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Hier is de nieuwe Blaasbas, boordevol nieuws en verslagen 
over onze vereniging en alle concerten van de laatste tijd. Deze 
editie kent een hogere oplage dan normaal: ook alle oud-leden 
die aanwezig waren tijdens ons jubileumconcert krijgen een 
exemplaar. We hopen natuurlijk dat zij allemaal donateur worden, 
voor zover ze dat al niet zijn. Hoe meer lezers, hoe beter!
Uiteraard besteden we aandacht aan het jubileum met een 
sprankelend verslag van onze JE-klarinettist Jules en een aantal 
mooie foto’s. 

Drie nieuwe JE-leden stellen zich aan de lezer voor en we maken 
ook kennis met Sam, baby van onze GE-tromboniste Trijntje. 
Naast al het vrolijke nieuws ook het treurige bericht van het 
overlijden van onze GE-klarinettist Ger. 

In deze Blaasbas  weer een diepte-interview met één van onze 
leden in de rubriek De Solistenfoyer, dit keer met Marie-Louise, 
basklarinettiste in GE. Samen met het on-line ‘smoelenboek’ 
gemaakt door GE-trompettist Rob leren we langzamerhand onze 
leden goed kennen. De redactie is ook een nieuw rubriekje gestart: 
Muziek buiten de deur. Hierin verzamelen we muzieknieuwtjes en 
–activiteiten die voor onze leden interessant kunnen zijn.

Kruip maar lekker op de bank met de papieren Blaasbas of je 
tablet. Veel plezier!

Ps de redactie zoekt versterking, met name een coördinator is 
welkom!

Kruip met mij
 op de bank

Trudy Admiraal - redactie
Cathelijne Vreugdenhil - vormgeving 

Jeugdorkest Jong Excelsior
Opgericht: 22 oktober 1926
Dirigent: René Meulenberg
Repetitie: zaterdag van 19.15 tot 22.00 uur
Afmelden: Florian Hoven 
06 25 23 34 80
je@jongexcelsior.nl 

Opleidingsinstituut Klein Excelsior 
Coördinator: Florian Hoven
Lessen: zaterdag van 18.00 tot 19.00 uur
Afmelden: Florian Hoven 
06 25 23 34 80 
ke@jongexcelsior.nl

Muziekvereniging Groot Excelsior
Opgericht: 1 september 1981
Dirigent: Ronald Slager 
Repetitie: dinsdag van 19.45 tot 22.00 uur
Afmelden: Marie-Louise Mos
06 27 24 33 66
ge.afmelden@jongexcelsior.nl

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

Voorzitter
Trudy Admiraal
06 21 88 50 85
voorzitter@jongexcelsior.nl

Secretaris
Marlies Sikken
06 55 69 78 10
secretaris@jongexcelsior.nl

Penningmeesters
John & Alida de Tree
Eksterstraat 5
1171 SZ Badhoevedorp
020  659 47 20 of 06 54 66 26 40 
penningmeester@jongexcelsior.nl

Redactie De Blaasbas
Cathelijne Vreugdenhil - vormgeving
Trudy Admiraal  - eindredactie
blaasbas@jongexcelsior.nl

Aan dit nummer werkten mee:
Jules van der Hoek, Gwyn en Avalon 
Volkstedt, Judith Bakker, Erik Sikking, 
Lisa Solavera, Trijntje Westenberg en 
Sinterklaas.

VERENIGINGSGEGEVENS

Jeugdorkest Jong Excelsior   
Kamer van Koophandel A’dam 
nummer V40531802
Lidmaatschap: €17,50 p.m.
Huur instrument: €9,- p.m.

Muziekvereniging Groot Excelsior   
Kamer van Koophandel A’dam 
nummer V40535458
Lidmaatschap: €20,- p.m.
Huur instrument: €9,- p.m.

Overig
Donatie min.: €20,- p.j.
NL78 INGB 0003 7797 73
t.n.v. Jeugdorkest Jong
Excelsior A’dam
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Jubileumconcert 
Jules van der Hoek 

Kerstdiner JE 
Lisa Solavera

Pietenband
Sinterklaas

Muziek buiten de deur
Redactie

Even voorstellen
Gwyn & Avalon Volkstedt en Judith Bakker (JE)

Kerstconcert Westerkerk 
Erik Sikking

Excelsior Baby’s 
Sam 

De Solistenfoyer: Marie-Louise Mos 
Trudy Admiraal

Verjaardagen & Agenda 
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Ger Renssen

Nog geen maand na ons jubileumconcert bereikte ons het droeve 
bericht dat onze GE-klarinettist Ger Renssen is overleden. Ger werd 
op 9 december 2016 gecremeerd op Zorgvlied. 
Bij de uitvaart waren verscheidene leden en oud-leden aanwezig. 
Voorzitter Trudy Admiraal sprak namens de vereniging haar dank 
uit voor Gers mooie klarinetspel en zijn altijd warme hart voor de 
vereniging.

Als jongen speelde Ger al klarinet in Jong Excelsior en op latere leeftijd 
in Groot Excelsior. Hoewel Ger al een tijdje niet mee kon spelen, was 
hij er op 13 november bij in de Meervaart. 
Dat was een feest voor hem én voor GE. Hij heeft meerdere orkestleden 
gesproken en beloofde: straks na mijn operatie kom ik terug en ga ik 
lekker bij de derde klarinetten meeblazen. 
De schok was dan ook groot toen het orkest moest horen dat Ger het 
niet heeft gehaald.

Wij wensen zijn familie kracht toe bij dit verlies en koesteren de mooie 
herinneringen.

Het bestuur

Een voorzitter wordt gelukkig van leden die plezier uitstralen, van een 
‘vele handen maken licht werk’ mentaliteit, van mensen –jong en oud- die 
elkaar vinden en hebben gevonden in de muziek. Dat alles kwam samen 
tijdens onze jubileumdag in de Meervaart. Het meeste werk was in de 
maanden ervoor al gedaan, iedereen wist wat de bedoeling was en op 
de dag zelf gingen maar een paar dingetjes achter de schermen mis die 
snel gerepareerd konden worden. 

Ik heb als ‘chef draaiboek’ kunnen genieten van de dag. Of beter 
gezegd: van de Excelsior-familie. Onze jeugdleden die zondagochtend 
vroeg met ijzeren discipline een lange zaalrepetitie hielden en aan het 
eind van de middag een geweldige show gaven. Groot Excelsior leden 
de tentoonstelling inrichtten (gemaakt door Jopie en Rinske), gasten 
ontvingen, een handje meehielpen bij de lunch en een prachtige Lord 
of the Rings bliezen. En natuurlijk al die oud-leden die elkaar stralend 
begroetten en van wie er een stuk of zestig het Reünistenorkest vormden. 

Eigenlijk begon ons jubileumfeest al weken daarvoor tijdens de eerste 
repetitie van het Reünistenorkest o.l.v. Jos van der Sijde. Wat was het 
superleuk om iedereen daar te zien en wat klonk het als vanouds! Mooi 
werk van onze COL om dit te organiseren, dank je wel Loes, Rob, Gabri 
en Marijke, over vijf jaar graag weer!

Ook waren er in oktober de grote verjaardagstaarten waarop wij onze 
orkestleden trakteerden in de pauze op dinsdag en zaterdag.
Het leuke van onze vereniging is dat er na elk evenement onmiddellijk 
nieuwe plannen opduiken. We staan nooit stil. De concertagenda van 
seizoen ‘16-‘17 is volgeboekt (zie achterin deze BB en op de site) en er 
zijn al plannen voor ná de zomer. Maar eerst sluiten we dit mooie seizoen 
af op zaterdag 15 juli met een gezellige avond vol muziek, eten en te 
winnen prijzen in het Koggeschip voor álle leden. Zet de datum alvast in 
je agenda!

Het bestuur organiseert en initieert niet alleen activiteiten en concerten. 
Binnenkort gaan we een start maken met het ontwikkelen van een 
beleidsplan op de langere termijn voor onze vereniging, sámen met onze 
leden. Jullie horen er snel meer van.

           

VAN DE VOORZITTERIN MEMORIAM

Trudy Admiraal

Excelsior-familieIn memoriam
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Bij elk concert dat Jong Excelsior en Groot 
Excelsior geven, gaat het eigen slagwerk in 
een aanhangwagen mee. Pauken, grote trom 
en klokkenspel prop je nu eenmaal niet even 
achterin de kofferbak. Deze ‘slagwerkkar’ 
kunnen we niet zomaar op straat parkeren; 
het zou de verzekeringspremie onbetaalbaar 
maken.

Door omstandigheden hebben we per direct 
een nieuwe veilige stalling nodig, het liefst 
overdekt, het liefst in Amsterdam of aan 
de westkant van de stad (Zwanenburg, 
Haarlem etc). Deze stalling moet het hele 
jaar bereikbaar zijn.

De aanhangwagen is 2.40 m. hoog, 4.30 
m. lang (inclusief dissel) en 2.10 m. breed 
(inclusief uitstekende wielen). Weet u een 
stalling in de buurt die niet al te duur is? 
Heeft u zelf een plek in de garage over? Wie 
heeft voor ons de gouden tip? 

Mail naar het bestuur: 
bestuur@jongexcelsior.nl

Alvast bedankt!

Jetske Cnossen 

Stalling gezocht voor slagwerkkar Gezellige boel weer!

GEZOCHT WEL EN WEE GE

2017 is alweer even aan de gang, we kijken terug op een mooi 2016 met 
als hoogtepunten het Shakespeare-concert, natuurlijk het jubileum en het 
kerstconcert. 
Dit jaar spelen we voor u tijdens het voorjaarsconcert in Oostzaan onder 
andere het prachtige stuk Valencian Widow, vast voor velen een stuk dat mooie 
herinneringen oproept. Wij genieten er in elk geval van om het te repeteren. 
Verder oefenen we lekkere lichte swingende muziek voor ons concertweekend 
in Maastricht van half juni, waar u natuurlijk van harte welkom bent om te komen 
luisteren. Maar voor wie dat toch een beetje ver weg vindt, kan natuurlijk ook 
weer gewoon naar het Amsterdam Museum komen op zondag 9 juli, want daar 
laten we het nog een keertje horen.

Het orkest is weer uitgebreid met wat nieuwe en oude leden. Zo is Michael weer 
terug op de altsax, is Annalies weer terug op klarinet na haar zwangerschap, 
en is Dennis ook weer terug op de Bas. Bovendien zijn Lisa op trompet en 
Eefke op euphonium gaan dubbelen met JE. Een nieuwe altsaxofonist is 
Marian Muench, die via internet ons orkest gevonden heeft. Gezellige boel 
weer allemaal. 
Helaas heeft Femke op euphonium het wat te druk, 
waardoor ze besloten heeft na het voorjaarsconcert 
haar instrument in de koffer te  stoppen, maar we 
hopen natuurlijk dat zij weer snel de tijd vindt om 
mee te komen doen!

Verder is Trijntje bevallen van een prachtige zoon 
en wachten we vol spanning af wat er bij Olga 
bezorgd wordt door de ooievaar. De geboortegolf 
is nog niet voorbij dus!

Al met al behoorlijk veel wel, en geen wee bij GE.
Komt u ook dit jaar weer lekker genieten bij onze 
concerten?

             Orkestmanager GE
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Onze JEB draait op volle toeren. Zo 
hadden we het studieweekend, ons 
grote jubileum en als afsluiting van het 
jaar een Kerstdiner. En steeds komt 
de JEB in actie, ze verzorgen onder 
andere speciale activiteiten als een 
speurtocht of een quiz. Het werkt heel 
stimulerend doordat ze, het lijken wel 
ondernemers, ook voor elke klus de 
juiste doe-het-zelver zoeken oftewel: 
ze zoeken (en vinden!) bij iedere klus 
de juiste JE-er. Zo waren daar Casper 
en Arjeh die met hun technische 
inzichten de show die JE bij het 
Jubileum gaf, nog mooier maakten. 
In het Wel en Wee van KE staan meer 
klussers en hand en spandiensten 
genoemd! 

We zijn het nieuwe jaar begonnen 
met een terugblik. Alle JE-ers hebben 
meegedaan met een evaluatie van 
de afgelopen periode. In groepjes 

hebben ze met elkaar gesproken en 
er zijn veel goede ideeën uitgekomen. 
We nemen ze mee, hebben 
gesprekken met René en zo groeien 
we steeds meer naar ieders wens! 

Kijken we vooruit dan zien we het 
Voorjaarsconcert als eerste optreden 
waar we u graag ontmoeten. De MC 
(muziekcommissie) heeft een mooi 
programma samengesteld. Het is 
heerlijk spelen én luisteren!

2017 ligt voor ons: een heel nieuw jaar 
om de zon! Met muziek komt de zon 
vanzelf maar áls je toch een plu nodig 
hebt, dan hopen we dat het voor de 
confetti is!

  Orkestmanagers JE

WEL EN WEE  JE 

Florian Hoven & 
Marijke Admiraal  

Een heel nieuw jaar om de zon
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Terwijl - eindelijk! - de sneeuw 
valt, kijken we vooruit naar het 
Voorjaarsconcert. Ook daar ontbreekt 
Klein Excelsior natuurlijk niet. 
Samen met Jong Excelsior zullen de 
leerlingen een stuk spelen. Op het 
Jubileumconcert speelden ze nog 
zónder hun vertrouwde instrument, 
in het voorjaar mogen ze hun eigen 
toeter weer gebruiken. Maar bijzonder 
wordt het wel, beloofd!

Over het jubileum gesproken... wat een 
feest! We zijn heel trots op de KE’ers. 
Want ga er maar aan staan: spelen 
voor z’n grote zaal vol publiek zónder 
je eigen instrument in je handen. Heel 
knap gedaan! En, ook al zo bijzonder, 
alle attributen zoals de verkeersborden 
en hekken zijn door de leerlingen zelf 
gemaakt. 

JE’er Arjeh was de super doe-het-zelver 
die heeft geholpen met het zagen en 
(ver)timmeren. Dank daarvoor! En ook 
jij, Eefke, veel dank voor je hulp bij het 
repeteren en schilderen! Heel fijn dat 
jullie de KE’ers wilden helpen.

Vlak voor de kerstvakantie waren 
we met een kleine selectie JE’ers 
in ‘t Koggeschip. Daar gaven de 
leerlingen van de school een aantal 
kerstconcerten. Ze spelen namelijk 
mee in het Leerorkest. Een mooie 
gelegenheid om ze te laten horen dat 
er nóg een jeugdorkest in hun school 
speelt.

Arjeh, Barbara, Danielle en Eefke 
hebben een aantal kerstliedjes (mee)
gespeeld en we hebben de kinderen 
uiteraard uitgenodigd om op de 
zaterdag kennis te komen maken met 
‘dat andere’ orkest. Dank jullie wel, 
jullie zijn fantastische reclamemakers 
voor JE!

Later dit jaar gaan we waarschijnlijk 
nog een keer samen spelen. Uiteraard 
in de hoop dat KE en JE weer van 
onderuit groeien. Want welk (muzikaal) 
kind wil er nu niet bij Excelsior spelen!?

  Orkestmanagers KE

WEL EN WEE  KE

Marijke Admiraal  
& Florian Hoven 

Fijne samenwerking!

“In het voorjaar 
mogen ze hun eigen 

toeter weer gebruiken”

12 dé 
BLAASBAS  
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Nieuwe structuur voor donateurs 

In de afgelopen Algemene Leden Vergadering heeft het bestuur, met 
redenen omkleed, aan de leden een nieuwe structuur voor onze donateurs 
gepresenteerd. De ledenvergadering is in die vergadering akkoord gegaan 
met de invoering hiervan, met ingang van het komende verenigingsjaar. Een 
nieuwe structuur is noodzakelijk om kostendekkend te blijven en daarnaast 
om onze waardering voor de donateurs beter te kunnen afstemmen op hun 
donatie. 

Vanaf het volgende verenigingsjaar (2017-2018) kennen we drie soorten 
donateurs:

Fan     Donaties vanaf € 25,- per verenigingsjaar
U krijgt één gratis toegangskaartje voor ons jaarlijkse Voorjaarsconcert. U 
wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische 
nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U 
ontvangt een elektronisch exemplaar van ons verenigingsblad ‘de BlaasBas’.

Vriend     Donaties vanaf € 50,- per 
verenigingsjaar
U krijgt twee gratis toegangskaartjes voor ons jaarlijkse Voorjaarsconcert. 
U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische 
nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U 
ontvangt (gedrukt maar bij voorkeur elektronisch) ons verenigingsblad ‘de 
BlaasBas’

Familielid    Donaties vanaf € 100,- per verenigingsjaar
U krijgt twee gratis toegangskaartjes voor ons jaarlijkse Voorjaarsconcert. U 
krijgt 50% korting op twee toegangskaartjes voor een concert naar keuze. 
U wordt op de hoogte gehouden van alle concerten via onze elektronische 
nieuwsbrief zodat u altijd op tijd bent voor het kopen van een kaartje. U 
ontvangt (gedrukt maar bij voorkeur elektronisch) ons verenigingsblad ‘de 
BlaasBas’

Daarnaast zijn donateurs natuurlijk altijd van harte welkom om een 
repetitieavond bij te wonen in ’t Koggeschip. Jong Excelsior repeteert op 
zaterdagavond en Groot Excelsior op dinsdagavond.  De koffie staat klaar!

Het Bestuur 

VAN HET PENNINGENDUO DONATEURS

Alweer over de helft van het verenigingsjaar. Time flies when you are having 
fun, en dat geldt zeker voor onze orkesten. Elders in deze BlaasBas staan 
de mooie verhalen over ons jubileum in de Meervaart, de Pietenband en de 
klassieker, het Kerstconcert in de Westerkerk. Allemaal weer juweeltjes waar 
we met zijn allen trots op kunnen terugkijken.

Zoals we al in de laatste ALV hebben aangegeven, zal dit jaar zich kenmerken 
door meer uitgaven dan inkomsten. Gedeeltelijk hebben we daar al op 
voorgesorteerd door het reserveren van een gedeelte van de kosten voor het 
jubileumconcert. Maar we hebben ook te maken met een paar tegenvallertjes. 
De verwachte inkomsten bij het jubileum vielen wat tegen terwijl de kosten 
hoger uitgevallen zijn. Ook de kaartverkoop bij het Kerstconcert van GE zijn, 
om verschillende redenen tegengevallen. Al met al voldoende evaluatiepunten 
voor jullie bestuur.

Alle donateurs hebben, net als de afgelopen 2 jaren, begin februari een brief 
van ons ontvangen.  Hierin de uitnodiging voor het Voorjaarsconcert in theater 
de KunstGreep en een welgemeend dank jullie wel voor de betrokkenheid 
bij en financiële bijdrage aan onze vereniging. Zonder onze vaste groep 
van trouwe donateurs zou een vereniging als de onze er heel anders 
uitzien. In de brief van dit jaar hebben we ook de nieuwe donateursstructuur 
gepresenteerd. Deze nieuwe indeling is in 
de laatste ledenvergadering door ons allen 
goedgekeurd en staat ook elders in deze 
BlaasBas uitgelegd. Bij het schrijven van 
deze “van het ..”, zo kort na het versturen 
van de brieven hebben we natuurlijk nog niet 
veel reacties gehad. Wel kunnen we zeggen 
dat bijna alle tot nu toe ontvangen reacties 
positief zijn. 

De volgende uitdaging voor ons allemaal is om het aantal donateurs van onze 
mooie vereniging te laten groeien. Met de inzet en gedrevenheid waarmee 
jullie steeds weer fantastische resultaten laten zien moet het toch mogelijk zijn 
om nog veel meer mensen enthousiast te maken voor onze vereniging.

Veel speelplezier!

Penningmeesters

“...het moet mogelijk 
zijn om nog veel meer 
mensen enthousiast 
te maken voor onze 
vereniging.”

John en Alida de Tree 
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Het is zondagochtend, 13 november 
2016 en we staan voor de deur van 
de Meervaart in Amsterdam. Het lijkt 
een doodnormale zondagochtend 
te zijn, trams rijden voorbij, de 
eenden dobberen een beetje op de 
Sloterplas. Maar deze zondagochtend 
is toch wel een klein beetje speciaal 
voor de leden van Excelsior. 
Niemand van ons was er weliswaar 
bij maar 90 jaar geleden werd er 
voor het eerst leven in de naam Jong 
Excelsior geblazen. En vandaag de 
dag vieren wij dat, blazend, op een 
jubileumconcert. 
Hoewel de wekker niet normaal vroeg 
afgaat voor een zondagochtend staat 
iedereen enthousiast om half 10 voor 
de deur van de Meervaart. Op Felix 
na die weigert zijn wekker te zetten 
op een zondagochtend. Als iedereen 
binnen is en zijn plekje geclaimd heeft 
in de kleedkamer moeten we allemaal 
meteen aan de bak. 90 jaar is niet 
niks en daarom moet alles vlekkeloos 
verlopen tijdens het concert. Het 
slagwerk wordt klaargezet, de 
changementen geoefend en de 
technici regelen het geluid, het licht 
en de special effects. 
En nu kan eíndelijk het feest 
beginnen. Voor sommigen onder ons 
wordt een heerlijke lunch geserveerd 
en terwijl de zaal volstroomt, 
nemen de orkesten plaats achter 
de coulissen, klaar om het feest te 
beginnen. 
Groot Excelsior is als eerste aan 

VERSLAG JUBILEUMCONCERT

‘‘90 jaar is niet niks!’’Feest in de Meervaart

90Jong Excelsior

Groot Excelsior
Jubileum

19
26

 – 
19

81
 – 

20
16

de beurt. Groot Excelsior is ook 
nog maar 35 jaar oud en zij moeten 
natuurlijk weer vroeg naar bed. Ze 
spelen The Lord of the Rings. Terwijl 
de orkestleden je helemaal in de 
wereld van Middle Earth brengen, 
vertelt een verteller over het avontuur 
van Frodo en al zijn vrienden hoe 
ze de ring van Sauron moeten 
vernietigen om te overwinnen van het 
kwaad. Ze moeten uit hun geliefde 
Shire vertrekken en maken een heel 
lange tocht, trotseren vele gevaren 
onderweg om aan te komen bij de 
vulkaan waar de ring gemaakt is om 
daar op het laatste moment toch 
nog een vinger te verliezen aan de 
volledig doorgedraaide Smeagol 
maar daarmee wel de queeste 
volbracht te hebben. 
Als Ronald Slager, de dirigent van 
dit orkest de laatste noot afslaat en 
het publiek in donderend applaus 
uitbreekt is het concert van Groot 
Excelsior afgelopen en is het pauze. 
Terwijl iedereen in de foyer van een 
drankje aan het genieten is, stelt 
het reünistenorkest zich op om de 
show na de pauze te vervolgen. Het 
reünistenorkest is speciaal opgezet 
voor deze dag en bestaat uit allemaal 
oud-leden van Jong Excelsior en 
Groot Excelsior. Als de zaal weer 
volstroomt, laten zij nog even zien wat 
ze geleerd hebben van hun jaren bij 
de andere orkesten maar ze moeten 
toch al snel plaatsmaken voor de 
hoofdact van vanavond. 
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JE en KE gaan op chique
Daniëlle vroeg mij om een stukje te schrijven voor de Blaasbas over het jaarlijks 
terugkerende kerstdiner van JE. Nu ik toch (zogenaamd) alle tijd heb,  aangezien 
ik even niet mag werken na een operatie aan mijn knie, kon ik natuurlijk geen nee 
meer zeggen. 

Het is alweer even geleden, maar ergens in december ( ik gok op de 17de)  
was er weer een geslaagd kerstdiner met alle JE’ers en KE’ers. Iedereen weer 
netjes in pak of een chique jurkje. Natuurlijk werd het eten verzorgd door de 
JE’ers en KE’ers zelf. Het voelt net als vroeger. Je eigen eten mee nemen naar 
het kerstdiner op school. 1 voordeel; hier hoefden we onze eigen bord en bestek 
niet mee te nemen. Deze werden namelijk verzorgd door onze eigen JEB! 

Natuurlijk is zo’n kersdiner op een muziekvereniging veel leuker! Op school 
mocht je alleen maar eten en kwam papa of mama je om 20.00u weer ophalen. 
Dat was hier heel anders hoor! Lekker laat pas eten, tussendoor gezellige 
spelletjes doen en niet vergeten; niet al om 20.00u naar huis, maar pas om 
22.00u, voor degenen die natuurlijk niet naar de kroeg gingen. Je hebt altijd een 
paar van die trouwe Ruysje gangers die het nog tot in de late uurtjes gezellig 
hebben gehad. Met z’n allen super chique naar binnen in een dorpskroeg. Toch 
grappig, niet? 
Het was weer een super geslaagde avond. Special thanks naar de JEB! De 
tafels zagen er weer prachtig uit! (Waar hebben jullie dat geleerd? haha ) Ook 
de spelletjes waren weer geslaagd. Volgend jaar weer een kerstdiner? Ik ga vast 
bedenken wat ik ga maken! 

Trompettiste JE 

VERSLAG  KERSTDINER JE & KE

Lisa Solavera

Terwijl zij het podium verlaten gaat 
Klein Excelsior hard aan de slag met 
het podium verbouwen voor Jong 
Excelsior. Iedereen weet dat je niet de 
boel kan verbouwen zonder muziek 
en gelukkig zijn de leden van Klein 
Excelsior niet alleen bouwvakkers 
maar ook nog muzikanten! Als Klein 

Excelsior het podium klaar heeft 
gemaakt komt Jong Excelsior al 
rappend het podium op. De dirigent, 
René Meulenberg ziet er een beetje 
maf uit met een driedelig pak en 
een pet op. Hij doet deze pet toch 
ook maar snel af na de rap. Hoewel 
Jong Excelsior zo een rap album zou 
kunnen uitbrengen voelen ze zich 
comfortabeler met een instrument in 
hun handen. 
Jong Excelsior neemt je mee op 
een fantastische muzikale reis door 
alle genres en stijlen. Van klassieke 
muziek tot jazz. Van bigbands tot 
flessenblazers. Ze nemen je mee op 
reis door de jungle. Om daarna af te 
sluiten op een heel aparte plek waar 
het niet zomaar druppels water regent 
maar mannen! Als René de laatste 
noot afslaat en er overal confetti naar 
beneden komt, breekt het publiek 
wederom uit in donderend applaus. 
Jong Excelsior heeft weer een 
geslaagd feestje gegeven. Als bijna 
iedereen naderhand moet bijkomen 
van deze toch wel lange zondag is 
er een select groepje nog steeds niet 
uitgefeest. Zij gaan met zijn allen nog 
lekker uit eten in een sushirestaurant 
terwijl de rest van de leden thuis op 
zijn kalender de dagen gaat aftellen 
naar het volgende jubileum.

Klarinettist Jong Excelsior
Jules van der Hoek 

1926 - 1981 - 2016
VERSLAG JUBILEUMCONCERT
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Hoor wie speelt daar kinderen...

VERSLAG PIETENBAND

Sinterklaas

Dat was dit jaar ook weer de Jong 
Excelsior Pietenband. Een aantal 
enthousiaste JE leden, aangevuld met 
een enkele GE’er, hebben mijn intocht 
dit jaar professioneel opgeluisterd en 
een hoop kinderen vermaakt met hun 
muziek en malle streken. 
De aftrap dit jaar is de intocht in 
Zwanenburg. Weersverwachting 
is niet al te best, maar dat het zo’n 
waterballet zou worden, daar had 
niemand op gerekend. Onverstoord 
blijven de sinterklaasliederen uit 
de instrumenten komen, maar 
toch zo snel mogelijk de droogte 
in het dorpshuis opgezocht. Na 
een beetje opgewarmd te zijn, ook 
door de warme chocolademelk, 
nog het voorprogramma voor een 
grote groep heel zenuwachtige 
kinderen in afwachting van mijn 
komst volgemaakt. Daarna in de 
middag nog mijn intocht in Sloten. 
Ja, ja een drukke dag voor mij en 
ook voor de Pietenband. Gelukkig 
blijft het deze keer droog. Met een 
hele kinderschare (jong maar ook 
minder jong, en allemaal toch wel 
nerveus) op sleeptouw ben ik door 
de Pietenband opgehaald uit de 
molen van Sloten. Daar stond ik al 
te wachten met mijn abseil pieten. 
Na een aantal halsbrekende toeren 
van mijn abseil pieten ben ik door 
de Pietenband geëscorteerd naar de 
speeltuin, waar het programma voor 
de kinderen verder gaat.
Niet alleen mijn intocht opluisteren 

staat op het repertoire van de 
Pietenband. Ook het vermaken 
van het winkelend publiek in een 
winkelcentrum gaat ze moeiteloos 
af. Nadat ik vrolijk maar toch 
professioneel ben ontvangen, 
verschuift de aandacht naar deze 
activiteit. Dit jaar drie optredens in 
totaal: in De Dukaat in Osdorp, De 
Hallen/Kinkerstraat in oud west en 
bij Verduyn Lunel in Badhoevedorp. 
Ieder optreden in een unieke 
bandsamenstelling maar met een 
aantal vaste leden die telkens weer 
van de partij zijn.
Net als vorig jaar ben ik heel erg onder 
de indruk van de Jong Excelsior 
Pietenband. Willen jullie voor dit jaar 
ook weer ruimte voor mij vrijhouden? 
Ik geef jullie dan nog door wanneer ik 
aankom. 
Heel erg bedankt allemaal!
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MUZIEK BUITEN DE DEUR

Regelmatig vallen er mails in onze postbak van andere verenigingen of 
organisaties die leuke muziekprojecten of concerten organiseren. In de rubriek 
‘Muziek buiten de deur’ verzamelen we de leukste:

In het kader van haar 120-jarig jubileum en in navolging van de succesvolle 
tv-serie van AVROTROS organiseert de Diemer Harmonie op zondag 12 
maart een dirigeerwedstrijd met de naam Maestro. Theater de Omval in 
Diemen. Aanvang 20 uur. Entree 10 euro (65+ 8 euro), kinderen tot en met 16 
jaar gratis. Reserveren via www.diemerharmonie.nl of via penningmeester@
diemerharmonie.nl

Twiske Jeugd Festival op zaterdag 24 juni in het clubgebouw van 
Muziekvereniging Excelsior, Twiskeweg 103 te Oostzaan. De organisatie hoopt 
dat jeugdorkesten meedoen aan dit festival. Het optreden wordt beoordeeld 
door een deskundig jurylid met een opbouwend juryrapport. Zoals elk jaar zijn 
diverse prijzen te winnen voor entertainment (originaliteit en aansluiting bij het 
publiek) en muzikaliteit (het beste optreden van beginnende en gevorderde 
orkesten). Deelname: € 35,- per orkest. 
Inschrijfformulier via penningmeester@excelsior-oostzaan.nl.

Het Nederlands Projectorkest zoekt voor een ad hoc symfonieorkest gevorderde muzikanten 
(gemiddeld tussen 25 en 50 jaar) die zin hebben in een weekend met muziek, kampvuur, 
nieuwe mensen en de uitdaging om op niveau muziek te maken. 
Het eerste projectweekend vrijdag 1 tot en met zondag 3 september overnachten we in 
blokhutten in de bossen van Huizen waar we o.a. Symfonie nr. 8 van Dvorak repeteren in 
combinatie met een middagje zeilen. Tubaist/dirigent Arne Visser zal het orkest dirigeren. 
De concertlocatie op zondagmiddag is de Oude Pastorie in Huizen. Alle informatie staat op: 
https://nederlandsprojectorkest.wordpress.com/ 

Bij uitgeverij Mastix Press is de muzikale novelle ‘Harmonie’ verschenen 
van Anton Zweep. Het is een komisch verhaal over een muziekvereniging in 
Amsterdam Noord die een nieuwe dirigent krijgt, wat allerlei verwikkelingen 
met zich meebrengt. Voor elke muzikant een feest van herkenning!
Als we als vereniging meerdere boekjes tegelijk bestellen, kost het 10 euro 
per stuk i.p.v. 12,34 euro. (voor de niet-muzikanten onder ons: dit is een 
vierkwarts maat) Wie belangstelling heeft, kan een mailtje sturen naar ons 
secretariaat.

MAESTRO

BLOKHUT IN HET BOS

TWISKE JEUGD FESTIVAL

KOMISCH VERHAAL
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Hallo! Ik ben Avalon Volkstedt. Ik ben 11 jaar en ik zit in de eerste van het 
Hermann Wesselink College. Ik doe Tweetalig Atheneum. Mijn hobby’s 
zijn: atletiek, klimmen en dingen doen met mijn vriendinnen. Ik vind de 
sfeer leuk in het orkest. Ik begon eerst met viool toen ik 4 jaar was, daarna 
op mijn 5de ging ik cello spelen. Dat heb ik 6 jaar gedaan. Toen ik 8 was 
begon ik met fagot. Ik wou altijd op de fagot van mijn moeder spelen, 
maar dat mocht nooit. En toen was ik oud genoeg om het zelf te spelen. 
Roosje ging mij les geven en dat vind ik erg leuk. Ik hou zelf erg van pop 
muziek. Ik weet nog niet wat ik later wil worden. Misschien iets met sport of 
dokter. Ik wil de richting Natuur en Gezondheid kiezen. 

Hoi! Ik ben Judith.
Ik ben 14 jaar oud en speel nu ongeveer 5 jaar 
klarinet. Sinds november speel ik ook bij Jong 
Excelsior. Ik heb hiervoor wel in kleine ad hoc 
orkestjes gespeeld, maar omdat mijn lessen een 
beetje eentonig werden, leek het me wel leuk om 
op zoek te gaan naar een vast orkest in de buurt. 
Ik heb één keer per week les in Amstelveen van 
mijn docent Frans Moussault. Hij kende wel een 
paar jeugdorkesten waar ik terecht kon, waaronder 
JE. Ik heb een keer gekeken bij een repetitie en ik 
ben naar het jubileumconcert gegaan. Toen wist ik 
zeker dat ik bij het orkest wilde.
Ik ben opgegroeid in een redelijk muzikale familie. 
Mijn vader speelt al vanaf kinds af aan piano en ik 
speel best vaak met hem samen. Ook mijn oudere 
broer en zus spelen beiden al lang piano. Mijn 
moeder speelt sinds een paar jaar hobo.
Ik woon in Ouderkerk aan de Amstel en 
naast muziek spelen ga ik ook naar school in 
Amstelveen. Ik zit nu op 3 vwo op het Hermann 
Wesselink College. Verder zit ik al ongeveer 7 jaar 
op een dansvereniging in Ouderkerk. 
In mijn vrije tijd ben ik (naast klarinet spelen) 
meestal aan het tekenen, netfixen, schrijven, lezen 
of muziek aan het luisteren.
Ik vind het erg leuk bij JE. In het begin waren de 
stukken best moeilijk, maar dat wende eigenlijk 
wel snel. Ik hoop dat ik iedereen snel leer kennen 
en dat ik nog lang bij Jong Excelsior kan blijven 
spelen!

Hallo! Ik heet Gwyn Volkstedt. Ik ben 13 jaar. Ik zit 
op het Hermann Wesselink College in Amstelveen 
en ik doe tweetalig Atheneum. IK zit nu in de 2e 
klas. Ik vind tekenen en klimmen heel leuk, maar 
dingen doen met mijn vrienden vind ik ook super. 
Op mijn vijfde begon ik met viool, maar na een 
tijdje vond ik dat erg saai. Toen ik 10 was begon 
ik met saxofoon en ik vind het nog steeds heel erg 
leuk. Ik krijg les van Sheila en dat is super leuk. 
Mijn lievelingsmuziek is pop, maar Ierse muziek 
vind ik ook erg leuk. Later wil ik graag iets doen 
met tekenen of ik wil een medische opleiding gaan 
doen. Wat ik erg leuk vind aan het orkest is: dat je 
met zijn allen iets heel moois kan laten horen aan 
het publiek. En natuurlijk is het ook veel gezelliger 
met meer mensen. 

Avalon Volkstedt - fagottist JE

Gwyn Volkstedt - saxofonist JE
Judith Bakker -  klarinettist JE
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Op de vierde zondag van de advent

At Fend loopt door de stad, het is 
lekker druk. Koopzondag en de 
zondag voor de kerst. Hij is niet in de 
stad voor inkopen maar op weg naar 
de Westerkerk voor het kerstconcert 
van Groot Excelsior.

De deur onder de toren staat open 
dus hij kan direct naar binnen, daar 
zitten rechts een oude voorzitter en 
een halve penningmeester en links de 
andere helft.

Hij heeft al een kaartje want dat heeft 
hij op internet besteld, dus krijgt hij 
een   programma en kan doorlopen.

Maar, zo doorlopen is er niet bij. Een 
ontvangstcomité bestaande uit de 
zussen Mariska en Femke Hoonhout, 
dat is gezellig, lekker kletsen en 
lachen en de weg wijzen.

Eerst maar een mooi plekje zoeken 
zodat je het hele orkest mooi kunt 
zien en horen en waar je ook minder 
last hebt van de galm. Er is ook weer 
een koor: ‘Galakoor Amsterdam’. Als 
hij zo rondkijkt is de kerk niet zo vol 
als anders, maar misschien komt 

dat omdat er anderhalve maand 
geleden een reünie in De Meervaart is 
geweest.

Bij het binnenkomen speelt 
klarinetensemble Vier K kerstliederen. 
Wie hij ook ziet, is die oude dirigent, 
hoe heet die ook al weer, oh ja, Jos 
van der Sijde met zijn Annemarie.

Tegen drieën gaan de muzikanten 
zitten, hij ziet dat er maar drie 
schuivers zijn, de vierde schuifelt een 
beetje rond met een kruk, de vijfde 
zit thuis met Sam. Als iedereen er is, 
zijn er negen schuivers in het orkest, 
waarvan twee de schuif in de wilgen 
hebben gehangen.

Wat hem ook opvalt is dat de 
vier slagwerkers ver van elkaar 
gescheiden zitten, links D en E en 
rechts Lu en La. Het concert wordt 
geopend door de koperblazers 
met Oxford Intrada, een lekkere 
binnenkomer. Daarna een samenzang 
om allen samen te komen.

At ziet dat de dirigent zijn lessenaar 
oppakt en zich naar het publiek 
toekeert.

Hij gaat ze uitleggen waar het 
volgende stuk ‘The Story of Anne 
Frank’ over gaat en dat er een solist 
is, Rob Faltin, op viool. Het lijkt hem 
een ongelijke strijd, een viool tegen 
zo’n orkest, maar dat valt reuze mee. 
Er wordt heel fijntjes begeleid bij 
de solo’s van Rob. Daarna groots 
uitpakken, en een stukje foute Duitse 
marsmuziek en een mooi einde met 
Rob en zijn viool tot niets.

Het koor zingt met piano begeleiding 
van Gerrie Meijers het Magnificat.

Dan zingen wij tezamen Ere zij 
God. GE speelt Ave Maria uit een 
film over de Eerste Wereldoorlog 
op kerstavond in de loopgraven en 
Happy Xmas (War is Over) van John 

Lennon.

Wat gebeurt er nou? Bijna het 
hele koper loopt weg, oh nee, ze 
gaan bij het koor staan, vier links 
en zes rechts. Christmas Cantata 
driedelig, het lijkt wel een vraag en 
antwoordspel tussen links en rechts 
en het koor.

Wij zingen: Hoor! De engelen zingen.

Het koor zingt nog wat, en wij zingen 
over de stilte in de nacht.

Dan GE met All you want for 
Christmas, een mooi en vrolijk 
klinkend einde van het concert.

De bloemen worden uitgedeeld en 
de toegift is Jingle Bells forever, een 
concertmars die een mix is van Jingle 
Bells en Stars and Stripes forever.

Met deze twee melodieën in zijn 
hoofd als afsluiting van een prachtig 
kerstconcert loopt At Fend de stad 
in op de namiddag van deze vierde 
zondag van de advent.

Tubaïst GE Erik Sikking

VERSLAG  KERSTCONCERT
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Sam 
Lucas van der Lugt 

9 november 2016 - 14.01 uur - 3061 gram

EXCELSIOR BABY’S

Ik ben Trijntje Westenberg en ik speel nu 
zo’n 10 jaar trombone bij Groot Excelsior. 
Samen met mijn vriend Miguel en ons 
zoontje Sam woon ik in Haarlem. In 
Heemstede staat de school waar ik werk 
als onderwijsassistent. Afgelopen seizoen 
heb ik niet kunnen kitesurfen doordat er een 
schatje van een baby in mijn buik zat, maar 
ik hoop dat zeker weer te gaan oppakken 
binnenkort. 

Spelen en zwanger zijn; hoe was deze 
combinatie? 
In het begin was het geen probleem. Heel 
leuk zelfs! Sam reageerde duidelijk op het 
geluid. De laatste twee maanden ging het 
helaas niet zo goed meer. Ik had erg veel 
last van mijn bekken en kon ook niet goed 
zitten.  

Wat voor kindje is Sam? 
Sam is een enorm tevreden baby. Gelijk 
vanaf de geboorte dronk hij goed en huilde 
hij weinig. Het is een vrolijke jongen, dat is 
wel duidelijk!

Wat kan de kleine al? 
Hij reageert op geluiden en bewegingen. 
Als ik langs de box loop volgt hij me en als 
ik bij hem kom kijken begint hij meteen te 
lachen. Als Miguel ‘s avonds thuiskomt van 
werk merkt hij dat meteen. Hij hoort hem 
en begint te lachen. Super schattig! Sam is 
volgens mij een gigantische kletskous, hij 
begint steeds hardere en leukere geluiden 
te maken. Ook heeft hij heel veel lol in zijn 
eentje in de box. 

Op wie lijkt Sam?
Iedereen die Sam voor het eerst ziet zegt: 
‘Wauw het is wel echt zijn vader he?!’ Dus 
dat lijkt me duidelijk haha. Wel heeft Sam nu 
blauwe ogen en ik hoop stiekem dat dat zo 
blijft. Dan heeft hij nog iets van mij ;)

Muzikaliteit, heb je het mee kunnen 
geven denk je? 
Dat weet ik nog niet hoor. Het zou natuurlijk 
heel leuk zijn.

Welk instrument zouden jullie leuk 
vinden als Sam later muziek gaat maken?
Ehmm… dat maakt ons niet heel veel uit. Al 
heb je natuurlijk heus een paar instrumenten 
waarvan je hoopt dat hij ze niet kiest… 
haha! Slagwerk of trompet zouden we wel 
leuk vinden. Wie weet!

Zelf studeren en de kleine, gaat dat 
(lukken)?
…. Nog niet geprobeerd zeg ik heel 
eerlijk… 

Heeft Sam al een favoriet liedje? 
Nee hij heeft nog geen favoriet. Ik zing vaak 
liedjes voor hem tijdens het verschonen en 
hij lijkt dat wel vaak leuk te vinden. 

Heb je een leuke foto van Sam?
Natuurlijk! Honderden haha. 
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Trijntje Westenberg

Trijntje over Sam
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Of je nu derde klarinet speelt of vierde 
hoorn; in de serie De Solistenfoyer 
geeft de redactie van de Blaasbas 
een van onze leden de solopartij. 
Elke keer vertelt de solist openhartig 
over zijn/haar (muziek)leven. Dit 
keer praat Trudy Admiraal met GE 
basklarinettiste Marie-Louise Mos.

Ze is zestig en kreeg tien jaar geleden 
haar eerste klarinetles. Marie-Louise 
Mos oefent élke dag een uur op haar 
basklarinet en is op dinsdagavond 
trouw aanwezig op de repetitie. 
Oefenen is voor haar geen verplicht 
nummer. Het voelt meer als een 
feestelijke verslaving. ‘Als ik een 
enkele keer niet kan spelen, word ik 
chagrijnig. Gijs, mijn man, zegt dan: 
ga even toeteren, we eten wel een 
uurtje later.’

Sport
In de eerste vijftig jaar van haar leven 
speelde muziek eigenlijk een bijrol. 
Marie-Louise: ‘Mijn vader had een 
muziekwinkel in de Bilderdijkstraat, 
samen met een compagnon. 
Timmermans. Ze begonnen met 
accordeons, later werden elektrische 
orgeltjes en Fender gitaren enorm 
populair. Wij hebben ooit zo’n orgeltje 
thuis gehad, maar dat was geen 
succes. Ik heb nog wel pianoles 

gehad maar de muzikant in onze 
familie was mijn vijf jaar jongere zusje 
Caroline. Zij was negen jaar toen ze 
begon met dwarsfluitles en ze kwam 
op haar zestiende bij Jong Excelsior 
spelen. Ik ging wel eens luisteren 
naar een concert maar meer niet.’
Marie-Louise koos haast fanatiek 
voor sport. ‘Volleybal, judo, zeilen, 
zwemmen en heel veel tennissen. De 
laatste twintig jaar is roeien mijn sport. 
Heerlijk, hier op de Vecht. Alleen als 
er ijs ligt, moet ik het overslaan.’

Liefde
Ze woont met haar man Gijs in een 
dijkhuis in Muiden, hun drie kinderen 
zijn inmiddels het huis uit. Trots laat 
ze een foto zien van haar eerste 
kleinzoon die amper een maand oud 
is. Marie-Louise: ‘Ik riep vroeger altijd 
dat ik met een sportief iemand wilde 
trouwen. Maar toen ontmoette ik 
Gijs, de meest onsportieve man van 
Nederland. Het was voor mij liefde op 
het eerste gezicht.’

Marie-Louise Mos     
basklarinettist GE

DE SOLISTENFOYER

Ze was net achttien en ging naar de 
universiteit om biologie te studeren. 
‘Gijs was tweedejaars, ik keek tegen 
hem op. Hij was apart, hij rookte 
shag, dat deden wij thuis niet. En hij 
had lang haar en liep op klompen.’ 
Gijs had niks door en Marie-Louise 
verborg haar verliefde hart. ‘Maar 
drie jaar later kwamen we elkaar weer 
tegen bij een lezingenavond op de 
biologische subfaculteit. We zaten 
naast elkaar, de lezing was vreselijk 
saai, Gijs keek me aan en vroeg: ga je 
mee de stad in? Ik ben nooit meer bij 
hem weggeweest.’
Het was voor de familie misschien 
even wennen. ‘Ik was een heel 
braaf meisje, woonde nog thuis en 
studeerde serieus. Gijs en ik zijn 

samen op Uilenstede gaan wonen en 
ineens lag ik elke nacht pas om vijf 
uur in bed. Ik ben in één jaar tien kilo 
afgevallen, het was de leukste tijd van 
mijn leven!’ Ze lacht: ‘Daarna zijn we 
samen braaf geworden.’ 

Emigreren
Ze trouwden toen Marie-Louise 22 
was, kregen twee jongens Govert 
(nu 31) en Jochem (30), studeerden 
allebei af en kregen er een dochter 
bij, Anne-Lotte (25). En toen wilde 
Marie-Louise haar droom achterna: 
met het hele gezin emigreren naar 
Nieuw-Zeeland. ‘Toen de jongens drie 
en vier jaar oud waren, zijn we daar 
op vakantie geweest. We voelden ons 
onmiddellijk thuis. Het is een prachtig 

‘‘Als ik een dag 
niet speel word ik 

chagrijnig”
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land en de sfeer is heerlijk relaxed. 
Mensen zijn daar nog echt aardig 
voor elkaar, behulpzaam. Toen Anne-
Lotte één jaar oud was, hebben we 
de sprong gemaakt. Huis verkocht, 
Gijs had al in Nieuw-Zeeland een 
goede baan gevonden, familie in 
tranen achtergelaten en daar gingen 
we, naar Wellington.’
Dat was in de zomer van 1993. Een 
jaar later verhuisden ze naar Muiden. 
‘De beslissing om terug te gaan 
was moeilijker. Maar we konden niet 
anders, ik werd letterlijk ziek van 
heimwee. Er was geen internet, in die 
tijd kostte een kwartiertje bellen met 
Nederland nog honderd dollar. 

Ik sprak daar met andere emigranten 
en wist: als we nog een paar jaar 
blijven, kunnen we echt niet meer 
terug. Het huis in Wellington konden 
we direct verkopen en Gijs werd hier 
met open armen ontvangen bij zijn 
oude werk. Je wortels zijn belangrijk. 
Ik ben toen anders gaan denken over 
mensen die hun land móéten verlaten. 
Dat is zo erg!’

Gele briefjes
Toen hun dochter een jaar of negen 
was, besloot Marie-Louise weer 

te gaan werken. ‘Ik werd docent 
biologie op een middelbare school 
in Almere. Elke dag laat thuis, ’s 
avonds repetities nakijken, lessen 
voorbereiden, in de weekenden 
werken. Leuk, maar thuis ging het 
mis. Wij leefden via gele briefjes op 
de koffiemachine. Mijn zoons waren 
stevig aan het puberen, hun leraren 
werden altijd kwaad op me tijdens de 
tienminutengesprekken. Na drie jaar 
ben ik gestopt met werken.’ Laconiek: 
‘En toen ben ik aan de hobby’s 
begonnen. Zo werd het thuis weer 
leuk.’
Ze ging paardrijden in Weesp en 
klussen bij haar roeivereniging. 
‘Boten schuren en lakken. Daar heb 
ik geleerd te werken met slijptollen, 
snelcement, boormachines, epoxy. 
Daarna kwam de muziek.’

Klarinet   
Het begon tien jaar geleden in 
haar achtertuin. ‘Ik hoorde iemand 
saxofoon spelen en dacht dat het de 
nieuwe hobby van mijn buurjongen 
was. Het bleek zijn moeder te zijn, ze 
was op les gegaan en stak me aan. 
Maar ik koos de klarinet omdat ik het 
klarinetconcert van Mozart zo prachtig 
vind. Dat wilde ik ook wel leren.’
Inmiddels weet ze: dat gaat hem niet 
worden. ‘Na anderhalf jaar op les 
haalde Caroline me over naar Groot 
Excelsior te komen. Zij speelde daar 
inmiddels hoorn. Ik kreeg eerst nog 
les van Kim, zij was heel muzikaal, en 
later van Florian. Hij ontdekte dat ik 
eigenlijk alles fout deed: ademhaling, 

tong, mijn hele techniek. Daar ben 
ik hem nog steeds dankbaar voor.’ 
Ondertussen schoof ze al wel aan bij 
de derde klarinetten. ‘Ik zat tussen 
Judith en Dennis, het was helemaal 
geweldig! Ik stikte elke week van het 
lachen. Als ik voortekens vergat, zei 
Dennis altijd lief: ah joh, dat is een 
detail, geeft niet.’

Basklarinet
Maar na een aantal jaren merkte 
Marie-Louise dat ze het orkestniveau 
niet meer kon bijbenen. Bovendien 
was ze stilletjes verliefd geworden 
op de basklarinet van Marieke, twee 
stoelen verderop. 

‘Dat vond ik zó mooi! Ik besloot een 
jaar te stoppen met het orkest, over 
te stappen op basklarinet en goed 
les te nemen van een professional.’ 
Dat werd Joris Wiener, klarinettist bij 
het Balletorkest. Marie-Louise: ‘De 
beste leraar van Nederland. Ik ga elke 
week op de fiets naar Bussum waar 
hij woont, hij heeft een muziekstudio 
in de tuin. Uurtje heen, uur les, uurtje 
terug. Een feestje! In het begin was 
hij me alleen dingen aan het afleren. 
Joris heeft me geleerd hoe ik moeilijke 
stukken kan instuderen door maten te 
ontrafelen. En hoe ik kan ontspannen 
tijdens klarinet spelen. Ik moet niet 
moeilijk doen over fouten, zegt hij. 
Heel af en toe zit mijn hoofd nog vast.’
Sinds mei 2015 speelt ze naast 
Marieke mee op de basklarinet. ‘Ik 
leer veel van haar, ze is streng hoor! 
Eigenlijk is ritme het belangrijkst in 
een orkest, en het samenspelen. 
De noten zijn het minst belangrijk. 
Ronald is een geweldige dirigent, ik 
kan genieten van zijn opmerkingen 
en ik leer elke week van hem. 
Tegenwoordig kan ik bijna alles 
meespelen, weet je hoe leuk dat is?’
De basklarinet heeft haar hart 
veroverd maar af en toe kriebelt er 
weer wat. ‘Bij het vorige concert 
speelde Jeroen mee op de 
contrabasklarinet. Oh, dat vond ik 
zó mooi!’ Maar dan klinkt ze ineens 
streng en resoluut: ‘Nee, ik ben nu 
klaar met wisselen. Als ik alleen al 
denk aan het gesjouw!’

Trudy Admiraal 

‘‘Je wortels zijn 
belangrijk... Ik werd 
letterlijk ziek van de 

heimwee”

‘‘Ik zat tussen Judith 
en Dennis; ik stikte 
elke week van het 

lachen!”

DE SOLISTENFOYER
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  JANUARI 
  1 Anne Klaasse Bos GE
  4 Jopie Buijs  GE
  7  Dirk Westenberg  GE
  7 Marlies Sikken  GE
12 Trudy Admiraal  GE
19 Koen Ballegoij  JE
25 Marie-Louise Mos  GE

 FEBRUARI
  1 Paul Schildmeijer  JE
  3 Arjeh Vos  JE
  5 Caroline Stubbé  GE
  5 Eline Tolsma  GE
  8 Meike Remmers  GE
11  Anouk Knoflook  JE
13 Erik Sikking  GE
16 Janneke Klein  GE
21 Rinske de Graaf  GE
21 Amarens Wong- Veenstra GE
22 Rob Faltin  GE
27 Valerie Corlu  JE

 MAART
  3 Marijke Admiraal  bestuur
  4 Cathelijne Vreugdenhil GE
14 Marieke Vaessen  GE
19 Eva Kuil   JE
30 Avalon Volkstedt  JE

   APRIL
15 Mark van Bussel  GE
16 Suzanne Bosman Jansen JE
16 Felix Burger  JE
22 Henri Frölich  GE
28 Els Albers  GE
30 Wemke van der Weij GE

   MEI
  2 Annalies Teernstra GE
  3  Florian Hoven  bestuur 
  4 Bas de Bruijn  GE
  8  Marinus Duijm  GE
  8 Mirjam Wolff  GE
12 Roos Frohn  GE  
16 Airto de Carvaljo Perillo JE
17 Judith Wagner  GE
18 Jetske Cnossen  GE
18  Michael Behrens  GE
19 Els Bult   GE
20 Jazz Wories  KE
21 Edith Behrens  GE
24 Max Vuijk  KE
28 Luizinho Peroti  GE

VERJAARDAGEN

zondag 19 maart 2017
Voorjaarsconcert Jong en Groot Excelsior 
Theater De Kunstgreep, Kerkbuurt 4 Oostzaan

vrijdagavond 9 -  zondag 11 juni 2017 
Concertweekend Limburg Groot Excelsior 
Maastricht

zondag 9 juli 2017 
Buitenconcert Jong en Groot Excelsior
Amsterdam Museum

zaterdag 15 juli 2017 
Seizoensafsluiting

19 maart
AGENDA 

Onze openingstijden zijn:
maandag tot en met vrijdag: 09.00-20.00 uur
zaterdag:                                  10.00-15.00 uur

Wij werken alleen op afspraak.
tel 020 610 1542 | info@bokhovebouman.nl
Maroastraat 7     1060 LG  Amsterdam
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