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Van de voorzitter
Het is alweer een paar
maanden geleden dat de
vorige Nieuwsbrief uitkwam
en er is in de tussentijd niet
zoveel gebeurd binnen het
koor. De zomervakantie zat
er tussen en, oh ja, de
ziekenboeg liep de laatste
maanden over. Zonder alle
namen van de desbetreffende personen te
noemen liepen de kwetsuren uiteen van
botbreuken, rugklachten, prostaatproblemen,
blaasonderzoeken en ga zo maar door. Gelukkig
zijn de meeste problemen weer voorbij en zijn
bijna alle mannen weer terug zodat wij voltallig
aan het kerstprogramma kunnen gaan werken. Dit
jaar hebben wij tussentijds niet zo’n vol
programma als andere jaren waardoor wij de
aandacht volledig op het kerstprogramma kunnen
richten. Op 10 december verlenen wij om 9.30 uur
medewerking aan een dienst met dominee Wim
van der Kooij in de Welkomkerk te Rockanje. De
kerstconcerten zijn op zondagmiddag 17
december in ons eigen Muziektheater De
Ontmoeting en op vrijdagavond 22 december in
Woonzorgcentrum Stuifakkers te Rockanje.
Het jubileumjaar van het RMK is bijna ten einde en
wij zouden welhaast vergeten dat wij in het
voorjaar van 2017 een mooi jubileumconcert
hebben gegeven in Muziektheater De Ontmoeting
en een mooie bootreis maakten door Nederland
met een luxe cruiseschip waarbij ook de
weergoden ons goed gezind waren. Overigens net
als tijdens de vorige bootreis door Duitsland.
Vooral het varen over de IJssel gaf een mooi
plaatje van hoe ons land er uitziet vanaf het water.

Een ander hoogtepunt was het concert in Kampen
samen met het Hervormd Kerkkoor Kampen. Ook
de interviews met radio Rijnmond zijn we niet
vergeten al hadden wij vooraf de hoop dat er door
dit radioprogramma wat nieuwe leden de weg
naar ons koor zouden vinden. Helaas heeft dit
niets opgeleverd en is het ledental op dit moment
78. Wij hopen dit aantal vast te kunnen houden.
Daarom nogmaals aan allen een dringende oproep
om in de eigen omgeving te kijken naar potentiële
zangers.
m.v.g. Cees Hokke
Goed en slecht nieuws
Donderdag 11 mei opent Cees de avond met
slecht en goed nieuws. Het goede nieuws is dat
alle zangers die niet met de bootreis zijn
meegeweest en ook het concert in Kampen niet
hebben bijgewoond nog een balpen met inscriptie
te goed hebben. Zij kunnen zich melden bij de
penningmeester. Nog meer positief nieuws is dat
Arie van Oudheusden op 3 mei 80 jaar is
geworden en dat het eerste rondje in de pauze
van Arie is. En daar moest op gezongen en
gedronken worden. Evert van Hunnik en Victor
Anon Buno zijn terug van winterreces en verkiezen
de Hollandse zomer boven de Spaanse zon. Toen
nog niet wetend dat ook hier na enkele dagen de
temperatuur op zou lopen tot 29 graden. Het
minder goede nieuws is dat Folkert nog
herstellend is van een operatie aan zijn hand en
nog even thuisblijft en dat Piet Korres tot na de
zomervakantie het om gezondheidsredenen wat
rustiger aan zal doen en de repetities tot die tijd
niet zal bijwonen. Douwe Kunst is door ziekte ook
afwezig en Rinus Selling is herstellende van een
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staaroperatie. Randy Breukel heeft zich vanwege
drukke bezigheden elders voorlopig afgemeld. Dan
vervolgt Cees zijn intro met de opmerking dat
buitenstaanders zich op 4 mei gestoord zouden
hebben aan de ongedisciplineerde wandeling naar
de Algemene Begraafplaats van Rozenburg. Er
werd veel gepraat en men liep niet netjes 4 aan 4.
Een aandachtspunt voor Dodenherdenking 2018.
En dan wordt er eindelijk ingezongen met “Das
Morgenrot”.
Peter Verweij
Martin had donderdagavond 18 mei andere
verplichtingen en dus stond Peter Verweij op de
bok. Bij binnenkomst werd het door Arie van
Oudheusden aangeboden “Tebe pojem”

uitgereikt. Maar eer gezongen kon worden mocht
Cees Nico IJsseldijk verwelkomen die, na een
operatie aan zijn voet vanwege artrose, weer
aanwezig was. Nico wacht ook nog een zelfde
operatie aan zijn andere voet maar voorlopig pakt
hij het zingen weer op. Ook Douwe Kunst is terug
van ziekenverlof maar Piet van den Hoek heeft
wat meer tijd nodig om te herstellen. En natuurlijk
feliciteert Cees Feyenoord met het
landskampioenschap. Maar er wordt niet
ingezongen met het bekende “Hand in hand” maar
met een heeeeeeele lange ‘o’. Tussentijds
ademhalen mocht van Peter. En we moeten thuis
oefenen en dat kan je het beste met 1 vinger in je
oor doen. Er werd ingezongen met “My Lord, what
a mornin”. Na een avond hard oefenen o.a. op
“Gloria” werd afgesloten met “Old black Joe”.

Verboon Maasland BV
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Hemelvaartsdag

Neem een pet en water mee

Nu nog traditioneel een christelijke feestdag, een
verplicht vrije dag en dus geen koorrepetitie. Maar
hoelang zal het nog duren voordat ook deze dag
vervalt en ingeruild zal worden voor een
zelfgekozen feestdag of een dag waar nieuwe
Nederlanders een voorkeur voor hebben. We
wachten het af.

Dat is de oproep van Cees aan de zangers die
zaterdag 17 juni meegaan naar Goedereede. En
dat vanwege de verwachte hoge temperatuur. We
schrijven dan donderdag 15 juni. Het enige nieuws
is dat voormalig ‘klos’ Arie de klos is en met panne
in Frankrijk staat. Gelukkig met de camper en met
pannen zodat er, ondanks zijn kokende woede
over de trage afhandeling van zijn pech, wel
gekookt kan worden. Ingezongen wordt met
“Jacob’s Ladder”. Het is warm in de Ontmoeting
en er is verder weinig nieuws. Het programma
voor zaterdag wordt nog eens kritisch
doorgenomen en we sluiten af met “You raise my
up”.

60 jaar getrouwd
Cees begon de donderdagavond na
Hemelvaartsdag en tevens de eerste dag van juni
met de verheugende mededeling dat Gerrit van
der Meer 60 jaar getrouwd is en dat hij dit
heugelijke feit met een rondje in de pauze extra
glans wil geven. Natuurlijk werd dat door allen
zonder morren aanvaard en na Gerrit toegezongen
te hebben vervolgde Cees zijn intro. Er was een
kleine opkomst, wellicht veroorzaakt door het
mooie weer, de op vakantie zijnde grijze golf en
het naderende Pinksterweekend. Ook deed Cees
nog een oproep aan allen om toch vooral mee te
gaan naar de Portdagen in Goedereede op
zaterdag 17 juni. En het is het programma voor de
17e waar deze donderdag 1 juni hard aan
getrokken werd. Er sluipen toch steeds weer
slordigheden in al vaak gezongen nummers en die
wilde Martin er uithalen. En op zo’n avond lukt dat
wel al moeten we het nog wel ruim 14 dagen zien
te onthouden. Op verzoek van Gerrit wordt de
avond afgesloten met het “Dank sei dir, Herr”.
Terug van weggeweest
Het is donderdagavond 8 juni als Piet van den
Hoek, terug van ziekenverlof, zijn vaste plaats bij
de baritons weer inneemt. 92 jaar oud en nog
steeds actief zanger, het zal je maar gegeven zijn.
Voorzitter Cees benadrukt nogmaals dat er
zaterdag 17 juni een groot koor in Goedereede
verwacht wordt en dat het een leuk concert zal
worden. Er wordt ingezongen met “My Lord, what
a mornin”. Opvallend was de late binnenkomst
van Kees Bruin. Maar Gijs zal Gijs niet zijn, hij
spande de kroon en kwam pas na de pauze
binnen. En ondanks dat werd er lekker gezongen.
afgesloten werd met “Rivers of Babylon”.

Goedereede
Zaterdagmiddag 17 juni werd het koor verwacht in
Goedereede en wel voor een optreden in de Kerk
en op de Markt. Het stadje was feestelijk versierd,
stro op het wegdek, de schone was hing in de
smalle straatjes te drogen, de bevolking liep in
klederdracht en dat alles onder een prachtig
blauwe hemel met een hoogstaande zon. Een
gezellig druk gebeuren waar wij onze bijdrage aan
mochten leveren. Met in de kerk achter het orgel
Piet Westhoeve, tevens organist in Ouddorp en
pianopedagoog en docent piano aan de
Muziekschool Goeree-Overflakkee. Maar ook
bekend van het Rotterdams Philharmonisch
Orkest waar hij ruim 20 jaar de orgelpartijen bij
concerten speelde. De serieuzere nummers als
“Kol’ slaven nas Hospod” en het “Gloria” werden
mooi gezongen en dat in een redelijk gevulde kerk
met fans die van verre kwamen. Zelfs op de fiets
vanaf de Weverskade Maassluis, het voormalige
Maasland. Goed voor twee maal een afstand van
30,4 km, twee keer 1 uur en 45 minuten fietsen, 2
keer een CO2 besparing van 4554 gram en twee
keer een Energieverbruik van 652 Kcal. Maar dan
heb je ook wat en kon het koor in volle glorie
worden aanschouwd en dat is ook veel waard. Een
matige koorbezetting, een redelijk volle kerk met
een mooi programma.
De thuisblijvers hadden het nakijken en hebben
dan ook heel wat gemist. Het buiten zingen bleek
ook in Goedereede lastig en de hitte was een
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Foto Anke van Berkel

goede reden om het buitenprogramma in te
korten. Gelukkig stond het podium naast een
groot terras en de koude versnapering smaakte na
afloop prima. Al met al een bijzonder geslaagde
middag waarin het jammer is dat de kooropkomst
minimaal was. Maar Johan de Groot mocht kort
daarop van de organisatie toch een groot compliment in ontvangst nemen. Krein Breen schreef uit
naam van de organisatie
“Beste Jan, het was in 1 woord FANTASTISCH, geef
het door aan alle mannen. BEDANKT.”

Met vriendelijke groet, Krijn Breen.
Op youtube is een filmpje te zien waarin een
optreden van het koor en een interview met
voorzitter Cees.
Toen allen reeds ruim thuis waren hing in alle
eenzaamheid op het van het feestgedruis
nadampende marktplein van Goedereede aan een
paaltje een tasje met daarin de muziek van Arie
van Baarle. Even had Arie niet goed opgelet maar
een wel oplettende passant zag de tas hangen en
zo kwam alles weer goed.

40 jaar getrouwd
Nog nagenietend van de leuke optredens in
Goedereede mag Cees op donderdagavond 22 juni
Piet van Dop en Arie Verboon weer verwelkomen.
Piet heeft de draad na het overlijden van zijn
vrouw weer opgepakt en Arie kon na 6 dagen
oponthoud door pech aan zijn camper in de
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omgeving van Bordeaux weer heelhuids
huiswaarts keren. Gelukkig had hij verlofdagen
genoeg. Nog meer vreugdevol nieuws komt
ditmaal van Jaap Moerman. Jaap was 40 jaar
getrouwd en dat mochten we meevieren. Hij werd
luidkeels toegezongen en als dank was er een

rondje in de pauze. Martin gaf aan zeer tevreden
te zijn over de optredens in Goedereede en we
zongen in met “Das Morgenrot”. Na een paar uur
hard werken mochten we voldaan de warme
avond in.
Aad van der Hoeven
Hij had het reeds eerder beloofd maar donderdag
29 juni was hij er echt, gepensioneerd
toonkunstenaar Aad van der Hoeven, oud dirigent
van het RMK van 1969 tot 1990. Nu niet als
dirigent, maar achter de piano en Martin op de
bok. Een volle repetitieavond volgde en er wordt
ingezongen met “Dank sei dir, Herr”. Aan het eind
van de avond zit het programma voor het
zomeravondconcert op 6 juli er goed in.

aan elkaar en Arie van Oudheusden verluchtte de
avond met zijn inbreng. Na het “Lift a glass to
Friendship” mochten we aan de haring en borrel.
En dat was hard nodig. Zoals gebruikelijk op het
zomeravondconcert was het ook deze keer zeer
warm in De Ontmoeting maar na een verfrissend
drankje daalde de temperatuur naar normaal. Na
een leuk concert, een volle zaal en een goed
gevoel over deze avond toog een ieder huiswaarts
om te gaan genieten van een welverdiende pauze.
Pas op 24 augustus zouden we elkaar weer
ontmoeten.

Zowel bij bas Gijs als bij mevrouw Moerland ging de haring er in
als koek

Martin volgt nauwlettend de verrichtingen van Aad.
Foto Johan Rijken

Zomeravondconcert
Het is donderdagavond 6 juli als Muziektheater De
Ontmoeting vol loopt met bezoekers. Het koor is
goed vertegenwoordigd en ook Martin is er klaar
voor. Gelukkig stond op het programmablaadje
‘wijzigingen voorbehouden’ want op het
programma stond als datum vermeld donderdag 6
juni i.p.v. 6 juli. Niks aan de hand dus. Ook was het
jammer dat de gesproken tekst van Arie van
Oudheusden niet vermeld werd. Maar er werd
goed gezongen en met “Das Morgenrot” werd het
spits afgebeten. Er volgde “Im Abendrot” en
“Rivers of Babylon”. Martin praatte de nummers

De bediening was als vanouds met v.l.n.r. Suzanne, Henny,
Tineke, Suzanne en Dineke

Ome Daan
Inmiddels is de groep zangers die Ome Daan
hebben meegemaakt slinkende en om de
herinnering aan hem levend te houden schoof
Leen Zevenbergen recentelijk een leuk verhaal
over Ome Daan in de brievenbus. En dat vertelt
ons het volgende.
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„Het was zomer 1969.
Wij (fam. Zevenbergen)
woonden in Oostvoorne aan de
Patrijzenlaan 3a. Schuin
tegenover ons woonde slager in
ruste en lid van het Rozenburgs
Mannenkoor Daan van Beelen,
voor intimi Ome Daan.
Op een mooie zomeravond kwam er een
touringcar de straat ingereden en die stopte voor
het huis van Ome Daan. Ik zag een aantal mannen
uitstappen, waaronder Jaap van Riel, Jan
Molenaar, Pleun Visser en Koos Verhoev, gevolgd
door nog veel meer voor mij bekende heren.
Gelijktijdig klonk het toen razend populaire “M’n
opa, m’n opa, m’n opa….” uit Ja Zuster, Nee
Zuster, een liedje wat die avond nog vele malen
ten gehore werd gebracht. Maar wat was er nou
werkelijk aan de hand? Ome Daan had de week er
voor op de repetitieavond gezegd „Jongens,
volgende week ben ik er niet hoor” maar hij had er
niet bij gezegd waarom niet. Totdat iemand zei
„dan ben je zeker jarig hé, dan komen wij toch met
z’n allen naar jou toe.” Zijn antwoord was „Ja, da’s
best” maar hij dacht, dat doen ze toch niet. Wel
dus! Maar de jarige had nu wel een probleem
want op zoveel visite was niet gerekend. Snel
werden er in de garage een aantal zitplaatsen
gemaakt van veilingkisten met daarop planken.
Ook werd een voorraad bier en jenever geregeld
om zo de verjaardag van Ome Daan optimaal te
kunnen vieren. Nadat het koor weer met de bus
vertrokken was ben ik met mijn buurman nog
even wezen feliciteren en hebben we nog een
borrel gedronken. Het eerste wat Ome Daan zei
was; „hebben jullie de jongens horen zingen? Ze
hebben me toch een ‘sinnerade’ weggegeven joh.”
Wel, vanaf die gebeurtenis was mijn plan geboren
om ooit lid te worden van het Rozenburgs
Mannenkoor.
Twee jaar later, in 1971, zijn wij verhuisd naar
Rozenburg en ben ik ook direct lid geworden van
het koor, en dat ben ik nog steeds.
Leen Zevenbergen
Meer dan zingen alleen
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Voorlopige Concertagenda 2017-2018
Zo.
Zo.
Vr.
Do.
Vr.

10 dec.
17 dec.
22 dec.
04 jan.
09 mrt.

Do. 22 mrt.
Vr. 29 mrt.

Kerkdienst Rockanje
Kerstzangmiddag
Stuifakkers Rockanje
Nieuwjaarsreceptie
Nieuw Rijsenburgh
Sommelsdijk
91e Alg Ledenvergadering
Benefiet Alzheimer Rozenburg

Wim van Vliet is gepensioneerd en naast zijn
zangcarrière bij het RMK en Vocal Groep Timeless
heeft hij nog vele andere interesses. Een daarvan
is de Landtong op Rozenburg en wat hij daar elke
dag te zoeken heeft wil hij graag met ons delen.
Het geluk van de gepensioneerde status is dat er
veel vrije tijd is om leuke dingen en soms zelfs
nuttige dingen te doen.
Na ca 8 jaar de boekhouding van Muziektheater
de Ontmoeting te hebben gevuld heb ik 2 jaar
terug de overstap gemaakt om de natuur in te
gaan. Voor het nemen van foto’s kwam ik al veel
op de Landtong. En zag daar ARK
Natuurontwikkeling aan schoolgroepen
natuurlessen geven. Door veranderende
omstandigheden moest ARK dit werk
professioneel opgeven en vroegen zij vrijwilligers,
waar ik me voor heb aangemeld. Na een spoedcursus werden ca. 7 vrijwilligers bevoegd om dit werk
over te nemen. Zij worden voor contacten met
scholen en planning ondersteund door IVN
(Instituut voor Natuur Educatie), een landelijke
vereniging met een zeer actieve afdeling IVN
Voorne-Putten Rozenburg.
De ARK ontvangt de Basisscholen van
Voorne-Putten Rozenburg, Maassluis en
Maasland.
Een veldles voor groep 7/8 van de basisschool
bestaat uit 2 onderdelen.
1. Een presentatie in de Schoolklas.
Een in powerpoint bewerkte digitale
presentatie ondersteund ons met dit werk,
tegenwoordig is een levensgroot digitaal

schoolbord in de klas heel gewoon. Voor
iemand uit de generatie van 1 vinger op
steken is een vraag en 2 vingers opsteken
naar het toilet, is de tegenwoordige
schoolklas heel anders als vroeger. De
jeugd is mondig, barst van de vragen en
gedraagt zich heel actief en dat is voor
iemand die vroeger alleen maar technisch
bezig was wel even wennen. De
presentatie gaat over deeltje geschiedenis
van ons eiland Rozenburg, door slik
aangespoeld in de Delta van Die Maeze en
het ontstaan van de Landtong in 1960.
Verder komen veel aspecten van de natuur
voorbij, zoals de zelfredzaamheid van de
natuur en het belang van een open rivier
direct naar zee voor o.a. trekvissen en vele
andere natuurfenomenen. We proberen
de kinderen mee te geven dat eieren niet
in de supermarkt groeien.
2. De veldles op locatie de Landtong, actief de
natuur in.

kinderen en groepen zoals b.v. de Scouting.
De afgelopen 2 jaar hebben we met elkaar ca. 500
kinderen kennis laten maken met de Landtong
Rozenburg en zijn natuur.
M.v.g. Wim van Vliet
ARK Natuurontwikkeling

Wim in zijn element op de Landtong

Iets over ARK Natuurontwikkeling is terug te
vinden op de website www.ark.eu.
Ark Natuur verlegt grenzen voor wilde natuur en
realiseert robuuste natuurgebieden waar de
natuur zoveel mogelijk haar gang mag gaan. Dat
levert een grote rijkdom aan landschappen,
planten en dieren op. ARK ziet natuurontwikkeling
in de context van maatschappelijke belangen als
recreatie, delfstoffenwinning en klimaatadaptatie,
en streeft naar vrij toegankelijke natuur.

Even voorstellen
We gaan de natuur in met een kar gevuld
met allerlei materialen, visnetjes,
verrekijkers, loeppotjes zoek- en
opdrachtkaarten. De kinderen gaan in
groepjes op zoek naar waterdiertjes,
insecten, grote grazers en vlinders. Via de
zoekkaarten kunnen ze herkennen wat
voor dier ze gezien of gevangen hebben en
er zijn ook leuke opdrachten zoals parfum
maken en poeponderzoek.
Na afloop gaan de kinderen enthousiast en wat
wijzer naar huis.
We doen als gids op de Landtong ook z.g.
struintochten, soms met volwassenen, BSO

Op de achtergrond de
A20 en de oprukkende
bouwdrift van
Wilgenrijk, de
nieuwbouw in de polder
tussen Maassluis en de
A20. Het nieuwe stukje
Nederland tussen
Rotterdam en Den Haag,
dicht bij Maassluis,
Maasland en het
natuurgebied Midden Delfland. Een landelijk
gebied, groen en waterrijk, met een rust die
zeldzaam is in de Randstad. En dat volgens de
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verkoopbrochure van Wilgenrijk. Het is daar waar
onze 1e tenor Jaap Moerman met zijn vrouw en
zoon aan de Westgaag van Maasland sinds 10 jaar
een mooi huis met tuin bewoont. Jaap, in 1950
geboren op de Oostgaag te Maasland, 3 pond en 3
ons zwaar, maar inmiddels de couveuse
ruimschoots ontgroeid. Na 17 jaar Oostgaag,
verkaste de familie Moerman naar de Westgaag.
Daar bestierde Jaap met zijn vader en een broer
een 2,5 ha. grote tuin met tomaten, sla en
voorjaarsandijvie. Vanaf 1980 werd overgegaan op
substraat, een kunstmatige bodem voor

plantengroei die veelal vervaardigd is uit steenwol.
In 2007 vond Jaap het gewroet in de substraat
genoeg, werd de tuin in 2007 verhuurd en in 2008
verkocht. Vervolgens werd de huidige woning aan
de Westgaag gekocht. Een behoorlijk uitgebouwde
tuinderswoning met daar bij een groot stuk
grasland. Daarop ontbreekt niet het prieel met
open haard om na gedane arbeid van de tuin te
genieten en even uit te blazen. Maar eer Jaap
zover was moest er ruim 400 m3 grond rond het
huis worden gestort en de tuin drastisch
opgeschoond worden. ‘De man in het gele pak’
werd Jaap genoemd als hij aan het ruimen was, in
een doorwerkpak met een opvallend gele kleur.
Maar er op terugkijkend is het zeer de moeite
waard geweest en staat er een fijn huis in een
mooie verzorgde tuin.
Spijt heeft Jaap van de verkoop van de tuin nooit
gehad. De kinderen voelden er niets voor om
tuinder te worden en kozen een totaal andere
richting. De vader van Jaap zei altijd „het
interesseert mij niet wat je gaat doen, als je maar
iets gaat doen”, en zo ging ook hij met zijn 4 zoons
om. Twee zoons verdienen hun brood in de bouw,
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waarvan 1 als zelfstandige onder de naam
Moerman Bouwen te Maasdijk en de andere zoon
werkt als interieurbouwer onder de naam M3
aannemers. De derde zoon is ict’er bij NUON en de
4e werkt als bouwkundig docent op de Hoge
School Rotterdam. Van deze 4 zoons hebben Jaap
en Cock 1 kleinzoon en 5 kleindochters waarvan
de oudste is 6 jaar en de jongste 2 jaar oud is. Aan
de kleinkinderen wordt, getuige de vele
kindertekeningen, speelgoed en spelletjes in huis,
als oppas opa en oma veel tijd besteed.
Daarnaast vergt de omliggende siertuin veel
arbeid. Als de nood het hoogst is springt een
hovenier bij. Geen moestuin maar grasland,
omzoomd met bloemen en struiken. „Geen kas in
de tuin want dan moet je in de winter stoken en in
de zomer de zon buiten zien te houden. Wel
genoeg buren in de buurt waar groente gehaald
kan worden” aldus Jaap. Dat het klimaat op de
Westgaag goed is blijkt uit de palmboom die nu
aan een wanhopige poging begint om te
overwinteren. Maar wellicht dat de vele kabouters
in de tuin een handje kunnen helpen al moeten zij
ook Sneeuwwitje te vriend houden. Jaap kennen
we ook van een radioprogramma van de
Westlandse Omroep Stichting van enkele jaren
geleden waarin gevraagd werd de hoogste
zonnebloem van het Westland te kweken. En dat
is gelukt. Ook is in de tuin een grote, bont
gekleurde verzameling fuchsia’s te bewonderen.
Jaap is dan ook lid van de Nederlandse Kring van
Fuchsiavrienden.

Een andere bezigheid is koken.
Die belangstelling voor het koken is ontstaan toen

zijn moeder afhankelijk werd van ‘tafeltje dekje’
en er op zondag geen maaltijden werden
verstrekt. Om die omissie te compenseren dook
Jaap zelf de keuken in met als resultaat dat er elke
zondag een warme prak op tafel stond. Niet uit
een boekje maar uit het blote hoofd en met
gezond verstand. Ook uit het blote hoofd zijn de
gedichten die hij schrijft. Steeds met een komische
ondertoon die vooral gedeclameerd worden op
bruiloften en partijen en natuurlijk op
Sinterklaasavond. Jaap is dan zelf de
voordrachtskunstenaar want dan worden de
bedoelde intonaties het best verwoord. „Voordeel
is dat je in een gedicht veel meer kunt zeggen en
onderwerpen ook scherper kunt neerzetten”
volgens Jaap. En dat met een humoristische
ondertoon. De beste resultaten ontstaan in de
stilte van een kamertje boven. In een eerdere
Nieuwsbrief is al eens een pennenvrucht
gepubliceerd.
Toen het huis verbouwd werd moest het ook
opnieuw voorzien worden van gordijnen en
vloerbedekking. Oud RMK-voorzitter Gijs kwam
aan de deur en naast het leveren van de nodige
inrichting werd er steevast over het RMK
gesproken. Daar kwam in een later stadium Arie
Verboon dunnetjes overheen en het resultaat was
dat op 1 april 2010 de eerste repetitie door Jaap
werd bijgewoond. Met succes want met Jaap heeft
het koor er een buitengewoon tevreden 1e tenor
in huis gehaald. Aanvankelijk was Jaap 2e tenor
maar na wat stemmen en sleutelen is hij toch 1e
tenor geworden. „Ik heb het mirakel naar mijn zin
en probeer zoveel mogelijk te komen.” Samen met
Arie van Pelt, op de fiets en alleen bij nacht en
ontij met de auto. Wat Jaap zo mooi van het koor
vindt is „dat men op een ledenvergadering
weleens haaks op elkaar staat maar direct na
afloop en zeker zodra er gezongen wordt, alle
tegengestelde meningen weer eensgezind zijn.
De onderlinge verhoudingen en de
kameraadschappelijke omgang met elkaar maakt
dat ik graag naar Rozenburg komt.” Wat dat
laatste betreft is er even een kink in de kabel
gekomen. Een slechte heup moest vervangen
worden. Inmiddels is Jaap weer aardig ter been en
op 26 oktober schoof hij voor het eerst weer op de
repetitie aan. „Het herstellen gaat niet vanzelf”

aldus Jaap. „Als alle ongemakken die ik ondervind
er bij horen, dan ben ik tevreden met hoe het
herstel verloopt. Alleen aan mijn blonde 9 jaar
oude labrador retriever Simba kan ik merken dat ik
nog niet volledig hersteld ben” zegt Jaap. De hond
houdt duidelijk rekening met hem.
Met Jaap heeft het koor een enthousiaste zanger
in huis en wij hopen dat hij nog lang zijn plaats bij
de 1e tenoren mag blijven bezetten.
Open repetitie
Elke eerste donderdagavond van het nieuwe
seizoen is er een open repetitie. Zo ook op
donderdag 24 augustus. Er was een grote opkomst
en tussen al die bekende gezichten liep ook Frits
Elenbaas. Hij was reeds eerder gespot tijdens de
afsluiting van het seizoen, bij het
Zomeravondconcert. Naast leermeester Folkert
gezeten mogen we er vanuit gaan dat er een
goede bariton opgeleid wordt. Welkom. Voorzitter
Cees mocht Piet Korres verwelkomen. Piet heeft
de laatste repetities om gezondheidsredenen niet
bij kunnen wonen. Ook Leen van Berkel is, incl.
nieuwe heup, weer van de partij en Jan van
Leeuwen ligt voor onderzoek in het ziekenhuis. Ja
en Martin heeft zijn schip verlaten en een huis
gekocht. Wij zijn niet gevraagd om te helpen met
klussen en verhuizen. Na het inzingen werd de
repetitie hervat en was de nazit weer ouderwets
gezellig.
Nederlands Elftal
Met de kerstmap in de tas begint op donderdag 31
augustus de 2e repetitieavond van het seizoen.
Een ruim gevulde ziekenboeg, want Piet de Ruiter
was absent vanwege een staaroperatie, Jan van
Leeuwen was nog herstellende thuis en Wim van
Dam en Jean Muijtjens waren niet aanwezig
vanwege een blessure. Wat ook speelde was het
Nederlands elftal. Daar hoefde men bij nader
inzien niet voor thuis te blijven want hullie
verloren kansloos met 4 - 0 van Frankrijk. Dan
maar in de kerstmuziek gedoken en toch nog
lekker gezongen.
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Das Morgenrot
2e (lage) bas Gijs was donderdag 7 september
gelukkig weer heelhuids terug uit Beieren, de
Duitse vrijstaat waar je bordoverschrijdende
schnitzels eet en weg spoelt met pullen bier zo
groot dat je er een baantje in kunt trekken. En dat
voor een paar euro. Leen Zevenbergen miste de
laatste tree van de ladder en kwam zo ongelukkig
terecht dat hij voorlopig de repetities niet kan
bijwonen. Ingezongen werd met “Das Morgenrot”.
Er volgde een repetitieavond waarvan het hoogste
hoogtepunt was dat de stoelen mochten blijven
staan.
Deltalinqs
Op donderdagavond 21 september opent Cees
met de mededeling dat de moeder van bariton
IJsbrand Koornneef op 91 jarige leeftijd is
overleden. Stien was de vrouw van oud RMKbestuurslid en kaasboer Luc, nog uit de tijd dat er
tijdens de repetities een sigaar werd opgestoken
en een borrel werd genuttigd. De tijd dat Ome
Daan voor een stukje worst en Luc voor een stukje
kaas zorgde om zo de nazit door te komen. Bas
Gilles Weeda is gevallen en heeft een bekken en
een ruggenwervel gebroken. Om te herstellen is
Gilles in een zorghotel van Aafje opgenomen. Ook
wordt deze avond nieuwe kerstmuziek uitgedeeld.
“Jésus chez les Bretons” “Les cloches du hameau”.
Bekende nummers op een nieuw A4-tje. En het is
al pauze als een trotse Frank van der Meer in het
voorbij gaan meedeelt dat Deltalinqs een bedrag
van € 1.000,00 heeft geschonken ter
dekking van de kosten van het Jubileumconcert en
het concert in Kampen.

Deltalinqs is een ondernemersvereniging van de
haven- en industriële bedrijven in de Mainport
Rotterdam. Deltalinqs vertegenwoordigt ruim 700
bedrijven in de omgeving en participeert in het
DeltaPORT Donatiefonds wat op haar beurt weer
geldelijke bijdragen verstrekt aan instellingen
zonder winstoogmerk welke actief zijn op het
gebied van welzijn, cultuur en sport in de
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omgeving van het Rotterdamse haven- en
industriegebied. En mede dankzij Frank mocht ook
het RMK een bedrag in ontvangst nemen.
Ziekenboeg
Donderdagavond 28 september lag de piano vol
met kaarten. Dat vanwege een behoorlijk volle
ziekenboeg. De kaarten waren bestemd voor Wim
van Dam, Klaas Qualm, Jaap Moerman, Leen
Zevenbergen, Jan van Leeuwen en Gilles Weeda.
En nu maar hopen dat ze weer snel van de partij
kunnen zijn. Het was ook een beetje feest want de
dirigent verjaarde. Uiteraard werd hij toegezongen
en na een avondje hard studeren werd er op
verzoek van Aart, want die was ook net jarig geweest, afgesloten met “Dank sei dir, Herr”.
Overleden
Op 29 september is Christien Qualm overleden.
Christien, de vrouw van Klaas was, als haar
gezondheid het toeliet, altijd een trouwe bezoekster van onze concerten. Zij was reeds geruime tijd
ziek maar de laatste weken verslechterde haar
toestand in snel tempo en uiteindelijk is zij
overleden. Op 4 oktober werd voor Christien een
mooie afscheidsdienst in De Ontmoeting
gehouden. Op haar verzoek waren er veel
bloemen en een gift aan Stichting Tubereuze
Sclerose Nederland werd zeer op prijs gesteld. Het
Rozenburgs Dameskoor waar Christien lid van was
begeleidde de dienst met koorzang. In de volle
Ontmoeting waren ook veel RMK-leden. Wij
hopen dat Klaas de kracht kan vinden dit gemis te

Internetadres
www.rozenburgs-mannenkoor.nl

Facebook
www.facebook.com/rozenburgs.mannenkoor

Twitter
twitter.com/RozenburgsMK

kunnen dragen en ook dat hij weer snel zijn plaats
bij de 2e tenoren zal innemen.
Tebe pojem
Voorzitter Cees opent op donderdag 5 oktober
met de mededeling dat Gilles Weeda weer thuis is.
Hij had het prima naar zijn zin in het zorghotel van
Aafje maar aan alles komt een eind. Voor het
overige verliep de avond als vanouds. Martin gaf
aan dat hij de volgende repetitie niet aanwezig
zou zijn vanwege een concertreis naar Duitsland.
Als vervanger zou Aad van der Hoeven een avond
dirigeren. En dat maakt iedereen nieuwsgierig
want vele kennen hem van wel naam maar
hebben nooit met Aad gewerkt. Afgesloten wordt
met “Tebe pojem”.
Aad van der Hoeven
Draaide Aad van der Hoeven op 29 juni al een
beetje proef achter de piano, op donderdag 12
oktober stond hij op de bok. Martin was op
concertreis en aan Aad de eer om een avondje te
komen dirigeren. Eerst mocht voorzitter Cees
meedelen dat Wim van Dam terug was en dat ook
Gilles Weeda weer ter been is, weliswaar met
rollator, maar dat het bijwonen van de repetities
nog even niet aan de orde is. Ja en dan was alle
aandacht voor de dirigent. Al snel valt op dat Van
der Hoeven niet alleen gepensioneerd dirigent is
maar ook gepassioneerd. Er volgt een avond met
zingen en anekdotes. Toen Aad in 1969 kwam was
het een stelletje ongeregeld. Hij kwam als jong
broekie voor het koor te staan op voorspraak van
melkboer Erkelens. De vader van Aad werkte bij
Wilton en was een oud collega van Erkelens. Pa
van der Hoeven vertelde over de muzikale
talenten van zoon Aad en Erkelens vertelde over
het nakende vertrek van RMK-dirigent Kriek. En
toen was 1 + 1 snel 2. Iedereen blij. Het was
gewoonte dat er tijdens de repetities gerookt en
gedronken werd. Al snel vond Aad dat het wat
minder moest. Alle sigaren moesten uit. Chris
Degeling bleef echter door paffen en toen Aad
hem daarop aansprak was ineens zijn peuk weg.
Wel kwam er uit een van de zakken van Chris nog
wat rook. Uiteindelijk werd er tijdens de repetities
niet meer gerookt. Tussen de verhalen door bleek

dat Martin zijn huiswerk had gemaakt en een
lijstje had klaar gelegd met nummers die we
moesten doornemen. “I Need Thee Every Hour”
zong als een speer en in niets was te merken dat
Aad al 76 is. Nee, hij geeft zelfs nog wekelijks
muziekles op het gymnasium.
Tussen de nummers door nog een verhaal. Het
koor kende een aantal leden die moeite hadden
wekelijks de contributie te betalen. De toenmalige
penningmeester Arie van Ham had een sociaal
hart en loste dat als volgt op. Om financieel niet
een te grote achterstand op te lopen sprak hij dan
met regelmaat Niek van Gaalen, een bemiddelde
boer, aan met de vraag „Niek je moet nog
betalen” waarop deze mopperend de tekorten
aanvulde. Arie bedankte dan met „Niek bedankt,
je kop komt bij de ingang van de Schans te staan.”
Dan weer snel een liedje zingen en op naar het
volgende verhaal en wel een officieel optreden in
Rotterdam dat afgesloten werd met een bezoek
aan de Oranjeboomfabrieken. De vrolijke afloop
daarvan laat zich raden. Een terugreis vanuit
Östringen met steeds een sanitaire stop, een
concert met Caroline Kaart, Ome Daan, het
passeerde allemaal de revue. Het “Schäfers
Sonntagslied” dat in zulk Rozenburgs Duits werd
gezongen dat het onverstaanbaar was en dat men
het toen maar aan het publiek uitlegde als dat het
een oud Duits Christelijk lied was. Zo rollen we de
avond door, zingen en verhalen vertellend. De
avond vliegt voorbij en voor we het wisten
schoven we alweer aan voor de nazit.
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Herfstvakantie

Nadeel van deze wijn is, er is maar heel weinig
maar wel elke donderdag in de pauze te koop.

Ondanks de herfstvakantie is het volle bak op
donderdag 19 oktober. Jan van Leeuwen is weer
van de partij en ook Martin is terug van zijn
concertreis. Er wordt ingezongen met “The first
Nowell" en de avond staat verder in het teken van
“Imagine” een nummer geschreven door John
Lennon. Het “Tebe pojem” wordt gezongen en al
snel valt het Martin op dat het Tebe pojem anders
wordt uitgesproken dan dat hij het ons geleerd
heeft. Maar dat komt door Aad van der Hoeven
want die wist het beter. Het ontlokt Martin tot de
uitspraak „als ik iets zegt moet ik het 1000 keer
herhalen en als Aad van der Hoeven iets zeg dan
wordt het direct voor echt aangenomen”. En gelijk
heeft hij.
Postduiven
Het zijn net postduiven. Zo zijn ze vertrokken maar
uiteindelijk komen ze toch weer terug. Donderdag
26 oktober is Henk Lanjouw terug van
ziekenverlof, Jaap Moerman is met kruk en nieuwe
heup weer van de partij en ook Klaas Qualm mag
weer welkom geheten worden. Penningmeester
Leen maakt reclame voor de enige echte, met
blote voeten en ongeknipte teennagels gekneusde
druiven waar RMK-wijn van gemaakt is. Een zelfde
wijn die wekelijks in De Ontmoeting wordt
geserveerd en dat voor de literprijs van € 7,50.
Ingezongen wordt met “Heilige Nacht”. Na een
avond hard werken mogen de stoelen blijven
staan.

RMK-wijn
Vanaf nu, elke donderdagavond te koop in
Muziektheater De Ontmoeting Rozenburgs
Mannenkoorwijn. Leuk om cadeau te geven en dat
voor een prijs van € 7,50. Het is een ‘Gulle
Boerenliter 2016’ geperst uit druiven van ruim 50
jaar oude druivenranken uit de omgeving van Beziers bij Cap d’Agde aan de Middelandse Zee. En
voor de kenners, verrukkelijk en puur, biologisch,
weinig sulfiet, niet geklaard, niet gefilterd, met
kersen, rozen, kruiderij, kaneel aantrekkelijk puur
en doordrinkbaar. Het glas is zo leeg, de fles ook.
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RMK-wijn
De eerste fles is reeds verkocht. De koper was
bang dat hij op weg naar huis met de fles zou
vallen dus dronk hij hem eerst leeg alvorens
huiswaarts te keren. Gelukkig maar, want
onderweg is hij zeker 8 keer gevallen.
Dissonant
Wat deed Dissonant de afgelopen periode? Nou,
niet veel. Na het optreden in Theater Twee
Hondjes in Hellevoetsluis op zaterdagavond 11
maart is het stil geworden. Het lijkt toch moeilijker
dan gedacht om van elke partij 3 zangers te vinden
die met wat extra repetities op kleine schaal een
optreden te verzorgen. Vakantie, werk (ja, die
hebben we ook nog), ouderdom, het speelt
allemaal een rol en zo kan het gebeuren dat het
heel lang stil blijft. Maar met de nakende
kerstdagen voor de deur is er toch weer beweging.
Voorlopig staan er een aantal repetities bij Frans
Gort ingepland om op 1e Kerstdag de Kerstviering
in de Katholieke kerk van Rozenburg te kunnen
opluisteren. Daarnaast liggen er twee

uitnodigingen om net voor de Kerst een
huiskamerconcert te geven.
Vrijwilligersavond
Vrijdagavond 27 oktober werden in de Nieuwe
Schans de Rozenburgse vrijwilligers in het
zonnetje gezet. De Gebiedscommissie had de
avond georganiseerd om de Rozenburgse
vrijwilligers te bedanken voor hun inzet. Er was
extra aandacht voor de jubilerende verenigingen
waaronder het 90 jarige Rozenburgs Mannenkoor.
Namens het RMK was Cees Hokke aanwezig en hij
mocht een gouden roos in ontvangst nemen. Een
15 cm hoog kunstwerkje, voorstellend een gouden
roos.

roos is een symbool dat in ons dorpswapen terug
te vinden is. Het is bedoeld als waardering voor uw
betrokkenheid met ons Rozenburg.”
Gebiedscommissie Rozenburg
Toen voorzitter Cees donderdagavond 2
november ons dit allemaal vertelde en de gouden
roos op de piano zette werd er spontaan ” ’n roos
m’n roosje” gezongen. Leen Zevenbergen maakte
dat niet mee want hij is nog thuis, herstellend van
zijn val. Henk Lanjouw was wel weer aanwezig al
ziet zijn ziektebeeld er zorgelijk uit en Douwe
Kunst schoof weer aan bij de baritons. Ingezongen
werd met “I Need Thee Every Hour” maar direct
daarna werd er ruimschoots tijd besteed aan het
“Gloria” van Gounod. Vervolgens werd de
kerstmuziek doorgenomen en de avond werd
afgesloten met “Heilige Nacht”.

Programma Muziektheater De Ontmoeting
Za. 18 nov. 2017 TipJar
Wo. 22 nov. 2017 Sintvoorstelling
Za. 25 nov. 2017 Sea Sound Bigband
Za.
9 dec. 2017 Boutmiddag
Za. 16 dec. 2017 Kerst Scratch
Za. 30 dec. 2017 Vooruit, we gaan terug!
Zo. 21 jan. 2018 Change of Key
Zie ook www.mtdo.nl
Kerstconcert

De bijbehorende tekst luidt als volgt.
“Dank voor uw bijdrage aan de Rozenburgse
Gemeenschap gedurende deze 90 jaren. Het is
voor veel deelnemers een waardevolle periode
geweest of nog voortdurend. Uw vereniging is een
van de bouwstenen dat ons mooie dorp zo
aantrekkelijk maakt om in te wonen en te leven.
Wij bieden u daarvoor graag dit beeldje aan. De

Zondagmiddag 17 december 2017 geven wij een
Kerstconcert in ons eigen Muziektheater De
Ontmoeting. Het programma zit al in onze
muziekmap en is dus bekend. Aan het concert
werken verder mee met aan de vleugel Peter
Verweij en Reinhilde Buis bespeelt de harp.
De uit Rozenburg afkomstige Reinhilde is voor
Dissonant geen onbekende want in 2016 werkte
zij met Dissonant mee aan een huiskamerconcert
in Heenvliet. Aanvang van het concert is 15:30 uur
en de toegangsprijs is € 10,00.
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onderzoek naar dit fenomeen door middel van
crowd sourcing: iedereen kan meedoen door een
muziek- herkenningsgame te spelen op de website
www.hookedgame.nl. Hoe sneller je een stukje uit
een nummer herkent, des te beter dat het in je
geheugen zit. Sterke herhaling blijkt een veel
voorkomende eigenschap van een hook te zijn. Zo
worden de songs Wannabe van de Spice Girls,
Think van Aretha Franklin en We will rock you van
Queen snel herkend.
Remco Veltkamp, hoogleraar mediatechnologie
Universiteit Utrecht
Historie van mannenkoren

Reinilde Buis met harp in Heenvliet

Muziek in je hoofd
Hoe komt het dat sommige liedjes in je hoofd
blijven hangen? Een liedje dat zich hardnekkig in je
hoofd blijft afspelen, wordt ook wel een
'oorwurm' genoemd. Het kan een mooi liedje zijn,
maar ook een irritant deuntje. In het nummer zit
vaak een stukje dat zich vastbijt in je geheugen,
een zogenoemde hook. Zo'n hook, een
kenmerkend element, kan van alles zijn.
Bijvoorbeeld iets aparts in de compositie: een
saillante melodie, ritme, harmony of tekst. Maar
het kan ook te maken hebben met de uitvoering,
instrumentatie of productie (geluidseffecten).
Componisten en artiesten maken hier altijd
gebruik van, maar er valt niet te voorspellen wat
een song tot een hit maakt. Dat hangt ook af van
culturele aspecten en allerlei andere externe
factoren. Wat een hook is, verschilt bovendien per
persoon, maar sommige muzikale kenmerken
werken beter dan andere. De Universiteit Utrecht
en de Universiteit van Amsterdam doen
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In 1808 stichtte de Zwitser Hans Georg Nägeli een
zanginstituut op, met als doel “het volk” door het
lied muzikaal op te voeden. In 1810 verbond hij
aan deze opleiding een mannenkoor. In Duitsland
was het Carl Friedrich Zelter (1758 - 1832) die in
1808 met zijn vermaard geworden koor van de
Berliner Sing Akademie, het oprichten van
mannenkoren in beweging zette. In navolging
ontstonden in België en Nederland ook
gezelschappen, waarin mannen, gezeten rond de
tafel, onder het genot van een glas bier en onder
leiding van de liedmeester, liederen zongen.
Hierbij dient te worden aangetekend dat de sfeer
en de gezelligheid het in die tijd nog won van de
artistieke kwaliteit.
De mannenkoorzang in Nederland kent een oude
en rijke traditie. En alhoewel er in de laatste jaren
door de opkomst van andere tijdverdrijven een
afname is in het aantal zangers is er nog steeds
een groot aantal mannen dat door zingen
ontspanning vindt. Sommigen uit hoofde van hun
geloof, anderen puur uit liefde voor de kunst van
het zingen.
Oude Nederlandse mannenkoren zijn: Koninklijke
Zangvereeniging Rotte's Mannenkoor en
Koninklijke Zangvereniging Mastreechter Staar en
KMK Cecilia 1837 Vaals en het Koninklijke
Zangvereniging Nijmeegs Mannenkoor opgericht
in 1859 Nederlands oudste mannenkoor is het
Koninklijk Haarlems Mannenkoor Zang en
Vriendschap uit Haarlem. Het koor werd op 20
februari 1830 opgericht door de muzikale

hoefsmid J.E.Schmitz, die het koor het motto
meegaf: Het doel van ons gezamenlijk pogen, is
zang door vriendschap te verhogen.
Inmiddels is ontdekt dat er in Mook, Noord
Limburg, een nog ouder Mannenkoor is.
De Broederschap van ded Sangher te Moock is
opgericht in 1743. Dit koor mag zich dus het tot op
heden bekende oudste mannenkoor van
Nederland genoemd worden. (zie Broederschap
van de Sanghers) In de jaren 90 ontstond in het
oosten van Nederland het Mannenkoor
Karrespoor in het dorp Tuk. Zij behaalden met
relatief simpele rocknummers over het
boerenland, koeien en alcohol enkele nationale
hits. In Nederland zijn de meeste mannenkoren
aangesloten bij het KNZV, het Koninklijk
Nederlands Zangers Verbond deze vereniging is
verdeeld over diverse verenigingen waarbij het
KNZV Limburg verreweg de grootste is.
Leren zingen in 11 stappen
Iedereen kan leren zingen. Veel mensen zingen
graag onder de douche of in de auto. Wij leren je
beter zingen zodat de mensen om je heen het ook
kunnen verdragen.
1. Leer goed te ademen
Dit is de belangrijkste tip als je wilt leren zingen.
Zingen is een verlenging van praten en het gebeurt
met lucht. Om goed te leren zingen moet je
ademhalen in je buik.
Verplaats je adem dus van je borst naar je buik.
Zorg dat je borst niet op en neer beweegt.
2. Sta rechtop
Ga rechtop staan met de ene voet net iets voor de
andere. Zet je voeten op schouderbreedte.
Hierdoor maximaliseer je je longcapaciteit en kun
je beter zingen. Je kunt zo beter kracht zetten
vanuit je buik en krachtiger zingen.
3. Doe altijd een warming-up
Warm, voor je gaat zingen, je stem eerst op door
noten te zingen in verschillende octaven. Zoals het
bekende ‘la la la la la la la la la’.
4. Laat de lucht stromen
Oefen met diep inademen en het geleidelijk laten

wegstromen van de lucht. Het geleidelijk verdelen
van je lucht is nodig om goed en beheerst te
kunnen zingen.
Je kunt dit oefenen door eerst diep in te ademen,
je vinger bij je lippen te houden, je lippen bijna
tegen elkaar te houden en een ‘bbbbbbbb’ geluid
te maken met je stem. Zodra je lippen stoppen
met vibreren is de lucht op en moet je weer
inademen.
5. Oefen met klinkers
Zing de klinkers (AH, OH, UU, ii, EE) op
verschillende toonhoogtes. Wanneer je klinkers
zingt houd je je kaak ontspannen en de tong naar
voren.
Klinkers zijn belangrijk omdat die tijdens de zang
de woorden vormen. Articuleer goed, zorg dat de
tonen duidelijk zijn.
6. Zoek uit hoe hoog je kunt gaan
Als je problemen hebt met hoge of lage noten
zoek dan uit hoe hoog of laag je noten kunt
zingen. Zorg ervoor dat je noten zingt in octaven
die prettig voelen.
Als je hoger zingt dat je stem aankan klinkt dat
niet mooi. Hoge nummers kunnen ook lager
worden gezongen. Handig is om een artiest te
zoeken met hetzelfde stemgeluid als jij. Met deze
liedjes kun je dan goed repeteren.
7. Ontwikkel je stemspieren
Indien je een zwakke stem hebt is dit vaak de oorzaak van zwakke spieren rondom je stembanden.
Je kunt deze spieren trainen door elke dag 30 minuten te zingen. Hierdoor zal je stem sterker
worden en zul je meer aankunnen.
Ook wanneer je van jezelf al een sterke stem hebt
is dit belangrijk. Het beschermt je stem tegen
blessures.
8. Neem jezelf elke maand op
Maak maandelijks een opname van je stem om te
checken of je vooruitgang boekt. Zing op deze
opnames steeds dezelfde nummers zodat je ze
makkelijk kunt vergelijken. Kies een makkelijk
nummer, een gemiddeld nummer en een moeilijk
nummer. Zo kun je checken hoeveel je zang is
verbeterd.
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9. Wees realistisch in je verwachtingen
Wanneer je dagelijks minimaal 20 minuten oefent
merk je binnen vier weken resultaat. Zorg dat je
regelmatig oefent en wees realistisch.
Als je je 100% inzet kun je in drie maanden je stem
compleet transformeren. Ben je echt serieus over
leren zingen? Ga dan eens langs bij een zangcoach
om je te laten begeleiden.
10. Onthoud dat iedereen moest trainen
Besef dat iedere grote zanger heeft moeten
werken aan zijn of haar stem. Vaak klinkt de zang
van een professional natuurlijk en eenvoudig. Dit
komt door de jaren oefening die die persoon in
zijn of haar stem heeft gestoken. Hoe meer je zelf
oefent, des te meer respect je zult krijgen voor je
idolen!
11. Werk aan je eigen stijl
Zodra je de basistechnieken onder knie hebt kun
je werken aan je eigen stijl. Zorg dat je je eigen
stem laat spreken en zing op jouw manier!
Succes
Overdenking
Ter voorbereiding op de discussie die ongetwijfeld
weer gaat komen ontving de redactie het
volgende schrijven van Henk de Wit.
Zie, ginds komt de stoomboot uit Spanje weer
aan....
Het woord "zie" kan als uiterst kwetsend worden
ervaren door visueel gehandicapten, al zullen die
dit waarschijnlijk niet lezen, en dient dus
vervangen te worden door "ervaar" o.i.d.
Daarnaast is het onacceptabel voor de Catalanen
om het over Spanje te hebben, dus daar moet een
oplossing voor worden gezocht. Net als voor het
fenomeen "stoomboot", want iedereen weet deze
zeer milieu belastend zijn.
Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan...
Het "hij" van de stoomboot is onmiskenbaar
genderspecifiek en dient vervangen te worden. De
milieuonvriendelijke boot moest toch al weg,
wellicht vervangen door milieuvriendelijk
genderneutraal voertuig? "Sint Nicolaas" is een
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uiting van de christelijke traditie en bijgevolg
ongewenst. "zie" (zie hierboven) moest al weg
(i.v.m. visueel gehandicapten).
Hoe huppelt het paardje, het dek op en neer...
Dieren horen in de vrije natuur en zijn er niet om
trucjes te doen (huppelen) en al helemaal niet op
eerder genoemde boot. Een exces dat men
vroeger ook wel zag in dierentuinen en circussen.
Past niet meer in 2017. Helaas.
Hoe waaien de wimpels al heen en al weer...
Mag nog wel, al suggereert het een continu
wisselende windrichting. Milieu-effect of
veroorzaakt door de vervuilende gassen van de
stoomboot? Hier dient een milieu-effectrapportage gemaakt te worden. Tot de gevolgen
bekend worden, voorlopig geen wimpels. Ook
omdat de niet nader genoemde kleur van de
wimpels weleens voor verkeerde beeldvorming
ZOU KUNNEN zorgen.
Zijn knecht staat te lachen en roept ons reeds
toe...
Knecht is denigrerend, weinig respectvol voor
minder of lager opgeleiden en suggereert een
arbeidsongelijkheid die onacceptabel is. Het
zogenaamde lachen, zonder humoristische
context, kan als als een teken van minder
intelligentie worden uitgelegd. Het zogenaamde
"roepen" is door slechthorenden niet of
nauwelijks mee te krijgen en hierdoor onnodig
kwetsend en dient vervangen te worden door een
passend alternatief.
Wie zoet is krijgt lekkers, wie stout is de roe...
Door zoet aan lekkers te koppelen ontstaat een
onjuist beeld. Het is juist zoetigheid (lees suikers)
dat voor obesitas en hart- en vaatziekten zorgt.
Door uitgerekend het woord "zoet" te verwarren
met "lief" of "braaf " ontstaat een verkeerd beeld.
Voorstel: A Wie zoet eet, krijgt obesitas.
(Waarschuwend.) of B Wie braaf is, krijgt een
wortel. (Beloning. ) Eerder werd "snoeptomaatje"
voorgesteld maar de koppeling tussen snoep
(slecht) en tomaat (goed) is ongewenst.
En rijd dan niet stilletjes ons huisje voorbij...
Het woord "huisje" doet onrecht aan mensen die

zich geen huis kunnen veroorloven, waaronder
veel alleenstaande moeders, en die
noodgedwongen in een flat of appartement
wonen. "ons huisje" is in deze context (vaak)

onbewust bedoeld als eigen bezit. Onnodig
grievend voor huurders of niet-huizenbezitters.
Deze korte analyse bewijst maar weer dat alles
kapot te redeneren is....

Vrienden van het koor
Het Rozenburgs Mannenkoor heeft een aantal sympathisanten die lid zijn van de club van 100. Met een
inleg van minimaal € 50.00 heeft een club van 100 lid jaarlijks recht op twee toegangskaarten op een
door het koor georganiseerd concert. Voor nadere inlichtingen zie ook www. rozenburgs-mannenkoor.nl
Mevr. Alofs Rozenburg; J.A. van Baarle Spijkenisse; Bloemsierkunst Carlton Rozenburg; Rederij Fortuna
Spijkenisse; A.K. Barendregt Aannemingsbedrijf BV Zwartewaal; VOF Brouwenstijn Rozenburg;
R.J. Browning Gloucester; Aannemingsbedrijf Van Dijk BV Maasland; B.M.A. Fens-Verbeek Zwartewaal;
M. van Gennep Rozenburg; J.A. Gerrets Maassluis; V.O.F Gerla-Zuiddam (Primera Rozenburg);
Fam. Gerrets-Muis Maassluis; J. de Groot Rozenburg; J.H.K. den Haan Spijkenisse;
B. van Heijzen-Monteny Rozenburg; P. van den Hoek Oostvoorne; A.M. de Jong Holding Brielle;
H.G. Jumelet Hoogvliet; Aannemingsbedrijf Kroes BV Maasland; J.T.H. Kroonen-Spronk Rozenburg;
fam. L. Kuiper Rozenburg; Restaurant La Caleta Rozenburg; J.J. Lensink Rozenburg; Meenhuis
Uitvaartverzorging Hendrik Ido Ambacht; Franada BV Brielle; M. van der Meer Rozenburg;
A. van der Meer-Romers Rozenburg; P. van Mill Poeldijk; N. Monster Rockanje; J.M.J. Muijtjes
Rozenburg; A.M. van Oudheusden Rozenburg; Aannemingsbedrijf Qualm Rozenburg; C.F. Mulders
Rozenburg; C. Nouwt Rozenburg; Taxibedrijf Lievaart Rozenburg; G.J. Villerius Rockanje; C. Peters
Rozenburg; K. Qualm Rozenburg; Drukkerij Rijpsma Rozenburg; Stoelen– en partyverhuur de Vesting
Stellendam; M.J. de Sutter-Besters Rozenburg; Mevr. Sterrenberg Ingen; Aannemingsbedrijf Verboon
Maasland; J.J. Verhoev Rozenburg; Vreugdenhil Tweewielers Rozenburg; Voskamp Meesterbakker
Spijkenisse; fam. Van Veenendaal Heteren; fam. Wageveld Rockanje; Fam. Werner Hellevoetsluis;
H. Wolgen Maassluis; C van ’t Wout Rozenburg; Plus Klaassen Rozenburg; Bottelier Zonneveld Maassluis;
Transport A.M. de Jong BV Rozenburg.
De volgende Nieuwsbrief verschijnt medio januari 2018. Advertenties, waar of niet gebeurde verhalen,
foto’s of suggesties zijn van harte welkom bij de secretaris en/of Aart.
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ROZENBURGS MANNENKOOR

"Het is waar dat je de vreugde van het
zingen je niet kunt voorstellen, als je
zelf niet zingt"
Toon Hermans
Het Rozenburgs Mannenkoor is opgericht
in 1927 en kent inmiddels een lange
geschiedenis van optredens in binnen– en
buitenland. Regelmatig worden er
concertreizen gemaakt, niet alleen binnen
de landsgrenzen maar ook ver daar buiten.
Zo was het koor te zien en te horen in
Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en zelfs in
Canada.
Er wordt meegewerkt aan radio– en tv
opnamen en zijn er platen en cd’s
uitgebracht. Het repertoire is zeer divers,
van klassiek tot modern, van popsongs tot
kerkmuziek, het Rozenburgs Mannenkoor
heeft het allemaal in huis. Muziek die met
veel enthousiasme en inzet wordt
gebracht. En dat al sinds 2001 onder
deskundige leiding van de vaste dirigent
Martin van Broekhoven.

Het Rozenburgs Mannenkoor repeteert
elke donderdagavond vanaf 19:30 uur in
Muziektheater De Ontmoeting aan de
Koninginnelaan 9 te Rozenburg.

www.rozenburgs-mannenkoor.nl
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