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Beste lezers,  
 

Eindelijk….. na 6 maanden was het weer zover dat het grote harmonieorkest weer mocht gaan repeteren. 
Weliswaar niet volledig, maar dan toch met maximaal 50 muzikanten op gepaste afstand. 
Voor velen een verademing om elkaar weer te zien en te horen. SPE en SOL waren al eind mei begonnen. 
Hopelijk betekent dit dat we nu goed op weg zijn om na de vakantieperiode weer “normaal” kunnen 
repeteren. We zijn er allemaal wel aan toe zo langzamerhand. 
 

Om in de tussentijd toch bezig te blijven was er op Tweede Pinksterdag een digitale Sophia-quiz gehouden 
voor alle leden. Dit is enorm aangeslagen. U leest hierover meer in dit Klankbord. Ook alle vragen en 
antwoorden zijn opgenomen. 
 

Ralph Oors doet een beroep op iedereen om beeldmateriaal aan hem te doen toekomen voor het officiële 
Sophia YouTube kanaal. 
 

Ook heeft de redactie een interessant artikel opgenomen dat werd gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 
8 juni over de vervolgopleiding bij Classic Young Masters in Breda, waar onze dirigent Jos Schroevers als 
directeur nauw bij betrokken is. 
 
Door het bestuur wordt nauwlettend gevolgd of er een mogelijkheid bestaat om toch nog een 
Klapstoelenconcert te organiseren, in welke vorm dan ook. 
 

Veel plezier met het weer gezamenlijk muziek te mogen maken. 
 

De redactie 
  

******************************************************************************* 
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Van de Voorzitter 
 

Gelukkig mogen we weer beginnen! De coronaciifers gaan eindelijk de goede kant uit en dat betekent dat 
vanaf 5 juni alle geledingen van Sophia’s Vereeniging weer - binnen de overigens opgelegde beperkingen, 
zoals het handhaven van de anderhalvemetergrens - weer aan de slag mogen. De muziekkwaliteit die op de 
eerste repetities te horen viel was best redelijk, zeker in aanmerking nemend de lange periode van de 
lockdown. Nu is het zaak om weer zo snel mogelijk op het gewenste muzikale niveau te geraken om het 
ambitieuze programma van geplande optredens met vertrouwen tegemoet te zien.  
 

Om de moed erin te houden en het verenigingsgevoel levend te houden, hebben we op Tweede Pinksterdag 
een digitale Sophia-quiz gehouden voor alle leden van Sophia.  Dat was een groot succes. Zes teams streden 
fervent om de overwinning. Uiteindelijk wist Team 6, genaamd De Bladmuzikanten, er met de eerste prijs 
vandoor te gaan. Barbara van de Nieuwelaar, Suzanne Kratsborn, Ralph Oors, Elly Broekhof, Heske van Esch 
en Ton Keunen wonnen daarmee eeuwige roem met een eervolle vermelding in het Klankbord en bovendien 
een uitnodiging voor een bezoek aan de Eerste Kamer en, indien mogelijk, de Tweede Kamer. Zeer 
interessant waren  bovendien twee lezingen, een van Jos Schroevers over het Mahlerproject en een andere 
van Dirk Verheyen over zijn  boek ‘De halve eeuw van mijn grootvader’. Verderop in dit Klankbord vindt u 
meer informatie over deze geslaagde Quizavond.   
 

Persoonlijk ben ik de afgelopen weken erg druk geweest met de voorbereidingen voor een internationaal 
(ook weer digitaal) congres over de relatie tussen belastingheffing en de politieke machtsverhoudingen in 
historisch perspectief. Van dat congres en het daaraan gerelateerde boek ben ik general reporter. Aan de 
hand van meer dan 30 nationale en thematische rapporten kon een prachtig overzicht worden geboden van 
veel historische gebeurtenissen waar belastingheffing een bepalende rol heeft gespeeld in de politieke 
ontwikkelingen. Denk hierbij aan de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd tegen het moederland Engeland,  
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De Nederlandse strijd tegen de Tiende Penning van Alva en de Franse revolutie.  Ook was er aandacht voor 
de wijze waarop dictatoriale regimes, zoals de nationaalsocialistische en communistische schrikregimes in de 
20e eeuw, misbruik hebben gemaakt van het belastingrecht om hun doelstellingen te verwezenlijken. Verder 
is er aandacht besteed aan fiscaal federalisme: de strijd binnen landen op welk niveau het recht om belasting 
te heffen moet worden gesitueerd: op centraal niveau of op het niveau van de regio’s. Denk aan de strijd 
tussen Wallonië en Vlaanderen in België en de strijd in Spanje tussen Catalonië en de centrale regering in 
Madrid. Wie meer autonomie wil, wenst daar meestal ook fiscale autonomie aan vast te koppelen. Tot slot 
is aandacht besteed aan de verhouding tussen belastingen en democratie. Mocht je vroeger alleen maar 
stemmen als je ook belastingen betaalde (censuskiesrecht), tegenwoordig is het kiesrecht losgekoppeld van 
het betalen van belastingen. Een leidend beginsel bij al deze onderwerpen is ‘No Taxation without 
Representation’. Belastingen dienen alleen bij wet te worden aangenomen door een parlement waarin op 
democratische wijze de bevolking van een land wordt vertegenwoordigd. Wordt dit beginsel niet 
geëerbiedigd dan liggen opstanden en revoluties op de loer. Denk daarbij ook aan de suffragettesbeweging 
in landen als Engeland en de VS. De laatste tijd is duidelijk geworden dat veel mensen zich niet (meer) 
herkennen in hun nationale parlementen, laat staan in het Europees parlement. Het met meerderheid 
aannemen van belastingwetten is dan niet voldoende om protesten buiten de deur te houden (denk aan de 
gele vestjes beweging in Frankrijk). Gelet op de grote hoeveelheid zeer enthousiaste reacties die ik na afloop 
van het congres mocht ontvangen, is dit congres in goede aarde gevallen.  
 

Blijft allen gezond!  
 

Peter Essers    

 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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Van de bestuurstafel 
 

Na de eerste digitale ledenvergadering vond op 24 mei 2021 de eerste digitale Sophia-quiz plaats. De 
deelnemers waren ingedeeld in teams, waarbij de teamleden onderling moesten communiceren via 
WhatsApp. Ik zat samen met Gosse en Paul in de jury en we hebben die avond veel plezier gehad. Maar ja, 
wij hadden het dan ook makkelijk. Wij mochten niet meedoen. Er waren vragen over de geschiedenis van 
Sophia, vragen over oude foto’s en muziekvragen. De lastige vragen kwamen op een razendsnel tempo 
voorbij en al gauw volgde het commentaar van enkele fanatieke deelnemers. Tussentijds waren er twee 
presentaties van Jos Schroevers en Dirk Verheijen. Bedoeld als pauze, maar ik denk dat ze vooral zijn benut 
voor de WhatsApp-communicatie. Uiteindelijk werd de jury verrast door de grote hoeveelheid goede 
antwoorden die binnenkwamen. Heel goed gedaan allemaal! We hebben de punten opgeteld en uiteindelijk 
bleek het team ‘De Bladmuzikanten’ de winnaar. Heel grappig om de winnende leden op je scherm te zien 
juichen. Veel dank aan alle deelnemers, de vragenmakers en Jos en Dirk Verheijen voor de leuke avond! 
 

En toen volgde op vrijdagavond 28 mei 2021 toch best onverwacht het bericht van de KNMO dat we vanaf 5 
juni 2021 weer met 50 personen mogen repeteren. Wat een goed nieuws! We hebben zo’n 6 maanden niet 
kunnen repeteren. Wat fijn dat het weer mag. Uiteraard met coronaprotocol, maar ook dat zal ooit niet meer 
nodig zijn. Christiane en Jos hadden net een heel repetitieschema opgesteld met maximaal 30 muzikanten, 
maar dat was binnen enkele dagen bijgesteld. Hout, koper en slagwerk weer samen. We gaan weer beginnen! 
 

Tot zover weer een aantal punten uit de bestuursvergadering. Voor vragen en opmerkingen kun je natuurlijk 
altijd bij een van de bestuursleden terecht. 
 
Marije Reitsma      
 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 



  6 
 
 

 
  
 



  7 
 

Eindelijk mogen we weer!!!! 
Na 6 maanden Corona-stop was het dan eindelijk weer zover dat de repetities van het grote harmonieorkest 
weer hervat konden worden. 
Maandagavond 7 juni mochten weer maximaal 50 muzikanten op gepaste afstand repeteren in de Wetering. 
Het was ook voor deze ervaren muzikanten weer even wennen om niet alleen thuis te spelen, maar nu weer 
in groepsverband. 
Jos had daar op ingespeeld en afwisselende stukken op de lessenaar gelegd. Ook is op tijd gestopt om de 
druk niet meteen al te hoog te leggen. 
Hierdoor had iedereen nog de gelegenheid een drankje te nuttigen en gezellig met elkaar na te praten. 
Fijn om na zo’n lange tijd elkaar weer te zien en te horen. 
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WE MOCHTEN WEER 

Heel langzaam ging de wereld weer open op donderdag 20 
mei jl starten (bijna) voltallig SPE en SOL onder de 18 met 
hun repetities. 
Wat geweldig om elkaar weer te zien en samen muziek te 
kunnen maken.  
Vanaf maandag 7 juni en donderdag 10 juni aanstaande 
kunnen ook de 18plussers weer aan de slag. Bijna 
normaal…. Laten we hopen dat we nu gewoon lekker bezig 
kunnen blijven. 
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Sophia’s Vereeniging Youtube Kanaal 
 

Sinds kort hebben we voor onze vereniging een officieel YouTube kanaal. Daar 
hebben we al diverse oude beelden bij elkaar gezet maar meer beeld is natuurlijk 

altijd leuker. We zouden vooral graag nog beeld hebben van SOL en SPE. Mag recent 
materiaal zijn, maar ook oude beelden zijn zeker leuk. 

 
Heb je nog beeld materiaal wat we mogen gebruiken laat het mij dan weten. Stuur de 

link naar me door of stuur me de hele video. 
 

Alle materiaal is welkom op ralphoors@gmail.com 
 

Alvast bedankt voor jullie input 
 

Ralph Oors 
 

 

mailto:ralphoors@gmail.com
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Terugblik op de digitale quiz van maandag 24 mei jl. 

De Grote Digitale Sophia-Quiz  
Tweede Pinksterdag 24 mei 2021, 20u-21.45u 

 
Programma 
 

• 20.00u  Welkom (Peter Essers)  
• 20.00u -20.05u Inleiding en instructies (Peter Essers) 
• 20.05u-20.25u 1e  deel Quiz: kennis van Sophia’s Vereeniging 
• 20.25u-20.35u Achtergronden Mahlerproject (Jos Schroevers) 
• 20.35u-20.50u 2e  deel Quiz: herken Sophia-foto’s 
• 20.50u-21.05u 3e deel Quiz: herken geluidsfragmenten van Sophia 
• 21.05u  Mail antwoorden naar marije.reitsma@hetnet.nl  
• 21.05u-21.20u Dirk Verheyen over zijn boek ‘De halve eeuw van mijn grootvader’ 
• 21.20u-21.45u Uitslag en sluiting (Peter Essers) 

 
 
 

 Uitslag: 
1. De Bladmuzikanten   120,0  punten 
2. De Witte Kasteelridders 112,5  punten 
3. De Loonse Zandhazen  102,5  punten 
4. De Toonzetters  92,5  punten 
5. De Sollebollekes  85,0  punten 
6. De Notenkrakers  65,0  punten 
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1e deel Quiz: kennis van Sophia’s Vereeniging 
 

Vraag 1.1: (5 punten) 
Lange tijd heeft er een grote rivaliteit bestaan tussen Sophia’s Vereeniging en Concordia. Onderlinge 
contacten waren heel moeilijk. Toch is er één persoon  die tegelijkertijd muzikant is bij Sophia’s Vereeniging 
en Concordia en tevens bestuurslid is geweest van Concordia. Welke persoon is dat?  
 

Vraag 1.2: (10 punten) 
Ofschoon Sophia’s Vereeniging een muziekvereniging is, heeft zij regelmatig met veel succes deelgenomen 
aan een sportief evenement in Loon op Zand. 
Welk evenement was dat? (5 punten) 
Wie was de eerste captain van het deelnemende Sophia-team? (5 punten) 
 

Vraag 1.3: (5 punten) 
Ooit heeft Sophia’s Vereeniging een heuse Raad van Elf gehad. Hoe werd de Prins Carnaval van deze Raad 
van Elf aangeduid? 
 

Vraag 1.4: (5 punten) 
Welke familie speelt thans met liefst drie generaties in het grote orkest van Sophia’s Vereeniging? 
 

Vraag 1.5: (5 punten) 
Waar staat de afkorting SOL voor? 
 

Vraag 1.6: (5 punten) 
SPE heeft enige tijd een humoristische slagwerkgroep bestaande uit vier SPE-ers gekend, die veel succes 
hadden met hun optredens. Hoe heette deze groep? 
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Vraag 1.7: (5 punten) 
Wie was het eerste vrouwelijke bestuurslid van Sophia?  
 

Vraag 1.8: (5 punten) 
Bij welke gelegenheid werd Sophia’s Jeugdharmonie op gericht, later SOL?   
 

Vraag 1.9: (5 punten) 
Hoeveel vaandels heeft Sophia gehad tot heden? 
 

Vraag 1.10: (5 punten) 
In welk jaar werd Sophia’s Percussion Ensemble opgericht? 

2e deel Quiz: herken Sophia-foto’s 

Vraag 2.1: (5 punten) 
In welk jaar en waar vond dit concert plaats?  

 
 
 
 
 
 

Vraag 2.2: (5 punten) 
Wie is dit en waarvoor is hij gehuldigd? 
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Vraag 2.3: (5 punten) 
Bij welke gelegenheid is deze foto gemaakt 
 
 
 
 

 
 
 
   

  
Vraag 2.4: (5 punten) 

     Waar vond dit concert plaats?  
 

 
 
 
 
 

Vraag 2.5: (5 punten)   
In welk jaar is deze foto gemaakt en bij  
gelegenheid waarvan?                                                       
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3e deel Quiz: herken geluidsfragmenten Sophia 
 

Vraag 3.1: (10 punten) 
Uit welke beroemde compositie komt dit fragment en wie is de componist? 
 

Vraag 3.2: (10 punten) 
Betreft bekende muziek bij een film. 
Hoe heet deze muziek en welke twee componisten hebben daarbij een rol gespeeld?  
 

Vraag 3.3: (15 punten) 
Sophia heeft dit stuk in samenwerking met een projectkoor in het verleden uitgevoerd. 
a.    Uit welke opera komt dit fragment? 
b.    Wie is de componist? 
c.     Hoe heet dit koor/stuk uit die opera? 
 

Vraag 3.4: (10 punten) 
Uit welk door Sophia in het verleden uitgevoerd muziekstuk is dit een fragment (naam compositie en 
componist noemen)?  
 

Vraag 3.5: (5 punten) 
Een bekend werk, wordt vaak uitgevoerd door symfonieorkest, harmonieorkest maar ook enkel piano. Wat 
is de naam van dit werk ? 
 

Vraag 3.6: (15 punten) 
Slechts enkele maten. Van welke compositie (natuurlijk ook door Sophia in het verleden uitgevoerd) is dit 
de opening? Naam en componist noemen 
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Antwoorden 
• 1.1  Ton van Helvert (5 punten) 
• 1.2a Loonstars (5 punten) 
• 1.2b Frans van Dongen (5 punten) 
• 1.3  Prins Harsoph (5 punten) 
• 1.4  Familie Sterk (5 punten) 
• 1.5  Sophia’s Opleidingsorkesten Loon op Zand (5 punten) 
• 1.6  Nerds on Drums (5 punten) 
• 1.7  Letty Haen in 1996 (5 punten) 
• 1.8  Bij het 100-jarig bestaan in 1964 (5 punten) 
• 1.9  1ste in 1890, 2de in 1948 en 3de (huidige) in 1997 (5 punten) 
• 1.10 In 1988 (5 punten) 
•  

• 2.1  1996 in Lloret de Mar (5 punten) 
• 2.2  Nelis van den Hoven 85-jarig lidmaatschap (5 punten) 
• 2.3 Basisscholenproject (5 punten) 
• 2.4 In de oude Tweede Kamer (5 punten) 
• 2.5 1972 Topconcours Arnhem (5 punten) 
• 2.6  Tiny v.d. Nieuwenhuizen, Kees v.d. Nieuwenhuizen, Sjef    

 IJpelaar en Peter van Esch (10 punten) 
• 3.1 De vuurvogel (L’oiseau de Feu), Stravinsky (10 punten) 
• 3.2 Pirates of the Caribbean, Klaus Badelt en Zimmer (10 punten) 
• 3.3 Caveleria Rusticana, Pietro Mascagni, Paaskoor of Regina Coeli (15 punten) 
• 3.4 Atmospheres, John Golland (10 punten) 
• 3.5 Pavane pour une infante defunte (5 punten) 
• 3.6 Dances of Galanta, Kodaly. (10 punten)  
 

   Totaal:  150 punten 
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Uit:  Brabants Dagblad  
         8 juni 2021 

 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
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`Vrienden van Sophia´ 
 
 

* Boons Agenturen 

* Van Besouw Beheer 

* Koala vogel- en dierengroothandel 

* ‘Le Monde’ wereldse broodjes 

* Rabobank 

* Roelofs Safety 

* Rijschool Knook 

* So Nice  

* Scholt Energy 

* Stichting Jacques de Leeuw 

* VDT Advocaten en Mediators 

* Verlouw-Bouw 

* Van Venrooij 
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Wij feliciteren...........  
 
Harmonieorkest        1  juni  Rob v.d. Made, slagwerk 
       2  juni  Marieke Aller-Hillaert, dwarsfluit 
       3  juni  Corien v.d. Made, klarinet 
       3  juni  Theo Veekens, bastrombone 
       4  juni  Harrie Haen, logistiek 
      7  juni  Jolanda Vink, klarinet 
      9  juni  Hans Bloemen, trompet 
    11  juni  Manon Vink, dwarsfluit 
    20  juni  Kees Jansen, niet-spelend lid 
    23  juni  Bernadette Essers, basklarinet 
    24  juni  Marjon Lankhaar, klarinet 
    24  juni  Irene Brouwer, klarinet 
    26  juni  Alphons van Stenis. trompet  
    28  juni  Mariola de Gouw, klarinet 
    29  juni  Jhr. mr. Charles E.J.M. Verheyen, erevoorzitter 
 

           1 juli    Mirjam v.d. Broek-Dekker, fagot 
     9 juli    Piet v.d. Nieuwenhuizen, redactie / erelid 
   16 juli    Lindsay Walter, klarinet 
   22 juli    Tom Peeters, altsaxofoon 
   29 juli    Ludwig Reijnen, trompet 
 

* * * * * 
 

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121506/abstract412150600042/41638825-kleurrijke-muzikale-noot-achtergrond.jpg
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Wij feliciteren...........  
    
SOL:      3  juni    Corien v.d. Made, klarinet 
   21  juni  Henrike v.d. Hurck, trombone 
   23  juni  Bernadette Essers, basklarinet 
 

  13  juli  Linda Elings, altsaxofoon 
   29  juli Ludwig Reijnen, trompet 

 

* * * * * * * 
 

Wij wensen beterschap...........  
 

       - Klarinettiste Kristel Kalkers die een operatie heeft ondergaan wegens hartritmestoornissen. Wij wensen haar 
een voorspoedig herstel. 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
********************                                                                                                                  ******************* 
 
 

http://www.google.nl/imgres?imgurl=http://www.nldata.nl/dezwerm/zuidwester/uimages/ballonnen.jpg&imgrefurl=http://forum.viva.nl/forum/eten/wat-eet-je-op-dit-moment-deel-2/list_messages/156856/1&h=364&w=400&tbnid=u6povQBj0lgALM:&zoom=1&docid=QKFC_3fYhg7yiM&ei=QGbTVLaPLYHlUImQhPAE&tbm=isch&ved=0CFQQMygmMCY
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AGENDA 

Maandag 19 juli   : gehele vereniging Klapstoelenconcert  OPTIE i.v.m. corona 

Zondag 23 januari   : gehele vereniging Nieuwjaarsconcert 

Zaterdag 19 maart   : harmonieorkest Concert in de Nieuwe Kerk in Den Haag i.s.m. 
    Koninklijk Harmonieorkest Vooruit Harelbeke 
 

zaterdag 9 april     :  harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 
 in Concertzaal Tilburg 

 

zondag 15 mei    : harmonieorkest  concert in Concertzaal Tilburg  OPTIE 
 

zondag 22 mei   : harmonieorkest  ECWO-concours in Amiens 
 

zondag 26 juni   :  harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 
    in Chassé Theater Breda  

 
Het doorgaan van de bovenstaande geplande concerten is natuurlijk afhankelijk van de maatregelen m.b.t corona 

 
Het volgende Klankbord verschijnt maandag 12 juli 

 

Kopij binnen uiterlijk maandag 5 juli 
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18 december 1994    Kerstconcert in kerk Loon op Zand o.l.v. Heinz Friesen  
 



 
20 mei1995  Concert in Schouwburg Tilburg o.l.v. Henk van Dooren t.g.v. 25 jaar koor La Renaissance 

 


