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Van het bestuur
Beste leden,
Het vervullen van een vrijwilligersfunctie binnen een vereniging is veel werk, dat weten jullie allemaal.
Vanuit het bestuur zijn we daarom aan het kijken waar en hoe we sommige processen kunnen
stroomlijnen.
Een aantal zaken gebeuren buiten het gezichtsveld van de meeste leden, maar het onderstaande heeft
invloed op iedereen.
Het bijhouden van afmeldingen van aanwezigheid wordt nu door Ria verzorgd. Hierover krijgt ze emails,
appjes, sms-jes, telefoontjes, briefjes, van alles. Het is een heel gedoe om dat allemaal bij te houden.
Om dit voor Ria gemakkelijker te maken gaan we na de zomer overstappen op een systeem waarbij je
jezelf als lid kunt afmelden voor een repetitie via de website.
Een simpel formuliertje, waarvan het invullen ongeveer 30 seconden achter je computer of mobieltje
kost. Probeer het eens via de onderstaande link.
http://goo.gl/forms/cCgcv5aJ3NKPQhQA3
Voor de duidelijkheid, afmeldingen anders dan via het formulier zal Ria niet meer aannemen.

*****
Na de geslaagde actie voor nieuwe donateurs in mei is het bestuur op zoek gegaan naar nieuwe
sponsoren. Dit heeft tot nu toe 5 nieuwe sponsoren opgeleverd:






Peet ICT te Kamperland als sponsor
Fietswinkel Kamperland als subsponsor
Administratiekantoor Strating te Kamperland als subsponsor
Tuin en groenbeheer van der Maas als subsponsor
De Visserie als subsponsor

Wij danken alle sponsoren voor hun financiële ondersteuning.

*****
De anjercollecte, die begin juni is gehouden heeft € 379,94 opgebracht. De helft van dit bedrag mag
rechtstreeks naar de clubkas van Apollo. Alle gevers en collectanten bedankt voor de inzet.

VOG
Tijdens de jaarvergadering van jl. 12 februari is er een presentatie gegeven over de nota “in Veilige
handen” en is hij door de algemene ledenvergadering vastgesteld.
Kortweg houdt dit in dat wij als Apollo willen voorkomen dat er seksueel grensoverschrijdend gedrag ten
opzichte van jongeren / kinderen binnen onze vereniging plaatsvindt.
Om de nota vorm te geven binnen Apollo zijn een aantal stappen nodig. Een aantal daarvan zijn al gezet
en een aantal zullen in de komende maanden gezet worden.
Stappen die reeds gezet zijn:





Een belangrijke stap is al tijdens de jaarvergadering gezet; Lian van Nieuwenhuijze is aangesteld
als aandachtsfunctionaris met Corina Rijnhout op de achtergrond als (beroepmatig) expert vanuit
het SMWO.
Gedragsregels vastleggen
Protocol vastleggen

Stappen waar aangewerkt wordt:





Folder voor ouders
Folder voor nieuwe leden
Posters met gedragsregels
Aanvragen Verklaringen Omtrent Gedrag

Een volgende stap gaat zijn het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag (VOG). Voor het
aanvragen van gratis VOG’s (voor werken met jongeren) heeft Apollo onlangs goedkeuring van het
ministerie van Justitie ontvangen. Omdat wij als bestuur vinden dat we geen onderscheid kunnen en
willen maken (want alle leden hebben immers contact met jongeren/kinderen binnen Apollo) is het onze
sterke wens om VOG’s aan te vragen voor alle leden van 18 jaar en ouder.
Binnenkort zullen jullie een duidelijke handleiding krijgen hoe dit verder in zijn werk gaat.
Onderstaand wat extra informatie (Toolkit In veilige handen)
Voor het maken maken van de posters zoeken we nog mensen die mee willen denken. Ook dit vinden we
zeer belangrijk, omdat dit zichtbaarheid geeft aan het beleid waar we voor staan.
Opgeven hiervoor kan bij Lian.
Namens het bestuur van Apollo Wissenkerke,
Kim van der Maat
Toolkit In veilige handen – Vereniging NOV
Voor wie een Verklaring Omtrent Gedrag?Doe een doelgroepanalyse!
Voor wie een Verklaring Omtrent Gedrag?
Voor het vrijwillig jeugdwerk geldt geen wettelijke verplichting om een VOG aan te vragen. De
werkgever/vereniging kan zelf bepalen of hij iemand voor de uitvoering van een bepaalde functie vraagt
een VOG te overleggen. Vereniging NOV stelt zich op het standpunt dat het in principe raadzaam is om
voor iedere (vrijwillige) medewerker die direct of indirect met kinderen/jongeren te maken krijgt of kan
krijgen, een VOG rond zeden aan te vragen. Het bestuur van de vereniging kan een werknemer /

vrijwilliger verplichten een VOG te overleggen. Hoe meer de andere verenigingen in de sector werken
met een VOG, hoe belangrijker het wordt dat ook jij ermee werkt. Je zou anders de kans kunnen
lopen dat je in verhouding aantrekkelijker wordt voor plegers van seksueel misbruik, aangezien ze bij
anderen niet, maar bij jou wél aan de slag kunnen zonder VOG.
Het is natuurlijk eenvoudig om vast te stellen welke (vrijwillige) medewerkers direct met kinderen te
maken krijgen. Minder duidelijk is het bij functies waarbij een medewerker wel op (het terrein van) de
vereniging aanwezig is, maar geen begeleidingstaken heeft naar de kinderen/jongeren, bijvoorbeeld
iemand die de grasmat onderhoudt van het sportveld, of de penningmeester. Is een VOG voor deze
functies wel noodzakelijk?
Hierop is geen eenduidig antwoord mogelijk. Deze personen zijn deel van de vereniging, zij kunnen
aanwezig zijn bij activiteiten, in de kantine, bij festiviteiten, enzovoort. Van personen die kinderen
misbruiken, is bekend dat zij kwetsbare kinderen op grote afstand herkennen en soms jarenlang werken
aan het opbouwen van een ‘relatie’ met het kind, voordat het misbruik daadwerkelijk plaatsvindt.
Mensen in dit soort functies kunnen voldoende gelegenheidhebben om toch een contact met het kind op
te bouwen.
Wanneer wel?
Het is raadzaam om in principe voor alle vrijwilligers binnen het vrijwillig jeugdwerk een VOG aan te
vragen, maar in iéder geval voor vrijwilligers die de volgende functies bekleden:
• begeleiders/coaches
• leiding
• (hulp)trainers
• stagiair(e)s
• fysiotherapeuten
• masseurs
• vertrouwenspersonen
• wedstrijdfunctionarissen
Wanneer niet?
Mocht je als vereniging besluiten om voor bepaalde functies/functiegroepen geen VOG aan te vragen,
maak dan een helder afwegingskader (bijvoorbeeld: deze functiegroep werkt op het landelijk bureau en
komt niet met kinderen/jongeren in aanraking). Denk na over de risico’s, bijvoorbeeld dat bepaalde
functiegroepen weliswaar niet direct met kinderen/jongeren in aanraking komen, maar wellicht wel
indirect de kans hebben om contacten met kinderen/jongeren aan te knopen. Voorkom in ieder geval
willekeur: laat het al dan niet aanvragen van een VOG niet afhangen van de persoonlijke beoordeling
van een vrijwilligerscoördinator of bestuurslid.
Vastleggen in huishoudelijk reglement
Om willekeur te voorkomen én duidelijkheid te scheppen is het belangrijk dat in het huishoudelijk
reglement wordt opgenomen voor welke functies/functiegroepen wel of geen VOG opgevraagd dient te
worden.
VOG, Gedragscode en referenties
Iedereen aan wie een VOG wordt gevraagd, wordt ook gevraagd de gedragscode te ondertekenen. Het
kan raadzaam zijn om voor functies waarvoor geen VOG wordt aangevraagd, wel de verplichting in te
voeren om de gedragscode te ondertekenen. Denk bijvoorbeeld aan meewerkende ouders die op verzoek
van de vereniging regelmatig kinderen vervoeren. Wanneer deze personen wél de gedragscode hebben
moeten ondertekenen, zijn de grenzen aan contacten met kinderen/jongeren voor hen in ieder geval
duidelijk.

Voor alle vrijwilligers geldt dat het raadzaam is referenties in te winnen. Dit kan door de landelijke
referentielijst te raadplegen en het opvragen van referenties bij vorige werkgevers / vrijwilligersorganisaties, waarbij expliciet naar mogelijke klachten over ongewenst gedrag wordt gevraagd.
Blijkt uit een VOG wantrouwen?
Een vaak gehoorde opmerking is dat iemand vragen een VOG te overleggen een uiting van wantrouwen
is. Maar als de VOG-plicht onderdeel uitmaakt van algemene regels, gaat dat niet meer op. De vraag om
een VOG wordt wel als wantrouwen ervaren wanneer je als organisatie geheel willekeurig de één wel en
de ander niet een VOG laat overleggen. Het is ook goed om te weten dat inmiddels ruim 500.000 mensen
op jaarbasis een VOG moeten aanvragen – en dat aantal groeit nog steeds. De kans is zeer groot dat de
persoon van wie een VOG verlangd wordt er al eerder een heeft moeten aanvragen voor zijn of haar
werk en het helemaal niet vreemd vindt. Ten slotte: vraag je als organisatie af of je de persoon die zich
verzet tegen het aanvragen van een VOG wel echt binnen je vereniging wil hebben.

*****
Het bestuur vergadert elke 3e dinsdag van de maand. Om jullie een indruk te geven hoe dat er aan toe
gaat geven we jullie bij deze een kijkje bij de laatste vergadering.

De oplettende kijker ziet misschien wel merkwaardige taferelen. Zie je iets bijzonders, mail dit dan naar
evenuitblazen@apollowissenkerke.nl
De meest opvallende inzendingen zullen in het volgende clubblad (september) worden genoemd.

Behalve de repetities en bestuursvergaderingen vinden er meerdere activiteiten plaats in het
clubgebouw. Sommige activiteiten zijn wekelijks, sommige activiteiten zijn incidenteel. Om te
voorkomen dat er op 1 avond meerdere activiteiten zijn, kun je je activiteit op de kalender in de keuken
schrijven. Zo blijft er een duidelijk overzicht voor met name de incidentele activiteiten.

Tot slot van dit bestuursstukje nog de vakantieperiode.
orkest
samenspelgroep
leerlingenorkest
harmonie

vakantieperiode
29 juli t/m 2 september
29 juli t/m 2 september
29 juli t/m 19 augustus

eerste repetitie
9 september
9 september
26 augustus

De zomervakantie nadert, maar jammer genoeg wil het weer niet meezitten. In het kader van de
vakantie hebben we ook nog een laatste uitje voor de vakantie georganiseerd, namelijk het klimuitje in
het klimbos te Westerschouwen. Op deze dag wilde het weer wel meewerken, en zowel wij als ook de
vele klimapen die onze vereniging rijk is, hebben het erg naar onze zin gehad. Wel willen we nog even
melden dat je jezelf nog wel moet controleren op teken, indien je dit nog niet gedaan hebt.
Ook wil ik nog even melden dat er voor het klimuitje enkele mails zijn verstuurd die mijn mailbox niet
hebben bereikt. Ik vermoed dat dit komt doordat er geantwoord is naar een Outlook-account, in plaats
van mijn gmail-account (bas.slotema@gmail.com). Zo kunnen alle mails ons wel bereiken.
Met vriendelijke groet,
Het jeugdbestuur

Schoonmaakrooster
maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli/augustus
september
oktober
november
december

initiatiefnemer
Ilse
Ronald
Conny
Debbie
Adrie
Ursula
Corina
Jolanda
Anne Vink
Hans
Tom

helper
Stephan
Colin
Sjoerd
Krista
Gerard
Tanya
Wouter
Leanne
Chiara
Colin
Stephan

hand- en spandiensten
Sigrid
Evan
Bas
Anouk
Evelien
Iris
Nynke
Anne Leendertse
Anne de Winter
Lieke
Sigrid

Activiteitenkalender
datum
15 juli
17 juli
22 juli
23 juli
3 september
18 september
24 september
1 oktober
2 oktober
15 oktober
15 oktober
22 oktober
5 november
19 november??
20 november
24 december

wat
afsluiting zwem 4-daagse
medew. openlucht dienst
laatste repetitie voor de
zomervakantie
seizoensafsluiting BBQ

waar
Wissenkerke
Kamperland
ha

Yachtclub
medewerking startdienst
zwemmen
kustmarathon
kustmarathon
concert Cleijenborch
concert
oliebollenactie
workshop slagwerk /
voorspeelavond
bingo
medew. kerkdienst
medew. kerstnachtdienst

Colijnsplaat
Wissenkerke

Efteling
bowlen
kampeeruitje
deelname KNMO concours

Kaatsheuvel

Banjaard
Banjaard
Colijnsplaat
Kamperland
Noord-Beveland
Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke
Wissenkerke

wie
steelband
ensemble

tijd
's avonds
19.00 uur
19.30 uur

leden 16+ /ha
ereleden

's avonds

steelband
llo
jeugd <16 jr
steelband
steelband
llo
ha
allen
jeugd /
leerlingen
allen
ensemble
llo

16.00 uur
10.30 uur

14.00 uur
20.00 uur
09.00 uur

09.30 uur
21.00 uur

2017
???????
21 januari
juni / juli
november?

jeugd / llo
jeugd <16 jr
jeugd <16 jr
ha

Op zaterdag 25 juni heeft het
jeugdbestuur een uitje georganiseerd voor
de jeugdleden naar het klimbos in
Westerschouwen.

Door een fout is het stukje van het jeugdbestuur in het vorige clubblad verloren gegaan. Dat stukje ging
over het uitje op naar het klimbos. Zoals op de foto is te zien is er toch nog een goede opkomst geweest.

Verjaardagen
Juli
5
7
17

Karin Verstraeten
Anne Leendertse
Emma van der Maat

Augustus
2
13
27

Corine van der Maat
Esmee Dekeling
Bas Slotema

Ledennieuws
Tussen 29 juni en 5 juli doen 9 leden examen op de muziekschool voor de diverse diploma´s.
A-examen:
B-examen:
D-examen:

5 leden
3 leden
1 lid

Wij wensen jullie veel succes.

*****
Op 11 juni is Milou geboren, dochter van Rianne en Niels van Leeuwen.
Van harte gefeliciteerd en veel geluk met jullie dochter.

Uit de media
Muziek verandert de smaak van bier
Muziek kan de smaak van bier beïnvloeden. Dat blijkt uit
een onderzoek van onder meer de Vrije Universiteit
Brussel en de University of Oxford. Zo zouden we een
pintje zuurder vinden als we naar hoge tonen luisteren en
bitterder als we diepe bassen horen.

Aan 231 vrijwilligers werd er gevraagd om verschillende pintjes te proeven en telkens aan te geven wat
ze ervan vonden. Bij elke keursessie speelden de wetenschappers andere muziek af. Voor het
experiment werden er drie types biologisch bier gebruikt met een alcoholpercentage tussen 4,5% en 8%.
Maar meer nog dan het type of de alcoholconcentratie, was de muziek bepalend voor de
smaakperceptie.
Zoet, zuur en bitter
De onderzoekers lieten Disney-liedjes horen, muziek met hoge tonen en een soundtrack met diepe
bassen. De vrijwilligers gaven op de Disney-beats aan dat ze met een zoeter soort gerstenat te maken
hadden. Op de hoge tonen vonden ze het dan weer zuurder smaken en op de rommelende bassen
bitterder. Daarnaast meenden de proefpersonen dat de pintjes die ze voorgeschoteld kregen op die
laatste soort muziek een hoger alcoholpercentage hadden.
Een mogelijke verklaring voor het fenomeen is dat onze hersenen de gevoelens die de liedjes vrijmaken,
projecteren op de perceptie van de smaak en het alcoholpercentage.
Idee voor restaurants en cafés
“Voor de eerste keer konden we besluiten dat het mogelijk is om de perceptie van de smaak en het
alcoholpercentage aan te passen met geluid”, vertelt wetenschapper van de VUB Felipe Carvalho. De
onderzoekers stellen dat restaurants hun muziek kunnen aanpassen om invloed uit te oefenen op de
smaak. “Bepaalde liedjes kunnen een etentje of een avond op café dus nog aangenamer maken.”
bron: http://www.msn.com/nl-nl/etenendrinken/foodnews/muziek-verandert-de-smaak-van-bier/ar-AAhc5s5?ocid=spartandhp

'Je kunt als vereniging niet blijven doen wat je al veertig jaar doet'
Door: Fabian de Bont 7 juni 2016

Mee met de fanfare

Wat is er mooier dan samen muziek maken? Toch hebben amateurblaasorkesten het moeilijk.
Verslaggever Fabian de Bont pakte zijn trombone, liep mee met het orkest uit zijn jeugd en bracht een
serenade.
Tromgeroffel weerkaatst tegen de gesloten rolluiken in de donkere, verlaten dorpsstraat. Het is
Hemelvaartsdag, 6 uur 's ochtends. Een fanfare marcheert in het ochtendgloren voorbij. Eenentwintig
muzikanten in uniform, drie rijen dik. Ze dragen trompetten, saxofoons en tuba's. Een grote sousafoon
sluit de stoet af.
We bevinden ons in het Belgische dorpje Meersel-Dreef, zo'n 12 kilometer onder Breda. Grensfanfare
Voor Eer en Deugd, met zowel Nederlandse als Vlaamse leden, maakt een muzikale ochtendwandeling
van 8 kilometer naar het nabijgelegen Nederlandse dorp Rijsbergen. Dauwtrappen heet dat, een
jaarlijkse traditie voor veel West-Brabantse muziekverenigingen.
Ook ik draag een instrument: de trombone - vaak ten onrechte schuiftrompet genoemd. Het koper voelt
koud aan mijn handen, de wind blaast in mijn gezicht.
Vooraan loopt het slagwerk. Tromgeroffel, hard gebonk. De blaasinstrumenten volgen, de benen lopen
synchroon. 'Links! Rechts! Links! Rechts!' Dan klinkt een verdwaald fluitsignaal. De mondstukken gaan
richting de lippen, nog een paar tellen wachten - snel even ademhalen.
HaFaBra
Onder de term blaasorkesten vallen in Nederland over het algemeen drie orkestvormen: harmonieën,
fanfares en brassbands - vaak aangeduid als HaFaBra.
De brassband bestaat enkel uit slagwerk en koperblazers: cornetten, trompetten, (alt)hoorns,
euphoniums, baritons, trombones en bassen.
De fanfare bestaat uit hetzelfde instrumentarium, maar dan aangevuld met saxofoons.
De harmonie is de grootste orkestvorm. Naast koperblazers, saxofoons en slagwerk mogen ook
houtblazers meedoen: klarinetten, dwarsfluiten, hobo's en fagotten. Verder bestaan er in Nederland
blaaskapellen en big bands, deze hebben een vrije bezetting.
De mars is ingezet. Een uur eerder stond ik in mijn slaapkamer in het ouderlijk huis, dat ik sinds enkele
jaren heb verruild voor een Amsterdamse studentenkamer. Aan mijn voeten een koffer met drie
metalen sloten.
Klik. Klik. Klik.
Eerst haal ik de schuif eruit, dan de beker van het instrument. Ik draai ze in elkaar, zet het mondstuk
erbovenop.
Een handeling die ik al meer dan vijftien jaar, zo sinds mijn 10de, herhaal: als ik thuis oefen, bij de
repetitie van het orkest. Maar ook bij optredens: de carnavalsoptocht, vlaghijsen op Koningsdag,

serenades bij vijftig jaar getrouwde stellen, het jaarlijkse grote concert: instrument uit de koffer, en
weer dicht.
Steeds minder leden
Toen ik de voorzitter opbelde met de vraag of ik een verhaal mocht schrijven over onze fanfare zei hij:
'Natuurlijk, maar je speelt toch wel mee hè, ik heb wat moeite de bezetting rond te krijgen.'
En dat is een probleem. Amateurblaasorkesten - harmonieën, fanfares en brassbands - hebben het
moeilijk. De traditionele muziekvereniging in het dorp verliest leden, de jeugd trekt weg en de
bestaande leden worden ouder. Daarbij is het met de recente bezuinigingen in de cultuursector steeds
moeilijker om subsidies binnen te halen. En er is natuurlijk dat alom bekende stereotype dat afschrikt:
hoempapamuziek.
Maar is dat allemaal wel zo? Eerst wat cijfers. In Nederland zijn 2.311 verenigingen aangesloten bij de
Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), die bijna alle blaasorkesten in Nederland
vertegenwoordigt. In 2014 waren dat er 23 meer: 2.334. Daarvoor was de KNMO uitgesplitst in
verschillende regionale bonden. Niet alle cijfers zijn beschikbaar, maar bij de grootste daarvan
(ongeveer tweederde van de huidige KNMO) verdwenen in de laatste tien jaar 200 orkesten en slonk het
aantal individuele leden met 12 procent. Het aantal deelnamen aan concoursen - wedstrijden voor
orkesten - is de afgelopen tien jaar zelfs gehalveerd. Het totale aantal actieve blaasmuzikanten anno
2016 is 131.152.

Onderzoek
Evert Bisschop Boele, lector aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen, doet onderzoek naar
amateurblaasorkesten in de drie Noordelijke provincies. Bisschop Boele: 'Alle blaasmuzikanten in deze
provincies kennen wel een orkest in de buurt dat is verdwenen of gefuseerd. De helft van de orkesten
zegt dat ze moeite hebben nieuwe leden te vinden en die vast te houden. Lang niet elk orkest heeft nog
een jeugdorkest.'
Toch benadrukt Bisschop Boele dat het geen kommer en kwel is. 'Waar orkesten verdwijnen is dat
jammer voor de sociale structuur - bij mij in het dorp zijn tien jaar geleden de twee orkesten
omgevallen. Nu wordt een orkest ingehuurd voor de avondvierdaagsen en de sinterklaasintocht. Maar
de wereld vergaat niet. Het wordt wat kleiner, misschien komt er straks weer een revival. Het is een
sector in transitie: minder is niet per se slecht - orkesten gaan zich gewoon anders organiseren.'
In het West-Brabantse grensland staat de zon inmiddels aan de horizon. De fanfare loopt over
landwegen, langs weilanden en beekjes. Waar paarden staan, wordt wat zachter gespeeld, als mensen
speciaal naar buiten zijn gekomen, pauzeert de fanfare voor een serenade.
De vereniging heeft nu zo'n 35 leden, bijna allen inwoners van de drie dorpskernen die de fanfare
bestrijkt - sommige families zitten er al decennia bij. Voor de voorzitter is het belangrijkste doel de club
te houden zoals-ie is. 'En om zichtbaar te zijn in de gemeenschap', zegt hij. 'Daarom ook dit
dauwtrappen.'
Hoogtepunt
De dirigent kwam te laat binnen en we zaten maar met acht man

Ondertussen loopt een groep van dertig toeschouwers achter de fanfare aan. Een van de tubaspelers
vertelt dat de fanfare eind jaren negentig nog vijftig leden had, een hoogtepunt, maar hij herinnert zich
ook mindere tijden. 'Ik herinner me een concert tien jaar daarvoor op een dorpsfestival. De dirigent
kwam te laat binnen en we zaten maar met acht man. Dat was toen echt koppen tellen. Gelukkig is dat
nu helemaal goedgekomen.'
Waarom wordt de sector kleiner? Thijs Oud, dirigent voor zowel toporkesten, amateurorkesten en
initiator van muziekscholen in Friesland, ziet ook dat er meer verenigingen verdwijnen dan bijkomen.
Volgens hem ligt dat aan twee dingen. Ten eerste aan de individualisering van de samenleving.
Bovendien willen mensen zich minder sterk voor het verenigingsleven inzetten. 'Het is lastiger iets van
hen te vragen: ze willen best een vereniging besturen, maar daar moet hard voor gewerkt worden. Dat
willen mensen minder graag.'
Volgens Oud is dat logisch. 'In de jaren negentig waren er veel subsidies, muziekscholen bloeiden. De
orkesten waar het goed gaat, daar willen mensen zich wel voor inzetten, maar als het ergens niet goed
loopt, trekken ze zich terug. Het is een vicieuze cirkel.'

Bart van Meijl, voorzitter van de KNMO, heeft zo zijn twijfels. 'Als er een paar verenigingen omvallen,
denkt iedereen: ze vallen allemaal om.' Maar ook hij ziet dat de samenleving verandert. 'Mensen zitten
liever drie uur achter hun tablet dan op een repetitie. Daardoor', zegt hij, 'gaan orkesten zich anders
organiseren. Sommige fuseren bijvoorbeeld, nemen een voorschot op de toekomst.' Andere orkesten
zetten volgens de voorzitter meer in op onderwijs, vernieuwende concerten, populaire muziek. 'Het
vergt maatwerk, maar je kunt als vereniging niet blijven doen wat je al veertig jaar doet: orkesten gaan
zich ontwikkelen.'
Inmiddels is de dauwtrapstoet halverwege. Na een pauze met koffie, thee en jenever wordt koers gezet
richting eindpunt. Vooraan lopen twee meisjes van 15 in uniform. In de maat spelen, blazen en lopen
tegelijk; het is spannend voor hen. Ze gaan voor het eerst mee op straat, zijn net vanuit het jeugdorkest
doorgestroomd. Zij zijn de toekomst.
Waar de vorige generaties kinderen enkel zongen of blokfluit speelden, komen blaasinstrumenten nu
naar de klas toe. De KNMO, met hulp van de overheid, werkt daar hard aan: kinderen mogen blazen op
instrumenten, ze krijgen het koper in hun handen. Zo zien kinderen wat het inhoudt en kiezen ze
makkelijker voor de blaasmuziek - iets waar de muziekvereniging de vruchten van kan plukken. En ook al
kiezen sommige kinderen er nooit voor, hun begrip voor blaasmuziek wordt wel groter. Een van de
bestuursleden van de fanfare Voor Eer en Deugd, een jonge trompettiste, vertelt dat ze voor het eerst
sinds jaren weer nieuwe jeugd in opleiding hebben, negen kinderen zelfs. 'Gewoon door naar
schoolklassen te gaan, kinderen instrumenten uit laten proberen en ze te enthousiasmeren. We zijn blij
als er van die groep uiteindelijk twee of drie kinderen in het grote orkest belanden.'

Opleiding
Het instrument is een verlengstuk van het lichaam
Want blaasmuziek is niet het makkelijkste om een kind aan te leren. Ik weet zelf hoe het is. Eerst een
jaar theorieles, voordat ik überhaupt een instrument zag. Daarna prutste ik wat aan - mijn armen waren
aanvankelijk zelfs te kort voor de schuiftrombone - en voordat ik in het grote orkest zat en een mooie
toon kon blazen, was ik weer een paar jaar aan individuele les verder. Je moet het echt willen.
Daarom proberen verenigingen hun opleidingen laagdrempelig te maken. 'Bij de fanfare', vertelt de

jonge trompettiste, 'laten we de kinderen daarom niet alleen meer individueel oefenen, maar ook in
groepsverband, zodat ze elkaar motiveren.'
Ondertussen begint de zon al flink te schijnen in West-Brabant. In de verte is het café waar de leden
gaan ontbijten al te zien. Maar dan klinkt het fluitje. Het is tijd voor een nieuwe mars. Een voorbijganger
op tourfiets ziet het gevolg langskomen en stopt. Hij trekt zijn mobiele telefoon, begint te filmen en
lacht.
Dat de fanfare voor sommige mensen een wandelend anachronisme is, lijkt de leden niets te kunnen
schelen. Ook ik trek me er niets van aan. Maar waarom doe je het, zal de argeloze toeschouwer
misschien denken. Waarom in een uniform op straat, waarom drie, vier jaar zwoegen voordat je
eindelijk dat instrument meester bent?
Welnu: de liefde voor de blaasmuziek. Allereerst is er de liefde voor het instrument: het is een
verlengstuk van het lichaam, waarmee je menselijke emoties vertaalt naar muziek. En hoe langer je
speelt, hoe beter je wordt, hoe bevredigender het is.
Maar de aantrekkingskracht van het orkest schuilt vooral in het samenspelen. Vergelijk het met een
piano. Bij een orkest is elke muzikant één van de pianotoetsen, ze zijn onderdeel van het geheel. Het
samen een prestatie leveren en dát gevoel delen, maakt het speciaal.
En daarbij, als jij verbondenheid kunt creëren door het volkslied te spelen op Koningsdag, een kind
gelukkig laat zijn met Sinterklaas of tijdens het dauwtrappen een voorbijganger laat lachen, als jij
iemand geborgenheid kunt geven door muziek te maken, dan is dat toch fantastisch?
Vraag het een willekeurig persoon in een blaasorkest en zij zullen allen zeggen dat het spelen op straat
in uniform slechts een fractie is van wat ze doen. Sommige orkesten hebben de uniformen zelfs
afgeschaft, lopen niet eens meer op straat. De meeste verenigen doen daarbij allang aan Night of the
proms-concerten, optredens met bekende artiesten, samenwerkingen met theaters en musicals, en ga
zo maar door.
Zo ook de fanfare. Een van de bestuursleden vertelt dat ze een 'totaalervaring' willen meegeven aan hun
toeschouwers. 'Vorig jaar hielden we in ons gebouw een concert met Frans thema. We speelden niet
alleen chansons, maar lieten ook beelden uit Frankrijk zien op een groot scherm. De zaal was versierd,
obers met alpinopetten schonken wijn.'

We willen een 'totaalervaring' meegeven aan onze toeschouwers
Gemotiveerde muzikanten
Alle geïnterviewden denken dat in de toekomst bloeiende regionale verenigingen en orkesten op
projectbasis zullen opkomen. Orkesten met goede, gemotiveerde muzikanten, die voor een bepaalde
tijd aan een project werken. Zij gaan muziek op maat maken en zullen naast de traditionele verenigingen
bestaan. De wisselwerking tussen die twee zal de blaasmuziek in Nederland gaan dragen.
Na ruim drie uur wandelen en muziekmaken komen we aan bij het eindcafé. De fanfare brengt nog een
serenade, het lijflied van de vereniging, waarbij de leden zelfs zingen. Na de laatste strofe van het lied 'Dit zal nooit verdwij-hij-nen, Voor Eer en Deugd!' - leggen de leden hun instrumenten weg. De geur van
gebakken eieren en vers brood voert ze naar binnen.
Na het ontbijt tik ik de voorzitter op zijn schouder. Hij draait zich om, zet zijn bierglas weg. Het is nog
niet voorbij, maar ik moet gaan. Hij snapt het: studie, werk, vrienden - allemaal ver weg van het dorp.
Het is jammer, maar aan alles komt een eind.

Ik schroef de trombone uit elkaar. Het mondstuk, de schuif, de beker: een voor een gaan ze terug in de
koffer. Ik staar voor mij uit. Een fruitmachine knippert, achter mij wordt alvast de volgende ronde
getapt. Glazen rinkelen, mensen lachen.
Voor de allerlaatste keer gaat de koffer dicht.
Weer een lid minder.

Blazersexperimenten
Hoe maak je het bereik van blaasorkesten groter?
Vijf jaar geleden werd door de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO) de doelgroep
blaasmuziek opgericht. Doelgroepvoorzitter Michiel Dijkman noemt het de denktank van de
blaasmuziek, om initiatieven aan te moedigen. De aanleiding voor de oprichting was de halvering van de
concoursen, wedstrijden voor blaasorkesten. 'Muzikanten gaan liever op concertreis of naar een leuk
muziekfestival dan dat ze voor een lege zaal verplichte werken spelen.' Zo experimenteert de bond met
jurering bij verenigingen en worden er festivals georganiseerd - om zo de kwaliteit op peil te houden.
Maar ook daarbuiten zijn veel nieuwe initiatieven. 'Er zijn veel orkesten die op projectbasis werken, ze
gaan dan naar het buitenland of trekken door het land. Denk aan studenten die niet meer in hun eigen
dorp blijven wonen - zij gaan dan echt op zoek naar studentenorkesten of een ander leuk orkest.' Hij
adviseert om het publiek op te zoeken. 'Ga naar festivals of naar grote evenementen als de Tour de
France. Als je daar speelt, bereik je een veel groter publiek.' Dijkman hoopt dat zo meer mensen begrip
krijgen voor blaasmuziek.
Bron: De Volkskrant
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