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Beste lezers,  
 

De oudste groep muzikanten uit ons orkest is of wordt binnenkort gevaccineerd tegen het Corona 
virus. Aansluitend hierop gaat van oud naar jong het vaccinatieprogramma verder. Hierdoor komen 
we steeds verder in de oplossing van de Corona crisis waarin we momenteel nog steeds zitten.  
De redactie van Klankbord hoort in de verte al de mooie klanken van onze vereniging. 
We staan allemaal in de startblokken. 
Ook onze dirigent Jos Schroevers die op verzoek van de redactie een mooi artikel heeft geschreven 
over zijn ervaringen in de moeilijke tijd van de lock down en zijn ervaringen gedurende de eerste 
maanden als directeur van Classic Young Masters.  Zo te lezen kan ons grote harmonieorkest hier 
nog aardig wat plezier van hebben. Ook hij kan niet wachten om in Loon op Zand weer op de bok te 
staan. 
Bernadette heeft een stuk geschreven over de speciale manier waarop dit jaar het Muziekproject 
voor de basisscholen plaats gaat vinden. Knap van de organisatoren om hier toch nog een bijzonder 
project van te gaan maken in deze tijd. Veel succes toegewenst. 
De redactie doet wederom een beroep op jullie om je ervaringen in deze moeilijke tijd door middel 
van het Klankbord met onze lezers te delen. Alles is welkom! 
Speciale aandacht ook voor de maandelijkse bijdrage van onze voorzitter. 
Het geboortekaartje van Isa, de dochter van onze muzikanten Rob en Nicole mag natuurlijk niet 
ontbreken in dit Klankbord. 
 

Veel leesplezier gewenst, 
 

De redactie. 
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Van de Voorzitter 
 

Zo langzamerhand begint de lockdown van onze vereniging wel erg te knellen. We staan te popelen om weer 
samen muziek te kunnen maken, ons publiek wil dolgraag weer naar onze concerten komen. Maar helaas! 
Het enige positieve nieuws is dat het Basisscholenproject met in acht name van alle beperkingen toch weer 
kan doorgaan. Ook de muzieklessen worden nog steeds online gegeven. Maar voor de rest is het wachten op 
betere tijden. Iets anders zit er niet op, behalve dan stug doorgaan met plannen en  vastleggen van 
concertpodia voor wanneer er weer betere tijden aanbreken. Ook is op 19 april onze jaarvergadering 
gepland, zeer waarschijnlijk digitaal. 
 

Vandaar dat ik deze bijdrage toch maar weer een keer besteed aan een van de vele bijzondere aspecten van 
onze vereniging. De vorige keer eindigde ik mijn  bijdrage met het in herinnering roepen van het feit dat op 
19 februari 1939 ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum aan Sophia’s Vereeniging door koningin 
Wilhelmina het predicaat ‘Koninklijk’ werd verleend. Tot op de dag van vandaag zijn we erg trots op dit 
predicaat. In de jaren dertig van de vorige eeuw was de muzikale status van Sophia al tot grote hoogten 
gestegen, onder andere door het in 1935 definitief winnen van de wisselbeker van de Nederlandsche 
Federatie van Harmonie- en Fanfaregezelschappen. Dat was mogelijk doordat Sophia achtereenvolgens in 
1933 (Borne), 1934 (Holten) en in 1935 (Gilze) de benodigde drie concoursen won waar deze wisselbeker op 
het spel stond. Maar uiteraard is het voor het verkrijgen van de ‘Koninklijk’-status ook nodig dat er de juiste 
voorsprekers zijn die de muzikale prestaties bij het hof onder de aandacht wilden en konden brengen. En 
bovendien is vereist dat aan alle juridische voorwaarden daartoe  was voldaan, waaronder de goedkeuring 
van de statuten door het departement van Justitie. Dit laatste werd lange tijd aangemerkt als ‘Koninklijk 
erkend’, een titel die – uiteraard ten onrechte maar niet geheel onbegrijpelijk – nogal eens wordt verward 
met het veel prestigieuzere predicaat ‘Koninklijk’. De eer van ‘Koninklijk erkend’ viel Sophia in 1924 ten deel.  
Maar daaraan was wel het nodige voorafgegaan. De status ‘Koninklijk erkend’ was al in 1923 aangevraagd, 
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maar toen in eerste instantie door het departement afgewezen omdat men vond dat de statuten te weinig 
bevoegdheden gaven aan de leden. Het bestuur, in het bijzonder de erevoorzitter, was volgens de 
ambtenaren dermate oppermachtig dat van een ‘vereeniging’ nauwelijks sprake was. De toenmalige 
voorzitter, Jan van den Heuvel, was echter niet bereid om de statuten aan te passen. Waarom zou men de 
leden onnodig veel inspraak geven  (‘Zooveel hoofden, zooveel zinnen’)? Toch vond Van den Heuvel het van 
belang om de procedure voort te zetten omdat men in de toekomst mogelijk het predicaat ‘Koninklijk’ hoopte 
te mogen voeren. Ondanks een ambtelijk negatief advies besloot minister van Justitie Heemskerk op 15 april 
1924 de statuten goed te keuren. In het Nationaal Archief heb ik daarbij de volgende opmerkelijke passage 
gevonden, waarschijnlijk afkomstig van de minister zelf: 
 

‘Democraten zijn toch ten slotte minstens even groote liefhebbers van machtsuitoefening, van dwang, als de 
conservatieven. Laat de menschen toch vrij om over zichzelf te beschikken. Wie lust heeft in de 
onderwerpelijke vereeniging gaat erin, en wie geen lust heeft, blijft eruit. Waarom de menschen tegen 
zichzelf te beschermen? Ik kan mij voorstellen, dat er leden zijn die zich onder de alleenheerschappij van een 
beschermheer prettiger voelen dan onder de druk van een door enkele drijvers opgezette algemeene 
vergadering, denk aan kiesvereenigingen!’ 
 

Aldus werd ook de formele weg vrijgemaakt voor de uiteindelijke toekenning van het predicaat ‘Koninklijk’ 
in 1939. 
Overigens hebben we al weer enkele jaren (sedert 2010) wel degelijk volledig democratische statuten. Dat 
heeft enige tijd geduurd omdat de vrees bestond dat het predicaat ‘Koninklijk’ op het spel zou worden gezet 
als de oude statuten zouden worden gewijzigd. Maar na de gevraagde goedkeuring van het Koninklijk Huis 
bleek die vrees onterecht. 
 

Blijft allen gezond! 
Peter Essers                                                                                                              
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Lieve Sophianen, 
 

Het is alweer even geleden dat we onze laatste noten tijdens de repetitie in december uitbliezen en 
sloegen.  
Wie had ooit kunnen bedenken dat we ruim een jaar na dato van de start van deze crisis nog steeds 
in een onzekere periode zouden zitten.  
Ik mis het muziek maken enorm! De maandagavonden serieus werken aan prachtig repertoire in 
voorbereiding naar een van onze concerten. Ik realiseer me steeds meer dat het iets is wat ik echt 
nodig heb omdat het bij mijn leven hoort. Het is natuurlijk ook mijn werk maar nog veel meer een 
passie! 
 

De wereld is compleet veranderd en alles wat normaal was is nu ineens heel anders.  
Wat ik zelf steeds lastiger vind worden is dat er zoveel onduidelijk is en er weinig tot niks wordt 
gemeld over de herstart van repetities of andere culturele activiteiten.  
Terwijl er ontzettend veel aandacht is voor de horeca, die het natuurlijk ook heel zwaar hebben, en 
festivals.  
Zelf heb ik regelmatig bij de KNMO gevraagd of de coronamanagers hier wat assertief mee om 
kunnen gaan maar tot op heden gebeurt er weinig.  
 

In de afgelopen maanden is er voor mij wel het e.e.a. veranderd. Sinds 1 januari ben ik directeur 
geworden van Classic Young Masters, een organisatie die jonge talentvolle klassieke musici een 
begeleidingstraject aanbieden om zich voor te bereiden op een toekomst als beroepsmusicus. De 
meesten van ons denken dat een opleiding aan het conservatorium voldoet. Echter deze stichting 
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is ontstaan in 2012 vanwege de grote vraag naar een aanvulling op deze opleidingen.  
Wij zorgen ervoor dat ze, separaat aan hun opleiding, competenties ontwikkelen die belangrijk zijn 
om een succesvol beroepsmusicus te worden. Denk hierbij aan het ontwikkelen van 
ondernemerschap, marketing en inzet social media, presentatietechniek en het opbouwen van een 
netwerk. 
Daarnaast bieden we voor een aantal laureaten ook een individuele begeleiding die specifiek ingaat 
op de uitdagingen die men ervaart in de weg naar een carrière als musicus. 
 

Dit is natuurlijk een prachtige missie en mijn taak is om o.a. fondsen, sponsors en donateurs te 
interesseren voor dit initiatief. Helaas zit deze stichting niet in een jaarlijkse subsidiestructuur dus 
kost dit altijd heel veel tijd en energie om de financiën ieder jaar weer voor elkaar te krijgen.  
Daarnaast is het mijn taak om verbinding te maken met andere disciplines en de naamsbekendheid 
te vergroten in het culturele veld.  
Met ingang van 1 april is de organisatie verhuisd van Rotterdam naar Breda, hetgeen voor mij wel 
iets praktischer is. Echter zijn wij er voor talenten uit het hele land en werken wij met zowel 
provinciale als landelijke organisaties.  
 

Kortom een mooie uitdaging om deze jonge talenten een springplank te bieden om straks goed 
voorbereid hun vak en passie te kunnen uitoefenen.  
In deze tijd is het dus fijn om iets nuttigs te doen voor de toekomstige musici. Uiteraard zet ik deze 
muzikanten ook straks in bij mijn orkesten als solist want het niveau is echt heel hoog van deze 
laureaten. Ze zijn ook regelmatig te gast bij Podium Witteman dus wellicht hebben jullie daar wel 
eens een muzikant voorbij zien komen.  
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Neemt natuurlijk niet weg dat ik mijn grote passie, het dirigeren van mooie orkesten, iedere dag 
meer ga missen.  
Als ik een jaar terugdenk dan herinner ik me vooral hoe gemotiveerd we bezig waren met de 
voorbereidingen van het prachtige programma voor het ECWO. Alles was geregeld, bezetting, 
studiedagen, concerten…….. 
We gingen als een trein en dat wil ik het liefst zo snel mogelijk weer voelen. Samen muziek maken 
op een normale manier met prachtige concerten in het vooruitzicht. 
 
Ben je benieuwd naar Classic Young Masters kijk dan eens op: www.classicyoungmasters.nl 
 
Ik hoop jullie snel weer te zien bij de repetitie!! 
Warme groet,  
Jos Schroevers 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Jaarvergadering 
Maandag 19 april  20.00 uur 

Zoommeeting 

http://www.classicyoungmasters.nl/
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Uitnodiging Jaarvergadering 19 april 2021 
 

Uitnodiging voor alle leden en onderstaande bestuursleden: 
 

Peter Essers  voorzitter 
Gosse Hoekstra penningmeester 
Marije Reitsma secretaris 
Frans van Dongen, Jan van Esch, Peter van Esch, Bram Nieuwenhuisen en 
Paul Veltman. 
 

Datum vergadering.  : maandag 19 april 2021 
Plaats  : Thuis / zoommeeting 
Tijdstip  : 20.00 uur 
 

Agenda: 
1. Opening door voorzitter 
2. Mededelingen 
3. Verslag algemene ledenvergadering 28 september 2020 (bijgevoegd) 
4. Jaarverslag Sophia's Vereeniging 2020 (bijgevoegd) 
5. Verslag penningmeester 

Jaarrekening 2020 
Bevindingen kascommissie 
Presentatie begroting 2021 
Benoeming kascommissie 2021 
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6. Bestuursverkiezingen 
 Volgens het schema van aftreden is Bram Nieuwenhuisen dit jaar aftredend. Bram stelt 

zich niet herkiesbaar.  
 Wij zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid voor met name de opleiding en SOL. Maar 

ook voor andere aandachtsgebieden kan men zich melden. Eventuele kandidaten 
kunnen zich tot uiterlijk 10 april 2021 melden bij Jan van Esch via telefoon 06-20090871 
of mail vaneschjan@kpnmail.nl. 

 Het schema van aftreden ziet er als volgt uit: 
 2021  Bram Nieuwenhuisen 
 2022  Marije Reitsma, Paul Veltman 
 2023  Peter van Esch, Frans van Dongen 
 2024  Peter Essers, Jan van Esch, Gosse Hoekstra 

7. Jubilarissen.  
  De jubilarissen betreffen dit jaar de volgende leden: 
    85 jaar: Nelis van den Hoven 
    40 jaar: Frans van Dongen 
    25 jaar: Letty Haen, Manon van Bijsterveldt, Iris Hornman 
  De datum voor de huldiging is nog niet vastgesteld. 

8. Toelichting op beleid door de voorzitter 

9. Toespraak erevoorzitter  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
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Hallo allemaal, 
  

Hier weer een berichtje vanuit het dirigentenfront       
Er zijn voor 2022 weer wat concrete plannen bij gekomen en die wil ik even op een rijtje zetten 
zodat we dit ook weer met de leden kunnen communiceren.  
 

Voor 2022 staat nu voorlopig: 
- 23 januari Nieuwjaarsconcert  
- 19 maart 2022 Concert in de Nieuwe Kerk met Vooruit Harelbeke 
-   9 april Symphonic Cinema Theaters Tilburg 
- 15 mei voorbereiding in serie Verrassende Ontmoetingen met St. Michael Thorn 
- 22 mei ECWO 
- 26 juni Symphonic Cinema Chassé Theater 

  

Voor het najaar 2021 lijkt het me goed dat we samen een keer nadenken om vroeg wat concerten 
te plannen om in ieder geval weer gewend te raken aan het concerteren. Wellicht kunnen we alvast 
voorzichtig nadenken om Abba vroeg in het seizoen te plannen? 
  

Zullen we weer een keertje bij elkaar zoomen       Ik zou wel weer wat leven in de brouwerij willen 
namelijk.  
Pffffff……. Wat mis ik de maandagavond repetities.  
  

Groetjes, 
Jos 
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  MUZIEKPROJECT 2021 BASISSCHOLEN LOON OP ZAND 
  VEILIG EN LEUK, NOG STEEDS OP AFSTAND EN TOCH     
   BIJEEN  
 

Nog steeds Corona. Wie had dat een jaar geleden gedacht? Gelukkig 
kunnen en mogen we het Muziekproject voor de basisscholen toch 
draaien van 15 tot en met 29 april 2021. De Wetering gaat ervoor open, 
het protocol is goedgekeurd, de 
muziekdocenten staan te 

trappelen, dus laat maar komen die enthousiaste kinderen. 
Het ziet er niet naar uit dat we een grootse afsluiting kunnen 
houden, dus we beginnen in omgekeerde volgorde: we gaan er 
vanuit dat niets extra’s kan en bereiden zo alles voor. Mocht er 
meer kunnen? Geen probleem, ook die draaiboeken liggen klaar, 
van een beetje meer, tot ‘alles kan’. Zou geweldig zijn, maar de 
eerlijkheid gebied te zeggen dat we daar niet op rekenen. 
Op de woensdagavonden wordt door vrijwilligers van de Stichting 
Muziekopleiding Loon op Zand (SMOL) alles alvast klaar gezet en 
op donderdagochtend (eveneens door vrijwilligers van de Stichting) worden de laatste puntjes op de i gezet. 
Alles op afstand, met mondkapjes, desinfectiematerialen, voorverpakt, looproutes en ga zo maar door. Het 
wordt echt niet minder leuk, maar wel anders dan ‘normaal’. 
 

Ook deze keer spelen de blazers van groep 6 Mini Disco Highlights van Ivo Kouwenhoven mee met (de 
opname van) Sophia’s Opleidings Orkest (SOL). De slagwerkers van groep 5 spelen mee met een top 40 
nummer dat de slagwerkdocenten uitzoeken. 
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Het swingt zeker de pan uit en biedt (als er meer mogelijk zou 
worden) voor de afsluiting mogelijkheden om interactief mee te 

doen met elkaar. 
Wat doen we dan 
eigenlijk met de 
afsluiting?? (Als er 
geen grote 
versoepelingen 
plaatsvinden:) 
Geen ouders en 
kinderen in de zaal 
om het geleerde te komen beluisteren, maar een opname 
van het optreden per groep door een van de vrijwilligers 
gemaakt en naderhand bewerkt door Ralph Oors, waarna de 

opname naar de betreffende groep toe gaat zodat de ouders het 
optreden ook kunnen bekijken en beluisteren. Met dank aan Ralph 
voor zijn deskundige hulp!!! 
Het is (nog steeds) heel leuk om het project te draaien, ook al is het 
wat uitgekleder, toch hopen we dat het project komend jaar weer 
‘gewoon’ kan plaatsvinden, dat betekent namelijk dat ons aller leven 
er weer wat ontspannener uit zal zien. 
 

Dank hulpen Stichting Muziekopleiding en medewerkers Wetering! 
Fijn dat jullie er weer waren. 
Namens medewerkenden SMOL, Bernadette 
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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 De Leeuw 

* VDT Advocaten en Mediators 

* Verlouw-Bouw 

* Van Venrooij 
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Een nieuwe Lente een nieuw begin!? 
 

Al een jaar is het zeer wisselvallig en dan heb ik het niet 
alleen over het weer. Zo liepen Sandra en ik door de 
sneeuw om de carnavalstraktatie bij (bijna) iedereen persoonlijk af te 
geven, zo lopen we zonder jas onder een heerlijk zonnetje om de SOLlers 
en SPE’ers een paasgroet te bezorgen. 
Zo zijn we lekker muziek aan het maken en zo is het stop. Het duurt nu 
echt wel heel lang. En eerlijk, het wordt er dan toch niet gemakkelijker 
op om te blijven repeteren zonder doel en zonder nieuwe muziek. Als je 
les hebt, heb je je wekelijkse doel en dan is het al lastig om met alleen 
online lessen de lol en moed er in te houden, maar zonder de les, moet 
je echt doorzetten, het echt voor jezelf en de toekomst doen. Niet 
makkelijk. Goed oefenen, zou ‘ons Ton’ zeggen, maar dat valt nog niet 
mee….. 
Bij SOL en SPE proberen we toch wat contact te houden doormiddel van 

de wekelijkse online-bijeenkomsten, hetzij met een zelf muziekmaken-quiz hetzij met een andere quiz en 
natuurlijk even bijkletsen. Maar het is te merken dat veel mensen het online-leven toch beu zijn. Wat fijn om 
dan velen weer eens in levende lijve te zien en spreken bij de rondgang in het dorp met de paasgroet.  
(Jammer heren van het mannenkoor, geen paaseitjes voor jullie deze keer, hopelijk in 2022 wel weer!) 
Volhouden maar met z’n allen en er het beste van maken. 
Op naar betere tijden. 
 

Groetjes aan iedereen namens de SOLlers en SPE ‘ers, 
Bernadette 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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Wij feliciteren...........  
 

   - Saxofoniste Nicole Weel en slagwerker Rob v.d. Made met de geboorte van hun dochter  Isa. 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:       1  april  Marit v.d. Made, klarinet 
  10  april Monique van Loosbroek, basklarinet 
  14  april Marijke van Esch, hoorn 
  26  april Bernardette Schouten, altsaxofoon 
 
 `      1  mei  Theo Sterk, trompet 
    3  mei  Noortje v.d. Meulen, fagot 
    6  mei  Maaike v.d. Ven, baritonsaxofoon 
  11  mei  Ron van Doesburg, trompet 
  12  mei  Gosse Hoekstra, bestuur/tenorsaxofoon 
  17  mei  Marie-Antoinette Megens, klarinet 
  19  mei  Barbara v.d. Nieuwelaar, klarinet 
  19  mei  Harrie van Noije, logistiek 
  22  mei  Madeleine den Braven, klarinet 
  27  mei  Jaap van Stenis, contrabasklarinet 
  28  mei  Marije Reitsma, bestuur/klarinet 
  31  mei  Maria Vromans, klarinet 
 

SOL:        8  april  Sandra Velthuizen, hobo  
 11  april  Suze Timmers, klarinet 
    20  april  Meike Moonen, dwarsfluit 
 

https://previews.123rf.com/images/abstract412/abstract4121506/abstract412150600042/41638825-kleurrijke-muzikale-noot-achtergrond.jpg
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Wij feliciteren...........  
 

SOL:    4  mei Janneke van Breugel, trompet 
 12  mei Dennis IJsseldijk, niet-musicerend 
 21  mei Ria Bertens-Oerlemans, slagwerk 
 24  mei Arend Vuijsters, trombone 
 31  mei Maria Vromans, klarinet 
 31  mei Giedo Moonen  
 
SPE:   13  april  Jinthe Engelen 
 

  31  mei Giedo Moonen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jaarvergadering 
Maandag 19 april  20.00 uur 

Zoommeeting 

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 april 20.00 uur : gehele vereniging  Jaarvergadering  Zoommeeting 
donderdag 29 april  :  : SOL en SPE  Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen  
donderdag 20 mei: :  : SOL en SPE  Inhalen avondvierdaagse  
zaterdag 12 juni  :  19.30 uur : SOL  Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot, 
    De Wetering  
zaterdag 17 en zondag 18 juli : harmonieorkest ABBA-concert in de Koepelhal te Tilburg 
maandag 19 juli   : gehele vereniging Klapstoelenconcert 
2022 
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 

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

 

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 10 mei 
 

Kopij binnen uiterlijk maandag 3 mel 
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1972 Sophia op Topconcours te Arnhem o.l.v. Heinz Friesen 
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1990 Serie Verrassende Ontmoetingen Sophia concert In de Broekhovense Kerk te Tilburg o.l.v. Jan Cober 


