigszins anders van op-
zet dan voorgaande keren omdat het orkest niet 
meespeelt op een concours. Het bestuur is druk 
bezig om andere orkesten te benaderen en wij 
proberen op verschillende plaatsen concerten 
te organiseren. Dit is niet gemakkelijk van een 
dergelijke afstand. Daarom gaat een kleine de-
legatie van het bestuur in februari al een kijkje 
nemen, zodat we goed beslagen ten ijs komen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
gezellige camping met aardige beheerders en 
een paar keer per week een gezellige avond 
met ‘tarte flambee’ en paella en dansen na. 
Zowat elke dag was er in een of ander dorp in  
de buurt iets te doen, zoals een rommelmarkt 
en volksdansdemonstraties en meestal met een 
blaaskapel. 
Een van de laatste dagen van ons verblijf was  
er in Rosheim een concert met veertig trom-
bones en je begrijpt dat ik zoiets wel interes-
sant vond. Vandaar dat we ons vertrek naar  
huis een paar dagen hebben uitgesteld om dit 
mee te maken. Hierbij wat foto’s van dit con-
cert.

Dick Muts

Afgelopen zomer waren Zoeia en ik enige  
weken naar de Elzas in Noordoost-Frankrijk 
om weer een beetje bij te komen van alle drukte  
van de zoveelste verhuizing van onze dochter.
Daar we niet zoveel zin hadden om ver te gaan  
rijden naar bijvoorbeeld Spanje of Zuid-Frank-
rijk, waar we meestal heengaan met ons cara-
vannetje, besloten we een keer deze streek 
te bezoeken. We hebben daar geen spijt van 
gekregen: lekker weer en heel leuke plaatsjes 
om door te wandelen.
Een bestemming uitzoeken was toch wel een 
probleem; er zijn daar zoveel campings, maar 
een met een zwembad was toch wel iets zeld-
zamer. Zo kwamen we terecht in Molsheim,  
een klein stadje niet ver van Straatsburg. Een  
 

Veertig trombones
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Resultaat van anderhalf  uur lopen...
Sponsorloop: 6 september 2009, Sloterpark

bij elkaar opgeteld leverde de vereniging 
tijdens de sponsorloop van september ruim 
1500 euro op!
Hieronder de uitslag.

Meer dan �0 lopers en ongeveer net zo veel 
toeschouwers, 5 skaters, 1 warming-up, 46 
plastic bekertjes met water, 68 suikerhartjes, 
1000 meter, 90 minuten, tientallen stempel-
tjes en net zoveel gelopen rondes. Dit alles 

De voorlopige uitslag van de sponsorloop 2009-11-22 

 

1 Jopie 
 

 €                   250,40  
2 Maarten 

 
 €                   243,00  

3 Marye 
 

 €                   185,90  
4 Florian 

 
 €                   100,00  

5 Arjeh 
 

 €                   100,00  
6 Hannes 

 
 €                     73,00  

7 Adriaan 
 

 €                     73,00  
8 Anne 

 
 €                     69,00  

9 Valerie 
 

 €                     68,00  
10 Nathan 

 
 €                     85,00  

11 Eefke 
 

 €                     45,00  
12 Dennis 

 
 €                     38,00  

13 Buddy 
 

 €                     30,00  
15 Michael en Stephan 

 
 €                     30,00  

16 Anouk 
 

 €                     28,00  
17 Lisa 

 
 €                     28,00  

18 Hedwig 
 

 €                     20,00  
19 Sabine 

 
 €                     16,00  

20 Donja 
 

 €                     15,00  
21 Darinda 

 
 €                     10,00  

        

  Totaal   €         1.507,30  
 

 

Jopie is de winnaar van deze loop en heeft 11 rondjes gelopen. Ze wilde nog meer maar de tijd was 
op. Volgende keer zal ik opletten want natuurlijk heb ik Jopie gesponsord en dus moest in de buidel 
tasten.   

 

 
Aan alle deelnemers van de sponsorloop 

 
!!!!!HARTELIJK DANK VOOR JULLIE INZET!!!!!! 

 
Zonder de inzet van onze leden is deze vereniging niets waard. 
Dankzij jullie is het fantastisch bedrag van  
 

1.507,30 Euro 
 
opgehaald. 
 
Ondanks dat wij met een klein groepje waren, is er toch door iedereen 
hard zijn best gedaan en hebben de afwezigen de lopers goed 
gesteund. Hopelijk kunnen er de volgende keer nog meer mensen mee 
rennen. De vereniging kan dit soort financiele steuntjes in de rug 
ontzettend goed gebruiken. Jullie verdienen allemaal een pluim. 
 
Het Bestuur. 

Klik hier voor meer foto’s van de sponsorloop

http://www.jongexcelsior.nl/fotos/2009-sponsorloop/index.html
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Notulen ALV 2009
ALV: 8 september 2009, ‘t Koggeschip 

3. Financieel verslag 2008/2009
Het financieel verslag is een week voorafgaand 
aan deze vergadering ter beschikking gesteld  
tijdens de GE- en JE-repetitie en de KE-les-
sen. 
Maarten: het resultaat is conform de begroting. 
Er is een aantal meevallers zoals de gemeen-
tesubsidie. Het overschot is in het evenemen-
tenfonds gestort. Het beeld is zelfs nog iets 
vertekend omdat in het vorige seizoen al een 
aanbetaling is gedaan voor de jeugdherberg 
voor het JE-studieweekeinde dat pas in oktober 
a.s. plaatsvindt. 
Mirjam: waarom zijn de opbrengsten Paascon-
cert zoveel minder dan begroot? Antwoord: het 
is iets kleinschaliger van opzet geworden door-
dat we niet met een koor hebben gewerkt. Ook 
de kosten waren veel lager.

4. Verslag kascontrolecommissie
Commissielid Arthur Masseur spreekt zijn 
goedkeuring uit over de manier waarop Maarten 
de penningen heeft beheerd. Het verslag van 
de kascontrolecommissie wordt voorgelezen. 
Hierin wordt voorgesteld de penningmeester 
decharge te verlenen. De vergadering stemt 
hiermee in met een applaus.

5. Verkiezing nieuwe kascontrolecommissie
Mirjam Wolff en Ferdi van Eeten stellen zich 
beschikbaar. Hans Pruszner meldt zich aan als 
reservelid.

6. Begroting
Ook de begroting �009-�010 en een toelich-
ting hierop is ter inzage aan de leden ter hand 
gesteld.
Patrick: waarop berust het bedrag van �0.000 

Aanwezigen: 
het voltallige bestuur bestaande uit:
- voorzitter Hans Ruesink, 
- penningmeester Maarten van der Meij, 
- secretaris Jopie Buijs, 
- KE-bestuurslid Caroline Stubbé, 
- GE-bestuurslid Rinske de Graaf, 
- JE-bestuurslid Wolf Ribbens, 
- instrumentbeheerder Michel Hasselt, 
- PR-bestuurslid Florian Hoven
 
�0 Groot Excelsior-leden

1. Opening en mededelingen
Hans: dit jaar houden we de ALV aan het begin 
van het seizoen, zodat niet zoals de voorgaande 
jaren het nieuwe seizoen al maanden draait en 
de begroting al gedeeltelijk gerealiseerd is.
De vereniging maakt een moeilijke periode 
door: het aantal leden loopt terug en bij Jong 
Excelsior naderen we nu de kritische grens van 
50 leden. Dit heeft negatieve gevolgen voor 
het muzikale niveau. Tevens is de begroting 
moeilijk rond te krijgen met minder contri- 
butie-inkomsten. Ook de gemeentelijke subsi-
die gaat omlaag bij minder dan 50 orkestleden. 
Bij Klein Excelsior is er weinig nieuwe aan-
was. Groot Excelsior heeft problemen met 
de bezetting en presentie. Piet Groeneveld is 
hierdoor gedemotiveerd geraakt en het bestuur 
heeft in de zomervakantie het contract met hem 
opgezegd.

2. Jaarverslag 2008/2009
Het jaarverslag is in Blaasbas jaargang �009 nr. 
� gepubliceerd. Het verslag geeft geen aanlei-
ding tot vragen of opmerkingen vanuit de ver-
gadering en wordt onder applaus goedgekeurd.

meestal niet zo een heel groot probleem om 
sponsors aan te trekken, alhoewel dit er nu met 
de recessie ook niet zo rooskleurig uit ziet. 
Paul: de huur is voor 5 jaar vastgelegd. Zal 
de huur na die 5 jaar niet enorm stijgen? Ant-
woord: we repeteren nu �½  jaar in ’t Kog-
geschip. Ook de huursubsidie ligt voor 5 jaar 
vast. Vraag: wordt er al actie ondernomen om 
ook na die 5 jaar de huur betaalbaar te houden? 
Antwoord: na de gemeenteraadsverkiezingen 
gaan we hier hard mee aan de slag. Voor die 
tijd heeft het weinig zin, omdat de zittende 
raadsleden toch geen toezeggingen voor over 
�½  jaar zullen doen.
De vergadering bedankt Maarten voor zijn 
inzet.

7. Klein Excelsior
Caroline: het was een jaar met hoogtepunten 
en dieptepunten. Tot de dieptepunten behoren 
de momenten dat leerlingen die jaren les heb-
ben gekregen, afhaken vanwege te veel an-
dere bezigheden of omdat het muzikaal niet 
voldoende vordert. Ook de stagnerende aan-
meldingen zijn zorgwekkend. Moeilijk is ook 
om het A-examen niveau te halen. Dit is zowel 
een probleem voor de leerlingen als voor onze 
leraren die de examens af moeten nemen. Een 
hoogtepunt was het concertje dat KE in VU-
Kinderstad verzorgde, in mooie nieuwe shirts 
en met een leuk, wervend programma. Helaas 
heeft ook deze activiteit geen nieuwe aan-
meldingen opgeleverd. Een ander hoogtepunt 
voor KE was het Solistenfestival. Ondanks het 
Scholenproject, schoolbezoek, etc. lukt het niet 
nieuwe leerlingen uit de buurt te trekken. Caro-
line doet een oproep aan de aanwezige GE’ers 
om te helpen met de ledenwerving. Het blijkt 

euro voor de dirigenten? Antwoord: we zijn 
uitgegaan van een nieuwe dirigent voor GE 
die een gelijkwaardige vergoeding als Ronald 
Slager krijgt. Dat wil zeggen, we zoeken nu 
een dirigent uit de Randstad, zodat ook de reis-
kostenvergoeding minder wordt. Vraag: Kun-
nen deze begrote dirigentenkosten een beper- 
king zijn bij de selectie van een nieuwe diri-
gent? Antwoord: nee.
Maarten: op de begroting staan geen bijzondere 
zaken. Alleen de concertreis voor JE is een 
enorme post, maar dat is eenmalig. We gaan  
hiervoor ook projectsubsidie proberen bin-
nen te halen. Verontrustend is de structurele 
terugloop van inkomsten door verminderde 
contributie-inkomsten door het teruglopende 
ledenaantal. Hierdoor krijgen we ook minder 
donateurs, minder inkomsten door kaartver-
koop bij concerten etc. De vereniging heeft 
vaste inkomsten nodig voor de vaste uitgaven 
als huur, dirigent etc. Het voorstel is dan ook 
om per 1 januari �010 te contributie te verho-
gen naar 13,50 euro per maand. Dat is dus een 
verhoging van 1,50 euro per maand. Geen van 
de aanwezige leden heeft hier bezwaar tegen. 
Dit voorstel wordt aangenomen.
Constance: als het ledenaantal weer toeneemt, 
krijgen we dan een contributieverlaging? Ant-
woord: nee, dat zit er niet in, want dan gebrui-
ken we het geld voor leuke projecten. 
Karel: zoeken jullie ook nieuwe donateurs? 
Antwoord: ja, daar is het bestuur voortdurend 
mee bezig. Maar als leden opzeggen, dan kost 
dat ook vaak donateurs, opa’s en oma’s etc. 
Over twee jaar is er weer een jubileum en dat 
is altijd een mooi moment om weer nieuwe do-
nateurs en nieuwe leden te werven. Voor een 
eenmalig project als een jubileum is het ook 
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Kop
 

8. Jong Excelsior
Wolf: afgelopen seizoen was leuk met het 
scholenproject, kerst- en hafabra-concert in 
Zaandijk. Het niveau blijft goed. Ronald blijft 
positief ondanks dat de bezetting bij JE soms 
ook slecht is. De stemming is goed. De JEB 
heeft een speelavond georganiseerd met o.a. 
Siamese-tweeling-voetbal. Maar ook bij JE 
merk je een veranderde mentaliteit en inzit. 
Men maakt andere afwegingen en vertrekt soms 
na de pauze naar een feestje. Hans en Wolf zijn 
streng met betrekking tot afmelden. Minimaal 
een week vooraf moet het gemeld zijn. Dit is in 
de vakantiebrief bekend gemaakt. 
Jong Excelsior gaat al in november �009 op 
concours. Na de concertreis verwachten we nl. 
dat een groot aantal leden het orkest verlaten. 
Dat zal invloed hebben op het niveau. Tijdens 
het concours zal een aantal GE’ers het orkest 
versterken. Na de concertreis zullen naar ver-
wachting ca. tien JE-leden stoppen. Sommige 
vanwege de leeftijd, andere vanwege te drukke 
bezigheden met werk, studie elders, bestuurs-
werk. Nieuwe aanwas vanuit de buurt ver-
wachten we niet. Ook al zit het tijdens de play-
in/nieuwjaarsinstuif vol met buurtbewoners, 
er komen geen nieuwe aanmeldingen. Samen-
werking met de muziekschool gaat moeizaam, 
maar wel iets beter dan voorheen. Promotie-
materiaal wordt niet meer meteen weggehaald. 
Het bestuur gaat de JE-leden oproepen om rec-
lame te maken op hun faculteit of school, want 
we moeten het hebben van mond-tot-mond 
reclame.

9. Bestuursverkiezingen
Wolf en Michel zijn aan de beurt om af te 
treden maar hebben zich herkiesbaar gesteld. 

namelijk dat de meeste nieuwe leden via-via 
binnenkomen.
Er zijn nu twintig leerlingen in opleiding, 
waarvan zes nazorg leerlingen, die dus al in JE 
spelen. Fijn is dat er negen klarinetleerlingen in 
opleiding zijn, maar geen koper-, fluit- of blok-
fluitleerlingen. Vorig jaar zijn drie leerlingen 
vanuit KE in JE mee gaan spelen, ondanks dat 
ze nog geen A-examen hadden gehaald. Ro- 
nald bepaalt of ze voldoende niveau hebben om 
in het orkest mee te komen spelen. Na het con-
cours, half november, zullen nog drie leerlin-
gen in JE mee gaan spelen (twee klarinetten en 
een slagwerker) Zij kunnen dan met de concert-
reis mee. Het lerarenbestand is ook enigszins  
gewijzigd: Jelle is terug uit Schotland en is be-
reid de klarinetlessen weer op zich te nemen. 
Els Albers had tijdelijk zijn klarinetlessen 
waargenomen. Kim Grisel is tot het conserva-
torium toegelaten en zij gaat ook drie leerlingen 
opleiden. Trijntje is gestopt als theorielerares. 
Anne-Lotte en Iris geven nu de theorielessen. 
In totaal zijn er tien leraren. Klein Excelsior zal 
komend seizoen te horen zijn tijdens de play- 
in en wellicht ook tijdens het donateurscon-
cert.
Constance: als het zo een probleem is om le-
raren van niveau te vinden, waarom vragen 
jullie dan geen conservatoriumstudenten? Ant-
woord: dat gaat te veel geld kosten. Ronald en 
Caroline zijn trouwens nu wel kritischer wie 
ze als leraar vragen. Karel: is het muziekexa-
men heilig? Antwoord: nee, nu gaan KE’ers 
al in JE meespelen voordat ze examen hebben 
gedaan. Toch streven we er naar dat ze uitein-
delijk wel examen gaan doen. Het is jammer 
dat zo weinig JE’ers verder gaan met lessen op 
de muziekschool.

leden zonder ‘rode draad’. De problemen met 
de bezetting en presentie maken het moeilijk 
om op hoog niveau te blijven musiceren. Alle 
GE-leden is gevraagd om via de enquête hun 
mening kenbaar te maken over wat men met 
GE wil. Op hoog niveau musiceren en uitda-
gende muziek spelen, of voornamelijk gezel-
lige repetities. Uit de reacties blijkt dat voor 
een aantal leden musiceren op een hoog niveau 
een voorwaarde is om in GE te blijven spelen. 
Maar op hoog niveau musiceren lukt alleen als 
er ook thuis gestudeerd wordt en iedereen zijn 
best doet om bij zo veel mogelijk repetities 
aanwezig te zijn. 
Er zijn leden die het heel prettig vinden dat we 
nu met Ronald repeteren van 19:45 – ��:00 
uur. Dus wellicht dat we later besluiten om de 
repetitietijd definitief een kwartier te vervroe-
gen, dus repeteren van 19:45 – 22:15 uur. Het 
is niet realistisch om korter te repeteren als we 
op hoog niveau willen gaan spelen.

11. Rondvraag en sluiting
Er zijn verder geen vragen en opmerkingen.

Maarten heeft een opvolger gevonden en treedt 
af. De vergadering stemt in met het voor- 
stel om Arthur Masseur als penningmeester te 
benoemen. De vergadering stemt ook in met 
de verkiezing van Olga Tijken als algemeen  
bestuurslid, die zich samen met Rinske vooral 
voor GE gaat inzetten.

10. Groot Excelsior
Ondanks de perikelen met de dirigent heeft 
Groot Excelsior veel leuke concerten gehad 
in het afgelopen seizoen: het Paasconcert, het 
optreden in het Amsterdams Historisch Mu-
seum etc. De samenwerking met Piet heeft ups 
en downs gekend. Van beide zijden is gecon-
stateerd dat er geen chemie meer was tussen 
orkest en dirigent en de overeenkomst is afge-
sloten. We zijn heel blij en hebben veel waar-
dering voor Ronald, die komt dirigeren zolang 
we nog geen nieuwe dirigent hebben. Er komt 
een advertentie in het blad “BvO notities” van 
10 september. Nu hebben reeds twee dirigen-
ten gesolliciteerd. De sluitingsdatum voor de 
sollicitaties is 1 oktober. Een sollicitatiecom-
missie bestaande uit Rinske, Caroline, Wolf,  
Olivier en Mirjam maakt een selectie. Er komen 
proefdirecties, zodat ook de leden mee kunnen 
beslissen. Wellicht houden we in januari nog 
een tweede ronde proefdirecties, zodat de aan-
stelling per 1 februari zal ingaan. De leden die 
een goede dirigent kennen, worden verzocht 
deze op de vacature te attenderen. 
Groot Excelsior kampt met een onderbezet-
ting van o.a. de slagwerk- en zwaar koper-
secties. Het lukt wel om iedere keer weer 
invallers te ronselen. Maar dat kost Wolf en 
Rinske veel moeite (en soms geld). Dus ook 
voor GE moeten we leden werven. Desnoods 
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Even voorstellen... nieuw in GE
 

Mijn naam is Marie-Louise Mos. Mijn ‘rode 
draad’ met JE/GE loopt via Caroline Stubbé 
(zus), Anne-Lotte Mos (dochter) en Dirk, Trijn 
en Roos (neef en nichten). Ik was er altijd al 
als publiek, maar zit sinds begin dit jaar zelf in 
het orkest van GE. Ik speel nog maar heel kort 
klarinet en ik vind het daarom nog erg moeilijk. 
Maar het meespelen in een ‘echt’ orkest is wel 

Ik ben Marjan Nagel en speel sinds september 
op hoorn in GE. Jaren geleden heb ik JE en GE 
leren kennen toen mijn dochter Ingeborg in JE 
ging spelen. Ze speelt nu al weer heel wat jaren 
in GE. Mijn zoon Eelco heeft een tijd slagwerk 
bij JE gespeeld.
Zo’n tien jaar geleden ben ik hoorn gaan spe-
len, toen er bij een ander harmonieorkest ko-
perblazers gezocht werden en er gelegenheid 

werd gegeven om lessen te nemen. Vroeger 
heb ik wel blokfluit en piano gespeeld, maar dit 
was heel wat anders! Ik was meteen verkocht. 
Het was een hele uitdaging, want de hoorn is 
geen makkelijk instrument. Ik heb dan ook nog 
steeds les en leer elke keer weer bij. 
Na jaren met veel plezier bij mijn eerste or- 
kest gespeeld te hebben ging ik de uitdaging 
om wat moeilijker stukken te spelen missen. 
Na een keer bij GE ingevallen te hebben werd 
mij gezegd dat ik welkom was in het orkest. 
Omdat de repetitieavonden allebei op dinsdag 
waren, moest ik kiezen en het werd GE. Meteen 
hard oefenen voor het kerstconcert, prachtige 
muziek! Ik ben blij dat ik de overstap naar GE 
gemaakt heb.

Marjan Nagel

heel gaaf.  Mijn andere 
hobby’s zijn roeien en 
paardrijden. Als je nog 
meer van mij wilt weten, 
stuur dan een mailtje 
naar ml@fam-mos.nl.
 
Marie-Louise Mos

Mijn naam is Amarens en ik ben de moeder van 
Haico en Anca. Haico speelde op het solisten-
festival samen met Michael op de sax en Anca 
samen met Roosje op de fagot.
Ik ben als klein kind begonnen met blokfluitles 
en wilde daarna eigenlijk al dwarsfluit gaan spe-
len, maar door verhuizing en alle rompslomp 
daarom heen is het er toen niet van gekomen.
In mijn tienerjaren heb ik een aantal jaren gitaar 
gespeeld en later heb ik in Almere in twee ko-

ren gezongen. Toen mijn kinderen uit de luiers 
waren, had ik weer wat meer tijd voor mezelf en 
dacht ik: nu of nooit! Ik heb de stoute schoenen 
aangetrokken en Caroline (wij waren toen col-
lega’s) gevraagd  of ze me fluitles wilde geven. 
Dat is inmiddels ruim vier jaar geleden. 
Ondertussen heb ik mijn kinderen met het mu-
ziekvirus aangestoken, en ook mijn man raakte 
besmet. Hij speelt sinds een paar maanden hobo 
en ik moet zeggen dat hij best hard gaat.

kig mocht ik ook blijven. Sindsdien ga ik elke 
week met heel veel plezier naar de repetitie, 
want de sfeer in het orkest is heel erg prettig en 
gezellig. Afgelopen zondag in het Nova Col-
lege was mijn GE-concertvuurdoop. Dat ging 
best aardig, al is het denk ik wel fijn dat we nog 
een aantal repetities voor de boeg hebben voor 
het kerstconcert. Ik vond het echt heel leuk om 
weer eens voor publiek te spelen. 
Hopelijk zullen er nog heel veel concerten vol-
gen in de toekomst, want tot nu toe heb ik het 
super naar mijn zin bij GE!
 
Janneke Schilp

Mijn naam is Janneke Schilp, 24 jaar, en sinds 
september fluitiste bij GE. Ik werk als onder-
zoeker bij de afdeling Gezondheidsweten-
schappen aan de Vrije Universiteit. Tot vier 
jaar terug speelde ik bij harmonieorkest Oefe-
ning Baart Kunst (OBK) in Bennekom (Gel-
derland). Aangezien ik toen al anderhalf jaar 
op kamers woonde in Amsterdam en het op en 
neer reizen op de dinsdag steeds lastiger werd, 
heb ik met pijn in mijn hart besloten te stop-
pen bij OBK. Hierna stond het fluiten op een 
laag pitje, mede dankzij mijn redelijk gehorige 
Uilenstede-kamertje, waardoor het erg lastig 
was om regelmatig te oefenen. 
Een half jaar geleden verhuisde ik met mijn  
vriend naar Zuidoost en sindsdien heb ik het  
fluiten ook weer opgepakt. Maar alleen spelen 
is ook maar zo alleen. En nadat ik weer eens 
naar een concert van OBK had geluisterd,  
begon het ‘orkestgevoel’ toch wel weer heel 
erg te kriebelen. 
Na heel wat orkesten te hebben gemaild en ge-
beld, kwam ik uiteindelijk op de website van 
GE en kreeg ik het bericht van Rinske dat jullie 
nog wel een fluitiste zochten. Na een keer mee 
repeteren was ik meteen verkocht en geluk-

Na de zomer vertelde Caroline me dat ze me 
had aangemeld bij GE. Ja inderdaad, zonder 
dat van tevoren even bij me te melden! Niet dat 
ik het erg vond, want ik had jullie al een paar 
keer gehoord en ik had ook al wat sfeer mogen 
proeven bij JE en KE. Bij de eerste repetitie 
vroeg ik me tijdens ‘La Forza’ af hoe ze ooit 
had kunnen bedenken dat ik dat kon! Inmid-
dels ben ik net terug van het tripleconcert en 
heb ik een paar stukjes mee zitten blazen. Van 

verschillende kanten is 
mij verzekerd dat je zo 
moet beginnen, dus ik 
zet stug door. Ik heb er 
in ieder geval al heel 
veel plezier in en dat 
is tenslotte het belang-
rijkst!

Amarens Wong



�� ��

Het zag er in eerste instantie prima uit, een 
mooi groot podium met redelijk wat publiek 
ervoor dat naar gezellige smartlappen zat te 
luisteren.
Maar helaas, voor GE was er geen plaats in de 
herberg. Wij moesten achter de herberg (met 
een beetje fantasie toch te interpreteren als de 
stal) plaatsnemen. Daarbij liep het feestje in 
de herberg ook nog een beetje uit, zodat we 
nog een flinke tijd moesten wachten voor we 
konden beginnen.
En dan blijkt dat buitenconcerten toch altijd 
weer lastiger zijn dan menigeen denkt. Door-
dat het geluid snel verwaait, is het voor de 
muzikanten altijd moeilijk om elkaar te kun-
nen horen. Om die reden vond ik het dan ook 
verstandiger om Tintin – Prisoners of the Sun 
te laten vervallen. Deze nemen we wel mee 
naar een volgend leuk concert (al dan niet on-
der mijn leiding).

Ook de andere werken verliepen niet he-
lemaal zonder slag of stoot: een iets te en-
thousiaste trompetinzet in West Side Story, 
een paar dun geïnstrumenteerde passages in 
The Two Towers en Songs from the Wiz dat 
sowieso altijd een lastig werk blijft. Geluk-
kig ging Pirates of the Carribean wel goed 
en was de sfeer dusdanig relaxt dat niemand 
zich er heel erg aan leek te storen.
Laten we er met zijn allen voor zorgen dat we 
goed geconcentreerd en goed voorbereid het 
kerstconcert in gaan, dan maken we het voor 
onszelf weer dubbel en dwars goed.
Wat het publiek betreft: met uitzondering 
van een paar trouwe fans heeft niemand ons 
gehoord. Behalve natuurlijk dat ene jongetje 
dat de hobo zo mooi vond en dan ook prompt 
Harms riet heeft gejat…

Ronald Slager

Herberg, stal; Ronald al in kerstsfeer? 
Wijkfestival: 26 september 2009, Plein ‘40-’45

Kop
Onderkop

Zondag 20 december 2009

Westerkerk, Prinsengracht 279, Amsterdam

Entree: € 10,00; stadspas: € 7,00

Harmonieorkest Groot Excelsior

Ronald Slager

Slavisch koor Slavuj

Ivo Boswijk

Samenzang
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as Kerstconcert
in de Westerkerk

Kaarten verkrijgbaar bij: www.jongexcelsior.nl,
 voor aanvang bij de zaal 

en bij het

15.00 - 16.30 uur (kerk open om 14.15 uur)

Klik hier voor meer foto’s

http://www.jongexcelsior.nl/fotos/2009-ge-geuzenveld/index.html
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Met het concours in zicht, was het tijd voor 
een studieweekeinde om eens goed de mu-
ziekstukken onder de knie te krijgen. Daarom 
verzamelde heel Jong Excelsior zich op � 
oktober bij de jeugdherberg in Elst. Na een 
snel kopje koffie of thee gingen we gelijk aan 
de bak met de pittige stukken. Daarna volgde 
een korte repetitie waarbij de houtblazers 
hardhandig werden aangepakt door Ronald 
en de koperblazers en het slagwerk afgebeuld 
werden door Thom Zigterman.
Gelukkig was er ook nog tijd vrijgehouden 
om even te lunchen en werden we verwend 
met onder meer een heerlijk broodje kroket 
in de jeugdherberg. Met een volle maag had-
den we weer genoeg energie om flink te gaan 
musiceren. Zo werden alle valse akkoorden, 
verkeerde ritmes en inzetten ontdekt en ver-
beterd. Er was ook, zeker in de middag na de 
repetities, behoefte aan de activiteiten die de 
JEB had georganiseerd. En ook dit studie-
weekeinde hadden ze weer een paar leuke 
spellen bedacht! Eerst werd uitgelegd dat 
we ons moesten voordoen als bloeddorstige 
moordenaars. Iedereen kreeg namelijk een 
kaartje met daarop een naam van een orkestlid 
dat vermoord moest worden door middel van 
een kus op de hand (toch niet zo bloeddorstig 

gelukkig). Aan het einde van het weekeinde 
zou dan blijken wie de meester(es) der moor-
den van het orkest zou zijn.
Daarna werd het hele orkest in verschillende 
groepen gedeeld en ging the game on! Zo  
kon elke groep punten verdienen met paal-
tjes-/flessenvoetbal, zoek-degene-die-het-
instrument-uitbeeldt-spel en het grappige 
schiet-het-soesje-in-iemands-mond-spel. Bij 
dat laatste spel moest iemand met behulp van 
een soort katapultsysteem een soesje schieten 
in de mond van een groepsgenoot. Dit leverde 
een hoop hilarische momenten op. Zo werd 
ook iemand ‘vermoord’ terwijl iedereen vol 
spanning aan het kijken was hoe het soesje 
door de lucht vloog. Uiteindelijk sloten we 
deze reeks van spellen af met een estafette. In 
deze estafette moest een suikerklontje steeds 
meegedragen worden met een lepeltje en dat 
bleek echt helemaal niet gemakkelijk te zijn!
Na het avondeten en een korte repetitie volg-
de het avondprogramma. Dit was voor elk 
groepje een laatste kans om nog wat puntjes 
te kunnen scoren voor de wedstrijd; het was 
namelijk tijd voor een kleine quiz! Zo volgde 
ingewikkelde raadsels maar ook vragen over 
JE en orkestleden. Een van de leukste mo-
menten was het creëren van een Michelin-
mannetje met een hoop kleren en dekbedden. 
En natuurlijk de striptease die daarna gege-
ven werd door de mannetjes. Ook werd er 
hard gelachen bij het onderdeel waarbij twee 
groepsleden geblinddoekt werden en de één 
yoghurt moest voeren aan de ander. Uiteinde-
lijk werd de avond afgesloten met de bekend-
making van de winnaars en een drankje.

Carolien Vlaar 

JE maakt zich dik
Studieweekeinde: 3 oktober 2009, Elst

KOP
Onderkop

Na een zeer korte nacht werden we om half 
acht door Wolf wakker gemaakt door het 
prachtige geluid van pannendeksels die tegen 
elkaar werden aangeslagen. Sommigen ble-
ven nog even lekker liggen, anderen renden 
naar de douches want om half negen stond het 
ontbijt alweer op het programma. Na een lek-
ker kopje koffie/thee en wat heerlijke brood-
jes werd er voor de laatste keer tutti gerepe-
teerd. Het hele orkest was behoorlijk moe, 
maar toch vond ik het aardig klinken! 
Na de lunch werden alle kamers uitgemest en 
stond er nog een activiteit op het programma. 
Dit keer kregen alle groepjes een landkaart en 
een routebeschrijving mee, die hun langs de 
verschillende vragen leidde. Per vraag was er 
een letter te verdienen, waar uiteindelijk het 
woord: ‘OVERWINNAARS’ mee te vormen 
was. Elk groepje was ruim een uur aan het 
lopen; heerlijk om even uit te waaien/te ont-
kateren in de prachtige bossen van Elst. 
Bij de laatste repetitie om half vier waren alle 
ouders uitgenodigd om te komen luisteren en 
ook dit keer klonken Moment Musical, The 
Golden City en The Saga of Haakon the Good 
naar mijn mening weer uiterst fraai. 
Toen was het studieweekeinde 2009 alweer 
ten einde. Eenmaal thuis werden heel wat no-
dige uurtjes slaap ingehaald… ;)

Eefke de Vos

Wolf  wordt wakker
Studieweekeinde: 4 oktober 2009, Elst

Klik hier voor meer foto’s

http://www.jongexcelsior.nl/fotos/2009-je-studieweekend/index.html


�6 �7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

Play In programma 

17:00 uur  Ontvangst met koffie 

17:15 uur  Aanvang repetitie 

18:45 uur  Eten 

19:00 uur  Concert Klein Excelsior 

19:30 uur  Aanvang repetitie 

20:30 uur  Koffie/ontvangst publiek 

20:45 uur  Concert 

21:15 uur Borrel 

22:30 uur  Einde 

Eetbon €5 

Soep 

2  Broodjes 

1 X hamburger 

1 X vleeswaren of kaas 

Krentenbol 

Melk/karnemelk  

 

 

Aanmelden vóór 10 januari 2010 via playin@jongexcelsior.nl geef hierbij aan:  

 Naam 

 Welk instrument, stemming, sleutel en partijvoorkeur (1,2 of 3) 

 Niveau (minimaal hafabra A) 

 Email adres 

 Eetbon ja of nee?  

Voor overige gegevens zie www.jongexcelsior.nl 

een cadeau afscheid te nemen van Piet. Hij was 
vier jaar lang de dirigent van GE en het orkest 
is daar zeker niet slechter van gaan spelen, dus 
een bedankje was op zijn plaats.
GE sloot het concert af met drie werken en wel 
met: La Forza del Destino van Verdi, Selections 
from Boris Godunov en de Slavische Mars van 
Tjaikovski. Ronald, onze interim-dirigent bij 
GE, kondigde al aan dat de twee kerstwerken 
nog in de grondverf stonden en dat was ook zo. 
Zelfs de ‘extra’ slagwerkster (Caroline) moest 
van hem uit de maat slaan op de buisklokken en 
dat roept bij het onwetende publiek altijd heel 
wat vragen op. Gelukkig heeft GE nog genoeg 
weken om er een ongetwijfeld heel mooi en 
sfeervol kerstconcert van te maken op �0 de-
cember in de Westerkerk. Bent u daar ook bij?

Paul Stubbé

Op deze zondag was er een concert van JE, 
van GE en van het fanfareorkest Constantia 
uit Menaldum (bij Leeuwarden linksaf slaan); 
een leuk tripleconcert dus. Voor GE de gele-
genheid om twee werken voor het kerstconcert 
uit te proberen, voor Constantia en voor JE het 
laatste concert voor hun concours op 15 no-
vember in Zaandam.
JE startte het concert voor een lekker volle 
zaal. Onder leiding van Ronald werd er ge-
start met een opwarmstuk (Moment Musical 
van Hayato Hirose) en daarna het verplichte 
en het vrije werk voor het concours (The Saga 
of Haakon the Good en The Golden City). Al-
hoewel  JE een goed concert neerzette, was ik 
deze keer niet net zo enthousiast als anders. Dat 
komt waarschijnlijk omdat de werken niet zo 
gemakkelijk in het gehoor liggen en ook zeer 
moeilijk te spelen zijn. Als JE over twee weken 
op concours moet gaan, ben ik heel benieuwd 
of dat wel goed afloopt (als u dit leest is het 
concours al gespeeld en weet u hoe de uitslag 
van de jury was).  JE is op dit moment ook een 
super jong orkest, waar niet teveel van gevergd 
kan worden. In het verleden  hebben we ech-
ter wel gekkere kunststukjes uitgehaald, dus je 
weet het nooit hoe de jeugd op het laatste mo-
ment toch nog kan vlammen.
Daarna speelde het fanfare orkest met ‘onze’ 
Piet als dirigent. Ook zij gaan dus 15 november 
op concours en Piet gebruikte deze gelegenheid 
als welkome ‘generale repetitie’. Het orkest 
speelde: Fanfare for a Celebration;  Elegy I 
en Innocent Condemned. Het klonk mij tech-
nisch allemaal heel goed in de oren en het zou 
best wel eens een heel leuk concours kunnen 
worden voor Constantia. 
GE nam nog wel even de gelegenheid om met 

Kerstwerken in de grondverf
Tripleconcert: 1 november 2009, Nova College

Klik hier voor meer foto’s
 Klik op de tekst hierboven om je aan te melden!

http://www.jongexcelsior.nl/play-in/index.htm
http://www.jongexcelsior.nl/fotos/2009-tripleconcert/index.html
http://www.jongexcelsior.nl/play-in/index.htm
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Het is zondag 1 november en ik loop rond een 
uur of � in het NOVA-college. Het is pauze  
van het Tripleconcert; Jong en Oud (eh..Groot) 
Excelsior en Fanfare Constantia  geven een ge-
zamenlijk concert. In de hal kom ik Paul Boon 
tegen die mij zeer hartelijk groet. “Ah fijn, wat 
lief, zoveel persoonlijke aandacht van één van 
de weinige JE-vrienden die nog meespelen in 
Groot Excelsior”, dacht ik nog. Maar helaas, 
hij probeert mij te strikken om een stukje te 
schrijven in de Blaasbas. Ik laat me overhalen. 
En dus zit ik nu, 11 november, achter mijn lap-
top. Op het nieuws zie ik dat Engeland in shock 
is vanwege de dood van DE albino-eekhoorn.  
Dat is toch dieptriest en dat terwijl ze de dood 
van Prinses Diana maar amper verwerkt heb-
ben. Dit keer schijnt het niet de schuld van de 
paparazzi te zijn, maar wellicht is er wel weer 
sprake van een dronken chauffeur? Maar goed, 
ik probeer me te concentreren op mijn recen-
sie.
Zoals gezegd heette het concert Tripleconcert. 
Maar misschien was het Try-out-concert een 
betere naam geweest.  Jong Excelsior en Con-
stantia speelden de stukken die ze op 15 no-
vember op concours gaan spelen en Groot Ex-
celsior speelde stukken die op het kerstconcert 
gespeeld gaan worden.
Jong Excelsior beet het spits af met Moment 
Musical van Hayato Hirose. Daarna speelden 
ze The Golden City, het verplichte werk voor 
het concours. En ze sloten af met The Saga of 
Haakon the Good, het keuzewerk voor het con-
cours. Ik vond het erg mooie, sfeervolle stukken. 
Vooral de solo van klarinet met dwarsfluit was 
erg mooi. De werken zijn al uit het grondverf-
stadium en rijp voor de laatste laklaag. 
Na een pauze werd afscheid genomen van 

De laklagen komen nog
Tripleconcert: 1 november 2009, Nova College

Piet, met een fotoafdruk met handtekeningen 
en wijn. Piet heeft van 1 januari �006 tot de 
zomervakantie van dit jaar Groot Excelsior ge-
dirigeerd. Ook is hij dirigent van het gastorkest 
van dit concert: Fanfare Constantia uit Menal-
dum.
Het tweede deel van het concert werd verzorgd 
door Constantia. Ook zij speelden hun con-
coursprogramma en startten met Fanfare for 
a Celebration. Dan Elegy I, een werk dat over 
de verschillende emoties bij jaloezie gaat. Ja- 
loers werd ik wel, namelijk op de mooie klank 
van dit orkest. En tot slot Innocent Condemned 
van Rob Goorhuis. Persoonlijk ben ik niet zo’n 
fan van Rob Goorhuis en Jacob de Haan. Ze 
verwerken wel leuke akkoorden in hun mu-
ziek, maar het verveelt al gauw. Maar met zo’n 
mooie klank moeten ze wel goed scoren op het 
concours.
Het derde en tevens laatste deel van het con-
cert werd verzorgd door Groot Excelsior. Eerst 
La Forza del Destino van Verdi. Een prachtig 
stuk met veel techniek in het hoge hout. Best 

een aardige uitvoering voor een stuk dat we 
niet zoveel gerepeteerd hebben. Dan het werk 
Selections from Boris Godunov, een kerstwerk 
dat nog in het grondverfstadium stond. Het be-
gint met een belachelijk hoge solo voor fagot. 
Roos speelde deze solo met veel lef. Helaas 
lukten de laatste nootjes niet en dat lokte een 
hardgrondig  ‘verdomme’ uit. Haar moeder 
kon zich uitleven op de buisklokken. Eindelijk 
mocht ze uit de maat spelen en doen wat ze zelf 
wil, als ze maar op tijd stopte. 
Het concert werd beëindigd met de Slavische 
Mars van Tjaikovski. Dit was gearrangeerd 
door iemand die niet weet dat basklarinet tot 

Kop
Tripleconcert: 1 november 2009, Nova College

het lage hout behoort. Volgens mij dacht hij dat 
een basklarinet gewoon een houten euphonium 
is. Ik heb tevergeefs gezocht of er ergens nog 
‘8va bassa’ stond, maar helaas. Dus perste ik die 
zachte hoge G in het begin er maar gewoon uit. 
En het stukje samen met de baritonsax speelde 
ik alsof het een eitje was. Al met al hebben we 
het aardig gespeeld, maar het behoeft nog heel 
wat laklagen om dit goed uit te voeren in de 
Westerkerk.  

Marieke Vaessen
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advertentie

Klik hier voor meer foto’s

http://www.jongexcelsior.nl/fotos/2009-tripleconcert/index.html
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Het afgelopen halve jaar heeft bij JE alles in 
het teken gestaan van de deelname aan het 
concours. Vlak na de vakantie moest JE di-
rect aan de bak en werd iedereen verwacht 
voor een studieweekeinde in Elst. Tijdens 
het weekeinde was er natuurlijk een hoop 
pret met het ‘slagroom-soesje-schieten-en-
oraal-vangen-spel’ en de gezellige quiz ‘s 
avonds. Daarnaast is er ook heel veel werk 
verricht, vooral ook doordat het orkest bijna 
compleet was; er was slechts één afwezige! 
Helaas, helaas, nog tijdens het studieweek-
einde moest Stefan Houtsma afhaken voor 
het concours. Hij viel op zijn hand/pols 
waardoor deze lelijk brak (hopelijk is hij er 
snel weer bij). Tijdens het weekeinde is er 
hard gerepeteerd waarbij een koperrepetitor 
en Ronald (houtgroep) het orkest flink onder 
handen namen. Hierdoor klonk de muziek op 

zondagmiddag al veel beter dan toen ieder-
een zaterdagochtend vroeg zijn eerste noten 
blies. In het aanlooptraject naar het concours 
heeft het orkest ook nog een try-out concert 
gegeven (Nova College) om zo te wennen aan 
het spelen in een andere zaal en natuurlijk om 
een besef te krijgen van de totale lengte van 
het programma.
Maar daar bleef het niet bij. Naast de normale 
zaterdagavond repetities van 19:45-��:�0 uur 
zijn er op verscheidene zaterdagavonden voor 
de repetitie extra groepsrepetities gehouden 
onder leiding van Ronald, invallers of mu-
zikanten uit het orkest. Al met al hebben de 
JE’ers zich de laatste maanden met zijn allen 
enorm ingezet, iets waar zij allemaal erg trots 
op mogen zijn. Het resultaat mocht er dan 
ook wel wezen!
Ook ditmaal nam JE deel aan het concours 

“Een ode aan de jeugd” 
Concours: 15 november 2009, Zaantheater Zaandam

in Zaandam. Het Zaantheater, de naam zegt 
het al, is een echte theaterzaal waar het erg 
moeilijk is om te spelen (in zo een akoestiek 
moet er erg hard gewerkt worden om muziek 
te maken). Het orkest had zich opgegeven 
voor het zondagprogramma zodat de zater-
dagavond als generale repetitie kon dienen. 
De laatste twee weken was het muzikaal 
erg vooruit gegaan en ook de laatste avond 
klonk het allemaal erg goed. In de repeti-
tieruimte waren ook nog eens extra schotten 
aan de wanden en het plafond aangebracht. 
De schotten zijn permanent en moeten voor 
extra demping zorgen en het repeteren fijner 
maken. Ondanks de gebruikelijke zieken had 
iedereen er zin in want tijdens de repetitie was 
het vrij rustig. Dit zou ook kunnen komen 
doordat de nieuwe schotten zorgen voor 
minder echo in de zaal, en het snel een stuk 
stiller lijkt. Ronald had er ook zin in waar-
door na de pauze het gehele programma nog  
‘even’ werd doorgespeeld. De weken ervoor 
had Ronald het orkest al van potloden en op-
names voorzien voor de beste voorbereiding, 
maar tijdens de generale repetitie werd ieder-
een getrakteerd op een zakje sterremix-thee. 
Dat ‘schijnt’ te helpen tegen de zenuwen. Ie-
dereen moest maar een thermoskan heet wa-
ter meenemen en een kopje trekken voor het 
concert om de zenuwen te bedaren.
Jong Excelsior was erg laat ingepland - pas 
om 18.50 uur - en speelde als voorlaatste. Het 
orkest verzamelde om 17.�0 uur zodat ieder-
een rustig de tijd had om zich te verkleden en 
nog iets te eten en drinken. Of de sterremix 
geholpen heeft, moeten de muzikanten zelf 
maar zeggen, het was er niet minder druk 
en hectisch om in de kleedkamer. De heren 

zochten door elkaar heen hun rode bretels 
en strik en de dames kwamen allemaal tege- 
lijkertijd hun zwarte hesje halen bij Carolien 
Houtsma (de moeder van Elena). Daarnaast 
was iedereen natuurlijk zijn of haar instru-
menten en muziek in orde aan het maken, een 
drukke bedoening.
Iedereen was op tijd aanwezig en had er zin 
in want het gehele orkest zat nog voor 18.15 
uur klaar in de inspeelruimte. Helaas mocht 
Jong Excelsior niet inspelen op het podium. 
Wij hadden gehoopt dat, doordat JE na de 
pauze speelde, dit wel zou lukken maar vol-
gens de officiële regels van de KNFM zou dit 
oneerlijk zijn tegenover de concurrentie. 
Tijdens het inspelen was er nog een klein in-
strumenteel probleem, maar met wat handig-
heid en telefonische bijstand kon dit gelukkig 
verholpen worden. Op het laatste moment 
bleek dat er een klep niet sloot bij de saxo-
foon van Iris maar met wat hulp van Michel 
(handige hulp), Sheila (mobiel), plakband en 
een speldje werd dit verholpen.
Om 18:45 uur zat het orkest al klaar op het 
podium. Voor een gezellig sfeertje werd 
er van geel licht gebruik gemaakt, jammer 
dat de lampen dan ook zo ontzettend warm 
zijn. Voor de verandering was de zaalver-
lichting wel aan en kon je als muzikant het 
publiek zien zitten. Inmiddels waren er niet 
zoveel mensen meer in de zaal maar dit 
was wel een prettiger gezicht dan zo een 
groot zwart gat. Na een inleiding van de 
spreekstalmeester was het inspeelwerk, Mo-
ment Musical, erg snel voorbij. Het mooie 
werkje bestaat vooral uit veel muzikale  
lijnen, gespeeld in de verschillende groepen 
van het orkest. Een lekkere opwarmertje. En  

 
 

Klik hier voor meer foto’s en filmpjes

http://www.jongexcelsior.nl/fotos/200-concours-je/index.html
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Ondanks dat het ontzettend goed in het oor 
ligt, gemakkelijk fijn klinkt, zijn de noten 
verschrikkelijk moeilijk. Niemand heeft er-
gens hetzelfde, heel veel rare ritmes en heel 
moeilijke grote toonafstanden. Het orkest was 
er al een tijd mee bezig en de beste uitvoering 
hadden zij voor het laatst bewaard. Het begin 
was een beetje onzeker maar naarmate het 
stuk vorderde werd het steeds strakker. Ieder-
een raakte zijn noten, en natuurlijk was er her 
en der een vals nootje te horen maar op het 
podium was daar weinig van te merken. De 
solo’s werden alweer erg mooi gespeeld en 
dankzij het technische werk van de tuba, de 
euphoniums en het strakke slagwerk eindigde 
de doldwaze rit sneller en imposanter dan ie-
dereen had verwacht.
Na het applaus was het orkest zich er nog niet 
zo van bewust dat het ‘alweer’ voorbij was. 
Vanuit de coulisse stond Ronald te zwaaien 
dat het orkest moest opstaan om het podium te 
verlaten. Iedereen kwam met een ontzettend 
goed gevoel van het podium en het was al-
weer rumoerig en onrustig in de kleedkamer. 
De sterrenmix was in ieder geval uitgewerkt. 
Gelukkig konden de meesten muzikanten  
blijven om de jury uitslag te horen. Een  
gemiddelde van 8� waarbij Hans bij de uit-
reiking natuurlijk enthousiast applaus kreeg 
en werd toegejoeld door de JE’ers en ouders 
in het publiek. Wie had dat verwacht, alleen 
maar achten! Bijna ongelooflijk maar het 
stond er echt. Vol vreugde kwam het orkest 
dan ook weer de zaal uit om elkaar te felici-
teren en het JE-lied klonk ver weg ook nog 
ergens (ik stel voor dat meer muzikanten dit 
maar eens leren, voordat het uitsterft).
Een fantastisch resultaat, een beloning voor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zweten deden we al door het licht dus ieder-
een was er klaar voor. Het podium speelde 
niet eens zo slecht, hoewel het bleek dat ver 
uit elkaar liggende groepen het soms moeilijk 
vonden om elkaar te horen.
Het eerste verplichte werk was The Golden 
City. Een bombastisch werk voor het koper, 
maar ook mooie solo’s en koralen voor alle 
andere groepen. Op het podium klonk het 
erg goed, veel verschillen in zacht en sterk 
en ook tussen de groepen klonk het goed. 
De buisklokken klonken fantastisch. Na- 
tuurlijk speelde Arjeh erg goed maar deze 
buisklokken stemden ook een stuk beter dan 
die waar wij mee gerepeteerd hadden waar-
door het nu echt groots klonk. Na The Gold-
en City kon het orkest even uitpuffen omdat 
de jury ook de tijd moet hebben om alles te 
noteren. The Saga of Haakan the Good, het 
tweede verplichte werk, is een zwaar werk. 

“Een ode aan de jeugd en het harmonieor-
kest!”.
Die Belgen weten zich altijd zo lekker uit te 
drukken hè!

Wolf Ribbens

het orkest en de muzikanten die stuk voor stuk 
ontzettend hard hebben gewerkt om dit te be-
reiken. Er kunnen eigenlijk nog maar weinig 
woorden aan toegevoegd worden, hoogstens 
misschien de laatste zin van het Belgische 
jury lid K. de Wolf (zo heet hij echt :)

Juryrapporten Jong Excelsior concours Zaandam 15-11-‘09

Juryleden Onderdeel 1 Onderdeel 2 Totaal

Gert Buitenhuis 82 82,5

Rob Goorhuis 81 82

K. de Wolf 81,5 82,5

Totaal aantal punten 244,5 247

: 3 81,5 82,33 81,92

Gert Buitenhuis Rob Goorhuis K. de Wolf

Rubrieken Ond. 1 Ond. 2 Ond. 1 Ond. 2 Ond.1 Ond. 2

Intonatie 8 8 7,5 8 8 8,5

Klankvorming 8 8 8 8 8 8

Klankbalans 8,5 8,5 8 8 8 8,5

Techniek 8,5 9 8,5 8,5 8 8

Articulatie 8 8 8,5 8,5 8 8,5

Ritmiek 8,5 8,5 8 8,5 8 8,5

Samenspel 8,5 8,5 8 8,5 8 8

Dynamiek 8 8 8 8 8,5 8,5

Nuancering 8 8 8,5 8 8,5 8

Muzikale uitvoering 8 --------- 8 --------- 8,5 ---------

Muzikale uitvoering 

en programmakeuze

--------- 8 --------- 8 --------- 8

Totaal 82 82,5 81 82 81,5 82,5

 Gert Buitenhuis

The Golden City

De dynamiek kruipt ongewild omhoog. De sfeer is mooi. 

22:Beweging iets voelbaarder maken. Stemming 42 minder goed. Allegro con 

moto goed transparant. 72: Trompetten minder fel. Marcato is benadrukken, niet 

agressief spelen. 114: Goede intensiteit. In de dunne instrumentaties is muzikaal 

te weinig sturing, waardoor de concentratie verslapt. Sterkere passages roepen 

de muzikale spanning blijkbaar al met het notenbeeld op. Een toegevoegde 

Het juryrapport. Onderdeel 1: The Golden City. Onderdeel 2: The Saga of Haakon the Good.
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Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas? 
Die is op vrijdag 26 februari

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

DECEMBER  
  3 Wendie Zwarst GE  
  6 Eva van Ammers KE/JE  
19 Lambert Buijs GE  
20 Hans Ruesink B  
23 Dennis Wagner GE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
JANUARI  
  1 Anne Klaase Bos GE  
  4 Jopie Buijs GE/B  
  7 Carolien Vlaar JE  
 Dirk Westenberg JE  
25 Marie-Louise Mos GE  
27 Jesper Kuipers  KE/JE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

  
   

    

  
   

    

FEBRUARI  
  1 Paul Schildmeijer JE  
  3 Arjeh Vos KE/JE  
  5 Caroline Stubbé GE/B  
 Eline Tolsma GE  
  6 Maarten Stolz JE  
  8 Marieke Ruesink JE  
11 Anouk Knoflook JE  
13 Erik Sikking GE  
16 Janneke Klein GE  
21 Rinske de Graaf GE/B  
 Amarens Wong-Veenstra GE  
24 Buddy Vos KE/JE  
25  Liza Botros JE  
27 Rosa van Huisstede JE  
 Valerie Corlu KE/JE  
    
MAART  
  3 Leandra van Bronckhorst JE  
13 Kim Grisel JE  
14 Marieke Vaessen GE  
 Quincy Wekker KE  
27 Adriaan Okker JE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
     

Verjaardagen

Zaterdag 19 december
KE: praktijkexamen

Zondag 20 december, 15:00
GE: kerstconcert met koor Slavuj
in de Westerkerk

Dinsdag 5 januari 2010
GE: eerste repetitie �010

Zaterdag 9 januari 2010
JE/KE: eerste repetitie en lessen

Zaterdag 16 januari, 17:00
JE/GE: Play-in en nieuwjaarsinstuif
KE: samenspel (19:00)
in ‘t Koggeschip
(toegang voor publiek �0:�0)

Zondag 21 maart, 14:30
Allen: Donateursconcert
in: Protestantse Kerk Badhoevedorp

Zondag 11 april (ovb)
JE: orkestdag met Muziekschool A’dam
in ‘t Koggeschip

Dinsdag 4 mei
JE/GE: Dodenherdenking

10-18 juli
JE: concertreis naar Denemarken

Wijzigingen voorbehouden.
Bezoek de website voor actuele 

informatie:
www.jongexcelsior.nl

NIEUWSBRIEF ONTVANGEN? 
Op de hoogte blijven van het laatste nieuws  
en de concertdata van uw favoriete orkesten?  
Meld u dan nu aan voor de elektronische  
nieuwsbrief van Klein, Jong en Groot Excelsior. 

Stuur een mail naar 
nieuwsbrief@jongexcelsior.nl

NIEUWSBRIEF@JONGEXCELSIOR.NL

Agenda

mailto:blaasbas@jongexcelsior.nl
http://www.jongexcelsior.nl
mailto:nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
mailto:nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
mailto:nieuwsbrief@jongexcelsior.nl


�6

Drukwerk

Afzender
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam


