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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

In dit blad wordt onder meer over Zwolle
en Dublin geschreven, twee onderwerpen
die onze aandacht als koor opeisen.
Twee onderwerpen waaraan niet alleen
de muzikale zaken aandacht hebben gevergd, maar waar ook nogal wat tijd in is
gestoken om de organisatie rond te krijgen.
Tijdens de nieuwjaarsreceptie en op de
jaarvergadering heb ik de kreet: ”meezingen is meedoen” gebruikt en dat heeft
geholpen. De oudejaarsavond kende
een andere catering en bij de rommelmarkt waren nieuwe gezichten te zien. Ook hebben mensen zich gemeld
voor commissies en het bestuur. Prima!
Zangers, vrienden en partners bedankt voor de zaken die niets met zingen
te maken hebben, maar alles met de ondersteuning van de andere
’vriendschappelijke’ kant van het koor.
Maar ook de gedigitaliseerde (oefen)partijen op de site zijn erg waardevol.
Dank heren!
Op de algemene ledenvergadering is de stip op de horizon nog eens bevestigd en hebben we met elkaar het vertrouwen uitgesproken in de visie
2020 en in de activiteiten in 2015 op weg daarnaar toe.
Tijdens de jaarvergadering sprak ik ook over het landschap om ons heen
met verdwijnende koren en de opkomst van andere, nieuwe koren. Aanpassing aan de muzikale omgeving, aan andere manieren van optredens,
aan ander repertoire kan allemaal wel, maar eerder is de term organisch
veranderen al eens gebruikt. Aanpassen, groeien en veranderen. Ja, maar
alles met mate en op geëigende momenten en met behoud van de waarden die het zingen bij ons koor zo bijzonder maken. Het bestuur zoals dat
na de ledenvergadering voor het eerst bijeen is geweest, is (hoewel dat
niet zo expliciet is vastgelegd in de notulen) van mening dat “onderzoek
alles, maar behoud het goede” een uitspraak is die recht doet aan Zang
en Vriendschap vandaag en in de toekomst.
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Van de Bestuurstafel
door Jan Koet

➢ Het op de ledenvergadering van 10 maart (zie elders in dit nummer) gekozen
bestuur heeft in de nieuwe samenstelling naar de taakverdeling gekeken. Almast Diedrich heeft nu in het bestuur de functie van commissaris muziek, hetgeen aansluit bij het voorzitterschap van de Muziekcommissie, dat hij vanaf
medio 2013 reeds vervulde. Hij is tevens koormeester. De overige bestuursleden
continueren hun huidige functie:
➢ Frans van Kaam: penningmeester
➢ Jan Koet: secretaris
➢ Bert Koopman: PR-commissaris
➢ Sander Ruitenbeek: voorzitter
Bij toekomstige projecten wordt steeds bekeken welk bestuurslid daarvoor verantwoordelijk is.
➢ Op 10 februari heeft een Open repetitie plaatsgevonden met het oog op de
werving van nieuwe zangers. Zeven mannen kwam af op de oproep in de media. Helaas hebben wij geen van hen bij een volgende repetitie teruggezien.
➢ Het concert met het Westlands Mannenkoor op zaterdag 18 oktober vindt
plaats in de Grote Zaal van de Philharmonie onder de titel “Glazen Stad aan
het Spaarne”.
➢ In de komende weken staan drie optredens op het programma. Binnen negen
dagen doen we mee met het KNZV-concours (25 april), geven we in onze eigen gebouw het Bloemenconcert (3 mei) en leveren wij op 4 mei onze traditionele muzikale bijdrage aan de Dodenherdenking in de Grote of St-Bavo Kerk.
Elders in dit nummer is extra aandacht gegeven aan het KNZV-concours.
➢ In het streven om Het Gebouw een grotere plaats te geven in het Haarlemse
culturele leven vinden binnenkort twee evenementen in de zaal Zang en
Vriendschap plaats:
➢ Op 12 april is er een open opera-avond onder de naam Café Zanzara,
waar je muziek kunt maken, er over spreken of er naar luisteren. Entree voor
leden en vrienden € 7,50. Zie de aankondiging elders in dit nummer.
➢ Een driedaagse masterclass van Nicoletta Olivieri van 15 t/m 17 mei. Zij is
een zeer bekende begeleider op piano en coach voor klassieke zang.
Twee dagen om mee te doen en naar te luisteren en mogelijk een avond
met een concert met de deelnemers. Hierover meer informatie in het volgende nummer.
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In Memoriam
Fred van Dijk
Het gebeurt niet vaak dat een actieve zanger overlijdt, zingen is immers
gezond. Onze schrik was daarom groot want Fred is maar kort ziek geweest. Ongeveer vijf weken.
Het was een telefoontje dat binnenkwam: Fred is opgenomen maar zijn
toestand is niet kritiek. De berichten over Fred bleken in die vijf weken
echter steeds zorgelijker te worden; tot het bericht van maandagochtend
dat Fred overleden was.
Wij verliezen in Fred een gewaardeerde zanger. Wij als koor hebben Fred
eigenlijk in twee gedaanten leren kennen. Of in twee perioden. Fred werd
lid in 1995. Hij werd enkele jaren later bestuurslid. Fred stond ergens voor,
was recht door zee, had een eigen mening en was misschien wat tegendraads. Als muziekcommissaris heeft hij het zo ver gekregen dat het bestuur en het koor overtuigd werden van het feit dat werk van Gilbert en
Sullivan bijzonder geschikt was voor ons. Sir Arthur Sullivan kenden we al,
maar opera-achtig werk van Engelsen? Fred ging er achter aan en het
uiteindelijk resultaat was fantastisch, het Sullivanconcert van oktober 2000.
Van Freds vasthoudendheid hebben we tot op de dag van vandaag nog
steeds plezier. Een van de werken die we als koor bij de crematieplechtigheid hebben laten horen was The Long Day Closes van Sullivan.
Fred ging in 2003 weg bij ons koor, heeft vijf jaar bij een ander koor gezongen, maar kwam in 2008 terug en heeft toen zijn plaats bij de bassen weer
ingenomen. In de afgelopen jaren was hij minder fel, meer begripsvol. Hij
zei nu meer: ’je zou eens, ..” dan “jullie moeten…”, hij was een meer tevreden mens. Zijn laatste mooie concert was “Zang en Vriendschap zingt
Opera” van november 2013. Hij zei toen tegen mij: “Ik heb ervan genoten om mee te doen”.
Ik sluit af met de slotregels van The Lost Chord, ook een compositie van Sir
Arthur Sullivan.
It may be that death’s bright angel, will speak in that chord again,
It may be that only in heaven, I shall hear that grand amen.
Sander Ruitenbeek
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Personalia
Vertrokken
In verband met zijn gezondheid heeft onze bas Peter Flaton zijn lidmaatschap met ingang van 1 april 2014 opgezegd. De wekelijkse reis van IJmuiden naar Haarlem en terug werd hem te zwaar. Peter blijft het koor ondersteunen als Vriend van Zang en Vriendschap.

Jubilea
De volgende zangers hebben een lustrum als lid van Zang en Vriendschap
te vieren of al achter de rug. Mannen gefeliciteerd en we hopen dat de
jongere leden uw voorbeeld zullen volgen.
1 maart Jelle Jak 15 jaar lid
1 maart Wichard Bos 10 jaar lid
1 maart Roel 't Jong 10 jaar lid
18 april Ben van der Mij 45 jaar lid

Agenda
2014
ma 21 april
vr 25 en za 26 april
za 3 mei
zo 4 mei
vr 9 mei
do 29 mei – zo 1 juni
vr 13 juni
zo 29 juni
za 18 oktober
vr 26 december
za 27 december

e

2 paasdag, wel repetitie
KNZV Concours in Zwolle
Bloemenconcert in ons gebouw
aanvang 16:00 uur
Dodenherdenking Grote Kerk aanvang 18:50
kopijdatum mei-nummer verenigingsblad
Concertreis naar Dublin, Ierland
kopijdatum juni-nummer verenigingsblad
Fietspuzzeltocht
Concert samen met Westlands Mannenkoor,
Philharmonie Haarlem
Kerst Inn
3de kerstdag tennis toernooi
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Ledenvergadering 10 maart 2014
door Jan Koet

Op maandag 10 maart vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering
plaats. In deze vergadering ging het over de verantwoording over 2013,
werd een bestuursverkiezing gehouden en zijn wijzigingen voor het Huishoudelijk Reglement besproken. De voorzitter en de dirigent spraken bovendien hun jaarrede uit.
Jaarrede
De jaarrede van voorzitter Sander Ruitenbeek heeft hij zelf beknopt weergegeven in de rubriek ’Van de voorzitter’ op bladzijde 2. Arno Vree had
het in zijn toespraak over ambitie. Hij zei daarover:
“Mijn ambitie wordt gevoed door de mogelijkheden, de potentie en de
ambitie van het koor.
Wel heb ik drie uitgangspunten:
•
•
•

wat je zingt, moet je zo goed mogelijk doen
voor wie je zingt of performed maakt niet uit
zing wat bij je past en waar je goed in bent, maar doe dat zo verrassend mogelijk.”

Deze uitgangspunten hanteert hij op weg naar het concours in Zwolle, de
concertreis naar Ierland, het concert met het Westlands Mannenkoor en
onze bijzondere optredens in 2015 als ons gebouw honderd jaar bestaat.
Bestuur
Henk Bijvank is 14 jaar lid geweest van het bestuur, waarvan 12 jaar als secretaris. De ledenvergadering heeft op voordracht van het bestuur Henk benoemd tot
lid van verdienste. Sander Ruitenbeek memoreerde in het bijzonder zijn bijdragen in
de voorbereiding van concerten en reizen
en het opzetten van een Huishoudelijk Reglement. Terwijl hij daarnaast ook de verfkwast hanteerde op hoogten die voor anderen onbereikbaar waren.
Na instemming van de vergadering heeft de
voorzitter Henk de oorkonde uitgereikt die bij
deze benoeming hoort (foto).
In de ledenvergadering is Almast Diedrich
gekozen als bestuurslid. De ledenvergadering heeft ook Jan Koet en Sander Ruitenbeek herkozen. Hun driejaarstermijn was afgelopen, maar zij waren herkiesbaar. Sander Ruitenbeek heeft daarbij te
kennen gegeven dat hij in 2015 als voorzitter en bestuurslid zal terugtreden.
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Onze Vriend: F.I.T. Sportbalsem
door Rick van der Burg

“Mijn eerst kennismaking met Zang en Vriendschap was tijdens het Operaconcert in november vorig jaar. Ik heb erg genoten van het optreden en
wilde daarna als zakelijk Vriend het mannenkoor graag ondersteunen”,
vertelt Joop Bergman, eigenaar van F.I.T. Sportbalsem
Aad van der Stoop, Bergmans oude buurman, hoefde hem niet over te halen om Vriend te worden. “Naast dat ik de zang van het koor bijzonder
mooi vind, zie ik ook dat mijn product aansluit bij de doelgroep”, stelt de
Haarlemse ondernemer die ook internationaal aan het uitbreiden is. “Onze
sportbalsem zorgt voor een intensieve doorbloeding van de spieren. Dat
zorgt voor snel en effectief spierherstel. Het is een spiercrème die zowel
voor als na het sporten gebruikt kan worden. Het werkt direct en is preventief te gebruiken om spierblessures te voorkomen. Wintersporters en vele
topsporters zweren erbij. Maar ook in de fysiotherapie en de zorgsector en
wordt de balsem veel gebruikt. Dus heb je spier en/of gewrichtspijn? Gebruik dan F.I.T.”
“De leden van het koor zijn geen jonge kerels van dertig meer”, constateert Bergman. “Juist voor de oudere spieren is de balsem erg goed. Het
zorgt voor verlichting van de spierspanning en houd je soepel. Ik kan me
goed voorstellen dat je voorafgaand aan een optreden de balsem gebruiken. Het is tenslotte een inspannende gebeurtenis met veel sta- en zitmomenten. Maar ook voor de wandel- en fietsclub van Zang en Vriendschap is het een goed product om te gebruiken.”
Actie
Voor de leden van het koor heeft F.I.T. Sportbalsem
een speciale aanbieding. Voor € 12,- is een tube
aan te schaffen. Een derde van die aanschaf, € 4,
komt rechtstreeks ten goede aan de verenigingskas.
“Een Vriendendienst”, zegt Joop Bergman. “Als
Vriend wil je dat het goed gaat met elkaar, daarom
wil ik het voor jullie betaalbaar houden en ook de
vereniging financieel steunen.”
Heb je interesse in de F.I.T. Sportbalsem? Laat dit weten aan Aad van der Stoop via 06 4675 8915.
Zang en Vriendschap wordt gesteund door Andrea
XL, Andriessen piano’s–vleugels, Cees Boer elektrotechniek en inbraakbeveiliging, Hoogendoorn Beheer onderhoud en advies, Automobielbedrijf
Tuijp, Koot piano’s–vleugels, De Wilde ingenieursgroep en de Gemeente
Haarlem.
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Een schaakbeleving
door Dick Kreuger

N

og in de Lombardsteeg kwam het geroezemoes mij al tegemoet.
Tuurlijk, zo bedacht ik mij, dat potje schaak met Huub Elzeman is als
een lopend vuurtje door heel Haarlem gegaan. En inderdaad. Toen ik de
Jansstraat inliep, zag ik ze al in drommen staan. Dat het de rokers van het
naastgelegen Ora & Labora bleken te zijn, deed niets aan De Zaak af. De
juiste stemming was gezet. Als was ik een vlagdrager op De Spelen baande ik mij door de mensenmassa. Je kan het en Ga alleen voor goud en het
De rokade is lekker waren niet van de lucht. Ik trok bijkans de twee voordeuren tegelijk open en besefte pas in die absolute stilte erachter, dat het
geluid van dat wapperend vaandel van mijn eigen plastic tasje afkomstig
was.
Ik was namelijk in alles voorzien. Had drie dagen voor deze simultaan de
stukoffer-variant in het Sveshnikov-systeem teruggevonden. Twee dagen
ervoor de Partij No. 1, gespeeld de 1 e april 1936 met de heer Dr. Max Euwe.
Een dag ervoor de Learn to play chess the easy way: de lp-box van Al Horowitz uit 1967. Mijn laatste potje dateerde van vóór de crisis. Oliecrisis wel
te verstaan!

De deur van de garderobe had ik nog niet opengeschoven, of een overweldigend gejuich vanaf de bar viel mij al ten deel. Overmoedig informeerde ik naar De Prijzen en stelde ik dat ik niets anders verwachte dan de
Kwatta-reep als Troostprijs. Een simultaan is ook: psychologische oorlogs–8–

voering vooraf. En Huub voorzag daar in, door direct de metafoor voor de
reep, De Bounty Zartherb*Dark*Puur op het blad te leggen. Wel 2x in één
hoorde ik in mijzelf (en ook bijna hardop) zeggen. Het kon niet anders
meer, dan dat ik er alles-maar-dan-ook-alles voor zou doen om juist deze
prijs in het bezit te krijgen! Kort daarop schoven we aan tafels. Ik noem
daar een Bert Koopman, een Wil Tremonti, een Almast Diedrich, een Wilfried van der Bles, een Ard Verhoog en (D)i(c)kzelf. Ikzelf kan mij niet meer
helder voor de geest halen wie nu uiteindelijk het van De Fles Wijn tot en
met De Sleutelhanger variërende prijzenpakket in de wacht heeft gesleept.
Overigens stel ik daarvoor geheel en al Wim Harskamp als barman verantwoordelijk. Ik zie dat volkomen los van mijn euforisch gevoel vanwege de
door mij gewonnen De Bounty.
Mijn karakteristieke Y-sprong-tactiek
psychologische
heeft Huub zoveel als mogelijk ontregeld. Ieder op zijn manier heeft dat geoorlogsvoering
daan. Wilfried, door te-pas-en-te-onpas
bier te bestellen op het moment dat Huub aan zijn tafel stond. De rechtstreeks uit Lauwersoog ingevlogen Ard, door simpelweg én laat te komen
én door, voor Huub bijkans onherkenbare, stukken luidruchtig als mogelijk
neer te zetten. Winnen of verliezen. 50 of 50 procent. Zowel als ik voor mij zelf spreek én voor Huub zo bleek.
Na afloop heb ik in een vlaag van medeleven Almast nog de helft van De
Bounty aangeboden en haalde ik toch nog opgelucht adem, omdat hij dit
niet kon accepteren. Het moet nog die bewuste 28 e februari 2014 zijn geweest, dat de heren de, niet met De Zomerspelen te verwarren, Speelzomer Te Land en Te Water hebben bedacht. Schaakpartijtjes op wisselende
locatie en onder het genot van Een Drapje (=Drankje én hapje). Het moet
al die 1e maart zijn geweest, dat ik het Where I Want To Be uit de musical
Chess al neuriënd op huis aan kuierde en mijzelf nog net een d2-d4 en f7f5 hoorde mompelen toen ik met een leeg en knisperend wikkeltje in mijn
hand achterover in mijn uitschuivertje viel en droomde dat ik ergens in India op een olifant een schaakstuk was.
________________________

Zin om mee te zingen?
Kom dan eens bij ons kijken!
Je bent van harte welkom op onze repetitie.
Maandagavond aanvang 20:00 uur in ons
gebouw aan de Jansstraat 74 zw, Haarlem
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Wie is.... Paul van Dijk
door Wilfried van der Bles

Paul van Dijk (1948) zingt al een paar maanden met ons mee en is sinds 1
februari lid van het koor. Tijd voor de vraag: Wie is deze bariton?
Hoe heb je Zang en Vriendschap leren kennen?
Via Peter Kemper, een collega van mijn vrouw. “Misschien is dat wel wat voor jou”, zei ze. Maar ik had
Peter zelf hier ook al eens gesproken. En na mijn pensionering kreeg ik Jan Koet voor m’n deur om kaarten te slijten voor het operaconcert in november vorig jaar. Hem kende ik door mijn werk bij de belastingdienst. Ik was een tijdje hoofd van de belastingdienst
in Zaandam en hij in Amstelveen. Als collega-hoofden hadden we regelmatig overleg.”
Je hebt ook gewerkt op het Ministerie van Financiën.
“Jazeker, na 23 jaar belastingdienst stapte ik over naar het ministerie in Den
Haag. Daar heb ik zeventien jaar gewerkt. Ik vond het hartstikke leuk en
ben blij dat ik die stap heb gemaakt. Ik heb voor verschillende staatssecretarissen gewerkt: Willem Vermeend, Wouter Bos, Jan Kees de Jager en
Frans Weekers. Eén van mijn taken was het achterhalen van onbekende
bankrekeningen. Ik heb hiervoor nog een overeenkomst gesloten met een
tipgever. Die wilde daar heel veel geld voor hebben. Het ging om gestolen
informatie.”
Die deal heb je gesloten. Daar wist de staatssecretaris van?
“Nou en of. Daar is niets geheim aan hoor. Jan Kees was enthousiast. Kan
het niet wat sneller, vroeg hij op een gegeven ogenblik.”
Hoe kwam je eigenlijk bij de belastingdienst terecht?
“In de krant stond een advertentie dat je op kosten van het Ministerie van
Financiën fiscaal recht kon studeren. Daar heb ik op gesolliciteerd. Ik rolde
er als één van de veertig gegadigden in. De enige voorwaarde was dat je
verplicht acht jaar in rijksdienst moest werken. Dat zijn er wat meer geworden.”
Hoe kwam je vrouw erbij dat je kon zingen? De badkamer?
“Nou nee, ik had geen enkele zangervaring. Maar ik wist dat ik kon zingen.
Voor de test was ik dan ook niet bang. En dat ik een bariton ben, had ik
ook al ingeschat.”
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Wat gaf de doorslag om lid te worden van Zang en Vriendschap? Het
opera-concert?
“Nee. Ik was sowieso al van plan lid te worden. Een paar jaar terug ben ik
al eens bij een uitvoering geweest, al kan ik me niet meer herinneren welke.”
Wat is je muziekvoorkeur?
“Die is heel divers. Thuis hebben we constant Classic FM aan. Maar ik hou
ook van modern. En ik heb Guilty Pleasures, muziek die je mooi vindt, maar
waarmee je liever niet te koop loopt.”
Zoals?
“Bij de finale van de Haarlemse honkbalweek werd op een gegeven moment André Hazes gedraaid. Het nummer De Vlieger. De wedstrijd werd stilgelegd en het hele stadion zong mee. Dat was een ontroerende ervaring.
Ik ben ook bij een concert van Joe Cocker geweest en van Leonard Cohen in de Ziggo-Dome. Prachtig.”
Wat spreekt je aan in Zang en Vriendschap?
“Mannenkoren vind ik sowieso mooier om te horen dan gemengde koren.
Ons repertoire spreekt me aan. Al kende ik die stukken helemaal niet, behalve dan de Sound of Silence. Afgelopen maandag bleef een aantal
mannen repeteren voor de begrafenis van Fred van Dijk. Wat klonk dat
mooi.”
________________________
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Lucas Antonius Christiaan (Loek) Neeling
geboren te Amsterdam 1935, musicus, pianist, docent,
componist en arrangeur, repetitor en dirigent.
door Ben van der Putten

Spontaan stemde Loek in op het verzoek om een aantal vragen te beantwoorden voor ons verenigingsblad.
Het werd een gezellige en voor mij zeer leerzame avond.
Loek studeerde aan het Ignatius College van de paters Jezuïeten te Amsterdam. De jonge Loek raakte geboeid door een gedicht van de Ierse poëet Thomas Moore Oft in the Stilly Night en componeerde daar de vier
stemmige muziek bij, een bijzondere prestatie voor een jongen van 16/17
jaar. Het stuk is nooit uitgegeven en enkel gezongen met een paar vrienden totdat Loek de Barbershoppers het werk gaf en zo is het in bezit gekomen van Z&V. Dit werk zingen wij tijdens de finale concours van KNZV op
25 april te Zwolle, tijdens de 4-meiherdenking in de Grote- of St. Bavokerk te
Haarlem en tijdens de concertreis in Dublin van dit jaar.
Zijn toenmalige muziekdocent Bernard Huijbers, o.a. bekend als componist
van kerkmuziek, onderkende de muzikale talenten van zijn leerling en
spoorde de ouders van Loek aan om hem naar het Conservatorium te sturen. Loek deed auditie en wist de toelatingscommissie te overtuigen met
zijn pianospel en improvisatie vermogen. Hij studeerde piano bij Johan van
de Boogert en Jean Antonietti en Schoolmuziek bij prof. Jos Smits van
Waesberghe. In 1956 moest hij zijn studie onderbreken om de dienstplicht
bij de Koninklijke Luchtmacht te vervullen. Hij gaf als vakdocent muziekles
aan de Pabo te Amsterdam en was tevens verbonden aan een (M.M.S.)
Middelbare Meisjes School in Den Haag. Korte tijd na het behalen van het
solistendiploma piano werd Loek benoemd als docent aan het conservatorium van Maastricht waar hij ruim dertig jaar werkzaam was.
Corepetitor
Zijn docentenschaap werd al snel uitgebreid met de hoofdvakken Schoolmuziek/AMV en corepetitor. Een corepetitor (meestal een pianist) begeleidt een student(e) op weg naar het examen door met hem/haar de examenstukken in te studeren. Het is voor een musicus leuk werk, maar zeer arbeidsintensief en tijdrovend. Niet zelden bestaan de pianopartijen uit transcripties van orkestpartituren die vaak moeilijk speelbaar zijn.
Loek aanvaardde de benoeming als adjunct-directeur van het Conservatorium Maastricht op voorwaarde dat hij zijn werkzaamheden als docent
zou behouden. Later werd door een wettelijke bepaling het niet meer toegestaan dat een directielid tevens het docentschap uitoefende. De laatste
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tien jaren van zijn carrière als directielid worden door hem niet als de gelukkigste periode van zijn werkzame leven beschouwd. In 1998 werd hij gepensioneerd en dat maakte de weg vrij om zich weer actief met de muziek
bezig te houden als pianist, componist en arrangeur.

Loek werd getipt door een bekende over het bestaan van het Gilde Haarlem een vrijwilligersorganisatie voor 50plussers die hun kennis en vaardigheden willen overdragen en meldde zich aan als musicus/pianist.
Barbershoppers
Medio 2000 kwam hij in contact met Zang en Vriendschap doordat de Barbershoppers een nieuwe repetitor zochten. Loek is op een vrijdagavond
komen luisteren en besloot na ampele overwegingen zijn diensten aan te
bieden. Hij verrijkte het repertoire met nieuwe barbersongs en repeteerde
met milde humor en strenge hand. Zang & Vriendschap en in het bijzonder
de Barbershoppers zijn dankbaar voor zijn inzet. Wij hebben veel geleerd
van zijn muzikale kennis en zijn didactische vaardigheden.
Zang en Vriendschap
Bij afwezigheid van Piet Hulsbos heeft hij incidenteel het koor gedirigeerd.
Bijvoorbeeld een kerstconcert gedirigeerd met Z&V voor Radio Bloemendaal. Voor ‘n concertreis van Z&V naar Angers in Frankrijk, arrangeerde hij
twee chansons van Charles Trenet. La Mer en Douce France. Voor de Barbershoppers heeft hij diverse nummers gearrangeerd. Geplaagd door
voortschrijdende gehoorproblemen besloot Loek de samenwerking met
Barbershoppers en koor te beëindigen. Loek blijft, des gevraagd, wel beschikbaar voor arrangementen. Dit jaar wordt Loek 79 jaar en is stil going
strong, hij speelt thematische pianorecitals in verzorg- en bejaardenhuizen.
Deze mensen, die niet meer instaat zijn om concertzalen te bezoeken, zijn
dolgelukkig live klassieke muziek te horen. Daar krijgt Loek veel warme
waardering en dankbaarheid voor terug.
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Oudejaarsavond in Ierse stijl
door Rob Steijger

Op zaterdagavond 22 februari vond traditiegetrouw de Oudejaarsavond plaats in
Gebouw Zang en Vriendschap. Een feestelijke gebeurtenis die elk jaar een ander
thema krijgt. Dit jaar was het thema ‘Ierland’.
Al weken van tevoren neemt Han van Daalen tijdens de repetities enthousiast het woord en vraagt om iets bruikbaars
mee te nemen naar de Oudejaarsavond. In mijn geval neem
ik een grote bak met borrelnotenmix mee. Het thema Ierland
is gekozen vanwege de reis naar Ierland, die een groot deel
van de koorleden, velen met partner, in mei onderneemt.

Bij binnenkomst staat achterin de zaal bij het podium een
enorme Ierse pub op een
doek geschilderd door onze
bovenbuurman. Grote kleurrijke lampionnen in de kleuren van de Ierse vlag verlichten de zaal. Vele gasten hebben iets feestelijks aangetrokken.
De sfeer zit er al snel in als de vlotte dames van The Syrens het eerste optreden van
de avond verzorgen. Met hun gevoelige en melodieuze gezang waan je je gemakkelijk in hogere sferen. Het Ierse stoutbier dat Roelf van Til heeft gebrouwen versterkt
dat plezierige gevoel.

Broeders en paters
Halverwege de avond komt het optreden van een
groep broeders en paters uit het klooster van Chèvremont-Noord. Gekleed in habijt zingen de monniken liederen met bekende melodieën uit het Zang en Vriendschap-repertoire. De teksten zijn echter geestig aangepast.
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Later voegt ook de non Rica de Castello zich bij dit mannengezelschap. Deze non, die verdacht veel lijkt op een
eerste tenor uit ons mannenkoor, weet met haar (zijn?)
charme vele koorleden te raken. Spontaan staan koorleden in de rij om haar een bloemetje aan te bieden, snel
weggegrist van een tafel.

De Dublin Disasters zingen aan het einde van de avond Ierse publiederen. Harry Wijn berg kan met een paraplu en een gat in zijn schoen laten zien hoe hij – dronken als
hij de avond ervoor was - de voordeur van zijn huis wist open te maken. Een disaster!
Loterij
Voor de loterij worden gedurende de avond loten verkocht waarbij de opbrengst
ten goede komt van de Ierlandreis. Tijdens de verloting worden de bruikbare spulle tjes verloot die door de koorleden zijn meegenomen. Een klok, een lamp, een spiegel
en nog veel meer krijgt een nieuwe eigenaar. De borrelnotenmix van mij is niet ver loot, maar verdeeld over de tafeltjes. Weken later eten we er nóg van!
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Mooie opbrengst van de Rommelmarkt
Tijdens de jaarlijkse Rommelmarkt afgelopen maand waren blijkbaar
mooie spullen te koop in Gebouw Zang en Vriendschap. De opbrengst lag
met € 1234 ruim 10% hoger dan vorig jaar. Het kan natuurlijk ook hebben
gelegen aan het enthousiasme waarmee de vele standhouders hun waren
hebben aangeprezen. Maar dat was de jaren daarvoor ook niet gering.

Dankzij de zangers die de mooiste spullen uit hun huis en dat van hun buren hebben afgeleverd bij ons Gebouw, de vele vrijwilligers die op donderdag en vrijdag alles in gereedheid hebben gebracht en de groep die op
zaterdag de honderden bezoekers heeft geholpen, heeft Zang en Vriendschap weer een mooie traditie gecontinueerd en is de verenigingskas weer
wat bijgespekt.
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We gaan naar Zwolle!

H

et Nationaal Mannenkoor Concours in Zwolle nadert met rasse schreden. Vrijdag 26 april om 14:30 uur is het moment waar we al maanden naartoe leven. Een aantal wetenswaardigheden en praktische informatie op een rijtje.
Eindronde
Negentien mannenkoren uit Nederland plaatsten zich voor de eindronde
van het Nationaal KNZV Mannenkoren Concours. Zang en Vriendschap
plaatste zich als beste koor van Holland door eerste te worden op het concours in Alphen aan de Rijn.
De concurrentie
Zang en Vriendschap komt uit in de finale in categorie B. Daarin moeten
wij het opnemen tegen negen andere koren: De IJsselzangers (Zutphen),
Vocaal Ensemble “De Twentezangers”(Rijssen), Maasbrees Mannenkoor,
Koninklijke Zangvereeniging Nijmeegs Mannenkoor, Gaanderens Mannenkoor, Genneps Vocaal Ensemble, Zoetermeers Mannenkoor, Koninklijk
Dordrechts Mannenkoor “Kunst na Arbeid” en Koninklijk Hengelo’s Mannenkoor.
De jury
Op negen criteria worden de mannenkoren beoordeeld door een internationale jury. Deze bestaat uit Hennie Ramaekers en Daniël Rouwkema uit
ons land. De Hongaarse Agnes Gerenday en Ludo Claesen uit België completeren de jury. Rond 17:00 uur wordt de uitslag bekendgemaakt. Dit is
een definitieve uitslag. De winnende koren worden uitgenodigd om zaterdagavond (op Koningsdag) vanaf 19:30 uur op de Gala-avond op te treden.
Wat zingen we
Naast Engelstalig werk, waaronder twee nieuwe stukken, zingen we de drie
liederen die Jan Mul onder de titel ‘De Kwink’ componeerde op tekst van
Cees Buddingh. Bijzonder is dat we deze zullen uitvoeren met de originele
begeleiding van fagot en slagwerk.
Kaarten
Het concours wordt gehouden in theater De Spiegel in Zwolle. Partners, familie en vrienden kunnen bij de optredens van alle koren aanwezig zijn. Het
concours begint vrijdag om 10:30 uur. Zang en Vriendschap komt om 14:30
uur in actie. Het optreden duurt een half uur. De entree voor de hele dag
bedraagt € 5,- p.p. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. Kaarten voor het
Gala zijn voor € 20,- verkrijgbaar via de website van het theater: www.odeondespiegel.nl. Kun je niet aanwezig zijn, dan zijn de optredens op vrijdag
en zaterdag te volgen via een livestream: www.jijenoverijssel.nl.
Via het nieuwsbulletin krijgen alle zangers nog de laatste details rond het
concours te horen.
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Dublin here we come
door Almast Diedrich

H

et is nog maar een week of acht en we zijn al weer op pad. Onderweg naar Dublin, de hoofdstad van Ierland. De stad ligt halverwege
aan de oostkust van Ierland, aan Dublin Bay, een inham van de Ierse Zee.
De stad wordt van oost naar west doorsneden door de rivier de Liffey, die
Dublin opsplitst in het iets armere noorden en het iets rijkere zuiden. Het
Temple Bar-gebied is de verkeersvrije uitgaansbuurt, die net ten zuiden van
de rivier ligt.
Historie
Dublin is gesticht door de Vikingen rond 988 en is sindsdien een metropool
geworden met meer dan één miljoen inwoners. De naam komt van 'Dubh
Linn', wat oud-Iers is voor zwarte poel of zwart water. Een verwijzing naar
een nederzetting die volgens sommigen overeenkomt met het huidige Dublin, afkomstig van de Griekse astronoom Ptolemeus, rond het jaar 140. Hij
had het over een stad die hij Eblana noemde.
De reis
Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, verzamelen we rond half acht op
Schiphol. We vertrekken met vlucht EI603 en landen even na tien uur in Dublin. Dankzij het tijdverschil van één uur hebben we dan nog een hele dag
voor ons liggen. We gaan direct op pad met twee bussen richting “Brú na
Bóinne”, een archeologische vindplaats bij de rivier de Boyne.
Verblijf
Aansluitend gaan we naar het North Star Hotel. In de typisch Ierse pub van
het hotel drinken we een welkomstdrankje en aansluitend gebruiken we
daar het diner. Het hotel ligt op loopafstand van alle bezienswaardigheden in het centrum van Dublin. Van daaruit kunnen we eenvoudig naar
onze optredens op vrijdag in de Christ Church Cathedral, op zaterdag in
de bandstand (de muziektent) in Stephens Green en op zondag in St. Ann’s
Church. Alle contracten zijn hiervoor inmiddels getekend.
Nuttige zaken
Controleer of het paspoort nog geldig is als we naar Ierland gaan. Als het
paspoort wordt verlengd, vergeet dan niet om daarvan een scan naar de
reiscommissie te sturen. Ook is het belangrijk om een verloopstekker mee te
nemen, want in Ierland zijn de stopcontacten, net als in Engeland, anders
dan in Nederland. Meer informatie volgt via het nieuwsbulletin.
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De Hobby Hoek
In de rubriek de Hobby-hoek willen we laten zien dat zangers niet alleen het
zingen als hobby hebben. Vandaag is Piet Scholten aan het woord over:

Keulse Potten
Op een repetitieavond komt onze secretaris naar me toe en
vraagt me: “Wat heb jij voor een hobby?“. Ik gaf als antwoord: “Ik spaar Keulse potten!” Keulse potten? Ja, Keulse
potten.
Wat is dan een Keulse Pot? Dit is een stenen pot, die eeuwenlang gebruikt
werd voor het inleggen van vlees, eieren en groenten. Hij is gemaakt van
keramisch materiaal (gres) met een laag zoutglazuur. Deze laag glazuur
zorgt ervoor dat de pot waterdicht is. Geglazuurd aardewerk neemt bovendien niet de smaak van het voedsel aan, dat erin bewaard wordt. De
potten werden gemaakt in Keulen en omgeving. De Keulse pot is grijsblauw met kobaltblauwe versieringen of bruin van kleur. Ze werden in allerlei formaten gemaakt; van heel kleine potjes tot grote potten met een inhoud van 20 tot 30 liter.
In de zomer werden groenten geoogst. Wat niet direct kon worden gegeten werd geconserveerd door ze in te
leggen in een Keulse pot. De Keulse pot
werd gevuld met laagjes rauwe groente
afgewisseld met laagjes zout. De pot
werd afgedekt en op een koele plaats
gezet. In de winter werden porties uit de
pot gehaald en goed afgespoeld,
waarna het gekookt werd. Snijbonen en
zuurkool waren typische wintergroenten
uit de Keulse pot.
Vanaf 1920 werd het inmaken of wecken in weckflessen populair en verloor het inleggen in een Keulse pot zijn oorspronkelijke functie. Keulse potten werden nog wel lang gebruikt om bijvoorbeeld boter, reuzel, zout, mosterd of soda in te bewaren. Nu hebben ze vooral een decoratieve functie
in de keuken of worden ze als bloempot gebruik. Mij wordt ook wel eens
gevraagd: Hoe kom je aan zo’n hobby? Mijn (overleden) vrouw spaarde al
Keulse potten voordat wij getrouwd waren en we hebben het samen voortgezet en ik doe het nu dus nog steeds.
Op Rommelmarkten is daarom mijn interesse steeds gespitst op Keulse potten!
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De Haarlemse Orpheus
Uit “Tussen de coulissen” van Wim Helversteijn, uitgeverij Vrieseborch, ISBN 90 6076 438

In de Philharmonie staat een bescheiden monument ter nagedachtenis
aan Willem Robert, die ruim dertig jaar dirigent was van het Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en Vriendschap.

W

illem Robert was tussen 1883 en
1914 dirigent van Zang en Vriendschap en heeft in binnen- en buitenland
veel glorie geoogst met zijn magistrale
concerten. Toen hij op 14 juni 1883 tot
dirigent werd benoemd, bleek hij al
gauw de man die het mannenkoor zou
opstoten in de vaart der volkeren. Hij
ontpopte zich als een gangmaker, die
met zijn muzikale drift Zang en Vriendschap naar een ongekende hoogbloei
voerde.

Robert monument
in het Haarlems Philharmonie

Concoursen
Het was de tijd van de concoursen,
waar voor het koor medailles en lauwerkransen waren te winnen en bovendien
voor de dirigent aardige geldprijzen. Robert schuwde geen muzikaal geweld,
vertederend sentiment evenmin. Maar
de muziek moest wel zijn eigen taal
spreken. Voor zijn publiek dirigeerde hij
met handen en voeten. Voor zijn zangers met zijn dwingende ogen.

In het land kon waar dan ook geen zangersfeest worden gehouden of
Zang en Vriendschap met Robert moest daar bij zijn. Neem nou die edele
strijd in het Paleis voor Volksvlijt in Amsterdam. De Haarlemmers deden mee
in de hoogste afdeling. Daarin moesten ze concurreren met onder meer
het Haagse Caecilia, dat werd gedirigeerd door de befaamde componist
Richard Hol. Het publiek was zwaar onder de indruk van Robert en zijn koor.
Hun ‘Deus spes nostra’ was nauwelijks verklonken, of een stormachtige
ovatie brak los. Waar geen eind aan scheen te komen. Daarom des te groter de anticlimax toen de jury de eerste prijs toekende aan Hol en Caecilia.
De hel leek los te breken in de Amsterdamse tempel en als in één dreigend
koor gierde het publiek: ”Weg met Hol, leve Robert.”
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Prijzen
De dirigenten twee ontmoetten elkaar weer tijdens een concours in Nijmegen. Het is tijdens de Eerste Wereldoorlog. Robert zingt met zijn Haarlemmers Richard Hols compositie ‘Hymne aan de vrede’. Hij speelt al zijn troeven uit en dan klinkt gedragen en uitgemeten de treurende tekst:

‘t Is een vrouw die daar zit,
Moeder die daar bidt
Of heur ziele versmolt tot de bede:
God, zo lieflijk en goed,
Eis toch nimmer het bloed
Van de lievling mijns harte,
Breng Vrede!

De meeste toeschouwers kunnen hun tranen niet bedwingen. Haarlem wint
in zijn afdeling de eerste prijs: de gouden medaille voor het koor en ƒ800,voor Robert. Als daarna de winnaars van de diverse afdelingen tegen elkaar uitkomen, zet Willem Robert weer het vredeslied als troef in. Ook de
ereprijs van het concours gaat naar Haarlem: een zilveren lauwerkrans, de
grote medaille van de koningin en ƒ200,- voor de dirigent. Robert wordt
met zijn mannen door honderden Haarlemmers bij het station opgewacht
en naar een etablissement in de binnenstad begeleid.
Hoogtepunt
Willem Robert beleefde zijn hoogtepunt tijdens een internationaal concours
in Keulen. Het Duitse publiek gaf zich al gauw gewonnen aan de Haarlemse grootmeester. Zij lagen aan Roberts voeten, omdat hij hun gemoed tot
het diepst beroerde. De Haarlemmers konden niet meer in de fout gaan.
En deden dat ook niet: nummer één in de Hoogste Internationale Ereklasse.
Zang en Vriendschap op het toppunt van zijn roem. Haarlem keerde huiswaarts met de, met briljanten afgezette, gouden medaille van de Duitse
keizer voor het koor en 3000 marken voor zijn dirigent.
Koninklijk
Onder Robert verwierf Zang en Vriendschap het predicaat Koninklijk. Het
koor zong bij de opening van het Frans Halsmuseum en op 14 juni 1910 ook
bij de onthulling van het standbeeld van Frans Hals in het Florapark. Dat
was een evenement in tegenwoordigheid van koningin Wilhelmina en koningin-moeder Emma. Twee koninginnen in Haarlem! Willem Robert werd
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aan hen voorgesteld en liet zich uiteraard de vorstelijke bewondering met
genoegen welgevallen. In het park werd natuurlijk gezongen, maar ook
werd medewerking verleend aan het ereconcert in de Grote of Sint Bavokerk.
Willem Robert sterft op 1 maart 1914 en wordt begraven te Heemstede.
Jan Bronne, ook de maker van de gevelsteen in het gebouw van Zang en
Vriendschap, wordt bereid gevonden het monument te maken en levert
dit vier jaar later op.
Het stelt een muziektempel voor, rustend op een vierkante zuil en daarin
Orpheus, een mythologische musicus met lier. Dit monumentje, vervallen
door vandalisme en weersinvloeden, is later door de familie aan de gemeente Haarlem geschonken, die het heeft laten restaureren om het een
plaats te geven in de Philharmonie. Ere wie ere toekomt!
____________
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Verkiezingen:

valse noten voor bas en tweede tenor
door Rick van der Burg

Voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen waren twee zangers
van ons mannenkoor in de strijd verwikkeld om een zetel in de gemeenteraad in Haarlem. Na de telling van de stemmen is de conclusie dat Jan
van de Manakker en Fedde Reeskamp niet meer terugkeren in de raad.
Beiden nemen met gemengde gevoelens afscheid.
Voor Jan van de Manakker kwam het vertrek
uit de raad als een complete verrassing. “Iedereen binnen Sociaal Lokaal snapt er niets
van”, kijkt de nummer twee op lijst elf terug
op de nederlaag. Van de twee zetels in de
raad voor zijn partij bleef niets over. “Onbegrip en ongeloof was mijn gevoel na de uitslag”, vertelt diepe bas Jan. “We begonnen
de verkiezingsavond vol goede moed, maar
deze uitslag betekent wel het einde van mijn
politieke loopbaan.”
Jan (links) en Fedde

Doek valt
Voor Fedde Reeskamp bleek het aan het einde van de avond ook het afscheid van het Haarlemse politieke toneel. Als nestor van de raad, met
twaalf politieke dienstjaren, stond hij vijfde op de lijst van de Actiepartij. De
afgelopen twee jaar vormde hij een eenmansfractie, nadat hij de uiteindelijke winnaar van de verkiezingen van afgelopen maand, D66, de rug had
toegekeerd. ”Het is een afscheid met mixed feelings”, zegt de tweede tenor die zich een half jaar geleden aansloot bij de Actiepartij. “Mijn partij is
verdubbeld in zetels, maar als vijfde op de kieslijst valt het doek voor mij.
Nu ga ik mij weer volledig richten op mijn werk als architect. Ik blijf de fractie wel met raad en daad bijstaan.”
Vissen
Dat gaat de goedlachse Van de Manakker niet doen. “Ik hou de politiek
voor gezien. Maar achter de schermen blijf ik nog werkzaam voor de Haarlemse bevolking. Ik ga in ieder geval nu doen waar ik de afgelopen jaren
te weinig tijd voor heb gehad: vissen. Ik ben een verwoed karpervisser.
Daar heb ik echt zin in.”
De stamtafel haalt opgelucht adem. Door de verkiezingsnederlagen van
beide vaste stamgasten hoeft het nu niet meer per se over politiek te gaan
tijdens de nazit op de repetitieavonden.
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Groep 3 voltooit koorscholing
door Rick van der Burg

D

e laatste groep zangers is nu ook officieel gecertificeerd. Dat wil zeggen dat zij de koorscholing onder leiding van Arno Vree met succes
hebben volbracht.

Zoals alle koorleden inmiddels weten is de cursus een verrijking voor de
zangers. Op speelse wijze komen de mollen, de kruizen en de Do-Re-Mi’s
en Fa-So-La’s voorbij en luister en zing je ineens bewuster tijdens de repetities. De laatste groep van Zang en Vriendschap, groep 3 in de volksmond,
voltooide de cursus in slechts zes weken, waar negen weken gebruikelijk is.
Gezien het niveau van de zangers was dit volgens Arno geen enkel probleem. Nu maar hopen dat de extra scholing zijn uitwerking heeft tijdens
het concours in Zwolle.
In de volgende editie van dit verenigingsblad wordt door een deskundige
de vraag beantwoord waarom het lijkt dat de lage ‘oe’ vanuit de buik
klinkt terwijl dit geluid vanaf de stembanden komt.
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De PEN gehanteerd . . .
door Aad van der Stoop

Bedankt Rick voor je wetenschappelijke verhandeling
in ons clubblad van februari over de sport die zingen
is. Nou weet ik tenminste waarom ik die sport zo
graag beoefen. Want het is inderdaad een sport zo’n
nieuw groot programma instuderen, zeker met de
tijdsdruk die er nog eens achter staat. We hebben
nog maar zes repetities te gaan en dan is het: Zwolle
en we hebben echt nog wel wat te doen!

Aad van der Stoop

Hartstikke spannend toch? Want: “Wat geen kans op
een 1e prijs”; nou dat zullen we dan nog wel eens zien! Tenminste dat gevoel ligt er dan bij mij.
Maar het betrekkelijke is, dat als jullie dit stukje lezen, het waarschijnlijk allemaal al weer achter de rug is. Ik hoop natuurlijk dat ik gelijk ga krijgen,
maar dat we er met zijn allen voor zullen gaan, mag duidelijk zijn. Ook dat
we er in ieder geval plezier aan gaan beleven. Net zoals aan ons trip naar
Dublin eind mei.
Ik ben inmiddels een goed jaar lid en heb er nog geen moment spijt van
dat ik naar Bert geluisterd heb toen hij zei: ga een keertje mee, hoor het
eens aan. Mijn ervaringen met zingen waren tot dat moment: een kerkkoor
in mijn vroege jeugd en meezingen in een Moluks kerkkoor dat tijdens de
dienst de psalmen in het Maleis zong. Dat was ook leuk om te doen, maar
het gevarieerde programma dat wij bij Zang & Vriendschap zingen bevalt
me toch heel wat beter.
Ik ben er trots op deel uit te maken van deze illustere mannenclub die,
naast goed presteren, ook echte vrienden zijn. Als voorbeeld haal ik maar
even aan dat tijdens Oudejaars-feest, verschillende mannen die een prijs in
de loterij wonnen, deze direct overhandigden aan de jarige Frans Borst, die
met zijn 84 jaar toch maar weer aanwezig was. Geweldig toch?
Samen met Rick probeer ik binnen de PR-commissie nog meer naamsbekendheid voor onze club te verkrijgen en nieuwe leden en sponsoren te
werven. Samen met Rick schuif ik na de repetitie graag aan de stamtafel
aan om, met onze vrienden, nog een afzakkertje te doen.

Ik geef de pen door aan onze tafelgenoot . . . . .
. . . . . Cees Marchand
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Toon’s (vage) herinneringen
door Toon Lager

Perfecte voorbereiding
Nog ruim een maand en we reizen af naar Dublin. Met
onze reiscommissie kun je er wel vanuit gaan dat alles
perfect geregeld is. Hoewel je natuurlijk niet alles in de hand
kunt hebben. Zo moest Toon denken aan de gedenkwaardige concertreis
naar Wales in 1981.
Ook toen was alles goed voorbereid, onder leiding van Hans Boelhouwers,
die boven in het havenkantoor aan het IJ werkte. Met rooksignalen had hij
het beste contact met de overzeese gebiedsdelen. Tenby, een stadje aan
de oostkust, was het einddoel. Daarvan was bekend dat het tegen het
’subtropische’ deel van Wales lag. Het koor werd ondergebracht in twee
hotels die pas in mei hun deuren openden omdat, vanwege het klimaat,
geen verwarming aanwezig was.
In de beste stemming reden de bussen door Engeland naar de plaats van
bestemming. Het weer werd steeds slechter, waarbij de regen steeds meer
overging in hagel en natte sneeuw. In de buurt van Tenby bleef de sneeuw
meer en meer liggen en bij het uitstappen van de bussen werd het gezelschap onthaald op een striemende sneeuwstorm. In de hal van het hotel
werd het koor begroet door de eigenaar, die zich verontschuldigde voor
het slechte weer wat sinds mensenheugenis niet zo erg was geweest.
Toen de kamers werden verdeeld, kregen de hotelgasten een warme kruik
mee, zodat het in bed in ieder geval nog uit te houden was. Nadat ieder
de kruik in bed had gelegd, spoedde men zich naar de bar in de wetenschap dat ook alcohol goed was voor de lichaamstemperatuur. Aan de
hoogte waarop de Toast van Poppel voor het barpersoneel werd ingezet,
viel op te merken dat het met die temperatuur wel goed zat.
Ondanks het weer werd het een mooie week met als hoogtepunt het gezamenlijke concert met het Tenby Male Choire. Het tweede concert werd
gegeven in een klein plaatsje genaamd Llenedlly, waar de plaatselijke
VVV voor de reclame zou zorgen. Of dit toeristenbureau nu met een stiptheidsactie bezig was of dat zij zich in de datum hadden vergist, blijft de
vraag. Het resultaat was een dronken zwerver, waarschijnlijk voor de warmte in de kerk, een tiental kerkgangers en een wazige wethouder die zich
verontschuldigde voor de slechte publiciteit. Gelukkig maakte onze trouwe
aanhang het nog een beetje goed.
Zo zie je maar; een perfecte voorbereiding geeft nog geen zekerheid van
een goede uitvoering. Toon neemt zich in ieder geval voor de reiscommissie niet overal de schuld van te geven als hij door Dublin wandelt.
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Colofon
Redactie, lay-out
en verzending:
ontwerp omslag
druk omslag
tekstpagina’s/afwerking
oplage
redactie adres

Rick van der Burg, Chuck Hurd, Jan Koet, Harry Wijnberg
Studio Nico Swanink, Haarlem
InGraMedia, Lelystad
CopyNet Print & Sign, Haarlem
±250 ex. / 6x per jaar
Jan Koet, Gen. Winkelmanlaan 12, 2111 WX Aerdenhout
jankoet@quicknet.nl
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