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Verenigingsblad
ere-voorzitter..............mr. B.B. Schneiders, burgemeester van Haarlem
dirigent........................Arno Vree
voorzitter.....................Sander Ruitenbeek, Clara van.Spaarnwoudestraat 36,
2064 WR Spaarndam,  5276167
secretaris.....................Henk Bijvank, Adriaan Stoopplein 18,
2051 KB Overveen,  5265501
penningmeester........Frans van Kaam, Groeneweg 36,
1971 NT IJmuiden,  0255-517012
comm. buffet.............Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
comm. gebouw.........Jos Geurts, Heemsteedsedreef 17,
2103 LL Heemstede,  5298800
comm. intern..............Ben van der Meij, Amsterdamsevaart 206,
2032 EJ Haarlem,  5331336
comm. muziek............Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
P.R.commissie.............Jan Koet, Gen. Winkelmanlaan 12,
2111 WX Aerdenhout,  5247316
zaalverhuur.................Jos Van Belle, Sparrenstraat 26,
2023 WX Haarlem,  5272338
AFMELDEN voor repetitie of uitvoering bij uw PARTIJCOMMISSARIS
Baritons
Gerard Bonke  5337963/ Roel ‘t Jong  5271697
Bassen
Jan Weijers  5272049 / Wil Tremonti  5252566
Tenoren 1
Henk v Waveren,  5358466 / Bert Koopman  8224279
Tenoren 2
Jan vd Weegh  5452007/ Roelf v Til  (0251)215557
CONTRIBUTIE € 39,00 per kwartaal, € 78,00 per half jaar of € 156,00 per jaar
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Van de voorzitter
door Sander Ruitenbeek

Het zomerreces loopt op zijn eind en ik ben ervan overtuigd dat alle
zangers met plezier weer hun weg naar het gebouw zullen vinden.
Ook hoop ik dat in deze vakantie iedereen de periode gezond heeft
doorgebracht.
Over de ervaringen met de stemscreening hebben we op onze laatste
repetitie al gesproken. Inmiddels zijn ook de resultaten van de enquête
beschikbaar en over het verdere verloop van de enquête bent u inmiddels geïnformeerd. Maar daarnaast is er alle reden om als bestuurslid, lid van een commissie maar ook als zanger de handen uit de mouwen te steken.
Ik bedoel daarmee concreet niet alleen de activiteiten voor wat betreft de cursus voor koorzangers maar eveneens de open avond van 1
oktober 2012. Als u allen een potentieel lid meeneemt en de helft van
die mensen wil blijven en is geschikt voor het koor dan zijn we in een
keer uit het probleem van het teruglopende ledental. Ook het maken
van reclame voor deze avond is niet alleen een zaak voor de PR commissie maar van ons allen.
Bij de start van het nieuwe seizoen past een presentje. We bieden
daarom de zangers de opname aan van een Scrooge
uitvoering. Met wat fantasie kun je zeggen dat het al
bijna Kerst is en dat het daarom zo lang heeft geduurd.
Er was een toezegging dat alle medewerkenden een
exemplaar vanuit de Philharmonie zouden ontvangen
maar dat ging helaas niet door. Met dank aan McDonnell Productions BV kunnen we de opname nu toch gratis aanbieden.
Ja en verder?
Je zou kunnen zeggen “het Spaarne stroomt, het Spaarne stroomt
voorbij” of “Haarlem, Haarlem blijft rustig bestaan” maar ik ben ervan
overtuigd dat we als koor weer een interessante periode tegemoet
gaan, met een vast gezang het Korenlint en met het project Kerst.
Ik wens ons allen veel zangplezier.
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Van de Bestuurstafel
door Henk Bijvank

➢ Het bestuur is verheugd over de deelname van de leden aan de
onlangs gehouden stemscreening. Van te voren waren er de nodige
zorgen over hoe zoiets bij de leden zal vallen en er zijn genoeg
voorbeelden hoe dit elders verkeerd heeft uitgepakt. Gelukkig heeft
iedereen hier met inzet aan meegewerkt en hebben dirigent en
bestuur een veel beter inzicht in de kwaliteit die binnen het koor
aanwezig is. Nu zijn bestuur en dirigent aan zet om aan het werk te
gaan met deze kennis. De huidige planning is dat begin oktober van
start zal worden gegaan met een koorscholing. Deze zal naar
verwacht ’s maandags voorafgaande aan de repetitie gehouden
worden.
➢ Een groot aantal leden heeft ook de enquête ingevuld en daarmee het
bestuur een goed inzicht gegeven wat er op veel gebieden leeft onder
de leden. Een samenvatting van de resultaten van de enquête vindt u
in dit nummer. Op korte en lange termijn zullen de in de enquête
aangegeven zaken worden meegenomen in de besluitvorming van het
bestuur. Dit zal niet altijd eenvoudig zijn omdat uit de enquête is
gebleken dat over veel zaken door de leden heel divers gedacht wordt
➢ De regelgeving betreffende de belastingaftrek van giften aan
verenigingen zoals de onze, is onlangs gewijzigd. In dit blad zult u een
artikel over dit onderwerp aantreffen. Het zal u niet verrassen dat het
bestuur dit van harte bij u aan beveelt
➢ We doen dit jaar ook weer mee met het Korenlint. In tegenstelling tot
vorige jaren zal het dit keer op een zondag zijn, namelijk op 9 september.
In het voorlopige programma staat dat we om 15:00 uur in de Grote
Bavo optreden. Daarna volgt nog een optreden, waarvan plaats en tijd
nog moet worden vastgesteld.
➢ Met het Reinaldahuis zijn afspraken gemaakt voor een Kerstoptreden
aldaar voor personeel en vrijwilligers op maandag 17 december rond
het kerstdiner.
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➢ Op 24 december zullen wij meewerken aan de
Kerstnachtdienst in de Vijverwegkerk in Bloemendaal. De
dienst begint om 22:00 uur en het thema zal “Maria” zijn.
De dienst zal rechtstreeks worden uitgezonden via Radio
Bloemendaal en een herhaling van de uitzending is de
volgende morgen te horen.
➢ De repetities gaan op 20 augustus weer beginnen en het bestuur kijkt uit
naar een goed seizoen, waarin we samen niet alleen hard gaan werken
aan het verbeteren van de koorkwaliteit, maar ook veel plezier gaan
beleven aan ons aller hobby: de mannenkoorzang.

Zang en Vriendschap wordt gesteund door meer dan
100 vrienden, waaronder de volgende bedrijven:
Andrea XL
Andriessen piano’s – vleugels
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.

Giften aftrekbaar van Belastingen
De regelingen rond de aftrekbaarheid van giften voor de belastingen
zijn veranderd. Maar u kunt nog steeds schenkingen doen aan Zang
en Vriendschap die u voor de inkomstenheffing kunt aftrekken.
Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
- het moet om een periodieke schenking zijn die tenminste vijf jaar
achtereen wordt gedaan en
- de schenking moet notarieel zijn vastgelegd.
Er zijn geen eisen aan de hoogte van het bedrag.
Heeft u hierover nog vragen of overweegt u een schenking, neemt u
dan contact op met Jan Koet (06 505 111 86 of jankoet@quicknet.nl)
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Personalia
Lief en Leed
 Sander Ruitenbeek heeft de vakantieperiode gebruikt om zich een
nieuwe knie te laten aanmeten. De operatie is geslaagd en
Sander wordt inmiddels thuis door Mary in de watten gelegd.

Wijzigingen
In de laatste editie van het smoelenboek moeten alweer de volgende
wijzigingen worden aangebracht: Het email-adres van Jan de Vries
(Bas) is gewijzigd in jasvries@live.nl

Jubilea
Een opgave van die leden die een lustrum te vieren hebben.
Mannen gefeliciteerd en we hopen dat de jongere leden uw voorbeeld zullen volgen.
1 september Wil Wammes 5 jaar lid
6 oktober Peter Kemper 15 jaar lid

Verjaardagen
We feliciteren de jarigen van harte en wensen
hen een verjaardag zoals zij zelf het liefste vieren.
1 september Almast Diedrich (Bas) 58 jaar
6 september Piet Hulsbos (nzl) 56 jaar
9 september Wim de Kwant (Tenor-2) 78 jaar
3 oktober Piet Winter (nzl) 85 jaar
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Agenda
20 augustus Eerste repetitie na de vakantie
Korenlint tijdens Open MonumentenZat. 8 september
dagen
Optreden Z&V bij Korenlint tijdens
Zon. 9 september
Open Monumentendagen
1 oktober Kopijdatum voor editie 77.05
1 oktober Open repetitie
22 oktober Mini-overleg
1 december Kopijdatum voor editie 77.06
Generale repetitie in de Vijverweg10 december
kerk = Radiokerk
Ma. 17 december Besloten Kerstoptreden in het Reinal19.00 uur dahuis
Medewerking Kerstnachtdienst
Ma. 24 december
Radiokerk Bloemendaal
26 december
Kerst-inn
2e kerstdag

Zang en Vriendschap
verwelkomt mannen die van zingen houden op de

open repetitie
op 1 oktober a.s.
aanvang 20.00 uur
een prachtkoor waar je je thuis voelt
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Fietsen met Z&V
door Gerard Bonke

De fietspuzzeltocht 2012, alweer een activiteit van ons koor, onze vereniging.
Op deze Zondag zag het er toch wat bedrukt uit, wat het weer betreft,
en dat hebben we gemerkt!
Even na twaalven vertrokken we en vlakbij de Stinkende Emmer barstte de bui los, dus naar binnen en aan de Palm. Maar twintig minuten
later werd het droog en kwam zowaar de zon erdoor.
De route, weer prima
uitgezet en ook afwisselend, bleek een
schot in de roos. Het is
natuurlijk ook wel
eens een probleem,
hoe zet je een route
uit, binnen een bekende omgeving,
want we hebben al
zo vaak in en in de
buurt van Haarlem
gefietst.
Ik herinner mij een
poging, zo’n 25 jaar
geleden, dat ik samen met mijn zwager, om half vier
‘s ochtends in de
struiken van Leyduin
lag om de hertjes te
zien. Nou, dat was
deze Zondag wel anders, je zag overal herten.
Een leuke tussenstop op de camping Vogelenzang en dan terug naar
de Jansstraat.
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De vragen bleken niet al te
moeilijk, maar tijdens de rit
hou je je ogen open om
vooral veel te zien en te
onthouden. Want wat
wordt er gevraagd, ook als
je al gefinisht bent?
Na afloop een gezellig samenzijn en prima eten, verzorgd, alweer, door Jos van
Belle. En dan nog de prijsuitreiking.
Mensen, weer een prima
activiteit van ons koor, je
zou wensen, dat er meer leden meedoen, maar ja, het
is vakantietijd en niet ieder is
dan in het land.
Complimenten aan diegenen, die deze jaarlijkse puzzelrit hebben verzorgd, graag tot de volgende rit, bij de afsluiting van
ons komend zangseizoen.
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Enquête onder de Zangers
door Jan Koet

Het was alweer een lange tijd geleden dat er een enquête onder de
zingende leden is gehouden. In de Algemene Ledenvergadering van
maart jl. is afgesproken in een enquête de meningen van de leden te
peilen over diverse onderwerpen. In juni is de enquête gehouden. 90%
van de zangers heeft gereageerd. Na de zomer worden de resultaten
besproken in diverse commissies en daarna in het zogenaamde “minioverleg”, een informele ledenvergadering. De enquêteresultaten beslaan bijna 30 pagina’s. Hieronder een samenvatting.
1. ALGEMENE VRAGEN
Waarom op het koor, de aanleiding en de ervaring.
De zangers zijn lid geworden omdat ze van zingen houdt; een enkeling
noemt gezelligheid daarnaast als reden. Minstens de helft van de leden kende al iemand die op het koor zat. Verder werden optredens
van het koor en van de Barbershoppers, advertenties, de rommelmarkt, de open repetitie en de koorscholing genoemd als aanleiding
om te komen zingen. Driekwart van de leden had al enige of meer
zangervaring.
Positieve en negatieve veranderingen sinds lidmaatschap
Op deze vraag is een groot aantal reacties gegeven. Aan de positieve
kant zijn veel opmerkingen gemaakt over toegenomen aandacht
voor en resultaten in de kwaliteit van het zingen en een grotere discipline. Aan de negatieve kant worden bezwaren geuit tegen het vaak
staande en het uit het hoofd moeten zingen. Ook wordt, onder meer,
de terugloop van leden genoemd en de verminderde betrokkenheid
van leden voor andere zaken dan zingen.
2. REPETITIES
De leden zijn bijna allen tevreden over de plaats die ze hebben tijdens
de repetities, het lesmateriaal (waar 2/3 gebruik van maakt) en de afwisseling bij de repetities. Zij vinden, op één na, de stemmentest een
goede zaak. Een flinke minderheid wil graag meedoen aan koorscholing, iets minder leden willen meer tijd besteden aan hun zanghobby.
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In de enquête hebben de leden bij deze vraag veel aanvullend commentaar en toelichting gegeven.
3. REPERTOIRE
Een grote meerderheid van de leden stemt in met het huidige repertoire, een flinke minderheid wil echter (ook) andere nummers uit de
basislijst zingen of nieuwe werken aan de basislijst toevoegen. Door de
leden werden enkele tientallen genres of werken aangedragen.
Veel leden hebben van de gelegenheid gebruik gemaakt om hun
voorkeur voor een bepaald genre van de mannenkoormuziek uit te
spreken. Het meest belang werd gehecht aan het basisrepertoire, gevolgd door “blokjes” (bijvoorbeeld Russisch, egels of Duitstalig) en operamuziek. Kerkmuziek, Nederlandse muziek, Baskisch/Slavisch en renaissance scoorden duidelijk minder.
4. UITVOERINGEN
De meeste leden zijn tevreden over
het aantal uitvoeringen. Van een
aantal leden mag het echter wat
meer. Eén lid vindt dat we al teveel
uitvoeringen doen.
Meerdaagse reizen
Bij een meerdaagse koorreis vinden veel leden het doel van de reis en
het feit of het concours of festival is belangrijk tot zeer belangrijk. Het
culturele aspect scoort nog hoger. Het aantal mensen die de prijs belangrijk vinden is even groot als het aantal mensen dat zegt toch altijd
mee te gaan. De meesten vinden het niet erg naar een plaats te
gaan waar ze al eens zijn geweest. ¼ van de leden wil meedoen aan
een spaaractie voor de reis.
5. UITSTRALING
De meeste leden zouden graag in een nieuw kostuum gestoken worden, maar niet in een smoking. Een grote minderheid ziet ook wel wat
in andere accessoires (stropdas, vest, overhemd, e.d.). Er zijn diverse
suggesties aangedragen.
6. ACTIVITEITEN
Een aantal leden heeft aangegeven actief te willen zijn in de vereniging in commissies, bestuur, of dergelijke. Voor een deel is het een bevestiging van wat de betreffende leden nu ook al doen. Daarnaast

Jaargang 77, nr. 4

juli / augustus 2012

pagina 11

hebben ook anderen aangegeven deel te willen uitmaken van een
commissie, het bestuur of dat ze belangstelling hebben voor de rol van
partijcommissaris. Voor een nog op te richten commissie Jubileum 2015
hebben zich tien kandidaten gemeld.
7. INFORMATIEVOORZIENING
De leden zijn in meerderheid zeer tevreden over de informatievoorziening via het Nieuwsbulletin (e-mail en papier), het verenigingsblad, de
website en de WWW’s (WieWatWaar). Over de info vanaf de vleugel is
een enkeling ontevreden. Op Facebook wordt overwegend met “neutraal” gereageerd, met daarnaast 3 ontevredenen en 4 zeer tevredenen.
8. FINANCIËN
Een ruime meerderheid vindt de huidige contributie goed, een aantal
leden vindt zelfs dat de contributie wel hoger kan.
De meeste leden vinden dat deelnemers aan activiteiten de kosten
daarvan zelf moeten dragen. Een achttal leden is het daar niet mee
eens.
9. VERBETERPUNTEN AAN HET BESTUUR en
10. OVERIGE OPMERKINGEN AAN BESTUUR
Er zijn door leden bij deze vragen meer dan vijftig suggesties gedaan
aan het bestuur met een grote verscheidenheid aan onderwerpen.
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Schijnwerper
Door Notenkraker

Ze beginnen al vroeg op de maandagavond, de dames die de smeerolie verzorgen voor de kelen. De eerste jassen hangen nauwelijks op
de kapstokken, de petten liggen er al verstrooid bij en de eigenaren
spoeden zich de zangruimten in.
Wat zullen we doen, hoeveel tijd hebben we nog, hoor je denken. Een
kop koffie eerst maar.
De dames wachten af. Koffie? Of een pilsje?
Nijver gaan ze aan de slag. Tussen 10 voor 8 en 8 uur is het spitsuur.
Mannenstemmen, subtiel gedrang, een slim plaatsje bemachtigen op
de hoek. Het is gezellig druk en de dames staan in het brandpunt. Er
wordt op hen gewacht.
Kalm en resoluut worden de koppen gevuld, de centjes geteld en ondertussen een praatje. Hier en daar een kus.
Als Arno gestart is, de bladen schoongeveegd , de koppen en glazen
gewassen, de doeken gevouwen gaat het barlicht uit en het zijkamertje in.
Want zij kennen hun plaats.
Een klein halfuurtje in de schijnwerpers en
dan terug. In hun eigen omgeving bijpraten over...? Ja, over wat? Over hun
thuis, het koor waar ze met een half oor
naar luisteren, het herhalen van de mannen, over hun gezondheid?
Ze hebben een uurtje. Je kunt veel bepraten in zo’n eerste uurtje en dan sluipen ze geruisloos weer naar de schijnwerpers.
Het tafereel herhaalt zich, ze weten dat
dit werk belangrijk is. De mannenkelen
moeten worden gesmeerd en de dames
worden lief aangekeken, dankbaar.
Zo herhaalt zich dit tafereeltje en na afloop als ook de gehaktballen e.d. hun intrede doen sluiten ze hun werkzaamheden af. Meestal na middernacht wordt de laatste doek over de barta fel gehaald en sluit men het gordijn.
De dames van de bar. Af en toe in de schijnwerper en vandaag ook in
ons blad.
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Dubbel Talenten bij de baritons
door Weidevogel

Talenten moet je koesteren, dat staat zelfs in de bijbel. Wij van de baritons zijn ons dat zeer bewust. Eigenlijk wilden wij onze talenten niet
prijsgeven maar de druk werd zo zwaar dat we overstag zijn gegaan.
Aan de hand van het smoelenboek, (en daar staan wat smoelen in!)
een klein resumé.
Ali Alberg: De Satchmo van de baritons, met dit verschil, hij zingt echt.
Dat kon je van Louis niet zeggen.
Geoff Andrew: Specialist in indoor-tennis. Is niet te kloppen. Ook soepele Pieterpad-loper maar dan wel met overnachting in 4-sterren
hotel.
Gerard Bonke: Waakt als een Cerberus over ons opdat wij niet onder
zijn hoede in de Koepel komen. Zit daarom achteraan.
Han van Dalen: Groot Oranje-fan. Woont ook in de Oranjestraat. Hij is
DE beiaardier van Haarlem.
Jos Geurts: Fervent visser. Trekt er wekelijks op uit. Met wisselend succes duwt hij zijn netje onder je neus.
Wim Harskamp: Een van de twee grote inspirators voor het lopen van
het Pieterpad. Trouwde onlangs en was naast bruidegom tevens
grootvader.
Paul van Hout: Maakte deel uit van de Raad van Elf, echter daar de
Raad uit slechts vijf leden bestond is hem dat noodlottig geworden.
Hij zingt nog wel!
Jelle Jak: Weet het fijne van het rijden met een sleurhut, de ongemakken bij rookontwikkelingen, de hulp van de ANWB. enz. Vraag hem
ernaar en hij doet zeer uitgebreid verslag.
Roel ‘t Jong: De webmaster van Z&V. Zonder Roel weet zelfs Arno niet
hoe de zangers te bereiken!
Jan Kivit: Beetje precair iets onder woorden te brengen. 't Is eigenlijk
geen weidevogel. 't Is 'n bastaard! Hij mist de letter e in zijn naam.
(Dit blijft wel onder ons.) Hij zingt nu 'n jaar of vijfenvijftig.
Maarten van Langen: De Z&V-activist in de PR en als Vriendenwerver.
Is ook critisch tijdens vergaderingen.
Ben van der Meij: Wat is Z&V zonder Ben en wat is Ben zonder Z&V??
Ermy vertrouwde mij toe dat hij ook getrouwd is met Z&V. Waarvan
akte.
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Sander Ruitenbeek: Ooit onderdaan van Marieke. Heeft het gepresteerd om aan de verleiding de Vierdaagse te lopen te weerstaan.
(Stond wel langs de kant met 'n gladiool.) Is geslaagd als Buutreedner.
Martin Schipper: Je zou het niet achter hem zoeken, maar hij kan je
als geest van Scrooge de stuipen op het lijf jagen.
Arie Schuurman: zoon van... De familie heeft een jarenlange binding
met Z&V. Er wordt gefluisterd dat hij zijn dierbare eega aan de
mannen van Z&V uitleent. Maar het blijkt om al die dorstige schorre
zangkelen te laven.
Peter Teijmant: Is in vrolijk gezelschap de Max Tailleur. Sjachert met afgedankte gebitten op de rommelmarkt in Afrika. Maakt zelfs in het
smoelen-boek reclame.
Henk Timmerman: Dominee's zoon, straalt dat ook enigszins uit. Je benadert hem met enig respect. Eenmaal benaderd kun je je hart bij
hem uitstorten, wordt gezegd.

Wouter van der Veer: Naar ons ter ore is gekomen is hij de man in de
achterhoede die als hij wordt aangevallen verbaal alle schermutselingen pareert.
Harry Wijnberg: Is voor reisleider in de leer geweest bij zijn vader en
brengt die wijsheid nu cum laude in praktijk tijdens Z&V-reizen.
Willem de Wilde: Je schrikt als je hem hoort maar de quasi onruststoker
heeft een allesomvattend hart. Hij is apetrots op de onderscheiding
van het Zangersverbond.
Cees van Zelderen: Zonder Cees mist Z&V zeker 10% aan zangkwaliteiten. Hij is namelijk particulier chauffeur van vier Z&V-ers. Drinkt in de
pauze frisdrank en na de repetitie wijn. De waaghals.
Aart van Soest: De nestor van de zingende baritons. Is altijd zeer verdiept in zijn partituur. Ze zeggen dat hij liever operettezanger bij
Piet de Reuver was gebleven. Hetgeen sterk betwijfeld wordt.
Frans Borst: EENENZESTIG jaar Z&V-er. Hij zingt niet meer maar is de
meest hartstochtelijke Z&V-er met een zeer grote kennis van muziek
en componisten. Frans = Z&V !!
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Barbecueën
door Ben van der Putten

Er zijn soms dagen in de Nederlandse zomers dat het kan, barbecueën.
Het is daarbij voor de man van belang om te laten zien dat ook hij wel degelijk de kookkunsten beheerst.
Het gebruikelijke verloop van de handelingen vóór, tijdens en na de barbecue:
Vrouw doet de inkoop bij de slager en de bakker c.q. supermarkt. Vrouw
marineert de diverse vleessoorten, maakt de salades klaar en bereidt de
groenten.
Man haalt BBQ en kolen uit de schuur. Vrouw maakt de grill van de barbecue schoon
Man ontsteekt de kolen en neemt zijn eerste biertje. Vrouw brengt als de
donder twee emmers bluswater, Safety First. Vrouw brengt schaal met vlees
en de schoongemaakte grill naar de man die bij de barbecue staat te
wachten met zijn tweede biertje in z’n
hand.
Man legt het vlees één voor één op
het rooster. Vrouw doet man een
schort voor, te laat de eerste vlekken
zitten al op zijn shirt. Vrouw gaat de tafel dekken en bereidt het dessert.
Vrouw holt naar buiten en vertelt de
man dat het vlees ligt aan te branden.
Man pakt het aangebrande vlees en
geeft het op een schaal aan de
vrouw.
Vrouw pakt de borden, schaaltjes,
bakjes en mandjes en snijd het stokbrood. En er wordt gegeten. Vrouw
ruimt tafel af en gaat koffie zetten. Vrouw serveert het dessert en schenkt de
koffie. Vrouw ruimt opnieuw de tafel af. Vrouw vult de afwasmachine en
ruimt de keuken op. Man laat de barbecue staan; er branden immers nog
wat kooltjes. Man vraagt aan vrouw of ze vandaag blij is dat ze niet hoefde
te koken. Vrouw kijkt, met haar hele lichaam een vraagteken vormend,
enigszins verbaasd. Man stelt dat het onmogelijk is om vrouwen gelukkig te
maken.

Ik zal nooit barbecueën, mij te veel werk!
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De PEN gehanteerd . . .
Door Peter Teijmant

Op de advertentie
In het Haarlems Dagblad las ik een advertentie van een open
repetitie bij het Haarlems Mannenkoor Zang & Vriendschap.
Het was 2001 en ik dacht, dat lijkt mij wel wat. Ik ging naar het
gebouw in de Jansstraat. Eenmaal binnen kwam iemand op mij af; dat
was Ben van der Meij. Ik kreeg koffie van hem en hij zei, Zang is belangrijk,
maar de vriendschap ook. Daar heeft hij gelijk in. Ik voel mij heel thuis bij
deze groep mannen.
Onder leiding van Piet Hulsbos hebben we heel wat concerten gezongen:
Angers, Berlijn en bij ons 175-jarig bestaan was de reis naar Istanboel onvergetelijk.
In het koor werd ik ingedeeld bij de baritons en kreeg een plaats naast Gerard Bonke. Aan Gerard had ik een goeie; ik trok me op aan zijn sterke
stem. Om mijn stem te verbeteren heb ik 3x de koorscholing gedaan.
In mijn dagelijks leven ben ik “kunstenaar”, want ik maak kunstgebitten.
Eén anekdote uit mijn praktijk.
Er belt op een gegeven ogenblik een man mij op en zegt dat zijn gebit gebroken is. “Oké kom maar langs” is mijn antwoord Laat die man mij even
later een plastic zakje zien met daarin een boven- en een ondergebit helemaal in gruzelementen. Ik vraag of dat gebit onder lijn 10 heeft gelegen.
“Nee” zegt die man “Ik dronk gisteravond een biertje en omdat mijn gebit
irriteerde had ik het op de salontafel gelegd. Later ben ik op de bank in slaap gevallen. Om ± 1 uur werd ik wakker en wilde
naar bed. Toen ik mijn gebit wilde pakken
waren mijn klappertjes verdwenen. Mijn
Duitse herder lag in zijn mand op iets te
knabbelen. Ik dacht O, O, mijn gebit!. Te
laat, mijn lieve hondje had mijn gebit opgegeten en dit is alles wat er over is. Helaas heb ik nu een nieuwe nodig. Ha,
ha, ha.”
Zingen bij het koor vind ik heerlijk, na de repetitie voel ik mij helemaal opgepept.
Sinds 2003 ben ik bij de PR-commissie, o.l.v. Theo Bonsen hebben we heel
wat vergaderingen gehad vanwege het 175-jarig bestaan van het koor in
2005. Het hoogtepunt van ons jubileum vond ik de uitvoering van de Carmina Burana in de Philharmonie.
In 2011 was er wisseling van de wacht. Piet vond het genoeg zo bij het
koor. De nieuwe dirigent, Arno Vree uit Arnhem, volgde hem op. Andere
keizers, andere wetten. Arno heeft er goed de wind onder. Hij streeft er
naar om ons zoveel mogelijk stukken uit het hoofd te laten zingen. Dat vind
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ik oké. Hierdoor krijg je als koor toch een betere uitstraling naar het publiek
en kan je goed naar de dirigent kijken of we harder of zachter moeten zingen. Ik denk dat het geheel beter wordt.
O, ja en dan hadden we natuurlijk ook nog Scrooge. Dat was helemaal te
gek. 23 voorstellingen in de Stadsschouwburg met in totaal 14 duizend bezoekers.
Mijn wens is dat het koor o.l.v. Arno nog vele mooie concerten zal beleven
en dat er veel nieuwe leden bij zullen komen om ons koor te versterken.
Ik geef de pen door aan . . . . .
. . . . . Wim Harskamp
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Olympische Jaar 2012
door Ben van der Putten

Na alle sportgebeurtenissen van dit jaar
Zijn we met het sporten nog niet klaar
We genieten nu met zeer velen
Van de Olympische Zomerspelen.
Ik zelf ben niet zo’n fanaat
Als het om sportprestaties gaat.

Als liefhebber van de gedichten van Ivo de Wijs (IdW), cabaretier en
presentator, heb ik een aantal versjes van hem en zijn neef Theo Danes
(ThD), een Tienkamper van nationaal niveau, uit hun gezamenlijke bundel Atletische Verzen gekozen.
‘Dit zijn – al klinkt het overdreven / De snelste verzen ooit geschreven!’
Een ode aan de Atletiek, de Moeder aller Sporten.
Sportvoeding (ThD)
Voor het vergroten van
Mijn overwinningslijst
Kook ik een volle pan
Gebreselassierijst
4x400 meter Beijing 2008 (IdW)
Europese lopers kunnen beter stoppen
Die Chinezen zijn met stokjes niet te kloppen

Hoogspringen Mannen (ThD & IdW)
Wie wil winnen
Met een klinkende prestatie
Moet beginnen
Met een goeie lat-relatie
Wie die niet heeft (jammer hoor)
Gaat er dikwijls onderdoor
Maar wie hem wel bezit (les1)
Gaat er dikwijls overheen

Jaargang 77, nr. 4

juli / augustus 2012

pagina 19

De 100 meter finale (ThD)
Toen op tv het koningsnummer
Van de Spelen zich voltrok
Sloeg Daan op tafel: ‘Ik word drummer’
Victor riep met zijn mond vol: ‘Kok!’
Boris tipte: ‘ Therapeut’
Leander lonkte naar het leger
Ik keek slechts mijn ogen uit
En mompelde:’Maar ik word neger.’
800 meter (Paralympics) (IdW)
Wat zit die Italiaanse laars
Vol Italiaanse treiteraars!
Toen ik in Rome allejesus
Mijn best deed op m’n twee protheses
Bleven die vuile donderstenen
Maar roepen: ‘Bene, bene, bene!’
4x400 meter vrouwen (IdW)
De wissel was niet goed gegaan
Ik zag haar bij de wasbak staan
En, lieve god, wat schrok ik toen
Ik snapte wat ze stond te doen
Kokhalzend, bleek, t angst en beven:
Ze moest het stokje overgeven
Polsstokhoogspringen Vrouwen (IdW)
Je denkt aan 100 000 dingen
Je moet je zenuwen bedwingen
Je moet het aantal passen tellen
Je moet geleidelijk versnellen
Je moet de spanning niet verbreken
De polsstok in het putje steken
Je moet actief je benen zwaaien
Je moet op tijd je lichaam draaien
Je moet – allicht! – de lat niet raken
Je moet een zachte landing maken
En verder moet je telkenmale
Je broekje uit je bilnaad halen
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Ceremonie protocollaire (IdW)
Niet ieder volkslied heeft een klank
Om onbedaarlijk van te houen
Maar de gemeenste kattenjank
Is het Wilhelmus van Litouwen

500000 meter Snelwandelen (IdW)
Ik sprak vandaag mijn broer Louis
Die man tobt met een voetbalknie
En gister zag ik mijn neef Harm
Die last heeft van een tennisarm
Ikzelf heb iets niet minder naars;
Ik sukkel met een wandelaars

Budget (ThD)
Het is onvermijdelijk
Door al die geldtekorten
wordt de Atletiek geleidelijk
De bijstandmoeder aller sporten.

Speerwerpen (ThD)
Oké, er was wat een fout gemaakt
Er was een toeschouwer geraakt
Maar zo verlekkerd en verkeerd
Als daar de pers op reageert …
De eerste vraag was al meteen obsceen
'Pardon meneer, wat ging er door u heen?’
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Toons belevingen
door Toon Lager

Het Oranjegevoel
Waardeloos. Zakkenvullers, Amateurs”.
Het laatste fluitsignaal had nog niet geklonken, na het beladen duel tussen Portugal en het Oranjes Godenteam, of Toon brieste al
zijn opgekropte frustraties door de kamer.
Zijn vrouw hield wijselijk haar mond, want was er normaal al niet met
haar man te praten als de bal over het scherm rolde, nu zou ieder
woord olie op het vuur zijn geweest.
Maar ook zonder haar weerwoord was Toon niet tot bedaren te brengen.
De coach, die twee weken geleden nog door hem werd uitgeroepen
tot de beste, die wist hoe hij een goed team op het veld kon zetten,
was vanaf dit debacle nog niet in staat de Effies van EDO naar de
overwinning te leiden.
De achterhoede was zo lek als een zeef, op het middenveld stonden
ze met elkaar te overleggen welke kant de bal op moest en de voorhoede probeerde, via een email, bekend te maken dat ze zonder die
ronde knikker niet konden scoren.
Nadat Toon zijn gal had gespuugd liep hij naar de schuur en haalde
een ladder om onmiddellijk de versiering van de voorgevel te verwijderen.
Met een paar rukken trok hij de oranje vlaggetjes los en haalde de
nog fier wapperende driekleur uit de standaard.
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Omdat niets meer aan het debacle van het voetbal mocht herinneren
verwijderde hij ook maar de driekleur bij de buren, waarbij het hem in
zijn drift ontging dat daar ook nog een schooltas aan hing.
Hij gooide alles in de hal en riep tegen zijn vrouw dat hij die rommel
morgen wel zou weggooien want hij ging nu naar bed.
Omdat zij niet van rommel hield perste zij, op de vlaggen en de
schooltas na, alles in een vuilniszak en zette deze alvast op de stoep.
Toen Toon de volgende morgen naar de
brievenbus liep, om de post eruit te halen,
zag hij de zak bij de lantaarnpaal staan.
Uit de zak hingen nog twee oranje vaantjes en Toon, wiens woede duidelijk was
getemperd, schrok van zijn besluit de boel
op te ruimen, uiteindelijk je kan niet weten
met een nieuwe coach en jong Oranje
draait toch ook goed en in twee jaar kan
heel wat gebeuren.
Voorzichtig pakte hij de vuilniszak en zette
hem in de schuur.
Tijdens koffietijd stapte zijn vrouw, gewapend met vlag en schooltas,
naar de buurvrouw, bood haar excuses aan, feliciteerde haar met het
behalen van haar zoons diploma en praatte onder het genot van een
kopje koffie en een heerlijke oranje tompouce (voor de helft van de
prijs) nog gezellig even na.
Uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie: Mannen zijn net kinderen, kom
nooit aan hun speelgoed, want over twee jaar moeten ze toch weer
de ladder vasthouden, want eens oranje, altijd oranje.
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