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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

E

en goede jaarvergadering in maart betekent een mooie start van dit
verenigingsjaar. Eén van de onderwerpen was de presentatie over Z&V
van 1830 naar 2020.
De visieontwikkeling 2020 gaat deze maand van start met de uitnodiging
voor de eerste sessies. De koers van het koor en de koers van het gebouw
zijn bepalend voor de toekomst van ons koor. Het aantal mannenkoren in
Nederland slinkt en alleen met zicht op toekomst en rekening houdend met
maatschappelijke ontwikkelingen zal Z&V kunnen groeien.
Vanuit het bestuur zijn een aantal voorstellen gedaan die nu besproken
gaan worden met leden. De stip
op de horizon van 2020 en de
weg daarnaar toe daar gaat
om. Anderzijds gaan de ontwikkelingen zo snel dat aanpassing
van het koor aan een veranderende maatschappij bijna per
definitie betekent dat je achter
die veranderingen aan loopt.
Daarom is het even belangrijk rekening te houden met de eigen identiteit
van het koor wat zijn we, waar liggen onze roots en wat willen we graag zijn
en gaan we dat dan ook uitstralen? Kortom ruimte voor bespiegelingen.
Maar wel gericht op een compact meerjarenbeleid dat in het najaar afgerond zal zijn.
In het weekend voor de jaarvergadering pakten we even de eerste prijs in
op de KNZV korendag in Alphen. Je zou kunnen
zeggen overall winnaar met het meeste aantal
punten. Niet alleen een heel mooi resultaat maar
met name een beloning voor alle inspanningen
die we onder onze dirigent in de afgelopen twee
jaar hebben verricht. Kan het dan nog beter? Moet het dan nog beter? Op
de langere termijn valt het nodige te verbeteren en blijven we investeren in
kwaliteit maar dit geldt ook voor de korte termijn.
Ja, want in april 2014 vertegenwoordigen wij Holland in Zwolle op de landelijke finale. Onderwerpen als opkomen en expressie zullen ongetwijfeld belangrijk zijn. En daar moeten we het ook nog maar eens over hebben!
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Van de Bestuurstafel
door Henk Bijvank

➢ Op verzoek van onze ere-voorzitter, burgemeester Bernd Schneiders,
zullen wij een muzikale bijdrage leveren aan het programma van het
bezoek dat Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima op 17 juni aan
Haarlem brengen. Het zal gaan om een optreden op de Grote Markt.
➢ Op 25 maart jl. hebben we onze Algemene Ledenvergadering gehad. Op
de vergadering waren 59 leden en 2 projectzangers aanwezig. De
belangrijkste punten van de vergadering waren het beleid op korte en
lange termijn, vaststellen van de nieuwe contributie en het (her)kiezen
van bestuursleden.
Er was een levendige discussie over tal van
onderwerpen. Als bestuurslid traden af Ben van de Meij en Jos Geurts; Jos
van Belle werd herkozen en Bert Koopman werd, op voorstel van het
bestuur, als nieuw bestuurslid gekozen.
➢ Binnen het nieuwe bestuur zal Henk Bijvank project-commissaris worden,
Jan Koet neemt de rol van secretaris over en Bert Koopman wordt de
nieuwe man voor PR-zaken.
➢ Op 23 maart heeft het koor in Alphen a/d Rijn deelgenomen aan de KNZV
Holland Korendag 2013. Er werd gezongen in de B-categorie en de
deskundige jury kende aan het koor 460,8 punten toe. Dit was veruit de
beste score van de dag. Met dit resultaat wordt ons koor namens KNZVVereniging Holland afgevaardigd om in de B-categorie deel te nemen
aan het landelijke KNZV concours te Zwolle in april 2014. Het doel van dit
concours is om het beste koor van Nederland aan te wijzen.
➢ Het is niet mogelijk gebleken een optreden van ons koor goed ingepast te
krijgen in het programma ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van
het Frans Halsmuseum. Het Bloemenconcert gaat dit jaar om praktische
redenen ook niet door.
➢ Op 27 mei zal een bestuursdelegatie overleg hebben met het Breda’s en
Nijmeegs’ Mannenkoor. Het doel hiervan is dat we als koren met een
nagenoeg zelfde achtergrond veel van elkaar kunnen leren en niet elk
het wiel behoeft uit te vinden.
➢ De Rommelmarkt heeft dit jaar 1100 euro opgeleverd. In deze
economisch barre tijden waarlijk een goed resultaat.
➢ De koorscholing van de laatste groep gaat begin januari van start.
Vanwege de voorbereiding voor het concert is er in de herfst weinig
gelegenheid.
➢ De voorbereidingen voor het Operaconcert zijn in volle gang en
afspraken met Philharmonie, orkest, solisten en dameskoor zijn gemaakt of
worden gemaakt. Aan de leden de taak om zo veel mogelijk kaarten
voor deze fantastische avond te verkopen.
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Personalia
Lief en Leed
 Piet van Meurs (tenor-2) is weer thuis nadat bij hem in het ziekenhuis een
nier is verwijderd. Hij heeft nog flink wat pijn, maar het gaat heel langzaam vooruit.
 Nog een 2e tenor, Jan van der Meulen, ligt in het ziekenhuis omdat hij
een ontsteking heeft aan zijn voet en daardoor niet mobiel genoeg is
om alleen thuis te zijn.

Nieuwe Leden
We zijn blij om als adspirant lid te mogen begroeten:
Cees Marchand bij de 2e tenoren heeft hij een plaats
gekregen. Verder zijn de volgende mannen nog
toegevoegd aan het bestand “projectzangers” voor
het operaconcert: Dick Kreuger (tenor-2), Rob Steiger (bariton) en Nico
Kaarsemaker (bas). Wij wensen hen veel zangplezier.

Vertrokken leden
Na de koorscholing heeft Bert van den Elsaker (bas) besloten dat meedoen
aan het operaproject voor hem toch iets te hoog is gegrepen. Wellicht dat
we hem later nog eens mogen begroeten als zanger.

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.
– 4–

Verjaardagen
We feliciteren de jarigen van harte en wensen hen een verjaardag zoals zij
zelf het liefste vieren.
17 april
24 april
24 april
26 april
2 mei
3 mei
7 mei
10 mei
14 mei
21 mei
30 mei
4 juni
9 juni

Hans Bol (nzl) 56 jaar
Arie Schuurman (Bariton) 64 jaar
Theo Razenberg (Tenor-2) 59 jaar
Martin Schipper (Bariton) 70 jaar
Ard Verhoog (Bas) 60 jaar
Jan van de Weegh (Tenor-2) 74 jaar
Chuck Hurd (Bas) 70 jaar
Jan de Vries (Bas) 66 jaar
Jan Kwak (Tenor-2) 65 jaar
Willem Wiggers (Tenor-1) 76 jaar
John van Wonderen (Bas) 62 jaar
Paul van Hout (Bariton) 62 jaar
Wil Wammes (Tenor-2) 79 jaar
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Agenda
2013
Zat. 4 mei Dodenherdenking
20 mei
Geen Repetitie
2e pinksterdag
Simultaan schaken tegen Huub
Do. 6 juni
Elzerman t.b.v. Ierlandreis.
21 t/m 29 juni Koorbiënnale 7
17 juni Koninklijk bezoek aan Haarlem
Zon. 7 juli Seizoenafsluiting
8 juli Laatste repetitie voor de vakantie
1 augustus Kopijdatum voor editie 78.03
12 augustus Eerste repetitie na de vakantie
14/15 september Korenlint
1 oktober Kopijdatum voor editie 78.04
Zat. 16 november Operaconcert
1 december Kopijdatum voor editie 78.05

Van de redactie
Het 3e en 4e nummer van het verenigingsblad zullen dit jaar
worden gecombineerd. Dit gecombineerde nummer komt rond
1 augustus uit.
In het najaar verschijnt een extra nummer geheel gewijd aan
het concert Zang en Vriendschap zingt Opera op 16 november.
Dat nummer zal tevens dienst doen als programmaboekje.
In het volgende nummer zal aandacht worden besteed aan de
bestuurswisselingen van de eind maart. U kunt dan een interview verwachten met Ben van der Meij, die na 40 jaar zijn bestuursfunctie om gezondheidsredenen heeft moeten opgeven.
Ook kunt u kennismaken met ons nieuwe bestuurslid Bert Koopman
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Oudejaarsavond
door Ben van der Meij

D

e laatste jaren is het de gewoonte de oudjaarsavond een vast item
mee te geven. Hierdoor kon men, zowel wat betreft de aankleding van
de zaal, de kleding van de feestgangers als de verschillende optredens hiermee rekening houden.
Dit jaar was het item Zigeunerfeesten,
maar dit gold alleen voor de kleding van
de bezoekers en de aankleding van de
zaal. De verschillende optredens werden
dus vrijgelaten wat betreft de onderwerpen.
Een uitstekend idee was de drie koorcursusgroepen te laten optreden, waardoor veel meer leden enigszins gedwongen waren zich van hun beste zijde te laten zien. Het resultaat was verrassend.
Begon de eerste groep wat aarzelend, omdat de meeste leden nog thuis
aan het oefenen waren, de twee andere gezelschappen oogstten veel succes met hun doldwaze teksten en hilariteiten.
Ook het komische optreden van Irmie
en Manja, twee zangersvrouwen,
waarbij verschillende leden en niet te
vergeten onze dirigent op de hak
werden genomen kregen veel applaus.
Het werd een heerlijke avond met
nog veel andere succesvolle optredens. De uitstekend versierde zaal en de vele leuke kostuums hadden hierin
zeker een bijdrage.

De Oudejaarsavond
bezien door de ogen van een lid van “koor 3”

H

et is precies kwart over tien, einde van de repetitie. Door de extra koorscholing
vooraf was het een lange sessie zoals ook de afgelopen weken. De dirigent en
de deelnemers van groep 2 kunnen nu een beetje relaxen.
Maar relaxen is niet voor iedereen mogelijk. Snel richting garderobe, jas pakken en
meteen naar buiten. Naar de parkeergarage - want tijd is geld – en anderen naar
de bushalte of de fietsenstalling en zo snel mogelijk naar huis. Want, de volgende
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ochtend betekent voor sommigen vroeg opstaan en niet iedereen woont om de
hoek. Enkelen komen zelfs uit Castricum, Hoofddorp, Bennebroek enz.
Gelukkig zijn er wel mensen die meer tijd hebben en die even een drankje of twee
pakken (soms meer als iemand jarig is). Nu en dan met een heerlijke home made gehaktbal of tostie erbij, zoekend naar de meestal onvindbare tomatenketchup. Ook
zijn er die kaart gaan spelen, of gezellig samen zitten aan de bekende lange tafel,
een heerlijke hangplek voor ouderen !!
Langzaam vormen zich de vaste groepjes die ervaringen en meningen uitwisselen.
En dan verschijnen er plotseling enkele bestuursleden die van boven komen. Op hun
gezichten kun je zien dat er opnieuw belangrijke zaken werden besproken dus ik
probeer als eerste drankjes aan te bieden. Je weet maar nooit wat het oplevert!
Drie weken lang moesten de deelnemers in groep 3 de hierboven beschreven gezelligheid missen, want maandagmiddag verschijnt per e-mail een bericht met strikte instructies van Paul om na de repetitie
niet meteen naar huis te gaan en ook
niet te gaan borrelen. Nee, of we ons
onmiddellijk naar de bestuurskamer willen begeven voor een geheim overleg
i.v.m. onze bijdrage voor de nieuwjaarsavond. Nu ben ik zelf tijdens mijn
10 jaar lidmaatschap één keer eerder
naar boven geweest voor een stem
test. Ik heb toen bij binnenkomst persoonlijk direct vastgesteld dat je daaraan niet veel mist. De lucht in die kamer is te vergelijken met een niet meer
gebruikt 100 jaar oud Museum! De smalle steile trap naar boven is gevaarlijk en als je
langer bent dan 1 meter 80 moet je oppassen dat je niet je hoofd stoot. Maar dan
toch naar binnen, waar aan de grote eikenhouten tafel in het midden de meeste
groep 3-ers al zaten en al aan het denken waren.
Er kwamen veel ideeën naar voren en omdat iedereen tegelijkertijd zijn eigen voorstel wilde presenteren, was het noodzakelijk dat Paul en daarna Sander “order, order” moesten roepen.
Omdat binnen groep 3 veel talent aanwezig is, werd na veel overleg besloten dat zij
tijdens de oudejaarsavond als groep de aanwezigen zou trakteren op een lied ge baseerd op de muziek van “Going Home”. Rob Ruigrok ging de tekst schrijven, Jos
van Belle paste waar nodig de muziek aan en de pianobegeleiding werd verzorgd
door Jan Koet. Jos Geurts trad op als dirigent en Ali Alberg werd de koormeester.
Om het geheel wat aantrekkelijker te maken moesten er grote borden met tekst komen, die van minstens 50 meter afstand leesbaar moesten zijn. Deze konden dan
door verschillende leden regelmatig omhoog gehouden worden.
En - last but not least - alle leden van groep 3 zouden heel netjes verschijnen in zwar te broek met wit overhemd.
Het uur van de waarheid kwam laat op de avond om ca.half elf. Zoals afgesproken
liepen ze keurig de zaal binnen. Met bierflessen in de hand of in een broekzak. De in houd van deze flessen was al lang in hun maag verdwenen en had zelfs bij sommigen al de weg omhoog gevonden, zodat de zorgvuldig gemaakte tekst van Rob
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Ruigrok gedeeltelijk niet meer te verstaan was. Ook werden er verkeerde borden te voorschijn gehaald, b.v. het bord van de koormeester i.p.v. de dirigent enz., enz.
(Dat was natuurlijk wel allemaal vooraf afgesproken …..). Ook na uitvoerig uitleg begreep helaas niemand het bord “anchoring”. Misschien omdat het koorlid die het
probeerde uit te leggen het zelf ook niet begreep!
Ondanks het feit dat groep 3 de laatste was en pas zou verschijnen op een tijdstip
dat bij sommigen de vermoeidheid een rol begon te spelen, werden zij toch door de
(vrouwelijke!) jury gekozen als nummer 1. Helaas niet met zo’n groot puntenverschil

zoals in Alphen maar toch: “de winner takes it all” ! Een bekroning voor de uitsteken de samenwerking en met een gevoel na afloop dat men elkaar beter heeft leren
kennen.
Geoff Andrew
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Ingezonden door Jos Geurts
Beste Zangvrienden,
Op onze jaarvergadering op 25 maart jl. heb ik mij niet verkiesbaar gesteld om nog
een periode in het dagelijks bestuur van Zang en Vriendschap deel te nemen. Ik
moet zeggen dat ik deze taak met veel plezier heb gedaan. Hierbij raad ik dan ook
een ieder aan om eens te proeven wat een functie in het bestuur inhoudt.
Naast het besturen van onze vereniging kan onze club niet voortbestaan zonder
doeners. Barmedewerkers, schoonmaakploeg, muziekcommisie, bouwploeg enz.
enz. Active mensen die achter de schermen zich inzetten voor onze club Zang en
Vriendschap. Het is aan ieder zijn vrijheid om hierin zijn verantwoording te nemen.
Deze inzet word achter de bestuurstafel enorm gewaardeerd.
Dit jaar staat veel te gebeuren in ons gebouw. De plannen beginnen steeds meer
vorm te krijgen. Ook zijn wij ons ervan bewust dat er veel werk op ons afkomt en
zullen niet schromen u een helpend handje te vragen.
Wij zijn het aan onze stand verplicht het gebouw in goede staat zijn 100 jarig bestaan te laten vieren.
Met vriendelijke groet,
Jos Geurts

Rommelmarkt

D

e Rommelmarkt die we op 16 maart in
ons Gebouw hebben gehouden,
heeft dit jaar € 1100 opgeleverd. Het leek
wat rustiger dan vorig jaar, maar het resultaat van dit jaar ontloopt dat van vorig jaar
niet veel. De inzet van tientallen zangers,
partners en vrienden was ook dit jaar weer
erg groot, zowel van mensen die spullen
kwamen brengen, als van degenen die
voor het inrichten en verkopen hebben gezorgd. En niet te vergeten waren er ook onder de kopers weer veel zangers, partners
en vrienden. Mocht hun aankoop niet bevallen: geen probleem, volgend jaar gaan we weer een Rommelmarkt houden en hebben we spullen nodig voor de verkoop.. Met medewerking van
alle vrijwilligers kan dat ook volgend jaar weer een succes worden.
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Gastzanger in Alphen
door Ard Verhoog

M

eedoen aan het concours in Alphen aan den Rijn, de KNZV-Korendag op 23 maart 2013: bijzonder om mee te maken, blijkbaar als enig
niet-lid begreep ik later. Nog maar krap twee maanden bij Zang en Vriendschap als “projectzanger” voor het operaconcert in november, en nu al een
korenconcours. Ik kon meedoen onder dezelfde voorwaarden als de gewone koorleden: goed oefenen en een aantal nummers uit het hoofd kunnen
zingen. Dat moet kunnen, optreden is immers voor een deel toneelspelen.
Dus als je niet helemaal zeker bent van je zaak, met een strakke blik naar dirigent of publiek kijken en wanneer nodig tijdig bewegen met de lippen en
tuiten van de mond als een volleerd playbacker. Zo gezegd, zo gedaan,
wat me met een 15 jaar koorervaring niet tegen viel.
Maar nu eerst nog wel naar Alphen. Onder Siberische klimatologische omstandigheden was het wachten op de bus bij Ikea. Gelukkig kon ik in mijn eigen auto blijven zitten totdat
ik de bus zag aankomen. Een
stoet van zwarte heren, her
en der bijgestaan door enkele fleuriger dames, begaf
zich er naar toe en het geheel vormde zich tot een
zeer levendige groep. In de
bus heerste een vrolijke stemming, net een schoolreisje. Ik
vond boven een plek naast
een heer die, naar later
bleek, Leo Jongsma was. De
reis ging erg voorspoedig,
mede door zeer geanimeerd
gesprek met Leo.
Bij Alphen aangekomen bleek pas echt de stuurmanskunst van onze chauffeuse; zo van de polder via een nieuwbouwwijkje het centrum van een wel
heel dorps, stil buurtje inrijden waar de straatjes niet bepaald op reisbus formaat waren. Maar daar draaide ze haar hand niet voor om, ja wel het stuur
van de bus.
Nauwgezet loodste ze ons naar de plek van optreden, de Maranathakerk
uit 1888 die na de brand van 1998 in de huidige staat gebracht was. Het stille dorpse was zowaar wel een heel contrast met binnen. Ik heb al veel op tredens en concerten meegemaakt, maar nog nooit met zo’n gigantische
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kluit heren, allemaal even uitgelaten als de mannen van Zang en Vriendschap.
Overzichtelijkheid was ver te zoeken. Het duurde een tijd voordat je doorhad waar je jas en tas kon laten, dat bleek op een soort zolder die Bovenzaal heette. 't Vinden van de ingang van de “zaal” voor het optreden en
een plek waar we gingen inzingen had ook nog wel wat voeten in de aar de. En toen ik door een uit het zicht liggende doorgang achter in de kantine
de zaal in wou om tenminste nog één ander koor te horen, was er een onverbiddelijke arm van een grote ordebewaarder die me zei dat ik net, ja net
te laat was om nog binnen te komen, zeker via deze toegang.
Eindelijk gingen we dan in voorgeoefende rijen op voor ons deel van het
concoursprogramma. Toen we de kerkruimte binnenkwamen wist ik dus niet
wat ons te wachten stond. Ik zag een grote berg hout dat oplopende koorbanken bleken te zijn; de zaal zelf had ook wel een wat rare indeling. Onze
opstelling hadden we goed geoefend maar nu met de echte koorbanken
vond Arno dat onze flexibiliteit op de proef gesteld moest worden: een deel
van de bassen dirigeerde hij vóór de bankjes, pal in de zaal. Gelukkig had ik
een plekje waar ik goed zicht had op de dirigent. En het optreden ging ook
voor mijn gevoel heel goed.
Na afloop van ons optreden werd de toch al goede stemming nog beter,
ook al liet de uitslag nog even op zich wachten. De samenzang onder leiding van Arno verliep net als op onze eigen repetitie. Als je even niet oplet
loop je alweer drie grappen achter.
De uitslag van het concours werd gedaan door ons (en KNZV) voorzitter Sander Ruitenbeek; na vele oorkondes met uitleg kwam er dan de eerste prijs
voor Z&V in categorie B, met als klap op de vuurpijl: Haarlems Mannenkoor
Z&V gaat met nog 2 koren van dit concours naar de finale, of eigenlijk meer
realistisch de halve finale in Zwolle. Juichend en joelend ging het alras naar
de kantine voor een welverdiende dronk op de overwinning, aangeboden
door ons bestuur, spontaan en onhoudbaar vergezeld van meezingklanken
van
"We gaan naar Zwolle toe! we gaan naar Zwolle toe! we gaan naar Zwolle toe! we...."
De terugtocht moest nog wat uitgesteld. Eindelijk kwam dan de
bus die het ook niet zo nauw nam:
straatjes waren te klein of bus te
groot of een nare caravan versjtierde een soepele doorgang.
Maar uiteindelijk heeft ze ons toch
veilig weer bij Ikea afgeleverd.
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Uit het jurycommentaar
De jury bij het KNZV concours in Alphen bestond uit drie leden: Nadia
Loenders, Hennie Ramaekers, Ben Simmes.
Elk jurylid heeft elk werk dat wij hebben gezongen apart beoordeeld. Dat is
vervolgens vertaald naar punten. Naast de puntentelling heeft de jury ook
commentaar opgeschreven. De dirigent kan daar mee aan de gang om
verder te schaven. Om een indruk te geven een kleine greep uit de
opmerkingen.
De jury heeft goed geluisterd:

Huiswerk meegekregen voor koor en
dirigent:

Latijnse “o” meer o van amazone
(klinkt erg Nederlands: oo).

Thematiek vraagt iets meer lyriek.

Begin en slot misschien nog iets
zachter.
Maat 14 pp.

Eindmedeklinkers goed uitspreken.
Kon dynamisch nog meer uitgewerkt
worden.
Graag meer “stroming” in klank en
dynamiek.

Fis in maat 43 beetje zwak
geïntoneerd.
“i” van nostris mag wat helderder.
Op pagina 2 Panem Nostram graag
pp.

Maar vooral veel complimenten:
Mooie rustige sfeer.
Mooie klank van het koor.
Inzicht in de harmonische structuur.

Alle partijen kregen een beurt:

Mooie uitvoering.

Klank T1 graag vanuit betere balans
in tutti forte uitwerken.

Mooie schakeringen!

T2 zijn niet altijd duidelijk.

Mooie zuivere intonatie (harmonisch) .

De baritons mogen voor mij iets
expressiever in de tekst.

Mooie forte (niet geschreeuwd maar
gezongen).

Baslijn zwak op blz 3 bovenaan.

Zeker een gedegen uitvoering.

Mooi van buiten.

Technisch goed verzorgd.

Goed Gedaan!
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Zang & Vriendschap goes Irish……
De reiscommisie van Zang en Vriendschap heeft een voorlopig programma ontwikkeld voor
een concertreis volgend jaar. Het wordt een vierdaagse reis naar Ierland volgend jaar, 2014,
van 29 mei tot en met 1 juni. Zangers, vrienden en partners worden van harte uitgenodigd mee
te gaan. Hieronder, als opwarmertje, wat je dan zoal te wachten staat.
Dublin heeft een rijke historie waarvan nog talloze bezienswaardigheden het bewijs
zijn, zoals het Dublin Castle, het oudste gebouw van Dublin, de Christ Church Cathedral, het Trinity College en de St. Patrick’s Cathedral. Daarnaast biedt Dublin tal van
interessante musea en galeries om te bezoeken. In deze bruisende en creatieve stad
zult u zich uitstekend vermaken!
Dag 1, Na de vlucht vanaf Amsterdam stappen we op de luchthaven van Dublin in
de bus. We rijden naar Newgrange. Deze plek staat bekend als uitgestrekt gebied en
prehistorische vindplaats. We nemen een kijkje in de oude tempel waar we de simulatie van de zonsopkomst zien op 21 december. We brengen daar een lied ten gehore. Daarna gaan we naar Knowth. Hier vindt u één grote tombe en 17 kleinere
tombes. Er zijn twee passages in de grote tombe, een oost en west poort. De grote
tombe stamt uit 2500 tot 2000 v.Chr. Lunchen op eigen gelegenheid.
Dag 2, In de ochtend ontbijten we gezamenlijk in het hotel waarna we Dublin gaan
verkennen onder leiding van gidsen. We zien de belangrijkste bezienswaardigheden
van de stad. U kunt op eigen gelegenheid lunchen na afloop van de
stadswandeling. In de middag geven
we een concert in de Christ Church
Cathedral.
In de avond ontmoeten we elkaar bij
het Arlington hotel voor de Ierse
avond. We genieten gezamenlijk van
het heerlijke diner terwijl we luisteren
en kijken naar de muziek-en dansshow. De rest van de avond kunt u
naar eigen inzicht besteden. Breng
bijvoorbeeld een bezoek aan de beroemde Temple Bar waar u kunt genieten van het Ierse bier.
Dag 3, Na het gezamenlijke ontbijt in
het hotel is het mogelijk om gezamenlijk het Dublin Castle te gaan bezoeken. Dit kasteel staat op een strategische plek bij de kruising van de rivier Liffey en de
zijrivier de Poddle. Meer dan 700 jaar was Dublin Castle het hoofdkwartier van het
Engelse bestuur over Ierland en om die reden een door de Ieren gehaat gebouw.
Na het bezoek kunt u op eigen gelegenheid lunchen. De middag is ter vrije beste-
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ding. Een echte aanrader is het Trinity College te bezoeken. De campus zelf is al een
bezoek waard maar vooral prachtig om te zien is de oude bibliotheek. Of breng op
eigen gelegenheid een bezoek aan het Guiness Storehouse. Deze voormalige brou werij is nu het bezoekers-en informatiecentrum voor Guiness. U volgt het brouwproces, proeft Guiness en heeft een spectaculair uitzicht over de stad.
Dag 4, In de ochtend ontbijten we gezamenlijk in het hotel waarna we uitchecken
en de bagage in de lokale touringcar plaatsen. We brengen vandaag een bezoek
aan het Glendalough nationaal park. Het park wordt ook wel “de tuin van Ierland”
genoemd. In de middag lunchen we gezamenlijk in een nabij gelegen restaurant
waarna we weer plaats nemen in de touringcar. We rijden rechtstreeks naar de
luchthaven van Dublin waar we inchecken voor de vlucht naar Amsterdam.

Indicatieve prijs voor deze reis is €500,=
BIJ DE REISSOM INBEGREPEN
• Retourvlucht Amsterdam – Dublin
• Bezoek Newgrange en Knowth
• Diner in het hotel op dag 1
• 3 overnachtingen in North Star hotel Dublin gebaseerd op verblijf in een
tweepersoonskamer met ba/do & toilet, op basis van logies en ontbijt
• Stadswandeling onder leiding van gidsen op dag 2
• Dinershow op dag 2
• Touringcar hotel -Glendalough nationaal park – luchthaven Dublin
• Lunch dag 4
• Toeristenbelasting.
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Profiel
door Notenkraker

V

ergaderingen bij Zang en Vriendschap zijn best leuke avonden. In 2012
hadden we de vergezichten van Arno. Dit jaar was het de visie op de
toekomst bij monde van onze voorzitter.
Het koersverhaal. Een stip aan de horizon, een poging om antwoord te geven op de verandering in de maatschappij en de invloed daarop op ons
koor. Maar met de benen op de grond, want we bestaan al 183 jaar en dat
willen we weten ook.
Het mooie is dat we in de vergadering ook het onversneden geluid hoorden
uit vervlogen tijden: ” ja mensen dit verhaal heb ik al 30 jaar geleden gehoord”.
Geluid afkomstig van mensen die ontzettend veel hebben bijgedragen aan
het clubgevoel.
De een zingt niet meer actief mee en de ander wel, op en top verenigingsman en meer dan 40 jaar in actief in het bestuur. Diepe buiging.
We mogen misschien wel stellen, dat het
Gezichten die je altijd een noch het ander het belangrijkste geluid is. Aan de ene kant is het noodzakelijk
ziet maar onzichtbaar mee te gaan met de tijdgeest en de bavaak onschatbaar kens op tijd te verzetten. Aan de andere
kant moet Zang en Vriendschap het veregoed werk doen.
nigingsgevoel versterken en daar een
krachtig punt van blijven maken. We kunnen niet zonder mannen met hart voor de vereniging , hoewel je hoort dat
het bij de huidige tijd hoort om veel uit je eigen leven te halen. Je leeft maar
1 keer , toch?
Gelukkig hebben we veel vrijwilligers bij Z&V, sommigen doen zelfs bijzonder
veel voor de club. Gezichten die je altijd ziet maar onzichtbaar vaak onschatbaar goed werk doen.
De uitdaging voor de komende jaren derhalve: we moeten werken aan een
toekomstvast, aantrekkelijk koor bestaande uit flexibel inzetbare zangers die
verenigingsgevoel hebben en willen uitdragen.
Het profiel voor toekomstige zangers.
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Onderstaande rijmsels werden voorgedragen door bestuursleden op 30 maart tijdens een
afscheidsdiner aangeboden aan de Jos Geurts en Ben van der Meij en hun echtgenoten.

Bij het vertrek uit het bestuur van

Bij het vertrek uit het bestuur van

Jos Geurts

Ben van der Meij

Ik kwam laatst een man tegen in het bestuur
Dat was wat je noemt een bouwkundig figuur
Hij had verstand van stenen,
goten en metselwerk
Van mooie gebouwen dus, zoals theaters,
stadhuizen en kerk
Maar toch denk ik: voor muziek gaat ie meer door
het vuur

Er was eens een vriend van mijn zwager
Die zingt nu een toontje lager
Hij kon niet lang staan
Zij knie naar de maan
Maar hij is wel ere-lint drager

Er was eens een man in Heemstede
die sloot met de gemeente de vrede.
hij stapte uit ‘t bestuur
had er genoeg van op den duur,
bleef gelukkig bij commissie Bouw tot op heden
Er was eens een man te Heemstede
Die deelde zijn vrouw, Ellie, mede
Ik ga er van door
Lekker zingen bij mijn koor,
Want wachten behoort tot’t verleden

Ons bestuurslid Ben van der Meij
Maakte jarenlang iedereen blij
Zijn inzet kende geen perk
En hij verzette bergen met werk
Maar nu is hij er niet meer bij

Een stuurman ind’Haarlemse Jansstraat
Zag altijd wel waar het niet goed gaat
Hij sleepte ons mee
Veertig jaar over zeee
En kijk waar ons mooie koor nu staat
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Toon’s (vage) herinneringen
door Toon Lager

Vriendschap
April 1969 melde Toon zich bij het Koninklijke koor.
Het bleek een moeizame start, want doordat zijn lichaam het liet afweten
moest hij zich al snel ziek melden, omdat de specialisten hem doorstuurden
naar het ziekenhuis, alwaar hij zich tot september moest vermaken. Hij lag op
de afdeling reumatologie, waar hij de kamer deelde met 12 mannen, waar
de meesten toch wel een stuk ouder waren. Toch bleek dat geen nadeel,
want als je ruim 4 maanden met elkaar moet optrekken ontstaat er toch een
band.
Het ziekenhuis werd geleid door nonnen, waar je al snel merkte dat er een
streng regime heerste. Aan bezoektijden en op de juiste tijden opstaan en
naar bed gaan werd streng de hand gehouden. Doordat Toon nog maar
kort lid was van Zang en Vriendschap, verbaasde hij zich over het bezoek
die hij van verschillende leden kreeg, waarvan hij de namen nog niet eens
kende. Dan blijkt ook wat het woord Vriendschap in onze naam betekent.
Als je zo lang in een ziekenhuis bent, krijg je natuurlijk wat meer interesse in de
andere patiënten. Zo lag een zaal verder een vrouwelijke reumapatiënt, van
rond de dertig, die bovendien vanaf haar jeugd leed aan polio. Doordat zij
zich daardoor moeilijk verplaatste was zij meestal op haar kamer te vinden.
Op de vraag van Toon hoe zij de dag doorkwam antwoordde zij dat ze wel
graag naar de recreatiezaal wilde om iets te schilderen, maar dat ze moeilijk
achter haar rolstoel door de gangen liep, omdat deze leeg eigenlijk te licht
was. Toon bood haar aan in de rolstoel plaats te nemen en zij vond het wel
een goed idee.
Toen het vreemde stel zo door de gangen dwaalde, daarbij verbaasd nagestaard door het bezoek, schoot Toon in de lach, waarop zij vroeg waarom hij
lachte. Hij antwoordde: “ Als de mensen jou zo achter die rolstoel zien stumperen, zullen de mensen zich wel afvragen wat die gek in die stoel wel niet
mankeert”.
Het ijs was gebroken en Toon bracht haar nog vaak naar de recreatie. Daar
ontdekte hij hoe iemand met zo weinig mogelijkheden zich ontwikkelde en
daarbij nog vrolijk door het leven ging. Door haar levenslust werd zij voor
hem een voorbeeld en ontstond er een vriendschappelijke band.Toen Toon
in september werd ontslagen meldde hij zich weer bij het koor met de wetenschap dat alleen vriendschap de zekerheid geeft voor een langdurige relatie.
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