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Noot van de redactie

Beste lezers,

Inmiddels is het WK voetbal in Zuid Afrika 
in alle hevigheid losgebarsten. Behoort u wel-
licht tot de 5% niet geïnteresseerde landgeno-
ten, het Nederlands elftal speelt in de eerste 
groepsfase tegen Denemarken, Kameroen en 
Japan. 
De openbare training van het Nederlands elf-
tal op 9 juni jl. trok vele fans in oranje kle-
ding naar het sportcomplex van Wits Univer-
sity. Veel van deze fans hadden een vuvuzela 
meegenomen. Deze Afrikaanse toeter, u ziet 
hem (haar?) op de foto links, zorgt voor een 
oorverdovend lawaai van rond de 1�0 de-
cibel. Als u ook maar vijf minuten van een 
WK-wedstrijd heeft gezien heeft u ongetwij-
feld een flinke bromtoon uit uw toestel horen 
komen. Wees gerust, het ligt niet aan uw tv. 
Nee, het is een muziekinstrument!
Ondanks de geluidsoverlast is de toeter door 
de FIFA (wereldvoetbalbond) niet verboden 
tijdens dit WK. Wel heeft de NOS inmiddels 
laten weten de volumeknop van het stadion-
geluid een draai naar links te geven. Een be-
grijpelijk besluit, maar toch: jammer dat een 
muziekinstrument zo’n slecht imago heeft.
Misschien kunnen we Ronald vragen een 
arrangement te schrijven voor vuvuzela 
met harmonieorkest. Onze titelsuggestie:  
Vuvuzelawaai. Leuk voor een buitencon-
cert? Vrijwilligers kunnen zich melden bij 
het bestuur. Op vuvuzela-shop.nl kunt u de 
prachtige toeters alvast bestellen, helaas niet 
in JE-groen...

Florian Hoven
Paul Boon

Van het bestuur

Het is bijna zover. Dan gaat Jong Excelsior 
op concertreis naar Denemarken. De voorbe-
reiding is zo goed als afgerond. De concerten 
zijn geregeld, nu maar hopen dat het weer 
van 10 – 18 juli ook meespeelt. 
Het zijn spannende tijden in Nederland. 
Dan doel ik niet alleen op de uitslag van de 
verkiezingen, maar ook het WK voetbal in 
Zuid-Afrika. Het belooft een prachtig WK te 
worden met mooie wedstrijden. Volgens alle 
experts, en dat zijn er in Nederland ongeveer 
16 miljoen, heeft Nederland goede kansen 
om de finale te halen. De finale die overigens 
gespeeld wordt als Jong Excelsior in Dene-
marken is. 
Een van de mooiste theaters in Europa is Het 
Concertgebouw. Daar wil elke muzikant toch 
minstens één keer in z’n leven spelen. Op 1� 
juni was het voor Jong Excelsior zo ver. Wij 
mochten de opening verzorgen van het Con-
certgebouw open. Onder de aanwezigen was 
onder andere Prinses Máxima en dat maakte 
het concert natuurlijk nog iets meer bijzonder 
dan het anders ook al zou zijn geweest. 
Jopie Buijs heeft aangegeven dat zij met 
ingang van komend seizoen stopt met haar 
bestuurswerkzaamheden. Gelukkig blijft ze 
wel spelen in Groot Excelsior, want muziek 
maken kan ze niet missen. Jopie is ruim tien 
jaar secretaris geweest van Jong Excelsior en 
heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan 
de groei en bloei van onze vereniging. Ik wil 
haar hierbij alvast bedanken voor al de tijd 
en energie die zij gestoken heeft in Jong Ex-
celsior.  

Hans Ruesink
voorzitter
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geheel bij. Graag aandacht voor diegenen die 
nog niet in de gelegenheid zijn geweest de 
betalingen te regelen of de aanpassing door 
te voeren.
Voor de ouders die gebruik hebben gemaakt 
van het spaarsysteem voor de concertreis, 
kunt u zorgen dat de volledige €300 is be-
taald voor het eind van de maand Juni?
We hebben de voorlopige uitspraak ontvan-
gen voor de subsidieaanvraag voor de con-
certreis naar Denemarken. Tot mijn grote 
spijt was deze negatief en is de subsidie afge-
wezen. Dat is ernstig en maakt het zwaar om 
de financiering rond te krijgen. Wij zijn druk 
met het zoeken naar alternatieven. Op de ou-
deravond voor de reis heb ik diverse sugges-
ties gehad die ik nu aan het verkennen ben.
Bedankt voor al jullie steun!

Arthur Masseur
penningmeester

Van de penningmeester

Het loopt alweer tegen het einde van mijn 
eerste seizoen. We hebben veel activiteiten 
gehad en dat biedt een extra uitdaging op het 
financiële vlak. 
In de vorige update hebben we onze donateurs 
opgeroepen de betaling tijdig over te maken 
omdat we dit jaar een zwaar financieel  jaar 
hebben met de concertreis naar Denemarken 
nog in het verschiet. Jullie worden heel erg 
bedankt voor jullie steun. Het is ongelofelijk 
dat, in voor iedereen toch zware financiële 
tijden, jullie ons zo blijven steunen.  Dona-
teurs die hun bijdrage hebben verdubbeld, het 
is geweldig. Op het Donateursconcert hebben 
we zeven nieuwe donateurs mogen verwel-
komen en hebben we een ANONIEME gift 
ontvangen van € 50, waarvoor dank!
Het is veel administratie voor ons allemaal. 
Contributie van €12 naar €13,50; het GE-
weekeinde; de concertreis. Allemaal betalin-
gen aan de vereniging. Nog niet iedereen is 

Wel en Wee van GE

We hebben met GE een zeer geslaagd week-
einde achter de rug. Van �8 t/m �0 mei zijn 
we met z’n allen naar Zeeland geweest. Naast 
twee goede concerten te hebben gegeven (u 
kunt hier verderop in deze Bas meer over 
lezen) hebben we het vooral ook erg gezel-
lig gehad. Het blijft bijzonder om met zo’n 
groep muzikanten weg te gaan.
Voor dit weekeinde hebben we binnen de 
vereniging wat ondersteuning gevonden: 
Trijntje Westenberg (trombone), Florian Ho-
ven (klarinet), Thomas Okker (basklarinet) 
en Ferdi van Eeten (bas). Allemaal bedankt 
voor jullie hulp! 
Het weekeinde in Zeeland is Thomas Okker 
zo goed bevallen dat hij heeft besloten om 
bij GE te blijven. Hier zijn we erg blij mee 
aangezien we altijd de mooie klanken van de 
basklarinet kunnen gebruiken. We hebben er 
ook een hoornist bij. Jarmo van Veldhuizen 
is bij de hoorns aangeschoven. Caroline heeft 
ook weer een plekje gevonden in het orkest. 
Na jaren bij de fluiten gezeten te hebben is 
zij overgestapt op hoorn. Dus zitten er nu 
vijf hoorns! Iets wat volgens Karel Boon nog 
nooit is voorgekomen! Nathan Frohn is ook 
vast lid van GE geworden. Hij speelt al een 
paar maanden mee op de (alt-)hobo. En om 
de leeftijd van GE nog meer naar beneden te 
laten zakken gaan we Freek Ruesink ook na 
de zomervakantie bij het slagwerk zien!
Op 27 juni, 14:45 uur, sluiten we dit seizoen 
af met een buitenconcert op het Sloterplasfes-
tival. De exacte locatie komt zsm op de site.
Het nieuwe seizoen begint weer op �1 augus-
tus. We gaan dan repeteren voor een uitwis-
selingsconcert met een orkest uit Wateringen, 
op 14 november. 

Mariska Hoonhout begint het nieuwe seizoen 
als een getrouwde vrouw, zij is 17 juni in het 
huwelijksbootje gestapt. Mariska en Niek 
van harte gefeliciteerd!
Anne Klaasse-Bos speelt wegens ziekte even 
niet mee maar leeft wel met ons mee. Wij 
werden tijdens het weekeinde in Zeeland ver-
rast door een kaart van haar. Hierin was te 
lezen dat ze gelukkig aan de beterende hand 
is en dat zij er keihard voor knokt om in het 
nieuwe seizoen weer met ons mee te doen. 
Anne, we missen je dus kom maar snel weer 
terug!
We kunnen terug kijken op een bewogen 
maar mooi seizoen. Wij wensen iedereen een 
heerlijke zomervakantie. Tot in het nieuwe 
seizoen!

Caroline Stubbé
Olga Tijken
Rinske de Graaf
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Wel en Wee van KE

Na lang aarzelen heeft Sjams Barra besloten 
om te stoppen met zijn klarinetlessen. Het 
lukte hem niet om iedere dag te studeren en 
wil hij liever alleen basketballen. Wie weet 
zien we hem toch nog eens terug. Jelle, ont-
zettend bedankt voor alle tijd die je er in hebt 
gestoken!
Goed nieuws is dat op dinsdag 15 juni, Quin-
cy Wekker, Marte Albers en Haico Wong hun 
theorie-examen A gaan doen. Bij het schrij-
ven van dit stukje weet ik nog niet of dit goed 
zal gaan maar daar ga ik wel vanuit! 
Ook heel fijn om te vertellen is dat Michael 
Behrens de afgelopen twee jaar heel goed 
werk heeft gedaan in Almere. Hij heeft daar 
iedere vrijdagavond aan Haico (de zoon van 
onze fluitiste van GE, Amarens) alt-saxo-
foonles gegeven. En dat heeft opgeleverd dat 
Ronald enthousiast toegezegd heeft dat Haico 
na de zomervakantie mee mag gaan spelen in 
JE. Haico heeft voorgespeeld voor Ronald en 
dit prima gedaan. We denken dat hij komende 
december zijn praktijkexamen kan doen. Heel 
erg bedankt, Michael! Voor het laatste stukje 
richting A-examen krijgt Haico voortaan 
priveles van Sheila. Succes daarmee! Zeer 
waarschijnlijk gaat Charlotte van Nifterick, 
die ook van Sheila les heeft, na de vakantie 
meespelen in JE. Op 19 juni zal zij laten ho-
ren aan Ronald of dit mogelijk is.
En op �6 juni gaat Roemer Croon (fagot en 
broer van klarinettist Philip in JE) voorspelen 
voor Ronald! Hij heeft in Amsterdam privé-
les maar Roosje Westenberg geeft hem ook 
bij KE les. Ik hoop dat ik u in de volgende 
Blaasbas kan vertellen dat ook deze twee na 
de vakantie mee komen spelen bij JE.
Dit jaar mocht KE voor het eerst sinds jaren 

weer een keer meedoen aan het Donateurs-
concert. En wat hebben ze mooi gespeeld. Zij 
speelden Mystery of the Maya van Edward 
Edmonson. Via de mobiele telefoon van Paul 
(ja, ja, wij bellen gratis samen...) heb ik het 
vanuit mijn bed gehoord. Ik was op afstand 
weer heel trots op hen! Maar we moeten na-
tuurlijk ook alle JE’ers bedanken die voor 
ondersteuning hebben gezorgd.
Dit klinkt allemaal heel fijn maar toch ma-
ken wij ons grote zorgen om KE. Het aantal 
leerlingen is echt veel te laag. Hierdoor is er 
binnenkort geen doorstroom meer naar JE 
en gaat JE dus ook een zware tijd tegemoet. 
Heeft u nog een nichtje/neefje, buurmeisje/-
jongen die muziek wil maken; stuur hem en 
of haar naar ons! Leuker kan je het nergens 
krijgen. 
Ik wil iedereen die zich dit hele jaar weer 
voor KE heeft ingezet ontzettend bedanken 
en ik wens jullie een fijne vakantie. Maar laat 
je instrument niet verstoffen!

Caroline Stubbé

Wel en Wee van JE

Nog een paar weken, dan gaat Jong Excelsior 
op concertreis naar Denemarken. De komende 
weken zal er nog heel wat werk verzet moe-
ten worden om de noten op de juiste plek te 
krijgen. In Denemarken worden veel stukken 
gespeeld en nog lang niet alles komt vloeiend 
uit de instrumenten. Maar zoals altijd zal het 
ook nu wel weer goed komen. 
Op zaterdag 5 juni zijn de JE’ers en hun ou-
ders nader geïnformeerd over de concertreis. 
Wolf had een hele mooie powerpoint-presen-
tatie gemaakt. Zo duidelijk zelfs dat er na af-
loop niet of nauwelijks vragen waren. 
Helaas is Simon Buijs op het laatste moment 
afgehaakt voor de concertreis. Hij was niet in 
staat om regelmatig de repetities bij te wonen. 
Na de concertreis gaan diverse mensen het 
orkest verlaten. Dat is een normale beweging 
die al vele jaren zichtbaar is. Hoeveel het er 
precies zijn is nu nog niet bekend. Gelukkig 
komen er na de zomervakantie ook weer een 
aantal nieuwe gezichten bij (zie Wel en Wee 
van KE, red.). 
Daarnaast hebben we sinds kort versterking 
op de dwarsfluit. Suzanne Bosman was na de 
muziekschooldag zo enthousiast dat ze bij JE 
is blijven hangen. En ook Daniëlle de Tree 
heeft na een paar keer proeven aan de JE-sfeer 
haar ei gevonden. Allebei vielen ze ook met-
een met de neus in de boter. Na twee maanden 
repeteren, speelden ze al mee in het concert-
gebouw. Meiden, allebei veel succes bij JE. 
Dirk Westenberg heeft zijn JE-carrière in stijl 
afgesloten. Het concert in het Concertgebouw 
was zijn laatste optreden achter het slagwerk 
van JE. Na de zomervakantie zien (en horen)
we Dirk gelukkig nog wel bij Groot Excelsior. 
Dirk, bedankt voor je inzet al die jaren!

Carolien Vlaar is getroffen door een fikse 
keelontsteking. We hopen dat ze snel hersteld 
is en dat ze spoedig weer bij de fluitsectie te-
rug kan zijn!
In het seizoen �010-�011 heeft Jong Excelsior 
twee grote projecten op de agenda staan. Na-
tuurlijk het kerstconcert. Maar zojuist is be-
kend geworden dat Jong Excelsior weer een 
eindmusical gaat begeleiden. Dit keer is dat 
met een school uit Amsterdam-Noord. En ook 
de lokatie is niet de minste: dat wordt het Mu-
ziekgebouw aan ‘t IJ. Reserveer nu vast vrij-
dag 11 juli �011 in je agenda. 

Hans Ruesink
Wolf Ribbens
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Ademsteun van Frans, Emirhan en Wlady 
Orkestdag: 21 maart 2010, ‘t Koggeschip

Met alle saxen, hobo’s en fagot kregen 
wij een masterclass van Wlady Podsa-
da. 
We begonnen met het stemmen van de 
instrumenten, alleen kregen we dit keer 
geen hulp van Ronald. We moesten op 
eigen gehoor proberen zuiver te worden, 
wat niet mee viel. 
Verder hebben we nog wat dingen ge-
daan zoals vibrato spelen, improviseren 
en dat soort dingen. Wlady deed zelf ook 
lekker mee op zijn altsax en dan zie je 
wel meteen dat hij echt weet waar hij 
mee bezig is. 
Voor mij heeft Wlady vooral duidelijk 
gemaakt dat er nog best wel wat te leren 
valt. De basis zit er bij mij wel goed in, 
alleen je kan nog zoveel meer met je in-
strument. Maar dan moet je er wel tijd en 
moeite in steken. 
Terugkijkend was het een geslaagde en 
inspirerende middag in ‘t Koggeschip.

Hannes Adamse

Zondag �8 maart �010 hebben wij een ont-
zettend leuke dag gehad in ‘t Koggeschip. 
Dit was een gezellige muzikale dag met een 
play-in, workshops, lekkere lunch en tot slot 
de uitvoering. Ik ga u een klein stukje ver-
tellen over de workshop voor de koperbla-
zers. MSA-docent Frans van der Kroft heeft 
de workshop voor de koperblazers gegeven; 
zelf speelt hij trompet.
Tijdens deze workshop heeft Frans veel 
aandacht besteed aan ademsteun. Ik vond 
dit heel leerzaam. Hij heeft ons alles verteld 
over waarom ademsteun zo belangrijk is en 
heel veel uitgelegd over de manier waarop 
je met ademsteun om moet gaan.
We hebben allerlei oefeningen gedaan, zo-
als: lange noten, toonladders op verschil-
lende manieren spelen, dynamiek, aanzet, 
etc. Dit deden we allemaal om te leren hoe 
je je ademsteun kunt trainen. 
Ik vond het een leuke, gezellige en leerzame 
middag en ik hoop zeker dat we dit nog een 
keer op deze manier mogen ervaren.

Trijntje Westenberg

Na de gezamenlijke repetitie gingen wij 
fluiten, klarinetten en basklarinetten samen 
met klarinetleraar Emirhan Tuğa, leraar op 
de Muziekschool, naar een lokaal. 
We begonnen onze workshop met een voor-
stelronde. We werden gevraagd onze naam 
aan de groep te vertellen, waarom we voor 
ons instrument gekozen hebben en wat voor 
muziek we graag luisteren in het dagelijks 
leven. Eerst kregen we het idee in een praat-
groep terecht te zijn gekomen. Later bleek 
het toch wel erg leuk om van iedereen iets 

meer te weten te komen. 
Daarna kregen we een aantal ademhalings-
oefeningen van Emirhan te horen, waar we 
veel aan hadden. Vervolgens kregen we een 
legato-oefening, waarbij we de opdracht 
kregen om zelf de ademhalingstekens in te 
schrijven. 
Het was leuk om een keer zo’n workshop 
mee te maken en de dag is goed bevallen! 
Florian, mijn complimenten!

Eefke de Vos
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Muziekschool Amsterdam is dé professionele  
aanbieder van muziekeducatie.

Onze docenten laten vanuit hun deskundigheid en  
passie cursisten ervaren hoe leuk het is om samen 

muziek te maken.

Wij helpen je graag om je talent verder te ontwikkelen.
Kom naar de gratis workshops op onze doe dagen van 

6 tot 10 september
Of volg een proefcursus: 5 lessen voor €55,-

Beschikbaar op de meeste instrumentengroepen

Informeer naar de voorwaarden en mogelijkheden
Muziekschool Amsterdam afdeling west

Osdorpplein 14 1068 EL Amsterdam
020 4100330

www.muziekschoolamsterdam.nl

Jeugdorkest Jong Excelsior

Buitenconcert
Zondag 27 juni 2010, 11:00 - 11:45 uur
Amsterdams Historisch Museum (binnenplaats)

Gratis toegang!

www.jongexcelsior.nl

advertentie
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“Rinske, wil jij een stukje schrijven over het 
Donateursconcert?”
“Ja, hoor. Dat wil Peter wel.”

En zo zit ik op de dinsdagavond na het con-
cert, terwijl GE alweer repeteert voor het 
volgende concert, nog eens terug te denken 
aan een mooi voorjaarsconcert. Op de eerste 
dag van de lente was er stevige concurren-
tie van het lentezonnetje. Desondanks was 
de zaal goed gevuld. Op de vraag van pre-
sentator Paul Stubbé hoeveel donateurs er in 
de zaal zaten, stak ongeveer een derde van 
het publiek de hand omhoog. Nog voldoende 
kandidaten voor het donateurschap dus, con-
cludeerde Paul en opende de wervingsactie. 
Tijd voor muziek. Het lied Pastime with 
Good Company, geschreven door koning 
Hendrik VIII, was de opwarmer van het pro-
gramma. De dirigent Ronald Slager hield het 
bij de muzikale directie en liet zich niet ver-
leiden tot de bijbehorende zang. Het was een 
bijzonder optreden voor Ronald, die al sinds 
�00� Jong Excelsior leidt. Als de ‘verse’ 
dirigent van Groot Excelsior was het echter 
een primeur. En hij heeft daarvoor eens flink 
uitgepakt met een aantal fraaie Engelse klas-
siekers.
De klanken van het eerste stuk, destijds een 
nummer 1-hit met stip, riepen direct de sfeer 
op van weleer, de tijd van mannen in prui-
ken en maillots. Muzikaal bleek het nummer 
meer te vragen dan zo op het eerste gehoor 
leek, zo bleek uit mijn diepte-interview met 
enkele orkestleden na afloop van het concert. 
Maar daarover later meer. De fraaie bijdrage 
van Lambert Buijs op de gong kon in ieder 
geval niemand ontgaan. Een uitstekend stuk 

om in de juiste stemming te komen.
Onmisbaar tussen de Engelse klassiekers 
is natuurlijk William Shakespeare. En wie 
Shakespeare zegt, zegt Romeo en Julia. Het 
verhaal over de verboden liefde tussen Ro-
meo Montague en Julia Capulet heeft vele 
componisten geïnspireerd. Ronald koos voor 
GE de bewerking van Sergei Prokofiev, ge-
arrangeerd door Johan de Meij. De proloog 
werd in onberispelijk Engels door de GE-
dirigent geciteerd. Het publiek, met daartus-
sen een groep licht gespannen JE-ers in even 
gespannen rode bretels, hoort het vol waar-
dering aan. Het stuk begint, de melodie voor 
iedereen herkenbaar. Iedereen snapt dat hier 
een ballet op is gemaakt, je zou zelf gelijk 
willen gaan dansen. De lente lijkt buiten nog 
wat meer op te bloeien. Alsof Ronald wist dat 
het mooi weer zou worden. Ik ben nog nooit 
bij het ballet van Romeo en Julia geweest, 

Wéér blij met Rinske
Voorjaarsconcert: 28 maart 2010, Pelgrimskerk

maar besluit tijdens het stuk daar toch eens 
verandering in te brengen.
Het laatste stuk van het programma Othello, 
bewerkt door Alfred Reed staat eveneens bol 
van de dramatiek. Net als bij Romeo en Ju-
lia draait het ook in dit verhaal om de liefde 
en leiden misverstanden tot de dood van de 
hoofdrolspelers. De dramatiek van het ver-
haal klinkt uitstekend door in het stuk. De 
primeur is geslaagd. Een kleine tien toe-
schouwers zijn het hier zo mee eens, dat zij 
ter plekke besluiten tot het donateurschap. 
Ook van de mogelijkheid om tijdens de con-
certreis van Jong Excelsior een gesponsorde 
ansichtkaart toegezonden te krijgen, wordt 
gretig gebruik gemaakt. Het voorjaarsconcert 
is in alle opzichten een succes.
Muzikanten blijven toch muzikanten. Vol-
gens steevast gebruik kennen de concerten 
van Excelsior dan ook de welbekende ‘derde 

helft’. In wisselende samenstelling praten di-
verse leden nog even na over de geleverde 
prestaties. Onder het genot van een drankje 
laait het enthousiasme over het concert nog 
wat verder op. Maar goed ook, want Grand-
café Alverna, waar de ‘evaluatie’ plaatsvindt, 
stelt de feestvreugde aardig op de proef. Pre-
cies dat wat we willen bestellen, is net op. 
De Corona’s, de stamppot, de lasagna bolog-
nese. “De chocoladetaart is er, 95% zeker!”, 
bezweert de ober. Helaas, het bleek toch de 
andere 5%. De stemming lijdt er niet onder. 
Het is weer beregezellig geweest. De toss 
voor de rit naar huis heb ik verloren, dus ik 
ben de BOB. Als de volgende ochtend de 
wekker gaat, ben ik daar toch wel blij mee. 
Weer blij met Rinske ;-)

Peter Entius
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Alle donateurs en andere bezoekers werden 
ook dit jaar weer lekker verwend tijdens het 
Donateursconcert. Deze zondag �1 maart 
werd geopend door onze voorzitter Hans 
Ruesink en werd gepresenteerd door Paul 
Stubbé. Op de een of andere manier is het bij 
(binnen)concerten van Excelsior altijd mooi 
weer en de sfeer zat er dus goed in. Waar-
schijnlijk heeft u zelf ook in de volle zaal van 
de Pelgrimskerk gezeten en naar het twee uur 
durende concert geluisterd.
GE opende het concert met Pastime with 
Good Company waarbij Louis en Dirk alle-
bei voor het orkest stonden, zodat hun beide 
trommels extra kracht aan het stuk toevoeg-
den. Lambert speelde uitbundig op de gong 
en voor de oplettende luisteraar was ook een 
fagotsolo te horen. Het tweede stuk werd in-
geleid door dirigent Ronald Slager. Hij las 
(bijna uit het hoofd) een stuk uit Romeo en 
Julia, waarvan het muziekstuk vervolgens te 
horen was. Een verrassende culturele uitspat-
ting, want dit deed hij ook nog eens volledig 
in het Engels. Voor velen is dit stuk van Ser-
gei Prokofiev herkenbaar, het is namelijk een 

echte Excelsior-klassieker. De pauze werd 
vervolgens ingeluid door een overweldigen-
de uitvoering van Othello, ook gebaseerd op 
een verhaal van Shakespeare. 
Na de pauze speelde KE Mystery of the Maya 
eveneens onder leiding van Ronald. Opval-
lend was dat voor het eerst elke leeftijd ge-
dirigeerd werd door Ronald. Het was erg 
leuk om de jongste generatie van Excelsior 
enthousiast en gespannen hun stuk te horen 
spelen. Begeleid door hun docenten, was het 
voor sommigen zelfs de eerste keer dat ze een 
concert gaven.
Vervolgens speelde JE drie stukken: Kyrill, 
Cry of the Falcon en The Seventies. De eer-
ste twee overtuigend en krachtig, misschien 
zelfs aangrijpend voor sommigen. En de laat-
ste, zoals u van JE gewend bent, geweldig 
swingend en vrolijk. Een mooie afsluiter van 
deze geslaagde middag. Verzadigd van geluk 
kon iedereen vervolgens, buiten van de swin-
gende lentezon genieten.

Rik van Huisstede

En ja hoor: binnen concert, buiten zon
Voorjaarsconcert: 28 maart 2010, Pelgrimskerk

Vrijdagmiddag �8 mei open ik even mijn 
email. Hey een mail met als subject “deadline 
blaasbas 11 juni”. Oeps!! Nog voordat ik de 
mail open, herinner ik me opeens dat ik nog 
een stukje zou schrijven. Maar dat had ik toch 
al gedaan? In gedachte waarschijnlijk wel, 
maar helaas nog niet op papier. Dus moet ik 
heel diep in mijn geheugen gaan graven.
Op zondagmiddag 21 maart, jee dat is al twee 
maanden geleden, was weer het jaarlijkse Do-
nateursconcert. Ook dit jaar werd het concert 
gegeven in de Pelgrimskerk in Badhoeve-
dorp. Zoals gewoonlijk was het prachtig weer 
dus konden we na het inspelen heerlijk in de 
zon onze meegebrachte lunch nuttigen.
Groot Excelsior moest het spits afbijten en 
speelde een leuk programma met oa. Romeo 
and Juliet van Prokovief, waarbij Ronald 
een stukje verhaal vertelde, dat weer werd 
vertaald door Paul Stubbé, die de presentatie 
deze middag verzorgde. 
Ook speelden ze Othello van Alfred Reed en 
Pastime with good company, met een leuk 
slagwerk showtje van Dirk en Louis, die bei-
den voor het orkest waren gaan staan. 
Na GE was het de beurt aan Klein Excelsior 
die een geweldig concert gaf met het stuk 
Mystery of the Maya. 
Het concert werd afgesloten door JE die de 
volgende stukken speelde: Kyrill - The Storm 
of the Century van Schwarz, Cry of the Fal-
con van Houben en afsluitend met het swin-
gende The Seventies.
Al met al was het weer een geslaagd concert 
met een goed gevulde zaal.

Mariska Hoonhout

Waar je mail openen al niet goed voor is
Voorjaarsconcert: 28 maart 2010, Pelgrimskerk
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JE speelt dus de zon schijnt (halverwege)
Koninginnedag: 30 april 2010, Funenpark Amsterdam

de instrumenten speel je meestal vals. We 
waren klaar om te beginnen. Toen we de 
eerste noten speelden, ging het natuurlijk 
harder regenen. De regen was vooral las-
tig voor de slagwerkers. Een stukje plastic 
moest ze droog houden. Ook een grote pa-
rasol werd opgezet zodat een deel van ons 
een beetje droog zat. Ook de wind plaagde 
ons, enkele muziekstandaards vielen na-
tuurlijk om. Maar door goed vol te hou-
den werd het vanzelf droog en kwamen 
er steeds meer mensen op ons optreden 
af. Halverwege de uitvoering brak de zon 
door. We hebben veel nummers gespeeld. 
Al met al was het gezellig chaotisch, maar 
op een dag als Koninginnedag kan dat de 
pret niet drukken. Ik vond het een hele 
belevenis en heb er van genoten. Wat mij 
betreft volgend jaar weer.

Anouk Knoflook

‘s Morgens om elf uur moesten we naar 
het Funenpark in Amsterdam-Oost ko-
men om daar een koninginnedagconcert 
te geven. Het Funenpark is een pleintje 
met daar omheen allemaal mooie en bij-
zondere woningen. De bewoners van het 
Funenpark hadden al kraampjes neergezet 
waar ze hun spulletjes konden verkopen 
en waar je ook een kopje koffie kon ko-
pen.
We hadden afgesproken daar te verzame-
len en gekleed te zijn in het oranje. We 
werden ontvangen in een van de mooie 
woningen. Helaas werkte het weer niet 
volledig mee, want het was ‘s morgens 
een beetje koud en regenachtig. Dat deer-
de niet want de stemming zat er bij ons 
goed in. De dirigent riep dat we ons klaar 
moesten maken voor het optreden op het 
plein. Buiten werden eerst nog even de in-
strumenten gestemd, want met ongestem-

Donateurs bedankt!

Het bestuur dankt de vele donateurs voor hun (jaarlijkse) bijdrage. 
Een aantal donateurs verdient een ereplaatsje. Zij hebben 

de vereniging iets extras geschonken:

De vereniging kan niet bestaan zonder de hulp van 
deze en andere donateurs. Hartelijk dank allemaal!

Oud-lid Tjerk Wennes  
(een klarinetkoffer onder 
het podium draagt nog al-
tijd een sticker met zijn 
naam!) was bijzonder gul. 
Hij doneerde de vereniging 
een trombone.  Namens 
een (toekomstige) geluk-
kige trombonist: dank!

GE’ers Dick en Zoeia Muts 
en Ritha van Eck gaven na 
het voorjaarsconcert gehoor 
aan de oproep van Ronald 
en deden Jong Excelsior het 
stuk Fancy Vienna kado!
JE zal dit tijdens de 
concertreis in Dene-
marken gaan uitvoeren.
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Hoewel het een paar dagen geleden nog �6ºC 
was, laat de temperatuur het - zoals volgens mij 
elk jaar - op 4 mei afweten: het is weer ouder-
wets koud met 10ºC. Voor mijn 45 minuten du-
rende fietstocht naar de plaats van het gebeuren 
trek ik daarom mijn winterjas en handschoenen 
maar weer uit de kast. En dat is maar goed ook, 
want het is echt koud. Bij het stadsdeelkantoor 
aangekomen blijken meer mensen rekening te 
hebben gehouden met het weer: alle zwarte 
kleren zijn uit de kast gehaald en over elkaar 
aangetrokken. Orkestleden met een zwarte jas 
komen er het beste van af. Wel heb ik geluk 
met mijn ‘mofjes’ (handschoentjes zonder vin-
gers) die mijn moeder Jopie voor mij gebreid 
heeft. Zo houd ik mijn handen tenminste een 
beetje warm tijdens het spelen. Alleen zijn ze 
blauw met paars en niet zwart, maar ja, je kunt 

niet alles hebben. Jopie, ik denk dat je voor vol-
gend jaar 60 paar zwarte mofjes moet breien!
Tijdens het afstemmen komt Leo, de organisa-
tor, naar mij toe en zegt dat we al hadden moe-
ten spelen. Inderdaad zit het publiek al netjes 
af te wachten. Nou ja, horen ze het afstemmen 
ook eens. Al heeft dat waarschijnlijk niet erg 
veel nut; zonder echt warm gespeeld te hebben 
en met dit koude weer zal het bij voorbaat uit-
gesloten zijn dat het zuiver is.
Zo samen met JE en GE hebben we een groot 
orkest. We brengen dan ook flink wat klank 
naar buiten tijdens de verschillende nummers 
van de Acht Klankstudies. Deze stukken gebrui-
ken we normaal alleen om in te spelen, iedereen 
kent ze dan ook bijna uit het hoofd, waardoor 
het niet zo moeilijk is ze uit te voeren. Tijdens 
St Florian Choral is er een paar keer ‘kleng’ 
te horen: Leo is kennelijk erg zenuwachtig en 
komt een paar keer in Ronald’s oor fluisteren 
of we al bijna klaar zijn, daarbij struikelend 
over de stalen buis die op de grond ligt om te 
tent overeind te houden. Na dit mooie werk is 
er een korte toespraak van een jongere uit de 
buurt, gevolgd door een (lange) toespraak van 
de nieuwe stadsdeelvoorzitter van het nieuwe 
stadsdeel Nieuw-West, Achmed Baâdoud.
Wij mogen daarna nog heel kort wat spelen 
voordat Elwin de ‘lastpost’ (door Leo op deze 
manier aangekondigd) ten gehore zal brengen. 
Leo wordt al wat zenuwachtig en je hoort hem 
hard ademen door zijn microfoon heen. Ook 
de opper-scout zit boos met zijn hand tegen 
zijn been te slaan. Of hij nou boos is op Elwin 
omdat die niet begint of op zijn onder-scouts 
omdat die niet netjes rechtop staan is mij on-
duidelijk. Ik veroorzaak ook wat onrust op de 
eerste rij: moeten we eigenlijk opstaan en zo ja: 

Historie van Vera Lynn ende van lastpost
Dodenherdenking: 4 mei 2010, Sloterplas

Vera Lynn

Wel en Wee van GE

wanneer? We zijn het niet met elkaar eens en ik 
besluit nog maar even te blijven zitten en af te 
wachten. Een hele verantwoordelijkheid hoor, 
het aangeven van het gaan staan en zitten van 
het orkest. Ook tijdens Elwins zeer mooie Last 
Post zijn Leo en de opper-scout nog zenuwach-
tig aan het doen omdat zij kennelijk niet op tijd 
hebben aangegeven dat hij moest beginnen of 
omdat het langer duurt dan ze verwacht hadden 
(de lampen staan al een tijdje aan). Elwin speelt 
gelukkig onverstoorbaar door. Na de Last Post 
is het duidelijk dat we moeten gaan staan: het 
publiek gaat namelijk ook staan. Na minder dan 
2 minuten stilte (ja, moeilijk hoor, welke klok 
loopt nou gelijk...) spelen wij het Wilhelmus. 
Dit is niet al te zuiver (hoge noten voor de eer-
ste klarinetten en de kou helpt ook niet mee), 
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advertentie

maar het publiek zingt gelukkig uit volle borst 
mee, dus die zullen het wel niet horen.
Vervolgens vindt de bloemlegging plaats door 
alle nieuwe bestuursleden van de deelraad. Tot 
slot spelen wij de bevrijdingsmars van Vera 
Lynn. Ook al hoeft hij nu niet meer zenuwach-
tig te zijn, toch komt Leo tijdens het spelen Ro-
nald nog twee keer lastigvallen met de vraag of 
we al bijna klaar zijn. 
Gelukkig, we mogen terug naar de warmte! 
Maar daarna helaas weer de kou in om het hele 
stuk naar het andere uiteinde van de stad terug 
te fietsen.

Janneke Klein
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Even voorstellen... nieuw in JE
 

Hoi allemaal, ik ben Suzanne,
Ik ben een van de jongste spelers in het or-
kest. Ik ben bij het orkest terecht gekomen 
door de orkestdag die de Muziekschool Am-
sterdam en Jong Excelsior hadden geregeld. 
Sinds mijn achtste speel ik dwarsfluit en heb 
samen met Rens les bij Anneke Phenning bij 
de Muziekschool Amsterdam West. Daar 
speel  ik nu ook nog in een orkest maar daar 
stop ik mee na de zomervakantie. Voorlopig 
blijf ik dwarsfluitlessen volgen want ik moet 
nog hééél vééél leren.
Ik zit nog heel even in groep acht en ga vol-
gend schooljaar naar de Christelijke Scholen-
gemeenschap Buitenveldert. Daar heb ik veel 
zin in, net als de concertreis die er aankomt. 
Verder ben ik dol op paardrijden. Dat doe ik 
al vanaf mijn zevende. Zwemmen doe ik ie-
dere vrijdagavond. Ik heb nog steeds zwem-
les en ben bezig voor mijn elfde diploma. 
Soms help ik de zweminstructeurs bij de 
zwemlessen.

Groetjes,
Suzanne Bosman

Hallo, ik ben Daniëlle, geboren in Bad-
hoevedorp en ben nu 11 jaar. Ik ga volgend 
schooljaar naar de middelbare school, die 
school heet St. Ignatius Gymnasium. Ik speel 
al vanaf mijn zevende dwarsfluit bij PierK 
(Hoofddorp). Daarvoor heb ik een tijdje op 
blokfluitles gezeten. Daar was ik wel blij om, 
want anders kon ik toen ik begon met dwars-
fluit nog geen noten lezen. Ik vond de indi-
viduele lessen bij PierK niet zo leuk meer. 
Toen mijn moeder dat tegen Jetske (Groot 
Excelsior) zei, vroeg ze of ik een keer mee 
wilde met Eline (Jong Excelsior). Dat leek 
me wel leuk. Tenminste iets anders dan in 
je eentje, het is namelijk veel leuker. Nu ik 
een paar weken ‘proef’ heb gedraaid – en ik 
vind het nog steeds heel erg leuk – hebben 
mijn ouders mij officieel opgegeven. Ik ben 
er heel blij mee, want de andere dwarsfluitis-
ten zijn superaardig en ik kan van dit orkest 
(en de dirigent) nog veel leren. Ook weet ik 
dat ik een betere speelster word dan de vorige 
jaren.

Daniëlle de Tree 

Hallo allemaal,
Ongetwijfeld kennen jullie mij al, maar bij 
dezen. Ik ben William Masseur, zoon van 
de penningmeester (Arthur). Ik speel derde 
klarinet en zit naast Jelle en Casper. Ik ben 
dit instrument gaan bespelen door mijn opa. 
Hij heeft mij het eerste half jaar les gegeven. 
Hierna ben ik in de vereniging gekomen.
Ook studeer ik. Ik zit in het tweede jaar van 
Verpleegkunde MBO op het ROC Hilver-
sum.
Nou, ik denk dat jullie nu wel genoeg van mij 
weten, en anders spreek je mij maar een keer 
aan.

Groetjes,
William Masseur

Hallo allemaal, ik ben Patrick Masseur. Mij 
is zo’n drie maanden geleden gevraagd of ik 
een voorstelstukje wilde schrijven omdat ik 
op dat moment nieuw was in het orkest. Het 
was tot nu toe nog niet gelukt dus bij dezen. 
Ik zit (en hoop binnenkort “zat” te kunnen 
zeggen) op de opleiding VMBO-TL en wacht 
nu alleen nog op de uitslagen van mijn eind-
examens. Ik hoop dat ik geslaagd ben maar 
ben niet echt tevreden over mijn examen En-
gels. Dat ging niet goed dus hoop ik er het 
beste van. 
Ik heb me ingeschreven op de vervolgop-
leiding MER (Management, Economie en 
Recht) op het ROC te Hilversum. Dit heb 
ik gekozen omdat het een erg brede oplei-
ding is. Ik weet nog niet precies wat ik wil 
worden. Als ik er maar rijk mee word. Het 
lijkt mij ook leuk om politicus te worden 
omdat de politiek mij erg aanspreekt. Ik heb 
een voorkeur voor rechtse partijen en kan  
me dus vinden in de verkiezingsuitslagen van 
9 juni.
Nu ik van alles over mijn toekomstplannen 
heb verteld zal ik ook maar wat gaan vertel-
len over het drummen, want dat doe ik. Zo-
als jullie wel zullen weten ben ik één van de 
slagwerkers van het orkest, vaak diegene die 
op zijn kop krijgt van Ronald. Ik drum al on-
geveer drie jaar. En krijg ook al drie jaar les 
van Freek die me erg goed ondersteunt. Hij 
heeft het zwaar want ik ben erg bewerkelijk! 
Ik vind het hartstikke leuk om in het orkest 
te spelen en heb ook erg veel zin om met JE 
op concertreis te gaan. We gaan er een groot 
feest van maken.

Patrick Masseur
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Hierbij nodigt het bestuur van JE u uit voor de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 4 
september �009 in ‘t Koggeschip. Voorafgaand zal er een seizoensopening met samenspel zijn 
voor leden van Groot en Jong Excelsior. Na afloop blikken we onder het genot van een drankje 
terug op de concertreis van Jong Excelsior. 
Het financiële overzicht zal een week van tevoren tijdens de repetities van Groot en Jong Ex-
celsior op de bestuurstafel liggen. Mocht u niet in de gelegenheid zijn dit verslag op te halen, 
dan kunt u contact opnemen met Jopie Buijs (zie Verenigingsgegevens).

Namens het bestuur,
Hans Ruesink   Jopie Buijs
voorzitter  secretaris

Programma
19:00 - �0:15 uur seizoensopening met samenspel JE + GE
�0:15 - �0:�0 uur pauze
�0:�0 - �1:�0 uur Algemene Ledenvergadering
21:30 - 22:30 uur terugblik op de concertreis met hapje, drankje

Agenda Algemene Ledenvergadering

1. Welkom/opening/mededelingen.
�. Het jaarverslag van �009 / �010.
�. Het financiële verslag �009 / �010.
4. Verslag van de kascontrolecommissie.
5. Aanstelling van nieuwe kascontrolecommissie.
6. Goedkeuring begroting �010 / �011.
7. Stand van zaken Klein Excelsior.
8. Stand van zaken Jong Excelsior.
9. Stand van zaken Groot Excelsior.
10. Bestuursverkiezing:
 Hans Ruesink, Florian Hoven, Caroline Stubbé en Jopie Buijs zijn volgens het roos- 
 ter aan de beurt om af te treden. Jopie Buijs heeft aangegeven dat zij met ingang van  
 seizoen �010-�011 stopt met haar bestuurswerkzaamheden. Het bestuur stelt voor  
 dat haar plaats wordt ingenomen door Jelle Adamse. De overige bestuursleden stel- 
 len zich herkiesbaar.
11. Rondvraag en sluiting.

Algemene Ledenvergadering 2010
 

Jaarverslag 2009-2010

Omdat de jaarvergadering op 4 september 
plaatsvindt, dus voordat de volgende Blaas-
bas uitkomt, dit keer een onvolledig jaarver-
slag. U mist een verslag van het einde van 
het seizoen en daarmee wat het hoogtepunt 
voor Jong Excelsior zal worden: de 9-daagse 
concertreis naar Denemarken. Met veel con-
certen in het vooruitzicht op toplocaties als 
het Tivoli-park en het Raadhuisplein in hartje 
Kopenhagen, zal dit zeker een geslaagde reis 
worden!
Het eerste gedeelte van het seizoen stond 
voor Jong Excelsior in het teken van het con-
cours. Als voorbereiding hierop was een stu-
dieweekeinde in Elst en een try-out concert 
georganiseerd. Jong Excelsior heeft zich met 
een eerste prijs ruim kunnen handhaven in de 
tweede divisie.
Groot Excelsior begon het seizoen zonder di-
rigent. Het bestuur constateerde aan het eind 
van het vorige seizoen dat er geen chemie 
meer was tussen het orkest en Piet Groene-
veld en besloot om het contract met Piet te 
beëindigen. Gelukkig was Ronald Slager be-
reid om tijdelijk de directie op zich te nemen. 
Een sollicitatiecommissie heeft met diverse 
kandidaten een gesprek gehouden en vier 
van hen uitgenodigd voor een proefdirectie. 
Uiteindelijk was het orkest zo blij met de ma-
nier waarop Ronald dirigeerde, dat hij van de 
GE-leden de meeste stemmen kreeg. Vanaf 1 
januari is Ronald Slager dus de vaste dirigent 
van zowel Jong als Groot Excelsior. Tijdens 
het concertweekeinde eind mei in Zeeland 
werd duidelijk dat Ronald niet alleen op per-
soonlijk vlak bij Groot Excelsior in de smaak 
valt, maar dat hij ook het orkest muzikaal 
naar een hoog niveau kan leiden.

Vorig jaar kon ik enthousiast schrijven over 
Klein Excelsior, toen het opleidingsorkest 
een echt concert in VU-Kinderstad gaf. He-
laas is het afgelopen seizoen minder positief 
verlopen. Met een gestage teruggang van het 
aantal leerlingen wordt het steeds moeilijker 
om Klein Excelsior in stand te houden.
Hieronder volgt een chronologisch verslag 
van alle activiteiten die in het afgelopen sei-
zoen plaatsvonden.

Op zaterdag 29 augustus ging het nieuwe 
seizoen van start.

Zondag 6 september liepen �5 leden van 
Jong, Klein en Groot Excelsior in 90 minuten 
zo veel mogelijk rondjes. Deze sponsorloop 
bracht ruim 1500 euro op: een welkome aan-
vulling voor de verenigingskas. Want ook dit 
jaar is de begroting van de vereniging moei-
lijk rond te krijgen.

Op dinsdag 8 september, tijdens de Algeme-
ne Ledenvergadering, volgde Arthur Masseur 
Maarten van der Meij op als penningmees-
ter. Ook trad Olga Tijken toe tot het bestuur. 
In de loop van het seizoen moest Rinske de 
Graaf door drukke privéomstandigheden zich 
uit het bestuur terugtrekken.

Zaterdagmiddag 26 september speelde GE 
tijdens het Festival `Geuzenveld-Slotermeer 
Verandert´ op Plein ‘40-‘45. De organisatie 
toonde weinig respect door het orkest achter 
het podium op te stellen en door pas na de 
eindtijd van het festival het sein te geven dat 
het orkest kon gaan spelen. 
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Op 3 en 4 oktober ging JE op studieweek-
einde naar Elst. Er werd heel hard gestudeerd 
op de concourswerken en er werd veel voor-
uitgang geboekt. De JEB, de JE-feestcom-
missie, had een leuk competitiespel georga-
niseerd voor buiten en ’s avonds werd dat 
binnen voortgezet met een quiz en vermake-
lijke groepsopdrachten.

Zondag 1 november gaven Groot Excelsi-
or, Jong Excelsior en Fanfare Constantia uit 
Menaldum met dirigent Piet Groeneveld een 
concert in het Nova College. Zowel Jong Ex-
celsior als Constantia lieten een try-out horen 
van hun concoursprogramma. Groot Excel-
sior gaf een voorproefje van het kerstconcert-
programma. Tijdens deze middag nam Groot 
Excelsior afscheid van Piet.

Zondag 15 november ging Jong Excelsior 
op concours in Zaandam. Met een geweldige 
uitvoering van The Golden City van Jan Bos-
veld en The Saga of Haakon the Good  van 
Philip Sparke behaalde het orkest gemiddeld 
82 punten! Goed voor een eerste prijs, een 
geweldige prestatie van het jeugdorkest en 
dirigent Ronald Slager.

Zaterdagavond 12 december lieten de le-
den van Klein Excelsior en een paar leden 
van Jong en Groot Excelsior tijdens het So-
listenfestival horen wat ze muzikaal in hun 
mars hadden. Bij deze gelegenheid werden 
de leraren en de koffieouders Esther, Ton en 
Els in het zonnetje gezet.

In december slaagden Philip, William, Donja 
en Charlotte voor het theorie-muziekexamen. 

Eva en Philip deden ook klarinet-praktijkexa-
men en haalden hiervoor hoge punten.

Zondag 20 december gaf Groot Excelsior 
samen met Slavisch koor Slavuj het jaarlijkse 
kerstconcert in de Westerkerk. Groot Excel-
sior speelde een Russisch programma met 
onder andere de Slavische Mars van Tsjai-
kovski en Boris Godunov van Moussorgski. 
Door het weeralarm konden enkele muzikan-
ten de kerk niet bereiken. Ook het publiek liet 
gedeeltelijk verstek gaan. Al met al toch een 
geslaagd concert voor het aanwezige publiek 
van ca. 500 mensen.

Zondag 21 maart was het voorjaarsconcert/ 
Donateursconcert in de Pelgrimskerk te Bad-
hoevedorp. 
Groot Excelsior speelde een Shakespeare-
programma met o.a. Prokoviefs’ Romeo and 
Julliet en Reeds’ Othello. Klein Excelsior 
had een zeer verdienstelijk optreden met het 
werk Mystery of the Maya. Jong Excelsior 
speelde Kyrill - The Storm of the Century van 
Schwarz, Cry of the Falcon van Houben en 
sloot af met het swingende The Seventies. 
Een geslaagd concert met een onderhouden-
de presentatie van Paul Stubbé.

Op zondag 28 maart hadden Jong Excelsior 
en de Muziekschool van Amsterdam (MSA) 
samen een ‘Orkestdag’ georganiseerd waar-
bij de leerlingen van de muziekschool tijdens 
een play-in konden ervaren hoe het is om in 
een groot orkest samen muziek te maken. De 
leden van Jong Excelsior volgden bij docen-
ten van de MSA leerzame workshops. Het 
aantal muziekschoolleerlingen was helaas 

KOP
Titel: datum, locatie

gering, maar toch was het een geslaagde dag. 
Ook was het bijzonder omdat het de eerste 
keer in de geschiedenis van Jong Excelsior 
is, dat er een samenwerking was tussen de 
vereniging en de muziekschool.

Op Koninginnedag, vrijdag 30 april, con-
certeerde Jong Excelsior in het Funenpark. 
Helaas werkte het weer niet erg mee, maar 
JE doorstond wind en regen en speelde een 
gewaardeerd concert.

Dinsdag 4 mei verzorgde Excelsior met een 
goed bezet orkest het muzikale gedeelte van 
de dodenherdenking in Osdorp. 

Weekeinde 28/29/30 mei: dit concertweek-
einde van Groot Excelsior begon op vrijdag-
avond met een gezamenlijke repetitie met 
Fanfareorkest Luctor et Emergo uit  Renesse. 
Op zaterdagmiddag deelname aan het Fes-
tival in Noordgouwe met een zeer geslaagd 
concert waarbij een heel divers programma 
werd gespeeld met o.a. de Second Suite for 
Band van Reed, Benny Goodmans Memories 
en de Beatles Collection. Zondag speelde 
Groot Excelsior een gezamenlijk concert met 
het fanfareorkest van Renesse. Zowel de con-
certen als het verblijf in De Schouwse Boer 
in Burgh Haamstede waren zeer geslaagd. 

Zaterdagmiddag 12 juni was het Concert-
gebouw omgetoverd tot Stadspodium met op 
alle plekken optredens van amateurmusici uit 
Amsterdam. Jong Excelsior was geselecteerd 
om de opening van het ConcertgebouwOpen 
op het podium van de grote zaal te verzor-
gen. Zij speelden een spannende uitvoering 

van Cry of the Falcon in aanwezigheid van 
prinses Máxima.

Nog in de planning voor dit seizoen:
Zondag �7 juni buitenconcerten door 
Jong Excelsior in het Amsterdams His-
torisch Museum en door Groot Excelsior 
tijdens het Sloterplas Festival.
Van zaterdag 10 juli tot en met zondag 
18 juli: Concertreis Jong Excelsior naar 
Denemarken!

Verslagen hiervan vindt u in de volgende 
Blaasbas.

Jopie Buijs
secretaris

•

•
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Torsdag d. 15. juli kl. 17.00 
Byparken v. Scandic Jacob Gade, 7100 Vejle 

Gratis adgang 
Ungdomsorkestret Jong Excelsior fra Amsterdam består af træblæsere,  

messingblæsere og slagtøj. Jong Excelsior har gennem mange år spillet på
et højt hollandsk amatør-niveau. Fra august 2002 har Ronald Slager været
dirigent for Jong Excelsior. Orkestret håber, at deres passion og glæde ved  

musik vil begejstre publikum og efterlade alle med et smil på læben. 

Scandic Jacob Gade tilbyder en lækker sommerbuffet - med 3 retter til kr. 179,- 

Yderligere information: 
Scandic Jacob Gade, Flegborg 8-10, 7100 Vejle, tlf. 7670 0000, www.scandichotels.dk 
VisitVejle, Banegårdspladsen 6, 7100 Vejle, tlf. 7681 1925, www.visitvejle.com 

FRILUFTSKONCERT
MED JONG EXCELSIOR 

ET BLÆSEORKESTER FRA HOLLAND 

Konsertrejse - het programma

Het is u inmiddels ongetwijfeld bekend: Jong Excelsior gaat van 10 tot 18 juli naar Denemar-
ken. Zoals op de poster hiernaast te zien is, worden we al verwacht! Op verzoek van fans die 
ons wellicht tijdens hun zomervakantie willen bezoeken, hieronder het programma in het kort. 
Op www.jongexcelsior.nl is de volledige powerpointpresentatie van de informatieavond terug 
te kijken. Daarin uiteraard meer foto’s en kaartjes.

Zaterdag 10 juli: vertrek uit Amsterdam

Zondag 11 t/m woensdag 14 juli:  
Kopenhagen (verblijf in school te Tarnby)
11 concert in Dragor (zie kaart)
12 concert in Slot Kronborg (foto links)
13 concert op het Raadhuisplein
14 concert in pretpark Tivoli (foto rechts)

Donderdag 15 juli: Vejle (jeugdherberg)
15 concert bij Hotel Gade

Zaterdag 17 juli: Hamburg 
17 concert bij het hotel

Zondag 18 juli: terug in Amsterdam
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Hangmosselen en nachtelijke aria’s
GE in Zeeland, 28 mei 2010

zelfs een zwaluw gespot (ja, eentje maar). 
Ronald bloeide op en wist over ieder dorpje, 
afslag of watertje dat we passeerden wel een 
herinnering op te halen. 
Zo weet ik inmiddels waar hij is opgegroeid 
en dat er zoiets als hangmosselen bestaat. Af 
en toe herkende hij zelfs passanten, beetje 
eng; Zeeland, één groot dorp dus. Het weer 
bleef ons goed gezind en rond half zes reden 
we Renesse binnen. Net als alle andere dorpen 
die we later bezoeken heeft ook Renesse een 
binnenring, iets dat een heel andere kijk op het 
begrip rondje rond de kerk geeft...
Een grote groep GE’ers was snel gespot, tja, zo 
groot is Renesse niet, en gezamelijk karavaan-
den we een leuk restaurant in om een hapje 
eten. Genietend van vis-pannetjes, biefstuk en 
‘wir-mussen-auch-was-haben-für-die-Deut-
schen- schitzels’ kwamen de tongen al los; 

Toch maar een dagje vrij genomen, opdat ik op 
tijd vertrekken kon naar Zeeland. Zeeland, het 
klinkt toch als buitenland. Mijn enige bewuste 
ervaring met Zeeland is een klantenbezoek in 
Vlissingen, effe heen en weer op een grijze re-
genachtige dag; mooie wolkenpartij uitdaging 
voor een schilder, maar voor mij 400km file 
rijden - niet best dus. 
Met redelijk weer vertrok ik rond half drie van 
Almere, op weg naar Utrecht om Ronald daar 
in Galgewaard op te pikken. De reis vervolgde 
richting Rotterdam, onderweg inschattend hoe 
we de onvermijdelijke files toch kunnen om-
zeilen. Ach, tijd gaat snel met goede muziek 
mee waarover je op niveau kunt ouwehoeren. 
Uiteindelijk Rotterdam voorbij, konden we 
weer redelijk doorkarren. 
Mmm...zon doet Zeeland in ieder geval goed; 
onderweg kiekendieven, valkjes en ik meen 

van verwijten door ‘zo-moeder-zo-dochter’-
dochters over over eigenwijze moeders, tot 
de gevleugelde uitspraak van Hem-van-wie-
je-het-het-minst-verwacht: “Zeeland brengt 
vreugde aan, is het niet bij het komen, danwel 
bij het gaan”. 
Nog voor de koffie moest Ronald ons verla-
ten om z’n oude orkest Luctor et Emergo door 
de generale repetitie te leiden aangezien de 
eigen dirigent andere verplichtingen had. Na 
een korte wandeling, in drie minuten heb je 
Renesse wel gehad, wandelde ik het dorpshuis 
binnen om L & E, onze sparringspartner van 
dit weekeinde, eens te polsen. Mooi dorps-
huis. 
Na ons gezamenlijke repetitiedeel kwam de 
derde helft maar matig van start, dus beslo-
ten we die voort te zetten in de jeugdherberg. 
Eerst even mijn bedje spreiden. Ik bleek inge-

deeld bij Harm en Arthur, maar Arthur besloot 
al rap dat hij ons zijn nachtelijke aria’s wilde 
besparen en vertrok naar een privé-vertrek. 
De Schouwse Boer bleek een mooie herberg, 
met een gezellige recreatieruimte, inclusief 
open haard. De avond verliep gezellig, geen 
noemenswaardige nieuwe roddels helaas; 
geen nieuwe geheime ‘stelletjes’, anders dan 
de reeds bekende geheime stelletjes. Helaas 
ook geen hout en ook niets om te knabbelen. 
Dat hebben we gelukkig de volgende avond 
behoorlijk ingehaald.
Moe van een drukke week, maar voldaan van 
een leuke start van het weekeinde, emergode 
ik niet al te laat luctorend naar m’n slaapka-
mer, net als vroeger bij de padvinders, lekker 
in m’n slaapzakkie..,

Olivier Straman
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 Hangouderen en nachtelijke sjoelpartijen
 GE in Zeeland, 29 mei 2010

Na een leuke gezamenlijke repetitie met 
Luctor et Emergo op vrijdagavond en na een 
redelijk aantal uren slaap, zat iedereen op 
zaterdagmorgen tamelijk fris aan het ontbijt. 
Gelukkig maar, want het beloofde een volle 
dag te worden.
Na wat ademhalingsoefeningen en het ge-
bruikelijke inspelen met wat koraalmuziek, 
hadden we ongeveer twee uur de tijd om 
nog even lekker in te spelen en indien nodig 
een paar laatste puntjes op de laatste ‘i’tjes 
te zetten. Op de euphonium werden we geas-
sisteerd door Arjan en op de bas door Waldo. 
De repetitie verliep ontspannen en ik kreeg 
de indruk dat iedereen er zin in had en er 
klaar voor was.
Na de repetitie gingen we met z’n allen naar 
het strand om even lekker uit te waaien en 
onze boterhammen op te eten. De meeste mu-

het hele concert letterlijk in het water te val-
len. Maar uiteindelijk bleek die bui alleen 
maar goed uit te pakken: we mochten plaats-
nemen in het kleine, maar akoestisch erg 
mooie kerkje en daar speelden we vervolgens 
een geweldig goed concert.
Ik wil jullie nogmaals allemaal erg hartelijk 
danken en complimenteren voor die middag 
(overigens ook voor het concert op de zon-
dag en het superleuke weekend in het alge-
meen), want ik heb echt staan genieten van 
hoe er werd gespeeld. Jammer dat het aantal 

toehoorders tegenviel, maar dat kon eigenlijk 
ons feestje niet bederven.
Vervolgens met z’n allen weer terug naar de 
jeugdherberg (sommigen via een nogal om-
slachtige toeristische route) om daar te ge-
nieten van achtereenvolgens: een erg lekkere 
bbq, een verkwikkend potje sjoelen en (niet 
te vergeten) een goed glas whisky.
Wat mij betreft volgend jaar weer!!!

Ronald Slager

zikanten namen genoegen met lekker neer-
ploffen in het zand, maar er werd ook gevlie-
gerd en de echte bikkels (Olivier en Harm) 
waagden zich zelfs in de woeste branding. 
Wie van de koperblazers durft nu nog te zeg-
gen dat die rietpiepers allemaal watjes zijn?
Vervolgens werd ik gebombardeerd tot 
Grote Smurf en leidde ik de andere smurfjes 
direct naar de dichtstbijzijnde strandtent om 
daar nog even van de zon en iets te drinken 
te genieten.
Terug in de (overigens erg gezellige) jeugd-
herberg trok iedereen zijn/haar concertoutfit 
aan en vertrokken we naar de muzikale me-
tropool van het eiland: Noordgouwe. 
Daar aangekomen bleek de tent toch wel wat 
kleiner dan gedacht en bovendien be-
gon de lucht ernstig te betrekken. 
Toen het vervolgens begon te 

hozen, leek 
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Zoals u al in het verslag van Ronald en Olivier 
hebt kunnen lezen is het een erg gezellig week-
einde geweest.
Op zondagochtend zat iedereen weer frisjes aan 
het ontbijt, af en toe terugdenkend aan de span-
nende sjoelcompetitie van de avond ervoor.
We moesten nog wel repeteren die ochtend en 
Ronald besloot tot een collectieve warming-up 
met toonladders. “Klinkend A, verdorie, hoe 
gaat dat ook al weer, mijn instrument staat in 
C, dus eh...” En dan ook nog de bijpassende 
drieklank!
Het is lang geleden dat ik dit soort muzikale 
rekensommen heb gemaakt, maar net als de an-
dere orkestleden kwam ik er al snel in, eigen-
lijk best leuk om zo bezig te zijn.
Daarna hebben we onder leiding van Ronald 
ademhalingsoefeningen gedaan, wat wel ge-
giechel opleverde. En de nodige alcoholwal-
men kwamen ook nog mee naar buiten!
In verband met de regen ging ons buitenconcert 
‘s middags niet door, we hebben in het dorps-
huis/de repetitieruimte van het gastorkest Luc-
tor et Emergo gespeeld. Een stuk minder sfeer-
vol en met minder toeristen als publiek, maar 
voor de kwaliteit van het concert wel gunstig!
De solobugeliste van Luctor was twee weken 

tevoren bevallen, haar kindje sliep liggend in 
haar wiegje door het hele concert heen!
Luctor speelde behoorlijk stabiel onder een 
zeer enthousiaste dirigent, die zich met grote 
armzwaaien door de stukken sloeg.
Aan het eind van ons concert (hetzelfde pro-
gramma als op zaterdag) speelden we nog twee 
stukken gezamenlijk met Luctor.
La Storia onder Ronald, en Pirates of the Ca-
ribbean onder de dirigent van Luctor. Tijdens 
de Pirates hadden de leden van Groot Excelsior 
grote moeite met een inzet, wat we ook al had-
den verwacht, en waar we zelfs extra op had-
den gerepeteerd ‘s ochtends! We raakten elkaar 
kwijt en de dirigent werd roder en begon steeds 
groter te zwaaien. Maar waar de 1 nou zat in 
zijn slag...? Het duurde twintig maten voordat 
iedereen weer bij elkaar was.
Dus nu heb ik grote bewondering voor alle 
muzikanten van Luctor, dat ze zo gelijk kun-
nen spelen ondanks de ‘tegenwerking’ van hun 
dirigent. En ik ben erg blij met Ronald, omdat 
hij een slag heeft waar ik wel een duidelijke 1 
in zie!

Anais Rubingh

Waar zit die 1 toch in zijn slag?
GE in Zeeland, 30 mei 2010

in memoriam

15 jaren jong, nog maar een groentje 
en toch al zo versleten 

zoveel meegemaakt, zoveel gehoord en gezien 
wat er ook gebeurde, je was er

je voelde je door zovelen aangetrokken
en bracht kleur in eenieders leven 

helaas, nu is het tijd om afscheid te nemen
rust zacht, lieve groene trui

namens iedereen bij ‘je cluppie’
Florian
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Twee maanden geleden kwam er op de valreep 
een super unieke kans voor ons. Jong Excel-
sior was uitgenodigd om tijdens het Concertge-
bouw Open te spelen. Dit is een festival waar-
bij amateurmuzikanten uit Amsterdam de kans 
krijgen om op te treden op een van de mooiste 
podia van Europa. Wat nog veel leuker was, JE 
mocht zelfs de opening verzorgen. De opdracht 
van de organisatie: een spetterende opening die 
maximaal tien minuten duurt. Met de hoeveel-
heid werk die JE momenteel in de map heeft 
moest een stukje uitzoeken geen probleem zijn. 
Ronald koos voor Cry of the Falcon, een werk 
met een stoer begin en einde en mooie lyrische 
delen tussendoor. 
Op zaterdagochtend om kwart voor elf hadden 
wij afgesproken bij de artiesten ingang, en om 
elf uur konden wij met zijn allen de trap af naar 
de kleedkamers in de kelder. Daar beneden is 

ongelofelijk veel ruimte: een artiestenfoyer, 
twee kleedkamers, stemkamers voor het hout, 
koper, de strijkers, etc. Inspelen in de kamers 
waar de grootste muzikanten van Nederland 
ook inspelen! Rustige sfeervolle kamers met 
tapijt, mooie bruine houten kasten en stoelen. 
Natuurlijk zijn deze kamers niet geschikt voor 
zoveel muzikanten dus het was een drukke 
bedoening, met zijn allen beneden. Speciaal 
voor dit concert werden de oude strikjes voor 
de heren uit de doosjes gehaald en de dames 
hadden nog eenmaal het zwarte hesje aan. Om 
kwart voor twaalf moesten we het podium op. 
Om twaalf uur spelen en daarna blijven zitten 
tijdens de officiële opening van het festival 
door Prinses Máxima en een Aziatisch dans- en 
zangoptreden. Het orkest moest aan de ene kant 
het toneel op en mocht er alleen aan de andere 
kant af. Vlak voordat wij op mochten, werd ie-

Het verhaal van de prinses op de gong
Concertgebouw Open, 12 juni 2010, Het Concertgebouw

dereen gestemd en stonden we met zijn allen in 
de gang samengedrukt. Toen wij met zijn allen 
het podium op klommen, was het in de zaal al 
erg druk maar toch keek iedereen eigenlijk al-
leen maar om zich heen. Het Grote Podium van 
Het Concertgebouw, wat een ruimte, indruk-
wekkend. Nog even zwaaien naar de ouders 
en bekenden en toen wachten op de start. Toen 
het orkest zat kwam de prinses binnen onder 
applaus- en camerabegeleiding en niet veel 
later stond Ronald voor ons neus. Op de bok 
begroette hij eerst netje het publiek waarna hij 
zich omdraaide en een ‘wow-hoofd’ trok naar 
het orkest. Dit gevoel leefde natuurlijk ook bij 
orkest. Nadat het applaus weg was, konden wij 
spelen, wat een leuke ervaring was. Je hoort 
jezelf erg goed, maar de andere muzikanten 
ook. Na het spelen kregen wij weer een groots 
applaus waarna de presentator ons voorstelde 

als jeugdorkest uit Buitenveldert – dat gelukkig 
nog even door Eefke werd verbeterd in Geu-
zenveld. Vervolgens mocht Prinses Máxima 
het festival openen, wat niet meer inhield dan 
een mep op de gong. Na de dans- en zangact 
mochten wij weer het podium af en konden we 
met onze consumptiebonnen nog een drankje 
halen.

W.A. de Schuiver

PS:
Er zijn filmpjes en foto’s te zien op de site van 
AT5:
at5.nl/artikelen/4�8�1/maxima-bij-open-dag-
concertgebouw
En ook op het YouTube-kanaal van JE:  
youtube.com/user/JongExcelsior
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Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas? 
Die is op vrijdag 10 september

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

JUNI 
   2 Jakob Hogervorst GE 
   4 Constance Willemen  GE 
   7 Mischa van Schajik JE 
   9 Marte Albers KE 
10 Paul Boon GE 
14 Olivier Straman GE 
17 Anouk Miserus KE 
20 Eefke de Vos JE 
24 Stephan Behrens JE 
25 Dick Muts GE 
27 Freek Ruesink JE 
    
    
AUGUSTUS  
   4 Sheila Gorter GE  
10 Rik van Huisstede JE  
12 Olga Tijken JE/GE/B  
 Jelle Adamse JE  
13 Mariska Hoonhout GE  
17 Hedwig Ligthert KE/JE  
18 Ger Renssen GE  
 Marjan Nagel GE  
31 Janneke Schilp GE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

JULI  
   1 Sarwin Abawi JE  
 Harm Meier GE  
   4 Rijk Laterveer KE  
   9 Ferdi van Eeten JE  
13 Marye Derriks GE  
15 Hannes Adamse JE  
16 Ozair Abawi JE  
20 Philip Croon JE  
 Jay Kooiman KE/JE  
26 Michel Hasselt JE/B  
31 Casper Albers KE/JE  
    
    
SEPTEMBER   
   1 Stefan Houtsma JE  
   3 Nathan Frohn JE/GE  
   9 Maarten van der Meij GE  
 Suzanne van Niftrik JE  
19 Ingeborg Nagel GE  
22 Richard Neuhof JE  
23 Trijntje Westenberg JE  
25 Ilona Berkel JE  
27 Iris van Nifterick JE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
     

Verjaardagen

Zondag 27 juni, 11:00-11:45
JE: buitenconcert
bij het A’dams Historisch Museum

Zondag 27 juni, 15:00-15:45
GE: Sloterplasfestival
aan de Sloterplas, Noordzijde

Dinsdag 29 juni
GE: laatste repetitie voor vakantie

Dinsdag 6 juli
GE: geen repetitie 

10-18 juli
JE: concertreis naar Denemarken

Dinsdag 31 augustus
GE: eerste repetitie na zomervakantie

Zaterdag 4 september, 19:00
GE+JE: seizoensopening met afsluitend:
Allen: Algemene Ledenvergadering
in ‘t Koggeschip (zie pag. 22)

Zondag 14 november
GE: concert met orkest uit Wateringen

Zondag 19 december
JE: kerstoncert
in de Westerkerk

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


40

Drukwerk

Afzender
Secretariaat
Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdammsterdam


