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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

H

et nieuwe jaar is voor ons koor uitstekend van start gegaan. De gezellige en druk bezochte receptie werd drie dagen later gevolgd
door een overweldigende belangstelling op de open avond. Inmiddels is
door de groepen projectzangers en zangers al met enthousiasme gestart
met de cursus ontdek je stem. Ook zijn we volop bezig met de repetities
voor het KNZV concours op 23 maart 2013 in Alphen en “Zang & Vriendschap zingt opera” in de Philharmonie van 16 november 2013.
We hebben al enige jaren het begrip kwaliteit genoemd als een van de
zaken die we belangrijk vinden. Afgelopen jaar hebben we daar enkele
belangrijke stappen gezet, ik doel op de stemscreening en de koorscho ling. Maar ook uit het hoofd zingen is een voorbeeld van een betere presentatie en daarmee van de kwaliteit van het koor.
Middels de enquête hebben de zingende leden input geleverd aan de
vereniging. Als bestuur hebben we aardig zicht gekregen op de wensen
die in het koor leven.
Recent ben ik gestart met de ontwikkeling van een visie op de toekomst
van het koor.
Dat betekent enerzijds geen nieuws, anderzijds is het ongelooflijk belangrijk
om stil te staan bij de ontwikkelingen om ons heen. We weten allen dat
lang niet alles wat in 1830 gold honderd jaar later nog zo was. En voor 2013
geldt hetzelfde in het licht van onze traditie en onze toekomst.
De mannenkoren hebben met een enkele uitzondering te maken met ver grijzing en terug lopende ledenaantallen. En daar gaan we met u aan werken.
Op de ledenvergadering van maart zal deze visie 2020 uitgebreid aan bod
komen.
Sleutels zijn: Z&V is een groot mannenkoor, levert kwaliteit, treedt regelmatig op, werkt samen met “andere muziekminnende gezelschappen”. Ook
het gebouw, ons kroonjuweel, zal opgeknapt worden. Ook het gebruik van
het gebouw wordt in de beschouwingen betrokken.
Veel energie verwacht ik van ons allen om de beide uitdagingen van 2013
voluit aan te pakken. Zowel de studie voor beide evenementen als de
kaartverkoop voor november zijn de pijlers die concours en concert doen
slagen.
We doen dat met zijn allen en we doen dat met trots op ons Z&V.
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In Memoriam
Ynze Keetlapper
Ynze was een aardige, rustige man. We hebben bijna tien jaar steeds met
elkaar opgetrokken. Ynze en ik waren allebei afgekomen op een advertentie voor een Open Repetitie en zaten samen aan de grote tafel te luisteren
en te kijken. Bij de stemtest bleek dat we allebei bariton waren. Eerst zat ik
nog een tijdje naast Gerard Bonke, maar al gauw kwamen we naast elkaar
te zitten en dat is dus bijna tien jaar zo gebleven.
Ynze was introvert, maar we hebben met elkaar toch hele gesprekken gevoerd, over muziek en nog veel andere dingen. We waren bij de repetities
allebei wat vroeger en ik werd altijd verwelkomd met: Hé, maatje! En dan
samen wat drinken en kletsen.
Ynze was ook altijd van de partij bij de activiteiten. Samen met Marjon op
Oudejaarsavond altijd met petje/hoedje op. En hij kon ook wel lachen om
de moppen die ik vertelde. Dan zeiden de mensen tegen Ynze: zo ken ik je
niet.
Mooie herinneringen aan Turkije waar we samen met de dames, met Piet
Hulsbos en Geoff veel opgetrokken hebben. In Berlijn kon Marjon er niet bij
zijn en toen was hij opeens alles kwijt en raakte hij in paniek en dat was de
eerste keer dat we merkten dat het niet helemaal goed meer zat. Vanaf
dat moment heb ik hem altijd een beetje in de gaten gehouden, bijvoor beeld geholpen met de bladmuziek, en zo hebben we toch nog een heel
lange tijd Ynze bij ons kunnen houden.
Maar het was onvermijdelijk dat het op een gegeven moment niet langer
meer ging. Begin 2011 is Ynze opgehouden zanger te zijn. Gelukkig zagen
we hem nog vaak, want hij bleef lid en hij bleef komen naar de optredens
en de activiteiten. Tot dat ook niet meer ging. En toen is hij toch heel snel
en onverwacht overleden.
Wij zochten elkaar altijd op en ik zal altijd goede herinneringen aan Ynze
bewaren, aan mijn aardige, rustige maatje.
Peter Teijmant
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Rob Hendriks
Op 1 november is Rob Hendriks overleden. Rob is lid van Zang en Vriend schap geweest van 2008 tot november 2011. Hij moest toen in verband met
de ziekte die hem uiteindelijk fataal is geworden stoppen met zingen.
Rob was een trouw zanger en heeft ook altijd meegedaan aan veel activi teiten van het koor. In zijn laatste jaar als koorlid is hij samen met Joke nog
mee geweest naar België. Niet lang daarna werd bij hem kanker gecon stateerd. Na het noodgedwongen verlaten van het koor is Rob vriend van
Zang en Vriendschap geworden en heeft nog genoten van de Scroogevoorstelling die hij in de Stadsschouwburg heeft bijgewoond.
Wij wensen Joke, familie en vrienden veel sterkte.
Joke heeft ons verzocht het volgende bericht te plaatsen:

Haarlem, 10 januari 2013
Beste mensen,
Namens Rob dank ik jullie hartelijk voor alle blijken van medeleven in de
vorm van telefoontjes, mailtjes, kaarten en bezoeken. Dit heeft hem en mij
erg goed gedaan.
Rob en ik hebben het als hartverwarmend ervaren in deze moeilijke perio de.
Ik wens jullie veel succes en plezier met “Zang en Vriendschap”.
Joke Hendriks
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Van de Bestuurstafel
door Henk Bijvank

➢

Op 26 maart a.s. zal de Algemene Ledenvergadering worden gehouden. Uitnodiging en stukken daarvoor zullen voor de vergadering aan
u worden uitgereikt. Het bestuur wijst u op de mogelijkheid voor leden
om agendapunten in te brengen. Volgens de statuten dient dit schrif telijk te gebeuren, te zijn ondertekend door minimaal 7 leden en ten
minste 7 dagen voor de vergadering bij het bestuur zijn ontvangen.

➢

Het bestuur was aangenaam verrast door de grote toeloop van belangstellenden op de “open repetitie” van 7 januari en hoopt dat velen hiervan zullen blijven en zich snel gaan thuis voelen in ons koor.

➢

Op zaterdag 16 februari zal een “Operadag” georganiseerd worden.
Door dirigent en enige leden zal informatie gegeven worden over opera in het algemeen en over de opera’s die we in november gaan zin gen in het bijzonder. Natuurlijk wordt er ook gezongen. De aanvang is
10:00 uur.

➢

Voorafgaande aan de “Operadag” is er om 09:30 uur gelegenheid
voor de nieuwe leden en deelnemers aan het operaproject om kennis
te maken met het bestuur en met het reilen en zeilen van het koor in
verleden en heden.

➢

U heeft het misschien niet gemerkt, maar we hebben langdurige lekka ge gehad in de kelder van het gebouw. Dank zij volhoudendheid van
de bouwcommissie is de oorzaak opgespoord (een afvoerpijp met een
scheur) en verholpen door er een nieuwe pijp tussen te plaatsen.

➢

Binnen het bestuur wordt nagedacht over een toekomstvisie voor het
koor. Getracht wordt om een visie te ontwikkelen waarin we, ondanks
alle maatschappelijke veranderingen en trends, ook in de toekomst als
vereniging en koor kunnen floreren. Hierbij komt ook het gebruik van
onze zaal aan de orde.

➢

Op zaterdag 20 april zullen we ons Bloemenconcert geven. Het begint
al een traditie te worden om tijdens het weekend van het Bloemencor so in onze eigen zaal een informeel concert te geven.

➢

We zijn ook benaderd om op 14 mei op een of andere manier mede werking te verlenen aan de viering van het 100-jarig jubileum van het
Frans Hals Museum. Zodra meer bekend is over hoe en wat van deze
medewerking, zal door het bestuur beslist worden o we er op ingaan of
niet.
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Personalia
Lief en Leed
 Peter Flaton (bas) mag in de loop van de maand weer naar huis. Na in tensieve revalidatie in Heliomare is het verantwoord om hem weer naar
huis te laten gaan. We wensen hem succes met het verdere herstel en
hopen hem snel weer persoonlijk te kunnen begroeten.

Nieuwe Leden
We zijn blij om als adspirant lid te mogen begroeten: Aad
van der Stoop. Na de open repetitie vond hij het zo
gezellig dat hij, nadat hij was gestemd en toegelaten, zich
direct heeft aangemeld als lid. Hij heeft een plaats gekregen bij de 2 e
tenoren.
De volgende mannen zijn toegelaten als projectlid voor het Operaproject:
Hans Boutellier (tenor-2), Arend Bultman (tenor-1), Bert van den Elsaker
(bas), Dick Freling (bariton), Martijn de Groot (bas), Ed Kruisheer (bariton),
Fred Neelissen (bas), Ard Verhoog (bas) en Robbert Wiegmans (tenor-1).
Laten we hopen dat ook zij het zo naar hun zin hebben dat ze ook na het
operaconcert willen blijven en lid willen worden. Tussentijds kan natuurlijk
ook.

Jubilea
Een opgave van die leden die een lustrum te vieren hebben. Jan gefeliciteerd en we hopen dat de jongere leden je voorbeeld zullen volgen.
25 februari Jan van de Weegh 30 jaar lid

Zang en Vriendschap wordt gesteund door meer dan
100 vrienden, waaronder de volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
Automobielbedrijf Tuijp
Eetkamer Karmozijn
Koot piano’s – vleugels
De Wilde ingenieurs groep
De activiteiten van Zang en Vriendschap worden financieel mede
mogelijk gemaakt door de Gemeente Haarlem.
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Verjaardagen
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen een verjaardag zoals zij
zelf het liefste vieren.
17 februari Peter Teijmant (Bariton) 63 jaar
18 februari Bert van den Elsaker (Bas) 66 jaar
20 februari Chris Oosterhuis (Bas) 72 jaar
22 februari Frans Borst (nzl) 83 jaar
1 maart Theo Bonsen (Tenor-2) 71 jaar
1 maart Inge de Jong (Tenor-2) 69 jaar
4 maart Leo Captein (Tenor-1) 57 jaar
5 maart Jos van Moorten (Tenor-1) 63 jaar
6 maart Ali Alberg (Bariton) 74 jaar
Leo Jongsma (Tenor-2) 67 jaar
9 maart
11 maart Wim Harskamp (Tenor-2) 61 jaar
13 maart Harry Wijnberg (Bariton) 57 jaar
16 maart Ferry Born (Tenor-1) 70 jaar
18 maart Wilfried van der Bles (Bas) 62 jaar
18 maart Jos Geurts (Bariton) 63 jaar
20 maart Wim Mulder (nzl) 86 jaar
23 maart Sander Ruitenbeek (Bariton) 64 jaar
24 maart Jan Kivit (Bariton) 86 jaar
2 april Bernt Schneiders (nzl) 54 jaar
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Agenda
Zat. 16 februari
Zat. 23 februari
Zat. 16 maart
Zat. 23 maart
25 maart
1 april
1 april
2e paasdag

Koordag opera
Traditionele Z&V Oudejaarsavond
Jaarlijkse Rommelmarkt
Korendag KNZV Alphen
Algemene Ledenvergadering
Kopijdatum voor editie 78.02
Geen Repetitie

Biljarttoernooi Stoot &
Vriendschap
Zat. 4 mei Dodenherdenking
20 mei
Geen Repetitie
2e pinksterdag
1 juni Kopijdatum voor editie 78.03
21 t/m 29 juni Koorbiënnale 7
Zon. 7 juli Seizoenafsluiting
8 juli Laatste repetitie voor de vakantie
1 augustus Kopijdatum voor editie 78.04
1 t/m 4 augustus Haarlem Culinair
12 augustus Eerste repetitie na de vakantie
14/15 september Korenlint
1 oktober Kopijdatum voor editie 78.05
Zat. 16 november
Generale Repetitie Operaconcert
13.30 uur
Zat. 16 november
Zang & Vriendschap zingt OPERA
20.15 uur
1 december Kopijdatum voor editie 78.06
Don. 18 april

Z
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De koormeester bekijkt het anders
door Ben van der Meij

Kerstconcert Reinaldahuis
Het was veertien dagen na mijn heupoperatie en hoewel nog niet erg mobiel kon ik het toch niet laten naar het kerstconcert van ons koor te gaan,
het was toch uiteindelijk om de hoek. Met Ermy als ongediplomeerd ver pleegster werd ik in en rolstoel naar het Reinaldahuis gereden. Het was er
gezellig druk en naast de vele vrijwilligers zaten een aantal buurtgenoten
bij de bar aan de koffie. Aan het eind van de zaal stond het koor opge steld.
“Het is een mooi koor hier uit de stad, mijn broer heeft er nog op gezeten”,
fluisterde mijn buurman.
Hoewel niet iedereen achteraf over de opstelling tevreden was, bleek daar
niets van vanuit mijn positie.
De klank van het koor kwam prachtig over, wat ook wel bleek uit de waar dering van de toehoorders.

Natuurlijk is er altijd wat aan te merken, zo kwamen vooral de fortissimo gedeeltes wat aarzelend over. Dit komt omdat nog teveel zangers wach ten op de inzet van de anderen, waarmee een groot gedeelte van het effect verloren gaat. Ook de foutjes bij de toch wel goed gekende werken
getuigen van een gebrek aan concentratie. Toch zijn deze oneffenheden
aan het grote publiek onopgemerkt gebleven.
Vooral de nieuwe kerststukken blijken een mooie aanwinst te zijn.
Aan de mensen om mij heen was duidelijk te merken dat zij zich vermaakten. Toen dan ook het optreden was geëindigd, werd dit door een luid applaus bevestigd. Aan de tafel waar ik zat was men van mening dat er nog
wat langer mocht worden gezongen en dat is altijd een goed teken.
Kortom een goede propaganda voor de mannenkoorzang en ons koor in
het bijzonder.
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Terug in de Tijd
door Theo Razenberg

Optreden Reinaldahuis
Ons optreden in het Reinalda deed me denken aan de tijd dat ik nog werk te voor de bewoners van het verpleeghuis Den Weeligenberg. Ieder jaar
voor kerst was er een soortgelijke bijeenkomst voor vrijwilligers waar wij als
leidinggevend kader de vrijwilligers een traditionele stamppot maaltijd serveerden en de kerstpakketten uitdeelden. Voor mij betekende dat vaak
ook nog een toespraak en dankwoord namens medewerkers en bewoners.
In het algemeen vond ik het houden van een toespraak het minst leuke
onderdeel van mijn werk, maar op deze bijeenkomsten deed ik het met
plezier. In die tijd zat ik rond kerst ook in gelegenheidskoortjes van verschil lende verzorgingshuizen en verpleeghuizen. De mooiste herinneringen heb
ik aan het dageraadskoor in Zuiderhout waar een klein groepje medewerkers en vrijwilligers op kerstochtend tussen zeven en acht uur de bewoners
wakker zong met kerstliedjes.
Maar ik dwaal te ver af; terug naar ons optreden voor de vrijwilligers van
het Reinalda. In mijn rol als bestuurder van een zorgorganisatie vertelde ik
ooit in een toespraak voor medewerkers dat ik het mijn belangrijkste taak
vond om de uitvoerenden in de zorg niet voor de voeten te lopen en dat
ik het als mijn secundaire taak zag om voor de medewerkers en bewoners
goede omstandigheden en een fijne leef- en werksfeer te creëren. Ik hoop
dat dat ons ook in het Reinalda is gelukt. De vrijwilligers wilden een gezellig
samenzijn en met elkaar bijpraten. Ik hoop dat we hen met ons zingen
daarbij niet teveel gestoord hebben en tegelijk toch voor een leuke kerstsfeer hebben kunnen zorgen. Volgens mij zijn we daar goed in geslaagd.

Optreden Vijverwegkerk
Dan nu naar ons optreden in de Vijverwegkerk. Toen we in augustus
begonnen met het repeteren voor
de kerstnacht, bracht dat bij mij
herinneringen naar boven van verder terug in de tijd. Als jongen zat ik
vanaf mijn achtste of negende jaar
in een jongenskoor en ieder jaar
rond juli begonnen we met de repetities voor de kerstnacht . Tot het
hoogtepunt: een optreden in witte
jurken en een meter-hoog boek op
een fraaie standaard, met daarin
de partituren. Een nachtmis samen met het plaatselijke mannenkoor. Na
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de nachtmis volgde dan op kerstochtend nog de hoogmis en een avond mis waarin we ook moesten zingen. O ja, en tussen daar nog optreden als
misdienaar bij andere missen op kerstdag.
Het heeft me er bepaald niet kerkelijker op gemaakt. Ik was al jaren niet
meer naar een nachtmis geweest maar toch heeft zo’n bijeenkomst wel
iets moois en vooral nostalgisch. De preek waarin Maria en de vrouw-vere ring centraal stond, past volgens mij wel in onze hedendaagse maternalistisch en gefeminiseerde maatschappij. Het spreekt me aan, maar soms
denk ik wel eens dat predikanten een ongeschreven afspraak hebben om
een preek standaard tien minuten langer te laten duren dan nodig is. De
reden daarvan ontgaat me.
Het samen zingen bracht me in de juiste kerstsfeer en ik begreep dat dat
ook voor de toehoorders gold. Onder het misplaatste motto “meer is beter”
zijn Margaret en ik na afloop naar Haarlem centrum gegaan voor het com munity zingen van kerstliedjes. Dat hadden we beter niet kunnen doen,
want onze zorgvuldig opgebouwde kerstsfeer in de Vijverwegkerk spoelde
weg in de regen. Thuisgekomen hebben we nog een borrel gedronken, en
na wat niet nader te duiden omzwervingen zijn we lepeltje-lepeltje in slaap
gevallen. Misschien niet typisch voor een kerstnacht maar toch ook heel
fijn.
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Nieuwjaarsreceptie
door Jan Koet

O

p 4 januari was de Nieuwjaarsreceptie van Zang en Vriendschap. De
eerste enthousiastelingen meldden zich al om 14:00 uur bij het Gebouw. Maar de bar was toen nog gesloten en de weg naar een andere
gelegenheid snel gevonden. Om 17:00 uur, het officiële aanvangstijdstip,
was het al duidelijk: dit wordt een gezellige, goed bezochte receptie. En inderdaad, al gauw honderd aanwezigen kwamen niet alleen om de voor zitter te horen, maar vonden het ook goed met elkaar.

Sander Ruitenbeek hield de gebruikelijke nieuwjaarstoespraak, waaruit de
volgende passages:
“We hebben het jaar mooi afgesloten met de kerstconcerten, met name
onze bijdrage aan de kerstdienst in de Vijverwegkerk, zelfs op de radio
klonk het mooi. 2012 begonnen we met Scrooge weet u het nog? Daar tussen lag nogal wat: Flying high Singers met de swingende dames, Nijmegen,
al mot ik kruuppe, Osnabruck Z en V voor bruiloften en partijen, Korenlint in
overhemd in de Bavo, Bloemenconcert, 4/5 heel sfeervol.”
“Meer dan 9 keer opgetreden. Een mooie prestatie. We hebben veel gezongen. . . . . Er is in 2012 naar mijn idee in Nederland meer gezongen dan
ooit. Elk weekend is er op de televisie wel iets van sterren zingen, of nieuw
talent geweest of een Korenslag.”
“In het afgelopen jaar hebben
wij ons ledental zien dalen, zoals bij veel mannenkoren het
geval was . . . we laten dat niet
zo maar gebeuren. We zijn en
gaan bezig met een herbezinning op de toekomst van ons
koor. En dat betekent bekijken
waar je staat, wat de kansen zijn, wat de bedreigingen zijn en dan je plan
trekken en ervoor gaan. “
“ We hebben een enquête gehouden om een aantal wensen van zangers
helder te krijgen. We gaan voor kwaliteit. Naast de stemscreening hebben
we gekozen voor de stemvorming. Meer uit het hoofd zingen draagt ook bij
aan een betere kwaliteit. Ook past herbezinning op Zang en Vriendschap
als mannenkoor in Haarlem. Samenwerken met anderen: andere koren,
andere organisaties, orkesten kunnen mogelijk oplossingen bieden. Kunnen
we meer optreden, kunnen we in een deelopstelling optreden, kunnen we
meer uit het hoofd zingen. We gaan de mogelijkheden onderzoeken, ook
in relatie tot de functie van het gebouw.”
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“We hebben ook het verleden niet vergeten want in de afgelopen maanden is ook de schoning, opschoning en schoonmaak van het archief aan
de orde.”
“2013 zal voor ons belangrijk zijn op twee fronten. Allereerst de voorronde
van Holland korendagen op 23 maart. Deelname is van belang om onze
plaats in termen van kwaliteit te bepalen. Het concert ‘Zang en Vriend schap zingt Opera’ in november is belangrijk om ons weer in Haarlem te laten zien. Maar er moeten minimaal 800 kaarten worden verkocht om niet financieel het schip in te gaan. Als bestuur en als koor hebben we vertrou wen, vertrouwen in ons kunnen, vertrouwen in elkaar. “
“We blijven rond de 100 vrienden hangen, maar ook de verre vriend of de
goede buur kan bijdragen aan ons koor.”
“Dames en heren, wij zijn trots op ons koor en dat betekent trots op wat je
dierbaar is, dat wat je in stand moet houden. En daar gaat het om. Vandaar een commissie over 2015 wanneer ons Gebouw 100 jaar bestaat,
vandaar opschoning archief en vandaar herbezinnen. Maar we zijn eigenlijk net een bedrijf, the show must go on…..”
Niet lang na de toespraak van Sander klom een speciale gast op de verhoging voor sprekers en dirigenten.
De aanwezigen werden toegesproken door niemand
minder dan de stadsdichter van Haarlem (tot eind
2016) Nuel Gieles. Nuel was voor velen een oude bekende, omdat hij als verslaggever van het Haarlems
Dagblad mee heeft gereisd met Zang en Vriendschap
naar Istanboel in 2005. Hij memoreerde de bijzondere
sfeer van het koor en de warme herinneringen die hij
altijd aan die reis zal bewaren. Nadat hij een gedicht
had voorgedragen over de entree van Haarlem voor
treinreizigers, de ondergrondse fietsenstalling van het
station (de ‘Kenau-kelder’) en de Rode Loper, beloofde hij volgend jaar, beter voorbereid op een optreden dan nu (de mailbox
was vol) een gedicht over het nu komende, dan afgelopen en het dan ko mende jaar van Zang en Vriendschap te komen voordragen.
Nuel eindigde, evenals Sander, met de wens aan alle aanwezigen voor
een goed 2013, zoals vele goede wensen die middag zijn uitgesproken met
het glas in de hand en af en toe één van die heerlijke hapjes die Jos kwam
langsbrengen. Wij verheugen ons nu al op januari 2014.
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Holland Korendag 2013
door Henk Bijvank

D

oor het KNZV-Vereniging Holland, de overkoepelde organisatie van
mannenkoren in Noord- en Zuid-Holland, wordt op 23 maart a.s. in
Alphen a/d Rijn in de Marnathakerk een Korendag georganiseerd. Naast
de gelegenheid voor koren om elkaar te ontmoeten en naar elkaar te luisteren, is deze Korendag ook bedoeld om vanuit de regio Holland koren te
selecteren voor deelname aan een landelijk concours. Dit concours wordt
door het KNZV georganiseerd ter gelegenheid van haar 160-jarig bestaan
en het 200-jarig bestaan van het Koninkrijk der Nederlanden. Het zal gehouden worden in april 2014 in Zwolle en naar verwachting worden bijgewoond door een lid van de Koninklijke familie.
Aan de Holland Korendag nemen 12 koren deel, die ieder op hun eigen niveau meedingen naar een plaats bij
het landelijk concours. Wij hebben ons ingeschreven in
de B categorie, dat is het op een na hoogste niveau. Het
optreden bestaat uit een inzingwerk, een verplicht werk
en een aantal werken naar eigen keuze. Elk optreden
wordt beoordeeld door een driekoppige, uiterst deskundige jury.

Het programma van de Korendag begint om 10:00 uur en loopt door tot
aan de juryuitslag om 17:00 uur. Wij treden op van 15:30 tot 16:00 uur.
De toegang tot de kerk is gratis en ook partners en vrienden zijn van harte
welkom om ons aan te moedigen. Zolang er plaats is in de bus, kunnen zij
daarmee reizen. We vragen hiervoor een bijdrage van 5 euro. Reizen op
eigen gelegenheid kan natuurlijk ook. De Maranathakerk ligt op loopafstand het winkelcentrum van
Alphen, adres
Raadhuisstraat
82-84, 2406AH
Alphen a/d Rijn.
Er is voldoende
parkeergelegenheid op
loopafstand
maar helaas alleen betaald
parkeren.
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Bal en Vriendschap 3e kerstdagtoernooi
door Paul van Hout

Een korte impressie en veel stichtelijks
Het is als u dit leest misschien wel Elfstedentochtweer begin februari 2013,
het tennis toernooi ligt alweer een maand achter ons. Na de kerstdagen
trad toch een gezellig gezelschap naar de “NIEUWE BRUG” om de spieren
weer los te maken. Na de openingsslag (met nieuwe knie) van onze voorzit ter Sander kon het tennistoernooi beginnen.
Er is prima gespeeld door alle deelnemers en met veel plezier. De ranking is
na vorig jaar niet echt veranderd, ik heb het idee dat wij allemaal op het
zelfde vertrouwde niveau zijn blijven hangen. Als mede organisator behoor
je natuurlijk niet te winnen maar dat weet je pas bij de uitreiking van de
prijzen. En de prijzen die zijn meegenomen door de deelnemers deden het
prima.
1e Paul van Hout 2e Annette van putten 3e Robert van Erp (vriend Z&V)
Misschien zie ik u volgend jaar wel meedoen want dat kan natuurlijk altijd.
Wie ik dit jaar wel miste was onze “DOMINEE”, maar hij heeft natuurlijk wel
van zich laten horen, en wel via een brief die is “voorgedragen” door de
voorzitter.
En toen kon ons ex-koorlid, thans vriend, pastor en diaken, Joannes (vroeger bekend als Han) Belt, niet achterblijven.

De Dominee:
“Misschien hebben enkele mensen zich afgevraagd waar de Dominee dit jaar verblijft. Is hij afgereisd
naar het dorp in Zuid Frankrijk en staat hij nu bovenop de beroemde berg, nog steeds wachtend op
het einde van de wereld? Of was hij gevraagd om mee te zingen met het Kings College Cambridge
Choir, Lessons and Carols? Nee, beide niet. Hij was gewoon verrast door zijn vrouw om enkele dagen samen door te brengen bij onze zuidelijke buren.
Dit jaar kan ik er niet omheen om het onderwerp zinloos geweld te noemen. Op het voetbal veld waar
een vrijwilliger is doodgetrapt; of in Amerika waar 30 mensen in koelen bloede zijn doodgeschoten
enz., enz.
Ik moet toegeven dat de uitdrukking zinloos geweld een beetje vreemd overkomt voor iemand die niet
in de lage landen geboren is. Waarom? Omdat ik me afvraag wat is dan ZINVOL geweld. Is dat oor log? Of is dat het doodschieten van een inbreker? Geweld kunnen wij eigenlijk nooit goedkeuren, dit
staat duidelijk in Gods woord. Problemen en agressie moeten wij via dialoog oplossen door geduldig
met elkaar te praten. Maar dit blijkt wat moeilijker dan wij denken; als voorbeeld hoeven wij alleen te
kijken naar de V.N. die niet in staat is om zeer ernstige wereldproblemen op lossen. Als voorbeeld de
dagelijkse slachtpartijen in Afrika en de Arabische landen.
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Ondanks dat agressie regelmatig voorkomt in diverse andere sporten, zover ik weet is het nooit gebeurd tijdens tenniswedstrijden, misschien wat verbale agressie richting scheidsrechter maar meer
niet. Ondanks de afwezigheid van de Dominee vandaag, heb ik het volste vertrouwen dat alle partijen sportief verlopen, winnen of verliezen, want “It is all in the game”. Met een wedstrijd met de naam
Bal en Vriendschap kan het nooit mis gaan! En laat ons God danken dat de Mayas en de Azteken
geen gelijk hadden op 21.12.2012 en dat wij allemaal het Nieuwe Jaar met veel plezier en in goede
gezondheid kunnen tegemoet komen.”
De pastor en diaken:
Beste tennis- en zanggenoten van Zang en Bal & Vriendschap,
Na afloop van het traditiegetrouw op derde kerstdag gespeelde Bal & Vriendschap tennistoernooi werd mij, na de
door voorzitter Sander Ruitenbeek voorgelezen brief van
reverend Geoffrey Andrew, door de B&V vicevoorzitter
Paul van Hout onverwacht gevraagd een stichtelijk woord
tot de hoorders te richten. Zo gezegd zo gedaan, hieronder de verkorte weergave van deze korte speech.
In navolging van Hare Majesteit de Koningin die in haar
Kersttoespraak sprak over geloof, hoop en liefde mag ik u
ook enkele stichtelijke woorden toespreken. Het is ca.
2013 jaar geleden dat Jezus Christus geboren werd als mensgeworden Zoon van God. Ondanks de
vele schandalen die kerk en mens omgeven, zijn er in Zijn naam vele goede daden verricht waarover
Jezus ook sprak in de werken van Barmhartigheid: de verdrietigen troosten, de hongerigen voeden,
de dorstigen lessen, de naakten kleden, de vreemdelingen herbergen, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken de doden begraven.
Waarom beste mensen, waarom zou ook niet in ons een nieuw kind geboren kunnen worden, om in
navolging van Jezus te leven en om niet alleen te geloven in Zijn naam maar vooral de werken van
barmhartigheid te doen?
Laat ons proberen opnieuw, iedere dag weer, een kind van God, een kind van deze aarde te zijn, met
alle mensen samen. En zoals Hare Majesteit sprak in geloof, hoop en liefde volwaardig deel van
deze samenleving te zijn, met al onze talenten en krachten.
Dat wens ik u toe, nu en voor het komende jaar.
Ik wens u een gelukkig en gezond 2013 toe !!
Johannes Belt, pastor en diaken
H. Agatha (Zandvoort); HH Antonius & Paulus (Aerdenhout, Haarlem-Zuidwest); Onze Lieve Vrouwe
Onbevlekt Ontvangen (Overveen) en Heilige Drie-eenheid (Bloemendaal, Santpoort-Zuid)
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OUDEJAARSAVOND MAAKT 183 JAAR
ZANG EN VRIENDSCHAP BIJNA VOL
zangers
projectzangers
partners
gewone leden
ereleden
zijn welkom op
zaterdag 23 februari
vanaf 20:00 uur
thema: zigeuners
kleding vrij
zou zij ook komen op onze Oudejaarsavond?
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Kaarten “Zang en Vriendschap zingt Opera”
binnenkort verkrijgbaar
Voor je het weet is het 16 november 2013. De dag dat we een groot opera
concert gaan geven in de Philharmonie, samen met een dameskoor, vier
solisten en Het Promenade orkest. We zullen operawerken brengen van on der meer Mozart, Verdi, Orff en Beethoven.
De totale kosten worden geraamd op € 35.000. Dit zal sluitend gemaakt
moeten worden door sponsoring en door kaartverkoop.
Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. We hebben daar de hulp bij nodig van al
onze leden, vrienden en projectzangers evenals het dameskoor. Weet iemand een mogelijke sponsor meldt dit dan aan bij de penningmeester,
dan zal die daar achteraan gaan. De vaste sponsoren zullen uiteraard
door hem weer benaderd worden.
Een kaartje aan de kassa kost € 35 In de voorverkoop bij een van de leden
kost het € 27,50. Dit om de voorverkoop aantrekkelijker te maken. Deze prij zen zijn inclusief een portemonnee-loze pauze en de garderobe.
Alle vrienden die komen krijgen gratis toegang. Lezers die nog geen vriend
of zanger zijn, doen er dus goed aan zich op te geven als vriend. Vrienden
zullen voor het concert apart uitgenodigd worden. Vrienden die meer
kaarten willen hebben, kunnen dit bij één van de leden of bij mij opgeven.
Half februari zullen de kaarten verkrijgbaar zijn bij ondergetekende. De
voorverkoop sluit op 21 oktober 2013. Maar dan hopen we al uitverkocht te
zijn.

Wees er dus snel bij. Het wordt een bijzondere avond.
En laten we er met zijn allen een zowel muzikaal als financieel mooi concert
van maken.
Frans van Kaam, penningmeester
f.van.kaam@kpnplanet.nl
06-13593161
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Groen
door Notenkraker

V

rouwen hebben de naam, maar mannen kunnen er ook wat van:
nieuwtjes in de mannenkorenwereld gaan razendsnel het land over.
Zelfs zonder het gebruik van twitter e.d. heeft zich in januari 2013 een grote
verbijstering meester gemaakt bij de meest aansprekende koren van het
land.
De algemeen opkomende vraag was natuurlijk: hoe hebben die het voor
elkaar gekregen om in een klap bijna 20 nieuwe mannen binnen te
krijgen?
En ook was die verwondering voelbaar bij onszelf en laten we eerlijk wezen:
het was gerommel in de marge tot nu toe.
De aanwas van nieuwe leden uit onze eigen gelederen bleek verre van
doeltreffend en de open repetitie van oktober jl. bracht ons wel nieuwe
gezichten, maar die zagen we daarna nooit meer terug.
De perfecte dubbelslag (koorscholing+opera) die het bestuur bedacht in
combinatie met het projectconcept was de sleutel van de poort tot nieuwe zangers.
Onze PR deed daarna wat van ze verwacht mag worden: op tijd en dui delijk de boodschap uitdragen.
Maandag 7 januari , de eerste kennismaking en de zaal met meer dan 80
man (wanneer was dat voor het laatst?) genoot van de repetitie. Kippen vel bij The Lost Chord, toch?
Een week later schoven er , naast onze eigen geselecteerden, 16 nieuwe
zangers aan bij de koorscholing: voor iedereen een ah-erlebnis: zo zit het
dus met die sleutels, noten, tonen enz..
En zijn er afvallers te melden? Ja een paar. Maar die hebben netjes een
mailtje gestuurd met een paar opmerkingen zoals: leuke ontmoeting,
prachtig koor, leerzame avond, snelle reactie, en …….ik weet jullie te vinden als ik weer tijd heb.
Zou het gras bij ons toch mooi groen zijn? We dachten van wel!
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Nieuwe Etalage

E

rgens in januari hadden we opeens een andere etalage. De vertrouw de foto’s van ons koor en losse affiches en posters hebben plaats gemaakt voor een vaste achterwand. Wij mochten daarvoor foto’s gebruiken
van het schilderij Zang en vriendschap van Piet Zwaanswijk dat in de zaal
hangt.

Op de magnetische achterwand kunnen we nu, in stijl, de aankondigingen
doen van concerten en evenementen en reclame maken voor ons koor.
Op de foto’s ziet u Wichard Bos, eerst aan het fotograferen in de zaal en
daarna, trots en voldaan na gedane arbeid, voor de etalage.
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Toons belevingen
door Toon Lager

Vele handen maken licht werk
Na de twee kerstuitvoeringen, waar Toon ook een goed
gevoel over had genoot hij van een verdiende rust en
bracht hij met vrienden en kennissen de feestdagen door. Ach het
is
altijd wel goed als ook het verenigingsleven even stil staat na zo’n drukke
tijd.
Maar niets was minder waar, dat bleek de eerste repetitie waar naast de
vertrouwde gezichten achttien vreemde mannen door de zaal liepen. Op
alle stoelen lagen nieuwe blauwe mappen, met de muziek keurig op volgorde en bovendien het
volledige
operaconcert
keurig gebonden. Toon realiseerde zich dat in die
korte
vakantietijd
een
aantal leden een gigantisch werk hadden verricht om dit te realiseren.
De P.R had zijn werk gedaan om zoveel mensen
naar binnen te lokken en
door de goede voorbereiding had het geheel een
prettige professionele uitstraling. Maar dat gaat natuurlijk niet allemaal van Paul komt zijn oude map inleveren. Jos en Wil maken er weer wat
moois van.
zelf. Het is toch mooi dat
zoveel mensen zich voor de vereniging inzetten.
Na afloop raakte hij in gesprek met een aspirant-lid, die vertelde al een
aantal jaren bij een gemengd koor te hebben gezongen. Hij was er uitein delijk af gegaan omdat hij naast het zingen eigenlijk weinig contact had
met de andere leden. De gezellige nazit hier beviel hem wel en ook de eerste opvang sprak hem wel aan. Toon begon onmiddellijk te vertellen over
de vele nevenactiviteiten in de vereniging en wees hem op de komende
Oudejaarsavond op 23 februari, een jaarlijks gebeuren waar een flink aan tal leden via sketches en optredens en een gezellig stukje muziek er een
vrolijke boel van maken. Juist deze avond geeft je de gelegenheid om, samen met je partner de vereniging te leren kennen.
De toehoorder was duidelijk geïnteresseerd en beloofde het met zijn vrouw
te bespreken.
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T

oen Toon na de repetitie thuis kwam vertelde hij enthousiast over de
eerste repetitie.“ En wat heb jij daar nu aan bijgedragen?” vroeg zijn
vrouw fijntjes. Even was Toon stil, maar al snel antwoordde hij dat hij mis schien wel kon helpen op de feestavond, uiteindelijk moet toch ook de zaal
nog worden versierd. Voorzichtig wees zij op de kerstverlichting in de tuin
die Toon met zijn tekorte trap en een beschadigde haspel in elkaar had geflanst. Toen hij klaar was met zijn werkzaamheden stak hij triomfantelijk de
stekker in de contactdoos, met het gevolg een steekvlam, een geweldige
knal en een donkere tuin, waarop zijn vrouw vroeg of dit voor de kerst was
of voor de jaarwisseling.
Toon liet zich niet ontmoedigen en besloot zich te melden bij de activitei tencommissie onder het motto: ”Vele handen maken licht werk”.
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