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Dirigent: Ronald Slager
Repetitie: zaterdag van 19:15 tot 22:00
Afmelden: Hans Ruesink of Wolf Ribbens
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Hoofd Opleiding: Caroline Stubbé
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Afmelden: Caroline Stubbé 
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47  
en bij je eigen leraar

Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Ronald Slager 
Repetitie: dinsdag van 20:00 tot 22:30
Afmelden: Caroline Stubbé
ge@jongexcelsior.nl
(036) 531 33 40 of 06 46 00 55 47 

Repetitie- en lesruimte
Basisschool ‘t Koggeschip
Abraham Kuyperplein 2
1067 DE Amsterdam-Geuzenveld

Dagelijks Bestuur & Redactie

Voorzitter
Hans Ruesink
W. Dreesplantsoen 46
1067 VJ Amsterdam
(020) 613 83 83
voorzitter@jongexcelsior.nl

Secretaris
Jelle Adamse
p/a/ Prinsengracht 558
1017 KK Amsterdam
06 30 93 08 48
secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeester
Arthur Masseur
Divertimentostraat 4 
1312 EC Almere
(036) 536 08 94
penningmeester@jongexcelsior.nl

Redactie De Blaasbas
Florian Hoven (06 25 23 34 80) 
Paul Boon (06 53 24 14 62)
blaasbas@jongexcelsior.nl

Jeugdorkest Jong Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
te Amsterdam onder nummerV40531802.

Muziekvereniging Groot Excelsior is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel  
te Amsterdam onder nummer V40535458.

Lidmaatschap: € 16,00 per maand. Huur instrument: € 9,00 per maand.
Donatie minimaal: € 20,00 per jaar.

ING: 3779773 t.n.v. Jeugdorkest Jong Excelsior, Amsterdam. 
Internet: www.jongexcelsior.nl
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Noot van de redactie

“Het zijn zware tijden.” Het is waarschijnlijk 
een van de meest gehoorde en gelezen zin-
nen van het moment. Ook onze vereniging 
heeft het financieel gezien niet makkelijk. 
Want terwijl op het Haagse Binnenhof onder-
handeld wordt over miljardenbezuinigingen, 
probeert ons ‘cluppie’ de begroting voor ko-
mend jaar rond te krijgen. Geen gemakkelijke 
klus. Zeker nu vanuit Den Haag weinig geld  
voor cultuur/muziek te verwachten lijkt; van 
rechts geluid moet een culturele vereniging 
als de onze het immers niet hebben. Toege-
geven, Mark Rutte is zeer muzikaal maar hij 
heeft momenteel meer aandacht voor zijn lin-
ker- dan wel rechtervleugel dan voor de vleu-
gel in zijn studeerkamer.
Gelukkig betekent dit niet dat De Blaasbas 
wegbezuinigd moet worden. Maar dat neemt 
niet weg dat advertenties altijd welkom zijn!
Dierenartsen Bokhove en Bouman adver-
teren al jaren in De Blaasbas. Tot voor kort 
werden zij geregeld vergezeld door een aan-
tal andere (vaste) adverteerders maar Jan en 
zijn collega zijn inmiddels meestal de enige.
Daarom aan u allen de vraag: kent of bent u 
iemand die in De Blaasbas zou kunnen adver-
teren? Eenmalig of - met korting! - meerdere 
keren? Neem dan contact op met ondergete-
kenden. De tarieven zijn heel aantrekkelijk, 
de advertentie bereikt een groot publiek door 
heel Nederland (en daarbuiten) en u helpt bo-
vendien de redactie met het betaalbaar hou-
den van De Blaasbas. Daarmee maakt u niet 
alleen de redactie maar ook onze penning-
meester gelukkig - en wie wil dat nu niet! 

Florian Hoven
Paul Boon

Van het bestuur

In deze Blaasbas veel verhalen over de con-
certreis, die JE in juli heeft gemaakt naar De-
nemarken. Het was een zeer geslaagde reis 
waar wij allemaal met veel plezier op terug-
kijken.  
De afgelopen vijftien jaar heeft Jopie Buijs 
een zeer actieve rol gespeeld binnen onze 
vereniging. Op 4 september, tijdens de Al-
gemene Ledenvergadering, is zij gestopt als 
secretaris van het bestuur. Naast het secreta-
riaatswerk verzorgde zij onder meer de web-
site. Zij zorgde er voor dat elk nieuwtje als-
mede de foto’s van concerten heel snel op de 
site geplaatst werden. Als beloning voor haar 
inzet is Jopie op zaterdag 4 september, tijdens 
de Algemene Ledenvergadering, benoemd 
tot erelid van onze vereniging. We kunnen 
trots zijn op mensen zoals Jopie, iemand 
die zich geheel belangeloos inzette voor de 
vereniging. Vanaf nu zal ze zich vooral gaan 
richten op het spelen in Groot Excelsior.
Gelukkig hebben we Jelle Adamse bereid 
gevonden om het secretariaatswerk van Jo-
pie over te nemen. Als bestuur zijn we heel 
blij dat we haar vervanging zo soepel heb-
ben kunnen oplossen. Jelle speelt klarinet in 
zowel Jong als Groot Excelsior. Natuurlijk 
wensen wij hem veel succes. Het onderhoud 
van de website zal vanaf nu gedaan worden 
door Florian Hoven. 
Er is echter niet alleen positief nieuws. Het 
ledenaantal van de vereniging neemt af. Daar 
maken wij ons zorgen over. Onze ervaring is 
dat nieuwe leden vooral komen via mond-
op-mond-reclame. Ik wil u dan ook vragen 
om mensen in uw omgeving enthousiast te 
maken voor ons orkest. Want we kunnen best 
nog een aantal leden gebruiken. 

Nu de concertreis achter de rug is, gaan we 
verder met de voorbereidingen voor de ko-
mende periode. Natuurlijk betreft dat ook het 
traditionele kerstconcert in de Westerkerk. 
Dit jaar is Jong Excelsior weer aan de beurt. 
JE gaat op zondag 19 december optreden sa-
men met een popkoor uit Almere. Dat belooft 
een mooi spektakel te worden. 
Volgend jaar bestaat Jong Excelsior 85 jaar. 
Dat gaan we begin november 2011 vieren. 
Dat lijkt nog ver weg, maar voor je het weet 
is het zover. Hoe het jubileum er precies uit 
gaat zien is nog niet bekend. Maar wij hou-
den u via De Blaasbas op de hoogte. 
 
Hans Ruesink
voorzitter
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Van de penningmeester

Inkomsten

Contributies
2009/2010     
Contributie van € 12 naar € 13,50  
 

Instrumenten
2009/2010     
Instrumentenhuur erg teruggelopen. We heb-
ben instrumenten verkocht waardoor het lijkt 
dat de inkomsten zijn zoals gebudgetteerd.   
    
Subsidies
2009/2010     
Gemeente Amsterdam. 
Iets teruglopend ledenaantal  
     
  
Stadsdeel  Nieuw-West
Vorm van huursubsidie die afloopt in 2011 
     

Donaties
2009/2010     
We zijn dit jaar, ondanks de opzegging van 
een aantal trouwe donateurs, erg geholpen. 
Diverse donateurs hebben ons extra onder-
steund in dit dure jaar.

Overige inkomsten
2009/2010     
We hebben door diverse ledenacties extra in-
komsten kunnen vinden. Voorbeelden zijn de 
sponsorloop en de kaartenactie 

2010/2011
Verhoging  van € 13,50 naar € 16,00

2010/2011
Gebaseerd op 2009/2010. We hebben onvol-
doende geld om nieuwe instrumenten te ko-
pen. Hierdoor lopen de inkomsten terug. Er is 
een alternatief voor leden via Terpstra.

2010/2011
Gebaseerd op 2009/2010. Veel onzekerheid 
over de kabinetsplannen. Subsidie zal onder 
druk komen met de bezuinigingsplannen. 

Alternatieve inkomsten zoeken. Ouders heb-
ben zich bereid getoond een subsidiewerk-
groep samen te stellen die zich zal gaan rich-
ten op het bedrijfsleven in Amsterdam.

2010/2011
Het is mijn verwachting dat de donaties iets 
gaan dalen doordat we geen grote activiteit 
hebben en iedereen financiële druk merkt.

2010/2011
Ook dit jaar zetten we in op acties om extra 
inkomsten te vinden.

Mijn eerste jaar als penningmeester zit er op. Een jaar vol energie en gebeurtenissen. Wat is 
er gebeurd dit jaar. 

We merken met de teruggang in leden een terugval in inkomsten. Dit werkt door in alle inkom-
sten componenten. Contributie, Lesgelden en Donaties. Zonder de verhoging kunnen we de 
vereniging in de huidige vorm niet financieren. 

UItgaven

Dirigent
2009/2010     
Ondanks het wisselen van dirigent bij GE 
heeft dit niet tot lastenverzwaring geleid. 
We hebben dit jaar veel extra activiteiten ge-
had maar dat heeft niet geleid tot extra uitga-
ven op dit onderdeel.

Instrumenten
2009/2010     
Uitgaven voor reparatie en onderhoud. Ver-
zekering is een behoorlijke kostencompo-
nent.     

Huur
Huur voor de repetitieruimte is een vijf jaar 
contract dat in 2011 afloopt.    

2010/2011
Gebaseerd op 2009/2011

2010/2011
We  willen de focus leggen om dit buiten de 
vereniging op te lossen. We hebben oefen-
instrumenten die we kunnen inzetten voor 
beginnende leden.

We moeten een werkgroep opstellen om naar
de repetitieruimte te kijken. Wellicht veran-
dering van ruimte om kosten te besparen.

Concertreis
Aan de inkomstenkant hebben we de tegenslag gehad van het afwijzen van subsidies. Ook 
was het lastig om met het huidige economisch klimaat alternatieve inkomsten te vinden. We 
hebben het maximale gedaan om met de hulp van de vrienden van de vereniging de kosten te 
beperken. We hadden verwacht dat we een kleine € 10.000 euro uit de reserves moesten halen 
voor deze reis. In realiteit is dit € 7.300 geworden met de kanttekening dat we ook uit de acties 
en donaties deels zijn gecompenseerd met een kleine € 4.000.  

Resultaat
We hebben dit jaar met een min afgesloten. Een lagere min dan we hadden begroot en ver-
wacht met een jaar waarin we veel kosten hebben gehad. Rekening houdend met het niet krij-
gen van de subsidie voor de reis hebben we het goed gedaan. MET JULLIE HULP!
Volgend jaar wordt het weer een uidaging door het teruglopen van de inkomsten. Met werk-
groepen en de verhoging van de contributies hopen we dit op te kunnen vangen.

graag even opletten: de contrIbUtIe Is per 1 september verhoogd naar € 16.00!

Arthur Masseur
penningmeester
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Wel en Wee van JE

De eerste WenW van het seizoen en direct één 
met enorme impact! Wat overigens niet onge-
bruikelijk is na een concertreis. En om met 
het laatste maar te beginnen, waarschijnlijk 
heeft u al een hoop mooie foto’s gezien. In 
deze Blaasbas kunt u de bijbehorende verha-
len lezen. Komt dat even goed uit?

Het was weer een superreis, de slaaplocaties 
waren hartstikke goed, sommige concerten 
waren wat rustig maar sommige waren weer 
op fantastische drukke locaties. Het was al-
leen maar mooi weer en - als vanouds- het 
was een groots en gezellig JE-feest. Namens 
het bestuur kunnen wij niets anders zeggen 
dan: “zij kunnen er wat van!”. (Het bestuur 
ook hoor, dus iedereen heeft het fijn gehad.) 
We zijn meer dan hartelijk ontvangen in 
Kopenhagen. Het was een gezellig sociaal 
feest in Taarnby (er is zelfs al een Facebook- 
account opgericht voor de relatie tussen de 
orkesten). En hoe kon het ook anders: nog 
voor het seizoen goed en wel was gestart had 
het bestuur al een wedervraag ontvangen. Het 
orkest wil heel graag naar Amsterdam komen 
in de zomer van 2011. Na de inzet die de De-
nen geleverd hebben, kunnen wij natuurlijk 
niets anders doen dan er voor te zorgen dat zij 
hetzelfde meemaken. Hier hoort u later vast 
meer over.
Met een nieuw seizoen komen en gaan er 
natuurlijk ook muzikanten in en uit het or-
kest, dit hoort er helaas bij. Natuurlijk was 
het bestuur hier al op bedacht en hebben wij 
reeds geprobeerd om dit zo goed als mogelijk 
op te vangen. Desondanks moet wel gezegd 
worden dat met het vertrek van deze goede 
muzikanten het orkest erg jong en onervaren 
wordt. Er staat dus een nieuwe, grote maar 
ook leuke klus voor de dirigent te wachten. 
Ronald Slager heeft aangegeven dat hij per 
1 januari 2011 vertrekt als dirigent bij Jong 
Excelsior. Hij heeft hier meerdere redenen 
voor, maar de voornaamste is de uitbreiding 
van zijn werkzaamheden bij De Haske die 
maken dat zijn vrije tijd (het weekeinde) veel 

spaarzamer en dus belangrijker wordt. Eigen-
lijk heeft hij gezegd dat hij het gewoon niet 
meer trekt en liever met een pijpje thuis op 
de bank blijft zitten. Ouwe knar! Neemt niet 
weg dat hij helaas stopt. Het bestuur heeft een 
vacature geplaatst om hem te vervangen, wat 
natuurlijk een moeilijke klus zal worden na 
zoveel goede jaren. Het bestuur hoopt in het 
najaar van 2010 en voorjaar van 2011 proef-
directies te houden en een nieuwe dirigent te 
vinden. Ronalds afsluitconcert met JE zal het 
kerstconcert in de Westerkerk zijn. Een mooie 
gelegenheid om hem met JE nog een keer 
in actie te zien, kom dus allemaal luisteren! 
Daarna moet de nieuwe dirigent direct aan de 
slag want JE is gevraagd om bij een afscheids-
musical van een achtste groep te spelen in het 
Muziekgebouw aan ‘t IJ. Gelukkig is Ronald 
niet helemaal weg, want hij is ook dirigent bij 
GE en blijft daardoor nog steeds verbonden 
aan de vereniging. Ronald, namens alle muzi-
kanten en bestuurders, alvast bedankt voor de 
leuke en goede 8,5 jaar directie bij JE. De tijd 
is omgevlogen!
Helaas neemt een aantal muzikanten afscheid. 
Wij hebben ons best gedaan om de juiste start-
datum te zoeken, wat een aardig klusje bleek 
omdat het moment van inschrijving vaak 
even terug was. Met stip op één van het lijstje 
‘langstzittend lid’ staan Olga en Suzanne: fan-
tastisch 21 en 16 jaar lid! Wat een hoop jaren 
aan ervaring, concerten, repetities, versleten 
rietjes en stokken, deuken in gevallen dem-
pers! Het zal nog moeillijk worden om dat al-
lemaal op te vangen. 
Alle muzikanten HARTSTIKKE bedankt 
voor jullie inzet. Hopelijk kijken jullie er met 
net zo veel plezier op terug als wij! Het is wel 

een leuke en goede kans voor jullie opvolgers, 
die ook dankzij de meeste van jullie in het 
orkest spelen. Gelukkig zien we Olga, Freek, 
Nathan, Thomas en Wemke allemaal terug bij 
GE, een goede versterking.
Er komen gelukkig ook nieuwe muzikanten 
bij: Charlotte van Nifterick schuift samen 
met Haiko Wong aan bij de altsaxofoonsectie 
waardoor deze weer uitgroeit tot acht muzi-
kanten. Roemer Croon zal plaatsnemen bij 
Roosje op de fagot. Super dat het orkest op 
zo een moeilijk instrument versterking krijgt.
Voor de concertreis wilde Ronald graag een 
complete hoornsectie (wie niet?!?), en na-
tuurlijk is dat gelukt. Via via meldde Tijmen 
Slomp zich aan om mee te gaan op reis en 
hij vond het zo leuk dat hij heeft besloten om 
lid te worden. Tijmen, leuk dat je er bij bent. 
Het orkest mag trots zijn dat zij een complete 
hoornsectie heeft! Wij wensen jullie allemaal 
heel veel succes en, natuurlijk, plezier toe.
Tot slot willen wij kenbaar maken dat de repe-
titietijd van JE vervroegd is naar 19:15-22:00 
uur. Dit is in overleg met Ronald besloten 
omdat met het verlaten van de ‘oude garde’ 
en de komst van nieuwe jeugdige spelers de 
gemiddelde leeftijd in het orkest laag is ge-
worden. Wij hopen dat hierdoor ook de jon-
gere leden in het orkest niet meer in de pauze 
zullen vertrekken maar gewoon de hele avond 
repeteren. Iedereen moet dan natuurlijk wel 
om 19:00 uur aanwezig zijn, zodat het orkest 
op tijd kan beginnen!

Hans Ruesink
Wolf Ribbens
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Wel en Wee van GE

Een heel nieuw seizoen ligt voor ons! We zijn 
al meteen gestart met repeteren voor het uit-
wisselingsconcert op 14 november. Tezamen 
met Harmonieorkest ‘De Phoenix’  uit Wa-
teringen zullen wij een concert verzorgen in 
het NOVA College. Komt u allemaal luiste-
ren want tijdens dit concert zullen wij Trijntje 
Westenberg begeleiden bij het Concerto For 
Trombone And Band van Rimsky-Kosakov. 
Trijntje heeft dit solo-stuk op buitenconcer-
ten tijdens de concertreis van JE zo mooi ge-
speeld dat Ronald haar de kans wil geven om 
ook tijdens een binnenconcert te floreren. 
Maar eerst is er op 9 oktober een Solisten-
festival. Wij hopen dat er dit jaar een aantal 
GE’ers zullen meedoen. U als Blaasbas-lezer 
bent van harte welkom om ook dan te komen 
luisteren naar onze kleine, jonge en grote le-
den die dit keer alleen of met een groepje op 
het podium zullen staan.
Vervolgens gaan we aan de gang voor het 
Donateursconcert in maart 2011. Ook dan 
mogen we een solist verwelkomen, trompet-
tist Elwin Smit zal dan Fancy Vienna met ons 
spelen. Dit is het stuk dat de familie Muts en 
Ritha van Eck aan de vereniging hebben ge-

doneerd tijdens het vorige Donateursconcert.
Voor het voorjaar van 2011 zijn wij druk  
bezig om nog een (paas?)concert te verzor-
gen. Wij hopen u hierover in de volgende 
Blaasbas meer te kunnen vertellen.
Na de vakantie hebben we een aantal mensen 
(weer) mogen verwelkomen. Myrthe Barten 
is na haar zwangerschapsverlof weer terug 
op de tweede fluit. Anne Klaase-Bos is ook 
terug. Wat fijn om haar weer klarinet te zien 
spelen! Anais Rubingh heeft besloten te stop-
pen met GE. Bij dezen willen we haar bedan-
ken voor alle inzet de afgelopen jaren, niet 
alleen op de klarinet maar ook als GEB’er.
Gelukkig zijn we als vereniging een aantal 
stoppers bij JE niet kwijt. Overgestapt naar 
GE zijn: Dirk Westenberg en Freek Ruesink 
bij het slagwerk, Wemke v.d. Weij en Nathan 
Frohn  op de hobo en Thomas Okker op de 
basklarinet. Marieke Vaessen is weer terug 
op de basklarinet. We hebben nu dus twee 
basklarinetten. Wat een luxe! Bij het con-
cert op 14 november zullen Florian Hoven 
en Liza Botros (beiden klarinet) ons komen 
versterken.
Het orkest is redelijk goed gevuld maar heeft 
u nog vrienden/kennissen, familie, collega’s 
enzovoort die op zoek zijn naar een orkest, 
dan kunnen zij altijd een keer op een dins-
dag komen kijken en/of meespelen. Nieuwe 
leden zijn van harte welkom!
We hebben weer genoeg te doen dit seizoen. 
Hopelijk zien we u snel tijdens een van onze 
concerten!

Caroline Stubbé
Olga Tijken
Rinske de Graaf

Wel en Wee van KE

Klein Excelsior is inmiddels weer begonnen 
als deze Blaasbas uitkomt. In juli hebben we 
afscheid moeten nemen van de volgende le-
raren: Elwin, Adriaan en Hannes. Zij zijn ge-
stopt bij Jong Excelsior en daardoor ook met 
lesgeven. Freek is ook bij JE gestopt maar 
blijft gelukkig Patrick nog wel lesgeven. 
Heren, ontzettend bedankt voor al die jaren 
dat jullie je vrije tijd in de vereniging hebben 
gestoken en de leerlingen veel muziekplezier 
hebben gegeven. 
Richard Neuhof zal de les van Elwin overne-
men en Arthur Masseur zal Hedwig nog de 
nodige partijstudie geven. Voor de tenorsax-
lessen hebben we helaas (nog) geen oplos-
sing. 
Ook de theorieleraressen, Anne-Lotte en Iris, 
zijn gestopt bij KE. Anne-Lotte kan trots zijn 
want haar drie leerlingen, Quincy Wekker, 
Marte Albers en Haiko Wong, hebben hun 
A-theorie-examen in juni gehaald.  Gefelici-
teerd! Dames, bedankt voor jullie tijd. Jullie 
gaan vervangen worden door Rik en Roosje. 
Liza Botros heeft toegezegd om de partijstu-
die van Anouk over te nemen. Hierdoor heeft 
Kim nog twee leerlingen en kan zij, net als 

Anouk, lekker op tijd bij de repetitie zijn.
Het leerlingenaantal is erg zorgelijk. We heb-
ben nog maar dertien leerlingen waarvan ze-
ven leerlingen op weg naar Jong Excelsior. 
Dus als je kinderen in je omgeving kent die 
erover denken om muziek te willen leren, laat 
ze met Klein Excelsior kennismaken!
Zoals in de vorige Wel en Wee van KE aange-
kondigd hebben Haiko Wong, Charlotte van 
Nifterick en Roemer Croon voorgespeeld bij 
Ronald. Zij hebben dit goed gedaan en zijn 
inmiddels gestart bij Jong Excelsior. 
Op 9 oktober gaan we vast weer veel leerlin-
gen horen bij het Solistenfestival en bij het 
Donateursconcert van dit jaar mogen de leer-
lingen natuurlijk ook niet ontbreken. Doordat 
het leerlingenaantal wel erg laag is, zal het 
wel een ensemble-optreden gaan worden. 
Nu eerst maar weer elke week naar les komen 
en natuurlijk veel studeren thuis! En mocht je 
ècht niet kunnen komen, meld je dan op tijd 
bij je leraar, theorielerares èn bij mij af!
Ik wens iedereen weer een heel muzikaal jaar 
toe.

Caroline Stubbé
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Slechte generale nog geen slecht  concert
Buitenconcert: 27 juni 2010, A’dams Historisch Museum

Maar geven resultaten uit het verleden ook 
garantie voor de toekomst?
Het is elf uur en het museum opent haar 
poorten. JE stroomt naar binnen en maakt 
zich klaar voor het concert. We nemen 
plaats op de stoelen die uit voorzorg in de 
schaduw zijn neergezet. Het KNMI heeft 
hoge temperaturen aangekondigd. 
Op het programma staan de orkestwerken 
Indiana Jones Selection, Windows of the 
World en The Seventies waarin de verschil-
lende orkestgroepen hun vaardigheden kun-
nen tonen. Daarnaast speelt JE drie stukken 
waarin solisten worden begeleid: Concerto 
for Trombone and Band gespeeld door 
Trijntje; Mah na, Mah na door Olga op de 
baritonsax en Tango Jalousie met een klari-
netsolo van Kim.
Indiana Jones is een standaardgeval van ‘ie-

Het is zondagochtend half elf. JE verzamelt 
voor de ingang van het Amsterdams Histo-
risch Museum voor het traditionele concert 
op het binnenplein. 
We doen een kleine stap terug in de tijd. 
Het is twaalf uur eerder en de generale re-
petitie is net afgelopen. Vlekkeloos verliep 
deze repetitie op zijn zachtst gezegd niet. 
De dirigent verkort de pauze en moet langer 
doorgaan om alle stukken door te ploegen. 
Onweer is misschien overdreven, maar zor-
gelijk is zijn blik wel. Met een concertreis 
naar Denemarken in het verschiet moet het 
beter.
In het orkest is er desalniettemin onvermin-
derd vertrouwen in eigen kunnen. JE heeft 
er namelijk een patent op om te laat te be-
ginnen met studeren, matig te repeteren en 
toch een dijk van een concert neer te zetten. 

En het orkest? Het muzikale kwartje is ge-
vallen. De solisten worden steeds beter be-
geleid en de stukken nestelen zich langzaam 
maar zeker in de poriën van de muzikan-
ten. Tijdens het afsluitende The Seventies 
swingt JE als vanouds, vol bravoure en met 
een gezonde dosis roekeloosheid. Ronald 
neemt na afloop zelfs de woorden concert-
reis-waardig in de mond. Het lijkt er op dat 
de resultaten uit het verleden deze keer toch 
ook weer waarheid zijn gebleken. Maar 
zouden we de dirigent niet eens een keer 
een pleziertje doen en allemaal wat eerder 
beginnen met studeren? Misschien groeit 
zijn haar dan nog terug ook!

Jelle Adamse

dereen kent het, dus iedereen hoort de foute 
noten’. En hoewel het een stuk beter ging 
dan de avond ervoor, waren er toch ook nog 
genoeg vergeten voortekens te herkennen. 
In haar concerto straalde Trijntje en ook 
het orkest bleek zich toch nog op tijd gere-
aliseerd te hebben dat een solo begeleiden 
ook nauwkeurigheid vereist. In het zes- 
delige Windows of the World waren nog 
niet alle tempo-overgangen even strak, 
maar de sfeer druipt er toch wel vanaf. In 
het laatste deel eist Iris op de altsax een 
hoofdrol op met een vette funky improvisa-
tie. In het daaropvolgende Mah na, Mah na 
doet Olga nog een duit in het sax-zakje door 
een aantal ‘smerige’ solo’s te plaatsen. Als 
klarinettist denk ik dan, dat was wel genoeg 
sax. Daarom is het fijn dat Kim de klarinet-
eer met verve verdedigt en een wilde tango 
neerzet. 
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Pavarotti zwijgt voor Groot Excelsior
Sloterplasfestival: 27 juni 2010, noordoever Sloterplas

Op zondagmiddag 27 juni 2010 gaf GE acte 
de présence op het Sloterplasfestival. Het 
was een prachtige zondagmiddag, 29 gra-
den, windstil, ideaal voor een buitenconcert. 
Maar… er was ook tennis op Wimbledon, de 
volleyballers deden van zich spreken in een 
adembenemende wedstrijd tegen Brazilië en 
natuurlijk het WK voetbal. Daar stond niet 
zomaar een wedstrijd op het programma, 
maar Duitsland tegen Engeland, een beladen 
wedstrijd. Maar niettemin, GE was vrijwel 
volledig aanwezig. 
We zaten lekker onder de bomen in de scha-
duw en na wat gerommel bij de trommels 
konden we dan klokslag 15.00 uur beginnen. 
Bij de buren moest Pavarotti  tot zwijgen 
worden gebracht, maar daar ging GE dan van 
start. Je hoorde het gelijk, de vaart zat erin. 
The Beatles was een strakke start van wat een 
geslaagd concert zou worden.  Even toch een 
stemmig stukje met St. Florian Choral. En 
toen, de Second Suite van Alfred Reed. Een 
stuk waarin de eerste solisten zich presen-
teerden. Mirjam beet het spits af. Klarinet 

kan toch wel mooi zijn. En natuurlijk, Maar-
ten die de show stal met zijn Amparita Roca-
achtige solo. Kijk, alle bezoekers gewaar-
schuwd, getriggerd heet dat tegenwoordig. 
Maar alain, Kuifje op de lessenaar. Hebben 
we flink op geoefend en het resultaat was er 
naar.  Mooi, die sonore hoornsolo van Mari-
nus. Maar daarmee was de koek nog niet op. 
Inmiddels hadden meer bezoekers van het 
festival GE opgemerkt en op muurtjes en in 
het gras zaten best veel mensen geamuseerd 
te luisteren. Wisten ze wel naar wie, eigen-
lijk? En zijn ze donateur geworden? Volgen-
de keer niet vergeten.
Goed, het laatste nummer alweer. Benny 
Goodman Memories, Leuk vlot nummer waar 
een aantal solisten zich konden laten horen. 
Janneke, Jelle, Olivier, Wolf, Maarten, Luiz, 
niemand vergeten?! Bravo, wat leuk toch om 
in een orkest te spelen met zulke goede mu-
zikanten. En natuurlijk, een luidkeels bravo 
voor Ronald.

Hans Pruszner

Hallo iedereen die dit leest.
Ik ben niet de jongste (24), maar dat maakt 
niks uit als ik dat zo hoor. 
Mijn geschiedenis in de muziek is vrij lang. 
Hoe lang? Denk zelf zo’n zestien jaar nu. Heb 
in die tijd in een samenspelgroep gespeeld, in 
het opleidingsorkest van Excelsior Hoofd-
dorp en ben daarna doorgestroomd naar het 
grote orkest van Excelsior Hoofddorp. Heb 
nog in twee andere verenigingen gespeeld 
tijdens mijn studententijd in Arnhem. Dat 
waren de Arnhemse Harmonie uit Schaars-
bergen  en Unisono uit Velp. Veel lol gehad 
en heerlijk gespeeld daar in het oosten.
Naast mijn  muziek heb ik ook nog kanovaren 
op mijn lijst van mijn hobby’s. Bijna alle tak-
ken van het kanovaren doe ik. Kanopolo (ik 
ben ook de trainer van het team), wildwater, 
brandingkanoën, vlakwater varen en af en toe 
toch nog een poging voor freestyle kanova-
ren.
Om deze hobby’s te betalen, werk ik als 
boomverzorger. Dat is een beetje knuffelen 
met bomen, snoeien van deze dingen en het 
verwijderen van de bomen. Dit heb ik geleerd 
bij mijn opleiding Stedelijk Groen (MBO). 
Het is niet zonder gevaar. Zes weken geleden 
heb ik een boom boven op me gehad met een 
kleine dag ziekenhuis als gevolg. 
Maar muziek maken blijf ik doen, ook al gaat 
het wat moeilijker met die gekneusde spie-
ren. Dus op mij kunnen jullie rekenen voor 
komende jaren.

Groetje 
Tijmen Slomp

Even voorstellen... nieuw in JE
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wordt Arthur decharge verleend. Applaus.

5. Nieuwe kascontrolecommissie
Mirjam blijft nog een jaar in de commissie. 
Dennis Wagner stelt zich beschikbaar en 
wordt gekozen. Ferdi van Eeten is reserve.

6. Stand van zaken Klein Excelsior
Caroline: zoals Hans al eerder aangaf is de 
situatie van KE zorgelijk. Er zijn minder 
leden omdat leerlingen afhaken en er weinig 
toestroom is. Deze tendens is al een aantal 
jaren gaande, maar begint nijpend te worden. 
Aangezien er na de concertreis ervaren  
muzikanten uit JE zijn gestopt is ook 
niet zomaar voor ieder instrument een 
leraar. Tenorsax en trompet zijn bij-
voorbeeld instrumenten waar niet een- 
twee-drie een leraar voor beschikbaar is.  
Desondanks zijn er afgelopen jaar weer  
zes leerlingen geslaagd voor hun theorie-
examen. En met mooie cijfers, waarover 
we van de KNFM complimenten krijgen.  
Er zijn geen praktijkexamens geweest.
Dit seizoen stromen drie leerlingen door naar 
JE. Ten eerste is dat Roemer Croon op de 
fagot, broertje van Philip (klarinet), waardoor 
we twee (!) fagotten hebben. Daarnaast wordt 
de altsax-sectie versterkt door Charlotte van 
Nifterick, zusje van Iris (ook altsax) en Haiko 
Wong. Haiko heeft in Almere les gehad van 
Michael Behrens, waarvoor Michael bedankt 
wordt. Er zijn nu dertien KE’ers waarvan er 
zeven niet in JE meeblazen. Het jaar hiervoor 
waren er nog twintig leerlingen. De trend is 
dus zorgelijk. Caroline doet een oproep om 
nieuwe KE-leden te werven.

van een zogenaamde ‘drankheffiing’ op al-
coholische versnaperingen tijdens de concer-
treis, maar vooral door gulle giften van dona-
teurs die met het oog op de concertreis en de 
moeilijke financiële tijden extra gul hebben 
geschonken. Daarvoor hulde.  
Naderende toekomstmuziek is het aflopen 
van de huursubsidie die wij op het Kogge-
schip krijgen. Deze loopt in 2011 af. 
Ramon Kuipers:  waarom wordt de subsidie 
stopgezet?
Arthur/Hans:  dit was een tijdelijke subsidie 
voor vijf jaar en gezien de forse bezuinig-
ingen binnen het stadsdeel moet gevreesd 
worden dat de subsidie niet verlengd wordt. 
We moeten daarom ook rekening houden dat 
we naar alternatieve huisvesting moeten gaan 
uitkijken.
Omdat er bij Jong Excelsior na de concertreis 
een aantal leden gestopt is, wordt verwacht 
dat het komend jaar minder contributie bin-
nen komt. Om dit enigszins te compenseren 
stelt het bestuur voor om per ommegaande 
(1 september) de maandelijkse contributie te 
verhogen naar €16. Dit is nog steeds aan de 
lage kant in vergelijking met andere verenig-
ingen aangezien daar de contributie vaak 
rond de €20 à €25 ligt. Het voorstel wordt 
aan de zaal voorgelegd. Niemand is tegen en 
het is daarom officieel vastgesteld.
Er zijn geen verdere vragen of opmerkingen.

4. Verslag kascontrole
Mirjam en Ferdi hebben dit jaar de controle 
uitgevoerd. Afgezien van een aantal kleinere 
opmerkingen was er weinig reden tot com-
mentaar. Aangezien al deze opmerkingen 
zijn doorgevoerd in het uiteindelijke verslag 

Notulen Algemene Ledenvergadering 
ALV 2010: 4 september 2010, ‘t Koggeschip

nood. Het aantal leerlingen neemt af omdat 
leerlingen afhaken en er weinig toestroom is. 
Waarom weten we niet. Hierdoor is er ook 
weinig aanwas vanuit KE naar JE. Caroline 
komt hier later op terug.
Ronald heeft tijdens de seizoensopening 
bekend gemaakt dat hij, met pijn in het hart, 
heeft besloten om te stoppen met het diri-
gentschap van Jong Excelsior. Het plezier is 
zeker niet weg en de ambitie ook niet, maar 
het kost al met al toch te veel tijd om iedere 
week tweemaal vanuit Heerenveen naar het 
Amsterdamse af te dalen. Vanaf heden staat 
er een advertentie voor een nieuwe dirigent 
bij de ‘Bond voor Orkestdirigenten’. Op ba-
sis van de sollicitatiegesprekken vinden in 
februari proefdirecties plaats.
Natuurlijk is er ook goed nieuws. Het 85-jarig 
jubileum van Jong Excelsior staat gepland 
voor november 2011. Binnenkort start de or-
ganisatie om daarvan weer een feestelijke en 
memorabele dag te maken.

2. Jaarverslag seizoen 2009-2010
Er zijn geen vragen over het Jaarverslag. 
Karel Boon complimenteert Jopie met het 
verslag. Applaus.

3. Financieel jaaroverzicht
Arthur presenteert vanavond voor het eerst 
het financieel jaarverslag. Er staat een kleine 
fout in. Er zit een verschil van €100 tussen 
de totalen ‘Ontvangsten’ en ‘Uitgaven’. Dit 
verschil is verklaarbaar door een typefout bij 
de kolom ‘Diversen’.
Ondanks het mislopen van €5000 subsidie 
voor de concertreis zijn we binnen de begro-
ting gebleven. Dit komt door het instellen 

Aanwezigen:
- Bestuur; bestaande uit: 
Hans Ruesink, voorzitter; Arthur Masseur, 
penningmeester; Jopie Buijs, secretaris; 
Wolf Ribbens, JE-bestuurslid; Olga Tijken, 
GE-bestuurslid; Caroline Stubbé, KE/GE- 
bestuurslid; Florian Hoven, PR/Blaasbas
-  43 GE’ers, JE’ers, en ouders
Afmeldingen:
(Bestuurslid/instrumentenbeheerder) Michel 
Hasselt; Edith Behrens; Marinus Duijm; 
Lambert Buijs

1. Opening en Mededelingen
Hans opent de ALV die dit jaar op zaterdag 
gehouden wordt om zodoende meer JE’ers en 
ouders te trekken. Voorafgaand aan de ALV 
heeft de seizoensopening plaatsgevonden 
waarin JE en GE samen een uur gerepeteerd 
hebben. ‘Mars’ uit de Planeten-suite van 
Gustav Holst en ‘Porgy & Bess’ van George 
Gershwin stonden hierbij op de lessenaar. Na 
afloop van de ALV wordt een film vertoond 
met een sfeerimpressie van de concertreis 
van Jong Excelsior van afgelopen juli.
De vereniging gaat een (financieel) moei-
lijke tijd in. Er komt de komende tijd minder 
subsidie binnen aangezien overal bezuinigd 
wordt. De subsidie voor de concertreis is 
ook niet binnengehaald. Daarnaast daalt het 
aantal leden. Dat betekent ook dat er minder 
geld binnenkomt via contributie. Die neer-
waartse spiraal moet gebroken worden en er 
wordt daarom een klemmend beroep gedaan 
op een ieder aanwezig om nog eens de eigen 
vrienden- en kennissenkring langs te gaan of 
er geen potentiële nieuwe leden bij zijn.
Klein Excelsior verkeert in steeds grotere 
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9. Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Hans, Caroline, Florian en 
Jopie. De eerste drie stellen zich herkies-
baar, maar Jopie neemt na vijftien (!) jaar 
bestuur afscheid. Ze heeft ons een mooi af-
scheidscadeau gegeven in de vorm van de 
vernieuwde lay-out van de website. Hiervoor 
van harte bedankt. Het bestuur stelt voor 
om haar te benoemen tot Erelid van Jong en 
Groot Excelsior. Applaus gonst door ‘t Kog-
geschip. Caroline overhandigt een mooie 
oorkonde omlijst met foto’s en Olga en Hans 
geven haar namens de vereniging een bos 
bloemen en pen met inscriptie. 
Jopie: Ik heb het altijd heel erg veel plezier 
gehad met de bestuurstaken. Allen bedankt 
voor de cadeaus en het vertrouwen in mij. Ik 
heb op mijn beurt vol vertrouwen in het zit-
tende bestuur.

Als opvolger van Jopie wordt Jelle Adamse 
voorgedragen. Niemand heeft hier bezwaar 
tegen (JA: oef).
 
10. Rondvraag
Olivier Straman: twee vragen:
1. Wordt Jelle ook de beheerder van de site?
Antw: Nee, Florian neemt de website van 
Jopie over.
2. Zijn er al plannen voor het jubileum van 
volgend jaar?
Antw: Er is een commissie gevormd die 
daarmee aan de slag gaat. Wegens de fi-
nanciële situatie wordt het waarschijnlijker 
kleiner dan de afgelopen keren. 
Ritha van Eck: per wanneer wordt de  
contributie verhoogd?
Arthur: per 1 september 2010. 

7. Stand van zaken Jong Excelsior
Wolf: Jong Excelsior heeft een heel leuk jaar 
gehad wat begon met het concours afgelo-
pen november waarbij we onze positie in de 
tweede divisie consolideerden. Ook de con-
certreis in Denemarken was een groot succes 
waar weinig niet vrolijke gezichten te zien 
waren. 
Zoals na iedere concertreis verlaten een 
aantal ervaren muzikanten het orkest. Daar 
tegenover staat dat er zes nieuwe leden zijn. 
De eerder genoemde Roemer, Charlotte en 
Haiko, en daarnaast Tijmen op de hoorn en 
Suzanne en Daniëlle op de fluit. Per 1 febru-
ari hebben we ook weer een nieuwe dirigent.
Het komende jaar belooft ook weer erg leuk 
te worden. Op 19 december verzorgt JE het 
kerstconcert in de Westerkerk. Het voorjaar 
is nog niet gepland aangezien we dan met een 
nieuwe dirigent zitten, maar we hebben in 
ieder geval het donateursconcert, de buiten-
concerten en als grote klapper het begeleiden 
van een afscheidsmusical op 15 juli 2011 in 
het Muziekgebouw aan ‘t IJ. Noteer het in uw 
agenda.

Belangrijk: de repetitietijd van JE is verv-
roegd. Vanaf september beginnen we om 
kwart over zeven met de repetitie. Dus allen 
uiterlijk om zeven uur aanwezig. De repetitie 
eindigt daardoor een half uur eerder, dus om 
tien uur.

8. Stand van zaken Groot Excelsior
Caroline: Groot Excelsior draait goed. Het 
plezier is weer helemaal terug bij de leden 
wat terug te zien is in de presentie die ge-
woon goed is. Het is natuurlijk supersonisch 
prettig dat Ronald de nieuwe dirigent is ge-
worden. Dat verklaart echt een hoop van het 
nieuwe enthousiasme en daardoor zijn er ook 
een aantal JE’ers doorgestroomd naar GE. 
Groot Excelsior heeft een leuk jaar gehad 
met het kerstconcert en een concertweek-
einde in Zeeland dat zeer geslaagd was. We 
hebben eigenlijk nog een paar nieuwe leden 
nodig, vooral op de bas en op de euphonium. 
Dus als je toevallig een buurman/vrouw hebt 
die dat speelt, neem ze mee. Hier op inhak-
end worden we flexibeler waar het gaat om 
de rode draad. 
Er staat een aantal concerten op het pro-
gramma, te beginnen een concert op 14 no-
vember waar Trijntje het trombone-concert 
van Rimski-Korsakov zal uitvoeren. Zij heeft 
dat tijdens de concertreis al in de buiten-
lucht gedaan maar Ronald wil haar het graag 
een keer horen opvoeren in een zaal en met  
publiek. Daarnaast zal GE op het donateurs-
concert spelen en houden we weer een paas-
concert in april waarbij ook het ensemble van 
Jacco Zwarst een rol zal hebben.
Er zijn geen vragen.
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Keek op de week (1): Ronald
Concertreis: 10-18 juli 2010, Denemarken

Wist je dat…
• de houtblazers beter zijn 

in lang opblijven dan 
de koperblazers, maar 
dat Ronald van iedereen 
wint…

• Kim, Florian, Richard en 
Liza B aan partnerruil in 
de bus doen…

• er licht uit de zak van 
Dennis komt…

• Carolien V de waaier-
etiquette uit haar hoofd 
kent…

• Dennis zelfs in kleine 
dorpjes in het zuiden van 
Nederland bekend is als 
‘baco-Dennis’, maar daar 
zelf niets vanaf weet…

• Deense jongens zichzelf 
voorstellen als ‘Lesbie’…

• Caroline S op flesjes bijt 
zodat ze niet gaat gillen…

•	Stefan	H	al	zijn	geld	
doneerde	aan	de	kerk	
in	kopenHagen,	inclu-
Sief	paSpoort,	pinpaS	
en	verzekeringSpaS…

• Ilona beter trompet 
speelt als er rietjes in 
verstopt zitten…

Namens de redactie van De Blaasbas kreeg 
ik het verzoek om mijn beleving van de 
concertreis eens op papier te zetten om met 
de trouwe lezers te delen.
Daarbij deed de redacteur in kwestie de 
merkwaardige toevoeging:
“Wees gerust, de benevelde uurtjes in 
je geheugen worden door anderen wel 
aangevuld ;-)” 
Hoezo, benevelde uurtjes? Als er iemand 
veel van de concertreis heeft meegekregen 
ben ik het wel, al was het maar vanwege het 
feit dat ik gemiddeld ongeveer vijf uur per 
nacht geslapen heb. Geen betere persoon 
waartoe de redactie zich kan wenden voor 
het meest gedetailleerde verslag van de 
concertreis (met de meest smeuïge roddels) 
dan ondergetekende. Maar goed, op deze 

expertise wordt blijkbaar geen prijs gesteld. 
Of zijn er misschien mensen die vrezen voor 
hun reputatie…?
Hoe dan ook: ik vond de concertreis echt 
geweldig! Zowel het muzikale niveau als de 
sfeer gedurende de hele week was uitstekend. 
Ik zal niet over elk concert uitgebreid 
uitweiden, maar het concert in Tivoli wil 
ik toch wel speciaal vermelden. Wat een 
geweldige locatie en wat een goed concert! 
Het enige minpunt dat er over te vermelden 
valt, is dat we helaas maar een half uur 
mochten spelen. We hadden daar graag ons 
volledige programma neergezet, zoals we dat 
de volgende dag ook in Vejle mochten doen.
Ook de accommodaties waren erg goed 
gekozen. Want hoewel de meesten bij 
het betreden van de school in Taarnby 
aanvankelijk even achter hun oor zullen 
hebben gekrabd, bleek het uiteindelijk wel 
een buitengewoon gezellige sfeer op te 
leveren om vijf dagen lang zo ‘intensief’ (in 
de breedste zin des woords) met elkaar door 
te brengen en bovendien was de gymzaal 
waarin gerepeteerd werd ook akoestisch 
gezien een prima locatie. Onze Deense 
gastheren en –vrouwen waren buitengewoon 
behulpzaam en vriendelijk. Sommigen wat 
mij betreft zelfs iets te vriendelijk…
Al met al dus weer een heel erg leuke reis 
voor iedereen die erbij was om op terug 
te kijken. Er was maar één ding dat de 
feestvreugde nog had kunnen vergroten… als 
we die wedstrijd gewoon gewonnen hadden.

Ronald Slager
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Bus, bus, bus, boot, bus, pizza!, bus, bed 
Concertreis: dag 1, 10 juli 2010, heenreis

• Rosa en Carolien V al zin-
gend een ijsje probeer-
den te verdienen, maar 
niet verder kwamen dan 
12 cent… 

• Liza B serieus zin had in 
de eerste repetitie…

• het bier de tweede avond 
al op was…

•	carolien	v	naar	de	
wedStrijd	nederland-
Spanje	keek,	met	een	
SpaanSe	waaier	in	
Haar	Hand…

• Kim, als ze wat op heeft, 
Michel toch leuker vindt 
dan Florian…

• Liza B de voorzitter heeft 
zien douchen…

• Wemke het liefst bij de 
dirigent is… 

• Alex eigenlijk pas zeven 
is, maar zijn ijsje niet op 
kon…

• Anne-Lotte een heel blo-
te pyjama heeft als ze 
dronken is…

• Ferdi een date had met 
zijn Deense chat-vrien-
din (en haar vriend)…

• Jelle heel goed is in 
kaartspelletjes met Ozno 
en Zonzo…

Op 10 juli vertrokken we dan eindelijk 
richting Denemarken. Met vijftig muzikanten 
op reis om muziek te maken, samen te lachen 
en lekker te feesten. De dag waar iedereen 
uit JE vijf jaar lang naar had uitgekeken 
was eindelijk aangebroken. Om de reis 
extra lang te maken had het bestuur besloten 
zaterdagochtend om zes uur te verzamelen 
op het Stadionplein, iets waar de een wat 
meer moeite mee had dan de ander. Waar 
vijf jaar geleden Luiz zich de vertrektijd 
niet meer helemaal kon herinneren, was het 
dit jaar Iris die de wekker iets te laat had 
gezet. Nadat uiteindelijk toch iedereen in de 
bus zat, vertrokken we naar Almere om daar 
een tweede groep met mensen op te pikken.  

Na een korte tussenstop in Zwolle voor de 
chauffeurswissel, kon de reis echt beginnen: 
richting de boot naar Denemarken. 
Om de busreis te verkorten ging de reis voor 
een deel per boot. Geen verkeerde keuze 
tijdens de reis, aangezien het zonnetje continu 
te zien was! Na lang zuchten en puffen 
konden we even lekker uitwaaien op het dek 
van de boot die ons weer wat verder richting 
Kopenhagen bracht. Na ruim een uur rijden 
op Deens grondgebied begonnen de magen 
aardig te knorren, iets waar het bestuur in 
de voorbereiding gelukkig op geanticipeerd 
had; er was een tussenstop gepland bij een 
lokale pizzeria. Dat het moeilijk is om grote 
groepen tegelijk te bedienen werd tijdens 

deze (drie uur durende!) maaltijd maar weer 
eens bewezen!
Nadat de magen weer gevuld waren, ging 
de reis verder richting de school waar wij 
vijf nachten in zouden slapen. Uiteindelijk 
kwamen we daar rond een uur of tien aan, 
waardoor de enige verdere activiteit van 
de jongeren (<16 jaar) was het klaarleggen 
van, en gaan liggen in, hun bed. De rest 
van het orkest genoot nog even van een 
drankje, waarna de meesten besloten na deze 
vermoeiende reis toch ook maar (redelijk) 
vroeg hun bed op te zoeken.

Freek Ruesink
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Lastig communiceren met Wickie
Concertreis: dag 2, 11 juli 2010, Dragør en WK-Finale

• de buschauffeur slin-
gert…

• Florian graag naar Riks 
behaarde spleet loert…

• Sheila stiekem fanatiek 
voetbalfan is…

• Ferdi en Wemke getrau-
matiseerd zijn door Liza 
B & Richard en Kim & 
Florian…

• de vriend van Rinske wel-
geteld één dag mee was 
als begeleiding, maar we 
hem niet hebben zien be-
geleiden…

•	de	jongenS	’S	nacHtS	
baSketballen	met		
Hun	beddengoed…

• het hotel in Hamburg ons 
concert niet wilde horen…

• de familie Westenberg-
Stubbé beter in drie rol-
stoelen mee had kunnen 
gaan…

• kleine Suzanne nooit 
meer volledig zal  
herstellen van haar vre-
selijke voetwond…

• Anouk en Eefke menig 
trommelvlies hebben 
doen scheuren…

• Patrick de slappe lach 
krijgt van Stephan B…

Voor de één was het een heerlijke nacht sla-
pen in een super grote gymzaal (hiermee 
probeer ik vooral niet te doelen op de oudere 
jongensslaapzaal), voor de ander was het 
een nacht slapen in een druk(ke), warm(e) of 
benauwd(e) zaal(tje). Desondanks stonden 
we allemaal fris en fruitig op en ontbeten we 
met het heerlijke brood uit Denemarken.
Vandaag was een redelijk inspannende dag, 
eerst repetitie, daarna een buitenconcert en 
we sloten af met de spannende finale tus-
sen Nederland en Spanje. Onze repetitie 
was deze keer niet zomaar een repetitie, we 
werden namelijk aangevuld door een aan-
tal Deense muzikanten. De meest frappante 
Deen vond ik toch wel de jongen die ons ver-
sterkte met zijn trompet; hij deed me denken 
aan Wickie de Viking. Al was het soms lastig 
met elkaar communiceren, het werd een suc-

cesvolle repetitie. Daarom besloot Ronald de 
muzikanten uit te nodigen om mee te spelen 
tijdens ons concert in Dragør, aan de kust 
zuidelijk van Kopenhagen. Met veel plezier 
wilden zij meespelen en zodoende stonden, 
ja we stonden letterlijk, samen te spelen. Het 
was toch wel heel erg warm en doordat we 
stonden, kon niet iedereen Ronald zien. En 
omdat we aan de kust speelden, werden af en 
toe onze partituren alle kanten opgewaaid. 
Toch sloegen we ons erdoor heen en maakten 
we er een spetterend concert van.
Eenmaal teruggekomen bij de school, had 
het bestuur van het Deense orkest een smake-
lijke barbecue voorbereid. Na onze buiken 
vol gegeten te hebben, gingen wij ons voor-
bereiden op de finale tussen Nederland en 
Spanje! Ik moet toch wel vermelden dat ik 
nog nooit zoveel mensen gespannen heb zien 

kijken als tijdens deze wedstrijd. Ook Caro-
line Stubbé was zo gespannen dat ze bijna 
haar flesje opat. In de pauze bedankten we de 
lieve Denen voor hun gastvrijheid en de con-
certen die ze hadden georganiseerd met een 
puur Hollandse sjoelbak.
Na de wedstrijd leerden we van elkaar hoe 
we met verdriet en teleurstelling omgaan: de 
een liet de tranen lopen, de ander ging op de 
grond liggen en weer iemand anders vloekte 
de hele wereld bij elkaar.
Het was toch wel jammer dat we met een 
‘down’ gevoel naar bed gingen, maar de 
volgende dag was dat al snel veranderd (ei-
genlijk voor sommigen die avond al). Want 
we zaten toch in Denemarken met ons super 
gezellige orkest!

Carolien Vlaar
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Van groene trui tot pikante lingerie
Concertreis: dag 3, 12 juli 2010, Kronborg en JEB-avond

• Jay gewoon geen trek 
had, behalve in chocola 
en Mischa…

• Anouks iPhone pootjes 
heeft en steeds vanzelf 
wegloopt…

• andere dingen van Anouk 
die pootjes wel eens le-
nen...

• Luiz voor 1 avond blank 
is geweest… 

•	rooSje	Haar	broer	zo	
miSte	dat	ze	in	een	
dirk-pyjama	Sliep…

• Nathan eigenlijk beter 
zijn best had willen doen 
tijdens zijn laatste JE-
concert…

• Rosa en Anouk van bh 
hebben gewisseld…

• Carry elke dag een toon-
tje hoger zingt…

• Anne-Lotte in ander-
mans tassen snuffelt op 
zoek naar spiegels, om 
die vervolgens kapot te 
gooien, maar het daarna 
wel eerlijk opbiecht…

• Olga tijdens de repetities 
zenuwachtiger is dan tij-
dens de concerten…

• William niet kon kiezen 
tussen de drie muske-
tiers…

De dag van het warmste zonnetje, de heet-
ste bus, de geschreven ansichtkaartjes, een 
historisch moment, een paraderende man in 
vrouwenlingerie, verboden te zwemmen, een 
geniale fotosessie in trui, een verkleedpar- 
tijtje, limbo dansen in de gymzaal/ slaapka-
mer van de jongens, een afsluitende avond 
met veel alcohol in het bloed en een naar 
zweet ruikende slaapkamer… 
Daar was hij dan, onze zon die na twee dagen 
écht warm was. Heerlijk, iedereen lekker in 
zijn zomerse outfit aan het ontbijt. Op een en-
keling na die uiteraard nog zo moe was van de 
avond ervoor dat hij/zij of niet aan het ontbijt 
verscheen of nog in charmante pyjama aan-
schoof. Er waren zelfs enkelen die het voor 
elkaar kregen om inclusief hun dekbed en 
enkel een boxershort naast de verse broodjes 
te komen zitten (Luiz). Na een weer heerlijk 
ontbijt is JE deze dag begonnen met een bus-
reis naar een prachtig slot. Tijdens deze rit 
zijn de ansichtkaarten die onze koning Arthur 

met al zijn charmes heeft weten te bemachti-
gen, geschreven. Dit schrijven was inclusief 
hobbels en bochten, dus vandaar ons niet al 
te net handschrift op de kaarten. Excuses. Dit 
had beter gekund, maar ook onze buschauf-
feur had waarschijnlijk nog wat last van de 
avond ervoor…
Aangekomen bij het slot. Hup, daar gingen 
we weer: alle koffers uit de bus, alle tas-
sen met standaards uit de bus, slagwerk uit 
de bus, 1000000 broodjes en flesjes drinken 
uit de bus, en allemaal mee sjouwen, HUP! 
Papa’s en mama’s,  denk maar niet dat wij 
hebben lopen chillen in deze week, het was 
keihard werken. Maar na al die inspanning 
hebben we met open mond staan kijken naar 
het prachtige slot, zo mooi en groots.  We 
hebben met het hele orkest even goed mogen 
rondkijken, dus de echte leergierigen en his-
torica’s zijn begonnen de steentjes van het 
looppad te bestuderen en daar goed over te 
discussiëren en de wat actievere en jongere 

orkestleden zagen al snel in dat er met een 
fontein op het binnenplein een hoop lol valt 
te creëren. Eindresultaat: allemaal natte 
broeken en shirts. Bedankt Buddy en Jesper!  
Nadat er genoeg kiekjes waren geschoten en 
mensen genoeg water over zich heen had-
den gehad hebben we een prachtig concert 
gegeven. Een concert waarin Trijntje haar 
trombone bijna niet meer kon vast houden  
tijdens haar solo, zo heet was die geworden in 
de zon... Ronald kreeg een spontane zweetbui 
en heel JE zat met rode gezichten, stinkende 
oksels, hete instrumenten en soms puffende 
leden tijdens een rust. Ronald heeft toen heel 
professioneel besloten tegen het bestuur in te 
gaan en het concert na dertig minuten te laten 
voor wat het was en uit de zon te gaan. Wij 
allen danken Ronald.  
Omdat iedereen zo bezweet en rood was, trok 
de zee, die twintig meter verderop lag, ons 
ontzettend aan. Voordat Wolf achter de ren-
nende JE-leden aan kon rennen lagen er al 
een paar mensen in het water. Gewoon in de 
onderbroek, hoepla. Maar dit was toch niet 
helemaal de bedoeling. Wat bleek nou: het 
was helemaal niet toegestaan om te zwem-
men! Onze Wolf heeft dat goed duidelijk ge-
maakt waar de jongeren keurig naar hebben 
geluisterd, op onze klarinettist Dennis na.  
Ach, iedere vereniging heeft een dwarsligger, 
niet waar? Maar vaders en moeders niet al te 
bezorgd, het water waar onze waterrat in zat, 
was misschien een meter diep. En hij is er 
zonder letsels weer uitgekomen, wel met een 
super natte en strakke onderbroek.
Na een wateravontuur in de verboden zee,  is 
er een fotosessie gehouden. Een sessie met 
een prachtig toestel die onze Bas, Ferdi met 
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geluidsinstallatie aanwezig was. Onze Den-
nis, die altijd in is voor een feestje, heeft 
toen de geluidsinstallatie aan weten te zet-
ten en er een letterlijk keihard feest van ge-
maakt. Er werd gedanst, gezweet,  touwtje 
gesprongen en noem maar op. Jesper heeft 
onze avond compleet gemaakt door zich op 
te offeren voor het besturen van het licht: het 
steeds zo snel mogelijk aan- en uitzetten van 
het licht, door het knopje omhoog en om-
laag te doen. Het was geweldig. Toen Jesper 
toch wat kramp in zijn vingers krijg  (heel 
begrijpelijk), iedereen helemaal nat was van 
het zweet en de ramen van de gymzaal ge-
heel beslagen waren, zijn we met een groot 
deel van de groep naar buiten gegaan, het 
speelplein op. Daar zijn de laatste drankjes 
gedronken, de laatste roddels besproken, de 
laatste zoentjes uitgedeeld en de laatste reg-
endruppels gevoeld voordat iedereen weer zo 
snel mogelijk naar binnen ging. Hier werd de 
groep gesplitst in mensen die verplicht naar 
bed moesten, mensen die graag naar bed gin-
gen, en de echte harde kern die tot vijf uur in 
de nacht is door gegaan. Volgens verhalen…

Iris van Nifterick

• Stefan H  voorlopig de lul 
is als enige hoboïst…

• Hannes’ middle name 
‘bier en tieten’ is…

• Maarten op slinkse wijze 
van iedereen Kronen af 
wist te troggelen…

• Trijntje haar trombone in 
de pauze van het laatste 
concert vergat mee te 
nemen op het podium…

• je in Denemarken voor 
Slet wordt uitgemaakt 
als je wil pinnen…

• Carolien V niks met El-
win heeft gedaan, écht 
niet!...

•	rik	bij	meerdere		
concerten	zijn	
vrucHtbaarHeid	op		
Het	Spel	zette…	

• Marieke haar mond open 
gaat als je aan haar haar 
trekt (?)…

• Adriaan wijs zijn mond 
hield toen Luiz aan Iris 
vertelde hoe groot Adri-
aan geschapen is…

• Richard zich niet meer 
schaamt voor het leef-
tijdsverschil tussen hem 
en Liza B, maar zich er 
gewoon aan aanpaste…

zich mee heeft gedragen. De hele werkweek 
lang, Valerio zou zeggen; RESPECT MEN.  
Hij heeft prachtige foto’s van ons geschoten 
met het slot op de achtergrond. 
Op deze foto worden onze nieu-
we mooie rode truien geshowd. 
Omdat het bijna veertig graden 
was deze dag, kunt u zich vast 
voorstellen wat voor 
commentaar er wel niet 
is geleverd op het 
feit dat we de rode 
truien aan 
moesten 
op de fo to . 

Gelukkig 
heeft iedereen 

het gewoon over-
leefd en is er nie-
mand flauw gevallen 

door het dragen van de rode 
trui (voor drie minuten). 
Zo, de dag bij het slot zat er 
weer op. Allemaal onderweg 
naar de bus. En op de terug-
weg, hebben wij toch wat ge-
zien zeg! Alle mannen keken 
opeens één kant op;  er liep 
iets naakts op het gras, dacht 
men. Iets dichter bij was het 
niet helemaal naakt, het had 
zelfs een pikant lingeriesetje 
aan; nog meer kijkers. En 
het had BORSTEN! Wauw! 
En dit figuur paradeerde ook 
nog eens over het gras, alsof 
het een modeshow liep. Bij 
het passeren van dit para-

derende figuur, kwam er een hard gelach uit 
de groep, of een ‘O’ & ‘Huh’. Wat bleek: het 
was geen vrouwelijk persoon dat sexy liep 
te paraderen, het was een man die het ken-
nelijk erg fijn vond om met borsten en een 
lekker zittend slipje in het zonnetje te lopen.  
Door dit figuur hadden we wel weer wat te 
bespreken op de lange weg terug naar de 

school. 
Uiteraard werd er weer goed en heer-

lijk gegeten deze avond, dat kan 
de leiding van JE toch 

goed! Op een volle 
maag zijn we de 

avond in gegaan waar ons een heel pro-
gramma stond te wachten. De JEB had een 
quiz gemaakt waarin de leden van het or- 
kest opdrachten moesten doen om zo veel 
mogelijk punten te behalen met zijn of 
haar groep. De leukste  opdracht was de 
opdracht met de groene trui. De groene 
trui, die ieder lid verafschuwt is op dit 
moment vervangen door de rode trui. 
In het kader hiervan moest Iedere groep 
iets creatiefs doen met de groene trui. 
Hij werd getransformeerd in sexy lin-
geriesetjes, in shows waarin hij werd be-
graven of aan een galg werd gehangen, 
geknipt tot trouwjurk en noem maar 
op. Er bleek heel wat creativiteit in de 

leden te zitten. De juryleden hebben 
het zwaar gehad tijdens deze 
avond,  het niveau lag namelijk 

erg hoog. Na een lachwekkende avond met 
opdrachten was er een discoavond geor-
ganiseerd in de slaapkamers van de jongens. 
Dit kon, omdat zij in een gigantische gym-
zaal mochten slapen waarin een keiharde  
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Geen zon, dus JE gaat naar het strand
Concertreis: dag 4, 13 juli 2010, strand en Raadhuisplein

Vandaag zijn we alweer begonnen aan de 
vierde dag van onze concertreis. Het was 
voor een hoop mensen een vroege ochtend 
na de party van gisteren in de grote slaap-
zaal van de heren. We begonnen de dag, 
ondanks het vieze/natte weer, weer met 
een ontbijt met het heerlijke verse Deense 
brood. Op de planning van de dag stond: 
naar het strand gaan. Onze JE’ers lieten 
zich niet uit het veld slaan, dus gingen we 
natuurlijk gewoon naar het strand. Helaas 
geen zon maar wel droog! Natuurlijk ook 
wat duiken in het koude maar heldere 
water. En daarna de bus weer in: naar de 

school om te lunchen, te douchen en om 
te kleden voor het concert op het Raad-
huisplein. Daar hebben wij een geweldig 
concert gegeven met heel veel toeschou-
wers. Hier zaten zelfs Nederlanders tus-
sen! Daarna hebben wij lekker spaghetti 
bolognese gegeten. Vervolgens heeft Ro-
nald zelfs tijd gehad voor het lezen van 
zijn boek! Om acht uur zijn wij gaan repe-
teren en toen was onze derde dag alweer 
afgelopen.

William Masseur

• Hannes en Maarten ook 
na de finale BFFs waren…

• Tirza rookvlees van de 
Hema niet kan weer-
staan…

• er iets trilde in de toilet-
tas van Wemke…

• Nathan, Elwin, Olga, 
Adriaan, Suzanne, Han-
nes, Jesper, Buddy, Dirk, 
Freek, Marieke, Wemke, 
Elena en Thomas zeg-
gen dat ze gaan stoppen, 
maar wij daar niets van 
geloven…

• Ronald een ware NL-elf-
tal hooligan blijkt te zijn. 
Momenteel wordt onder-
zocht of hij ook bij de 
strandrellen van HvH be-
trokken was…

•	arjeH	kan	limbo	dan-
Sen	alS	de	beSte…

• Jelle Kim probeerde te 
versieren met een zwoe-
le limbodans en een fles 
whisky. Florian was ner-
gens te bekennen…

• de romance tussen Jay 
en Mischa menig klein-
koper blazer zwaar te-
leurgesteld heeft…

• het ontbreken van Philip 
trouwens ook…
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Van Dam tot Kalverstraat...in Kopenhagen
Concertreis: dag 5, 14 juli 2010, Kopenhagen en Tivoli

De vijfde dag begon zoals alle andere  
dagen, we ontbeten en hadden daarna  
repetitietijd. Aan het begin van de middag 
vertrokken we naar Kopenhagen. Er was 
een route van 8,6 km voorbereid met een 
rondleiding, die verzorgd werd door Liza.
We zijn een kerk binnen geweest en heb-
ben allerlei standbeelden gezien waar we 
informatie over kregen en tijd hadden 
voor foto’s. Kopenhagen had ergens wel 
wat weg van Nederland door de ‘Dam’ 
en ‘Kalverstraat’ die ze ook hier hadden. 
Onze route eindigde midden in Kopenha-
gen bij pretpark Tivoli, waar we een heel 

leuk concert mochten geven. 
Nadat alle spullen en instrumenten het 
pretpark in gesjouwd waren, hebben we 
ons omgekleed onder het podium en een 
geslaagd concert gegeven. We hadden 
hier best wat mensen die keken en hebben 
daarom aan het eind nog een extra num-
mertje gespeeld. 
Na het concert hadden we tijd om zelf 
nog het park te bezoeken en attracties in 
te gaan. 
Het was een leuk park, alleen vreselijk 
duur en daarom heeft bijna niemand er 
meer gedaan dan rondgewandeld en wat 
gegeten. Een ritje in een achtbaan kostte 
bijvoorbeeld tien euro en niet veel mensen 

hadden het er voor over om zoveel geld 
uit te geven. Je moest er eerst ook drie 
kwartier voor in de rij staan.
Maar we hebben er met z’n allen toch iets 
heel gezelligs van gemaakt en bleven er 
tot een uur of half tien. Toen zijn we met 
de bus weer teruggegaan naar de school 
en ging iedereen zijn eigen ding doen.
Ik vond het een leuke dag en heb veel her-
inneringen als ik de foto’s terugkijk!

Valerie Corlu

• niemand precies weet 
wat er op de hotelkamer 
van Thomas is gebeurd, 
behalve Thomas, Freek, 
Iris, Elena en Hannes, 
die daar samen de nacht 
doorgebracht hebben…

• het concert op het Raad-
huisplein echt LEUK was…

• nee, maar echt heel erg 
leuk!

• Ronald zijn zinnen we-
derom had gezet op een 
niet nader te noemen 
vrouwelijke klarinettiste. 
Tijdens de rondleiding 
verdwenen ze plotseling 
in het niets en ze werden 
pas diep in de nacht weer 
gesignaleerd. Een soort-
gelijk patroon is terug te 
zien in de fotoreeks van 
de concertreis van 2005… 

•	 iriS	en	denniS	Hebben	
bewezen:	Hoe	minder	
groene	trui,	Hoe	be-
ter…

• Adriaan dacht dat hij 
eindelijk een schoonzus 
kreeg…

• Liza als Gids waarschijn-
lijk geen baan zal vin-
den…
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De topppunten van Jong Excelsior
Concertreis: dag 6, 15 juli 2010, Vejle

Weet u wat het toppunt van inspanning is?
1,5 uur lang móói muziek maken in nette kleding na 5 slopende (maar fantastische) 

dagen.

Weet u wat het toppunt van gekte is?
1,5 uur lang móói muziek moeten maken in nette kleding na 5 slopende (maar fantasti-

sche) dagen.

Weet u wat het toppunt van Jong Excelsior is?
Dat we niets liever willen dan 1,5 uur lang móói muziek maken en het ook doen, in 

nette kleding na 5 slopende (maar fantastische) dagen. En dat is precies wat we gedaan 
hebben op het concert in Vejle bij Hotel Gade op donderdag 15 juli 2010.

Weet u wat het toppunt van deze dag was?
1,5 uur lang ………eten en drinken in het hotel nadat we móóie muziek hadden ge-

maakt in nette kleding na 5 slopende (maar fantastische) dagen.

Weet u wat het toppunt van de concertreis was?
Ik zou het u niet kunnen zeggen, want elke dag was weer een belevenis!

Maarten Stolz

• Arjeh het meest man-
nelijke lichaam van JE 
heeft. Hij zou zelf alleen 
liever nog iets grotere 
borsten willen hebben 
om zijn Febe te impone-
ren…

• Mischa zijn hemd niet uit 
durfde te doen…

•	de	onvoorwaardelijke	
liefde	voor	ronald	
van	de	deenSe	ScHone	
‘ampør	Hår’	nog	aar-
dig	wat	bier	Heeft	
opgeleverd…

• William Lisa S probeerde 
in te palmen door de hele 
reis met zware tassen te 
zeulen. Of hij succes had 
is niet bekend…

• de billen van Roosje veel 
Deense jongens vrese-
lijk jaloers maakten op 
Nathan…

• de begeleiders hun ver-
antwoordelijkheid maar 
weer eens hebben be-
wezen: met name Den-
nis heeft zich de eerste 
avond overtroffen door 
na talloze Baco’s kans-
loos over zijn nek te 
gaan…
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Als het zo uitkomt, zijn Peter en Wolf  single
Concertreis: dag 7, 16 juli 2010, Legoland

Twijfelend of ik vanaf 00.00 uur  ’s nachts 
al verslag moet uitbrengen of dat de dag 
pas om 9.00 uur begint hier een verslag 
van vrijdag. Na een zeer geslaagde nacht, 
kletsend, tafeltennissend en daarmee een 
aantal kroontjes verdienend - ik leer toch 
veel bij JE - ga ik redelijk moe naar mijn 
bedje waar mijn kamergenootjes nog de 
dag aan het bespreken zijn. Ik maar den-
ken dat ze allang sliepen en ik stilletjes 
kon binnensluipen.  Na een gezellig keu-
velen - of roddelen, het is maar hoe je het 
noemt - vallen we allemaal in slaap. Door 
de eerste twee wekkers heen geslapen, ko-
men we nog net op tijd voor een heerlijk 
ontbijt. Vele soorten brood, lekkere kaas-
jes en fruit, binnen of heerlijk in de zon op 
de picknicktafels aan de autoweg. Voldaan 
van ontbijt en met een ware lunchbox (wat 
luxe!) op pad naar Legoland. Een rustige 
busrit later - twee keer langs de jeugdher-
berg, maar ja, al slapend heb je dat niet 
zo door - komen we rond elf uur aan in 

Legoland. Een zwaaiend Legomannetje 
heet ons welkom en het bilderloket, be-
staande uit duploblokken, geeft al aan hoe 
gelikt dit park is gebouwd. Na het start-
schot rennen we het park in. Nou, eerder 
in slow motion, gezien de slaaptoestand 
van velen. Meteen kom je in een Madu-
rodam van Lego. Erg indrukwekkend, 
met gele NS-treinen, Hollywood, space 
shuttles etc. en tijdens het kijken naar een 
nagebouwd vliegveld vliegen de vliegtui-
gen super laag over, wat een herrie… Om 
13.00 uur spraken we af om met z’n allen 
te lunchen naast de brandweer-attractie. 
Daarvoor hadden we net genoeg tijd om 
wat eerste attracties te doen. Eigenlijk was 
de brandweer-attractie wel heel grappig, 
want terwijl de meesten aan het lunchen 
waren, konden we zien hoe Anouk en Jelle 
de brandweerwagen in sneltreinvaart naar 
de brand brachten, maar helaas tijdens het 
blussen zoveel vertraging opliepen dat ze 
niet meer in de top-3 eindigden. De toon 

was gezet en ondanks dat sommige at-
tracties misschien niet helemaal voor 18+ 
bedoeld waren, heeft mijn groepje toch 
mooi alle achtbanen uit het park gedaan, 
voor zover we erin pasten. In de grote 
achtbaan hadden we een beetje pech, want 
die was even kapot. Ondertussen kwamen 
we ‘kleine’ Suzanne tegen die alleen in 
de rij stond. Gelukkig bleek haar groepje 
buiten de rij te wachten. En ondanks dat 
je alleen in de snelle rij (single ride lane) 
mocht, bleef Suzanne netjes in de gewone 
rij. Maar helaas, de attractie was niet snel 
gemaakt. Aan het eind van middag ging 
mijn groepje opnieuw naar de achtbaan, 
want tja, alle achtbanen is ook echt álle 
achtbanen. Verbaasd over onze nieuwe 
single-ride-lane-JE’ers, Peter en de Wolf 
hebben wij ook zeer genoten van de acht-
baan. Verder ijsjes, frietjes etend of een 
biertje drinkend kwamen we rond 18.00 
uur allemaal weer bij de uitgang van het 
park. Daar bleek dat ik de stoerste at-
tractie gemist had: de power builder. Een 
soort grijper van een kraan die je zelf kon 
instellen op het aantal loopings. Geluk-
kig had ik mijn loopings al eerder in de 
week gehad, maar de foto’s lieten zien 
dat ik toch nog een keertje terug moet om 
de power builder te doen! Even wachten 
op de laatste en daarna snel terug naar de 
jeugdherberg waar de herberg een barbe-
cue voor ons heeft verzorgd; veel vlees,  
broodjes en salade. Lekker, kopje koffie 
na en nu op naar de tafeltennis, om nog 
een paar kroontjes te verdienen?

Wemke van der Weij

• sommige heren niet te 
beroerd waren hun na-
gels oranje te lakken…

• Rosa zo’n feestbeest is 
dat ze niet eens haar sax 
nodig dacht te hebben…

• Ronald bij de BBQ liever 
slagwerkers had willen 
braden…

• Freek behoefte had aan 
vrouwelijk schoon in zijn 
bed, maar hij niemand 
zover kon krijgen…

• vòòr de finale voor alles 
met een oranje kleur luid 
geapplaudisseerd werd…

• Knoflook bijna 15 minu-
ten vast zat in een auto-
band, omdat Kim dacht 
dat ze er wel door paste…

•	caroline	kon	danSen	
alS	een	tiener,	met	de	
nadruk	op	kon…

• Kim de whisky ontdekt 
heeft, maar dat er toen 
niets meer voor Ronald 
over was…

• de lang verwachte avan-
ces van Hannes richting 
Iris uitbleven. Heeft hij 
de boodschap dan einde-
lijk begrepen? Of raakte 
hij geïntimideerd door 
Freek en Thomas…?
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De pizzeria vindt JE’ers wel gezellig
Concertreis: dag 8 en 9, 17/18 juli 2010, Hamburg/terugreis

Er is mij gevraagd om over het laatste week-
einde van de concertreis te schrijven, dus hier 
komt het.
Op zaterdag gingen we van de jeugdher-
berg richting Hamburg, naar onze volgende 
stop. Het was alleen een beetje druk op de 
weg en daarom hadden we iets minder tijd 
dan gepland om rond te lopen in Hamburg. 
Maar alsnog lang genoeg om te winkelen in 
de leuke winkelstraten daar. Toen we weer al-
lemaal terug bij de bus waren, vertrokken we 
richting het hotel. Op de weg hierheen stond 
jammer genoeg ook file en zo werd het uit-
eindelijk bijna een hele dag in de bus zitten in 
plaats van leuke dingen doen. Al was de bus 
natuurlijk ook gezellig, maar op een gegeven 
moment had ik het wel gehad. Uiteindelijk 
kwamen we bij het hotel aan en werden de 

kamersleutels uitgedeeld. Toen konden we 
even gaan kijken en daarna de spullen uit de 
bus halen om daarna gelijk te gaan eten. Het 
eten was echt super lekker en het toetje he-
lemaal! Carry was jarig en ze had ons op ijs 
getrakteerd. Na het eten gingen we even onze 
eigen dingetjes doen. De meeste gingen dou-
chen en even op de kamer zitten.
In de bar van het hotel was het bier wat duur, 
dus de mannen gingen op onderzoek of er 
nog een café in de buurt was. Dit was niet 
echt het geval, maar er was wel een pizzeria 
waar het bier goedkoper was. Toen werd het 
wat rustiger in het hotel, want bijna alle jon-
geren zaten daar aan het bier en de wijn. In 
het hotel zelf was het ook gezellig, want we 
hebben er allemaal spelletjes gespeeld. Tot 
we uiteindelijk heel stil moesten zijn omdat 
de andere gasten er last van hadden. De piz-
zeria zou eigenlijk om twaalf uur dicht gaan 
of rond die tijd, maar omdat wij zo gezellig 
waren, bleven ze open voor ons. En aan het 
eind van de avond kregen we allemaal een 
gratis ijsje omdat ze toch een goede omzet 
hadden gedraaid. Alles was op! Veel men-
sen gingen toch maar slapen, maar een paar 
hadden nog geen zin en die gingen nog even 
praten op de parkeerplaats waar de bus stond. 
Het was dus alsnog een heel geslaagde dag!
Op zondag was het daarom best stil in de bus, 
op een paar kleintjes na die natuurlijk hadden 
geslapen en ongelofelijk veel energie had-
den. Verder heb ik bijna de hele weg geslapen 
samen met veel anderen, dus ik weet niet wat 
er verder allemaal is gebeurd. Het was in ie-
der geval een super gezellige en leuke week!

Marieke Ruesink

• niet iedereen het øl-lied 
nodig had om in de stem-
ming te komen…

• de Bacoman eigenlijk vet 
ontwikkelde buikspieren 
heeft…

• Kim een zuigzoen van 
Paul niet kon verbergen…

•	jelle	zicH	dood-
ScHaamde	omdat	Hij	
Heel	graag	in	een	peu-
terattractie	wilde…

• Marieke toch maar ging 
pinnen, toen ze geen geld 
meer kreeg van haar fa-
milie…

• de Concertreis 2010 on-
vergetelijk was…

Noot van de redactie:
Volgens goed gebruik waren de 
orkestleden voor, tijdens en na 
afloop van de concertreis niet 
op de hoogte van de identiteit 
van de auteur(s) van deze JE 
Privé. Aangezien de waarheid 
soms hard kan zijn en wellicht 
wrevel of anderszins verbitterde 
reacties kan oproepen jegens de 
auteur(s), zal de redactie zijn/
haar naam/namen niet onthullen. 
Verzoeken dan wel smeekbedes 
daartoe zijn derhalve bij voorbaat 
kansloos. Bij (bedreiging met) 
Blaasbasverbrandingen zal direct 
contact opgenomen worden met 
de politie. 
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Wat hebben we een onvergetelijke concertreis 
gehad! De busreis, de boot naar Denemar-
ken, het pizza eten, het slapen in de school, de 
concerten bij Dragør, de slotgracht, het Råd-
huspladsen, Tivoli, het strand, Legoland, de 
gezellige avondjes en noem maar op, het was 
fantastisch!
Wij als JEB-team hebben een paar weken van 
te voren een boekje in elkaar gezet met daarin 
het programma, een smoelenboek, puzzels, 
een interview met Ronald en informatie over 
te bezoeken steden. Daarnaast heeft Wolf ons 
gevraagd om een avondprogramma en een 
rondleiding door Kopenhagen voor te bereiden.
Op maandag 12 juli werd het avondprogramma 
gehouden door Roosje en Eefke, die traditio-
neel uit een quiz bestond. Babyfoto’s, uitbeeld-
opdrachten, kennisvragen en ‘de opdracht met 
de groene trui’ kwamen stuk voor stuk aan bod. 
Bij deze laatste opdracht werd van de groepjes 
verwacht dat ze op een zo origineel mogelijke 

ZIJ ADVERTEREN IN DE BLAASBAS. U OOK?

manier afscheid namen van de ouwe trouwe 
groene trui. Er werden modeshows gelopen, 
begrafenissen gehouden en er werden zelfs  
kabouterdansen gedaan om onze groene trui 
een waardig afscheid te bezorgen. Het was een 
hilarische avond.
Op woensdag 14 juli werd er een rondleiding 
gehouden door Kopenhagen, waarbij de gid-
sen Liza en Freek het orkest de Kopenhaagse 
hoogtepunten hebben laten zien. Een mooie 
kerk, de grachten van Kopenhagen, meerdere 
bijzondere gebouwen en nog veel meer van de 
stad werd er getoond.
Graag willen wij het bestuur bedanken voor 
deze tot in de puntjes georganiseerde week. 
Heel erg bedankt. Ook alle orkestleden willen 
we graag bedanken voor jullie inzet en gezel-
ligheid. Jullie zijn stuk voor stuk toppers, het 
was een onvergetelijk leuke week!

Liza, Freek, Roosje en Eefke

Keek op de week (2): JEB
Concertreis: 10-18 juli 2010, Denemarken

Wel en Wee van GE
advertentie

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

aantrekkelijke tarieven. 

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

OOK ADVERTEREN IN DE BLAASBAS? DAT KAN!

mailto:nieuwsbrief@jongexcelsior.nl
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SEPTEMBER 
   1 Stefan Houtsma JE 
   3 Nathan Frohn GE 
   9 Maarten van der Meij GE 
10 Ronald Slager JE/GE 
19 Ingeborg Nagel GE 
21 William Masseur KE/JE 
22 Richard Neuhof JE 
23 Trijntje Westenberg JE 
25 Ilona Berkel JE 
27 Iris van Nifterick JE 
    
    
    
NOVEMBER  
 18 Anne Bruins GE  
 Fred van Hardevelt GE  
19 Karel Boon GE  
26 Arthur Masseur GE/B  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

OKTOBER  
   6 Eline Wiebes JE  
 Patrick van Hardevelt GE  
11 Lisa Solavera JE  
12 Ritha van Eck GE  
13 Thomas Okker GE  
15 Darinda Vos KE  
16 Danielle de Tree JE  
19 Zoeia Muts GE  
23 Charlotte van Nifterick KE/JE  
 Myrthe Barten GE  
30 Hans Pruszner GE  
    
    
DECEMBER   
19 Lambert Buijs GE  
20 Hans Ruesink B  
23 Dennis Wagner GE  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
       
       
       
       
       
       
     

Verjaardagen

Zaterdag 9 oktober, 19:30 uur
Allen: Solistenfestival
in ‘t Koggeschip

Zondag 14 november
GE: concert met orkest uit Wateringen
in het NOVA College, Amsterdam Nieuw West

Vrijdag 19 november
Allen: deadline de Blaasbas

Dinsdagavond 14 december
JE/GE: kerstconcert op school
in Amsterdam Noord 

Zondag 19 december
JE: kerstoncert
in de Westerkerk

Zondag 6 maart 2011
Allen: Donateursconcert/voorjaarsconcert
in de Pelgrimskerk, Badhoevedorp

Zondag 25april (ovb!)
GE: Paasconcert
in de Dominicuskerk, Spuistraat 12 A’dam

Vrijdag 15 juli
JE: afscheidsmusical
in Muziekgebouw aan ‘t IJ

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

Denkt u aan de deadline voor de volgende Blaasbas? 
Die is op vrijdag 19 november

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

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