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Beste lezers,  
 
We zijn weer toe aan het laatste Klankbord van het seizoen 2019-2020 en gaan genieten van onze 
vakantie. 
Een hele vreemde afsluiting van dit seizoen want we kunnen vanwege de coronacrisis niet afsluiten 
met ons traditionele Klapstoelenconcert bij het Witte Kasteel in Loon op Zand.  
We zullen er nog even mee geconfronteerd blijven alvorens alles weer is zoals het was. Maar we 
blijven positief, het komt weer goed. 
De repetities van alle onderdelen van Sophia zijn weer zo goed als mogelijk is opgestart, met in 
achtneming van de richtlijnen van het RIVM. 
We zullen na de vakantieperiode volgen wat de mogelijkheden zijn voor de nabije toekomst. 
 

De redactie van Klankbord feliciteert onze scholieren en studenten die dit schooljaar examen 
hebben gedaan en geslaagd zijn. Proficiat! 
 

In dit Klankbord vindt u onder andere een bijdrage van onze voorzitter, een bericht van het bestuur, 
opleiding, SOL en SPE. Ook hebben we een artikel opgenomen uit De Duinkoerier van de hand van 
Jack IJpelaar 
 

Tot slot wenst de redactie u allen een fijne vakantie en kom gezond en uitgerust weer terug op de 
repetities eind augustus. 
 
De redactie. 
 
*************************************************************************************** 
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Van de Voorzitter  
 
Na een unieke en vanuit technisch oogpunt spannende zoom-meeting met de leden op 11 juni, zijn we 
gelukkig vanaf maandag 15 juni weer in staat om te repeteren in de theaterzaal en sportzaal van Wetering, 
zij het tot 1 juli met de nodige beperkingen, zoals een maximum aantal muzikanten van 30 per ruimte en een 
minimale afstand van 2 meter tussen de muzikanten met een blaasinstrument. Vanaf 6 juli is de tweemeter-
regel weer veranderd in een anderhalve meter-regel, maar vanaf 1 juli kunnen we helaas geen gebruik meer 
maken van de sporthal omdat dan de sportactiviteiten weer beginnen. Het blijft dus passen en meten. Op 6 
juli zal het grote orkest voor het eerst sinds lange tijd weer als geheel in de Wetering repeteren. Daarvóór 
hebben we alleen groepsrepetities kunnen houden. Als iedereen er na de vakantie vanaf 24 augustus weer 
is, moeten we voor de tutti-repetities mogelijk tijdelijk uitwijken naar een andere zaal. Tips voor geschikte 
vrijstaande zalen nog altijd van harte welkom. 
 
Nog beter zou het natuurlijk zijn als tegen die tijd de maatregelen weer zodanig zijn teruggedraaid dat we 
weer als vanouds datgene kunnen doen waar we voor zijn opgericht: met zijn allen mooie muziek maken. 
Zolang de coronamaatregelen blijven gelden, zullen wij ons zo er zo goed en kwaad als het kan bij aan moeten 
passen. Maar het mag wel duidelijk zijn dat naarmate de coronamaatregelen na 1 september langer duren, 
het voor het grote orkest steeds moeilijker wordt om ons ambitieuze programma, waaronder het 
Mahlerproject en ECWO op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Maar zover is het gelukkig nog 
niet. We blijven goede hoop houden en die putten we vooral ook uit de snelheid waarmee de aanvankelijk 
strenge maatregelen de laatste weken al zijn versoepeld.  
 
Dat geldt ook voor SOL en SPE. Mogelijkheden om op te treden zijn ook voor deze geledingen afhankelijk van 
het los mogen laten van de anderhalve meter-beperkingen. Ook is het goed om vooral de positieve 
aspecten van de afgelopen maanden te blijven onderkennen en onthouden. Zo zijn we ons nog meer gaan  
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realiseren hoezeer we sociale wezens zijn die contact met anderen nodig hebben. Dat geldt in het bijzonder 
voor een vereniging als Sophia, waar jong en oud in goede harmonie met elkaar omgaan. Ook de samenleving 
zal zich ongetwijfeld meer dan ooit hebben gerealiseerd hoe waardevol het is om te kunnen genieten van 
cultuur in het algemeen en muziek in het bijzonder. Het zou wel erg kil en somber worden in diezelfde 
samenleving zonder die elementen.  
 
Net in deze tijd wachten wij overigens op de nieuwe subsidiebeschikkingen van de gemeente Loon op Zand. 
Wij vertrouwen en rekenen erop dat dat onze volksvertegenwoordigers in de gemeente Loon op Zand de 
financiële tegenslagen die de gemeente ongetwijfeld zal oplopen als gevolg van de coronacrisis niet zal gaan 
afwentelen op de subsidies aan de verenigingen.  Alles van waarde is weerloos, dat geldt in het bijzonder 
voor verenigingen als de onze, die uiteindelijk afhankelijk zijn van steun van de gemeenschap om financieel 
op de been te blijven.  
 
Van ganser harte dank ik al diegenen die in alle stilte de afgelopen maanden zich hebben ingezet  om de 
gevolgen van de crisis voor onze vereniging op te vangen en te verlichten. Uiteraard ook veel dank aan allen 
die zich voorafgaande aan die crisis hebben ingespannen om Sophia op het van ons bekende muzikale niveau 
te brengen en te houden en onze aanhang vele malen in prachtige concerten te laten genieten van ons 
muzikale aanbod. 
 
Ik wens iedereen die op welke wijze dan ook is verbonden met Koninklijke Sophia’s Vereeniging een heel 
fijne vakantie toe, thuis, in eigen land dan wel in het buitenland. Geniet ervan, blijf gezond en we zien elkaar 
hopelijk weer in de laatste week van augustus, 
 
Peter Essers 
 

******************************************************************************** 
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Van de bestuurstafel 
 
Opeens was het er, het corona-protocol van de KNMO.  Na alle onheilspellende berichten over 
aerosolen kwam het toch nog onverwacht. Nadat we elkaar zo’n drie maanden niet hadden gezien 
konden we weer gaan repeteren! Wel met maximaal 30 muzikanten tegelijk , twee meter afstand 
tussen de muzikanten en een handdoek om de druppels op te vangen. Maar wat was het leuk om 
iedereen weer te zien en wat was het fijn om weer samen muziek te maken. Inmiddels is het 
protocol al weer wat versoepeld en hebben alle orkesten van Sophia al meerdere keren 
gerepeteerd.  Namens het bestuur dank ik Christiane voor het maken van het mooie Sophia-protocol 
en de roadies voor al het meetwerk bij het klaarzetten van de stoelen.  
 
Veel geplande activiteiten zijn nog onzeker. Of en hoe ze kunnen doorgaan zal afhangen van de 
ontwikkelingen van de coronamaatregelen. Laten we hopen dat het goed blijft gaan en dat we ons 
weer kunnen gaan richten op de leuke dingen die gepland staan voor 2021. 
 
Dit jaar helaas geen Klapstoelenconcert om de zomervakantie gezellig mee in te luiden. Maar 
natuurlijk wens ik iedereen een fijne vakantie toe, in eigen land of toch in het buitenland. Wat je 
ook gaat doen: veel plezier allemaal en tot eind augustus! 
 
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 
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Weer repeteren     
 

18 Juni was het zover. De repetitie van SPE en SOL kon weer van start gaan. 
Drie maanden lang kon er niet gerepeteerd worden. De muzieklessen konden thuis wel worden 
gevolgd via videobellen. Dat ging niet altijd helemaal goed, maar zo kon dat in ieder geval wel 
doorgaan. Het geluid haperde nogal eens en er was een vertraging op de lijn. 
In het begin was het best fijn dat niks kon. We hoefden niet meer te haasten met eten of naar de 
Wetering te snellen om op donderdag alles klaar te zetten. Na een paar weken werd dat toch een 
beetje saai.  
Nadat de muzieklessen weer gewoon gegeven mochten worden, mocht er dan ook weer 
gerepeteerd worden. Met het nemen van de nodige maatregelen. Handen worden gedesinfecteerd, 
we hebben schoonmaakdoekjes, microvezeldoekjes en handschoenen bij. We zitten 2 meter uit 
elkaar, dat is ook even wennen 
qua geluid. 
Fijn dat we nog net een paar 
repetities voor de zomer-
vakantie hebben. Samen 
muziek maken is natuurlijk 
toch het leukst! En gezellig om 
iedereen weer te zien en te 
spreken. 
 
Sandra, Tess, Jinthe                                                                            repetitie SPE 
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repetitie SOL 
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Muzikanten  Sophia popelen om weer voor publiek te spelen 
 

Vanwege de coronamaatregelen lag het verenigingsleven goeddeels stil. Dat had tot gevolg dat 
de leden van de verenigingen niet meer gezamenlijk hun sport of hobby konden uitoefenen. Ook 
voor de muzikanten van Sophia’s Vereeniging uit Loon op Zand gold dat het samen musiceren 
enkele maanden lang niet meer mogelijk was.  
 

Door Jack IJpelaar 
 

Langzaam komt Nederland uit de lock-down. Sinds de coronamaatregelen zijn versoepeld hebben 
de leden van Sophia’s Vereeniging, onder de voorwaarden 
van het RIVM, de repetities weer hervat. Maar dat heeft voor 
zo’n groot orkest best nog wat voeten in aarde. Zo moet de 
afstand 2 meter zijn tussen de muzikanten en mogen er niet 
meer dan 30 muzikanten in een ruimte zitten. Ga dan maar 
eens aan de slag met een orkest van méér dan 80 
muzikanten.  
                                                                                                                                                                  koperrepetitie 
Koper- en houtblazers apart 
De afgelopen weken is het orkest daarom opgedeeld geweest in de houtblazers en de koper-blazers. 
De houtblazers repeteren, onder leiding van dirigent Jos Schroevers, sinds 3 weken in de  theaterzaal 
en de koperblazers, onder leiding van tweede dirigent Alphons van Stenis, in de sporthal. Dat was 
tot afgelopen week mogelijk omdat ook de activiteiten van alle sportclubs stil lagen.  
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Op gepaste afstand 
Deze maandagavond nemen de 
muzikanten hun plaats in op de gepaste 
afstand. De stoelen zijn op een enkele na 
allemaal bezet. Er blijken mensen uit de 
risicogroep die nog even willen 
afwachten. Dirigent Jos Schroevers wacht 
ontspannen tot alle maatregelen zijn 
afgewerkt zoals vragen over de 
gezondheid en of iedereen een handdoek 
bij zich heeft.  
2020 zou een belangrijk jaar worden voor                                        houtrepetitie 
Sophia. Zaterdag 23 mei zou het harmonieorkest  
deelnemen aan het European Championship for Wind Orchestras (ECWO) in Amiens, Frankrijk. 
Sophia zou daar Nederland vertegenwoordigen tussen negen andere toporkesten uit Europese 
landen. Het orkest verdiende dat ticket vanwege de muzikale prestatie op een concours in Overijssel 
waar de hoogste punten werden behaald. Het ECWO is naar volgend jaar mei verplaatst, als dat dan 
mogelijk is tenminste.  
 

Muziek van Mahler bij film over zijn leven 
Het orkest was in volle voorbereiding voor het ECWO toen de lock-down werd afgekondigd. “Dat 
was een fikse streep door de rekening”, zegt Schroevers. “De muzikanten hebben zelf wel hun 
huiswerk gedaan in de afgelopen weken, maar dat is toch anders dan samen muziek maken.” Op de  
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lessenaar staan nu delen uit de tweede, derde en vierde symphonie van Gustav Mahler, die de 
beelden van een film over het leven van de componist begeleiden. Je kunt dat ook omdraaien, de 
muziek wordt gespeeld en daar worden filmbeelden over zijn leven bij getoond. Afgelopen jaar heeft 
het Concertgebouworkest het project, dat Symphonic Cinema heet, uitgevoerd. Sophia is het eerste 
amateur symphonisch blaasorkest dat dit project ten uitvoer brengt. Als alles weer normaal wordt 
zal de eerste uitvoering op 25 april 2021 in de concertzaal in Tilburg plaatsvinden en op 13 juni volgt 
een uitvoering in Breda. Eindhoven zal mogelijk nog volgen. Overigens zal het orkest een deel uit 
een van de Mahler-symphoniën ook op het ECWO in Frankrijk spelen, als dat doorgaat. 
 
Samenspelen moeilijk 
Vanaf 1 juli zijn alle maatregelen versoepeld en mogen de muzikanten weer met allen samen spelen. 
De theaterzaal van de Wetering is het vaste repetitielokaal van het harmonieorkest, maar daar 
kunnen geen 80 muzikanten in die de voorgeschreven afstand moeten bewaren. En nu de sportclubs 
ook weer van start mogen is de sporthal ook bezet. “Het valt sowieso niet mee om de boel muzikaal 
bij elkaar te houden als 80 muzikanten over zo’n grote afstand van elkaar zitten. Ze kunnen elkaar 
ook moeilijk horen, maar het is al een heel pluspunt dat we weer muziek mogen maken met elkaar”, 
aldus Schroevers. 
 
Weer optreden 
Bernadette Essers speelt basklarinet en zij bevestigt de woorden van de dirigent. “Het is moeilijk 
samenspelen als je zo ver uit elkaar zit. De muzikant die naast je zit gaat nog wel, maar die wat 
verder weg zit wordt al moeilijker. Laat staan die aan andere kant van de zaal zit. Die hoor je echt 
niet. Ik let heel goed op de dirigent om op zijn slag te spelen. Maar ondanks de beperkingen was  
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iedereen er aan toe om weer samen muziek te maken.” De lessen voor de leerlingen zijn in de 
afgelopen periode allemaal on-line door gegaan. Alle geledingen van Sophia’s Vereeniging popelen 
om weer voor publiek te mogen spelen en te laten genieten van hun mooie muziek.  
 
Uit: De Duinkoerier 
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Bezoekers hebben weer toegang tot bijwonen van repetities. 
 
Nadat de coronamaatregelen sinds 1 juli weer wat zijn versoepeld hebben ook bezoekers weer 
toegang tot de repetitiezaal van De Wetering om de repetities van het harmonieorkest te volgen. 
Op maandagavond 6 juli was het voor mij dan ook weer mogelijk om na een ontwenningsperiode 
van vier maanden naar Loon op Zand af te reizen om de repetitie bij te wonen. Zo’n lange periode 
van afwezigheid heb ik in mijn 60-jarig lidmaatschap van Sophia nog nooit meegemaakt. Heel 
bijzonder. 
Heel fijn om iedereen weer terug te zien en een praatje te maken. 
Zoals ik al verwacht had was het nog niet de vertrouwde volle bak. Ongeveer tweederde van de 
muzikanten was aanwezig. Iedere muzikant heeft natuurlijk zijn of haar eigen moverende redenen 
om nog niet naar de repetitie te komen. Denk o.a. aan mensen in bepaalde risicogroepen, of zij die 
vanwege hun beroep nog niet aanwezig kunnen zijn. Heel bijzonder vond ik het dat de voltallige 
hoorngroep bestaande uit zeven personen aanwezig was. 
Om te zien was de opstelling van het orkest wel even wennen op anderhalve meter van elkaar 
verspreid over de hele zaal. De fluiten en piccolo moesten zelfs nog twee meter afstand houden. 
Ook het slagwerk was nog niet aanwezig. 
Hopelijk zal dit nieuwe abnormaal niet al te lang duren en kunnen we na de vakantieperiode weer 
volledig aan de bak. Maar goed, het begin is gemaakt. 
 

Veel succes en een prettige vakantie. 
 
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie. 
 



 14 
 

* 

 

`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 



  15 
  

Jaaa, we mogen weer……  
 

Hè, hè, eindelijk. We mochten weer. Uiteraard met 
de nodige voorzorgsmaatregelen en de aanbevolen 
afstand van 2 meter, mocht ook SOL weer aan de 

gang. Na 3 maanden weer samen muziek maken heerlijk. Nog lang niet 
voltallig (niet alleen door Corona, maar het is ook ‘gewoon’ einde-
schooljaar), maar toch weer bezig. 
Eerst alles uitmeten en dan vullen met mensen. 
Beetje vreemd, maar wel lekker. 
Nu maar hopen dat de stijgende lijn aanhoudt en iedereen het geduld 
kan blijven bewaren om zo tot een ‘echt normale’ toestand te komen. 
SOL zal doorrepeteren tot en met donderdag 9 
juli en gaat dan op vakantie. Donderdag 27 
augustus aanstaande gaan ze weer lekker met 
muziek maken verder.  
Allemaal een heel fijne zomer gewenst en snel 
tot ziens!! 
 
Namens alle SOLlers en Hadewych, 
Bernadette 
 
**************************************** 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  
 
 

 

Stichting  Jacques  de  Leeuw 
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SPE NIEUWS 
 
Hoi SPE-ers wat was het toch gezellig die laatste lessen van dit seizoen tóch op donderdagavond te 
repeteren in de Wetering samen met Bart. 
Echt “live” na zoveel maanden van gedwongen thuisblijven en thuis wat ritmes proberen te 
musiceren…..en nu weer echt samen! 
 
Maar er komt ook weer ’n tijd dat we elkaar weer niet zien omdat het vakantie wordt. 
Weer zes weekjes heerlijk genieten van naar ik hoop lekker zonnetje, gezellige dingen doen en 
weer genoeg energie opdoen voor het nieuwe schooljaar en SPE 
lessen en repetities! 
 
Heel veel plezier Lianne, Héléna, Jinthe, Guido en Mees,  natuurlijk 
ook Bart Holleman en Niels de Waard geniet ervan! 
Tot het nieuwe seizoen van de muzikale activiteiten van Sophia’s 
Vereeniging waarin we weer leuke muzikale presentaties zullen 
gaan doen. 
 
Tot eind augustus! 
 
Sandra Velthuizen, 
Letty Haen en 
Frans van Dongen.  
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:         1 juli    Ad Brands, erelid 
           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   Luc v.d. Kaa, niet-musicerend lid 
   29 juli    Ludwig Reijnen, trompet 
    
       2 aug.   Ton Bon, niet-musicerend lid 
      2 aug.  Tanja v.d. Eijnden-Keunen, niet-musicerend lid  
    11 aug.  Jan IJpelaar, niet-musicerend lid  
    13 aug.  Niels Vissers, hoorn 
   14 aug.   Kees van den Nieuwenhuizen, piccolo 
   16 aug.  Audrey van Doornspeek, hoorn 
    22 aug.  Chantal de Bonth-Vromans, niet-musicerend lid 
   27 aug.  Suzanne Kratsborn, dwarsfluit 
   29 aug.  Sjef IJpelaar, klarinet 
   31 aug.  Frans van Dongen, bestuur 
 
    1 sept.  Heske van Esch, baritonsaxofoon 
    5 sept.  Floor van Duijsen-Hermans, fagot  
    6 sept.  Maike Vuijsters, tuba 
    8 sept.  Nicole van Weel, altsaxofoon 
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Wij feliciteren...........  
 

Harmonieorkest:  10 sept. Bastien Vievermans, hoorn 
  12 sept. Renée Damen, altsaxofoon 
  13 sept. Maikel v.d. Velden, Lid van Verdienste 
  14 sept. Saskia Wilms-de Wild, klarinet 
  15 sept. Marisha Pankow, klarinet 
  23 sept. Manon van Bijsterveldt, dwarsfluit 
  

SOL:  13 juli  Linda Elings, altsaxofoon 
   29 juli  Ludwig Reijnen, trompet 
 
    21 aug. Mirte Jansen-de Jong, hobo 
    21 aug.  Tessa Moonen, hoorn 
 
      7 sept.  Marjolein Ligtenberg-Essers, hobo 
      8 sept.  Nicole van Weel, baritonsaxofoon 
     

* * * * * * 
 

Geslaagden: 

  - Simon Emmen die aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten geslaagd is voor bachelor trombone 

  - Irene Brouwer die aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten geslaagd is voor bachelor klarinet 

  - Tessa Reijnen die geslaagd is voor het VMBO 
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    AGENDA 
 
maandag 24 augustus:    harmonieorkest start na de vakantie 

donderdag 27 augustus: SOL en SPE  Eerste repetitie seizoen 2020-2021  

zaterdag 29 augustus  : Uitstapje SOL en SPE, Waarnaartoe??? Verrassing. Info volgt. 

zaterdag 19 sept : 10-13 uur klarinetten en saxofoons (alt en tenor) extra repetitie 

zaterdag 3 oktober :  10-12.30 u. fluiten, hobo’s, eerste en solo klarinetten extra repetitie 

zaterdag 10 oktober : SOL  Concert met Fanfare ONS in Nieuwendijk, info volgt 

vrijdag 16 oktober : 20.00 uur hout + euphoniums en contrabas extra repetitie 

zondag 1 nov. : 10-13 uur  hout  extra repetitie 

zondag 29 nov. : 10-14 uur  repetitiedag gehele orkest 

donderdag 10 dec. : 19.00 uur SOL  Kerstconcert Venloene, 

zondag 13 december :   harmonieorkest  concert Concertzaal Tilburg 

donderdag 17 dec. :   SOL  Kerstconcert in de Venloene 

woensdag 6 januari :  SOL en SPE  Driekoningen muziek,  

zondag 24 januari : 14.00 uur gehele vereniging  Nieuwjaarsconcert   

zaterdag 27 februari :   harmonieorkest  Blazen aan het Spui in Den Haag met  
    Harelbeke Vooruit 
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zaterdag 10 april  :  harmonieorkest  Concert in Dordrecht met Dordtse Phil, met  
   repetitie vooraf 

zondag 25 april  :   harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler- 
    project) in Concertzaal Tilburg 

donderdag 29 april  :  SOL en SPE  Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen  

vrijdag 7 mei  :  harmonieorkest  extra tutti repetitie 

zaterdag 8 mei  :  harmonieorkest  concert ter voorbereiding ECWO 

donderdag 20 mei: :  SOL en SPE  Inhalen avondvierdaagse  

zaterdag 22 mei  :  harmonieorkest  ECWO Kampioenschappen  in Amiens 

zaterdag 12 juni  :  19.30 uur SOL  Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot, 
   De Wetering  

zondag 13 juni  :  harmonieorkest  concert Symphonic Cinema (Mahler-project) 
   in Chassé Theater Breda 
 

Het doorgaan van de bovenstaande (opnieuw) geplande concerten is natuurlijk afhankelijk van de 
maatregelen m.b.t het corona-virus. 

 

Het volgende Klankbord verschijnt 14 september 
 

Kopij binnen uiterlijk zondag 6 september 
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De Spectacles Jazzband met Ed en Theo Sterk had zondagmiddag 5 juli haar eerste optreden na 

de lockdown bij het Witte Kasteel te Loon op Zand. 



 
 

 
 

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers              Breda  Chassé Theater 26 mei 2019       



 
 

 
 

Bevrijdingsconcert             zondag 10 november 2019              Concertzaal Tilburg 
 


