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Beste lezers,
Wat zal het weer stil zijn in De Wetering op maandagavond nu de Coronamaatregelen weer zijn
aangescherpt. Door deze aangescherpte maatregelingen zijn o.a. alle culturele centra de komende weken
gesloten. Hierdoor kunnen de repetities van onze orkesten of ensembles weer niet doorgaan. Heel erg
jammer voor onze muzikanten die ook in deze moeilijke periode graag hadden willen blijven repeteren.
Jammer maar helaas. Of de geluidsopnames met Fientje Hoogstad die gepland staan op 22 november
doorgaan is op dit moment nog niet duidelijk.
Voorlopig zullen deze onzekere tijden nog wel voortduren, dus moeten we vinger aan de pols houden en de
maatregelen op de voet volgen. Belangrijkste is dat we gezond blijven!
Ondanks alles blijft de redactie van Klankbord jullie voorzien van nieuws en kopij van lezers waarvoor wij
iedereen erg dankbaar zijn.
Zo is er ook deze maand een leuke bijdrage van onze voorzitter die zijn persoonlijke top tien van gouden
Sophia-momenten met ons wil delen. Geweldig, mooie herinneringen komen dan weer voorbij. De redactie
wil alle lezers uitnodigen om zijn of haar persoonlijke top tien met ons te willen delen, die dan vervolgens
weer in Klankbord worden geplaatst.
Ook treft u in dit Klankbord een mooi artikel van Iris Hornman aan over de afsluiting van het muziekproject
voor de Basisscholen 2020.
Bastien trof een interessant artikel aan bestemd voor hobo- en fagotspelers dat wij u niet willen onthouden.
Ook onze erevoorzitter Charles Verheyen heeft ons geschreven vanwege het feit dat hij niet aanwezig kon
zijn tijdens onze Algemene Ledenvergadering.
Al met al dus weer voldoende kopij om de feeling met Sophia te blijven vasthouden.
Veel leesplezier,
De redactie.
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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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Van de Voorzitter
In tijden als deze, waarin het verenigingsleven op een laag pitje staat vanwege de Coronamaatregelen en we ons vast moeten houden aan kleine tekenen van hoop op de komst van een
vaccin in combinatie met een grotere testcapaciteit, doet het goed om vooral de herinnering aan
goede Sophiatijden in leven te houden.
Dat kun je bijvoorbeeld doen door een persoonlijke top-tien samen te stellen van gouden oftewel
kippenvel-Sophia-momenten. Zelf ben ik op Statiedag 2 maart 2002 geïnstalleerd als voorzitter van
Koninklijke Sophia’s Vereeniging. Dat is over een paar maanden alweer 19 jaren geleden. Als ik over
die periode mijn persoonlijke top-tien zou moeten samenstellen, dan kom ik op het volgende
overzicht, waarbij ik om de spanning op te voeren begin bij plek 10: het op 6 december 2005 in de
oude vergaderzaal van de Tweede Kamer gegeven concert met veel Eerste en Tweede Kamerleden
onder het publiek. Op plek 9 staat de op 27 maart 2009 door Sophia verzorgde muzikale omlijsting
in de imposante vergaderzaal van de Eerste Kamer ter gelegenheid van de aanbieding aan de
Russische ambassadeur van een boek over Willem II, geschreven door Michel Didier. Op plek 8 staat
de oplevering in het voorjaar van 2004 van het prachtige boek ‘In edele vriendschap verbonden’,
dat is geschreven ter gelegenheid van de viering van het 140-jarig bestaan van Sophia’s Vereeniging.
Als lid van de redactiecommissie gaf het onderzoekswerk dat aan de totstandkoming van dit boek
voorafging mij een unieke gelegenheid om de roemrijke historie van onze vereniging goed te leren
kennen. De speurtocht naar de oorsprong van Sophia’s Vereeniging en naar de vele voorvallen
daarna gaf de redactiecommissie echt het idee dat we in de voetsporen traden van onze
voorgangers. Ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan in 2014 is er nog een prachtig vervolgboek
verschenen met onder meer aandacht voor de gebeurtenissen in de laatste tien jaren. Op plek 7
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staat het bevrijdingsconcert dat we het afgelopen jaar in de Concertzaal te Tilburg hebben gegeven
ter gelegenheid van de herdenking van 75 jaar bevrijding. Behalve prachtige muziek werd aan het
begin van dit concert oud-voorzitter Jan van den Heuvel gehuldigd vanwege zijn bijzondere rol in de
oorlogsjaren. plek 6 is gereserveerd voor het concert All you can Opera op 8 april 2018 en plek 5
voor de uitvoeringen van de West Side Story op 5 november 2016 en 12 februari 2017 met
indrukwekkende zang en dans in samenwerking met fantastische muzikale talenten van
respectievelijk de Opera Academie in Amsterdam en Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg.
De belangstelling voor met name de West Side Story was overweldigend. plek 4 is gereserveerd
voor twee magistrale concoursoptredens: in Enschedé op 10 november 2002, waar we 96 van de
100 punten kregen, en op 9 december 2018 met 95,5 punten. In beide gevallen kregen we het
hoogste aantal punten van Nederland! Vervolgens kunnen natuurlijk de concertreizen niet
ontbreken. Stuk voor stuk hoogtepunten. Ik moet kiezen: op plek 3 het tijdens de concertreis naar
Italië in het voorjaar van 2003 gehouden buitenoptreden op de middeleeuwse binnenplaats van de
juridische faculteit van de universiteit van Bologna. Van tevoren droegen alle muzikanten de
instrumenten van de parkeerplaats waar de bus stond naar de plaats van het optreden: een bonte
stoet langs diverse terrassen en pleinen in Bologna met stomverbaasd toekijkende Italianen. Op
plek 2 de legendarische concertreis naar Sint-Petersburg van 27 april tot en met 6 mei 2007 met
onvergetelijke optredens in onder andere het Hermitagetheater, de Smolny kathedraal (met een
prachtige Carmina Burana samen met het Smolnykoor), de Gorky Cultuurzaal, de Academische
Capella en de Gouden Zaal van het Catharinapaleis van Tsarskoye Selo. Er leek toch nog een domper
op die reis te komen toen saxofoniste Tanja van den Eijnden zich op de terugreisdag had verslapen
en zij te laat aankwam bij het vliegveld. Ondanks al onze verwoede pogingen werd haar door de
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Russische douane de toegang tot onze vlucht radicaal geweigerd. Maar na een klein uur vliegen
bleek er een technisch defect aan ons vliegtuig te zijn, waarna we weer terugkeerden naar de
vlieghaven van Sint-Petersburg. Daar stond Tanja op ons te wachten en konden we haar weer in
onze armen sluiten. Voor de terugreis, met Tanja, werd een Toepolev ingezet, waarmee we als het
ware de lucht in werden gekatapulteerd. Onbetwist op plek 1 staat het bezoek van koningin Máxima
op 22 mei 2014 aan ons jubileumconcert ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van Sophia’s
Vereeniging in het Eftelingtheater met daarin geweldige optredens van alle geledingen van Sophia’s
Vereeniging aangevuld met het Russische Smolnykoor. Deze ook voor Loon op Zand unieke
gebeurtenis is onderdeel geworden van de canon van de gemeente Loon op Zand.
Wie het allemaal nog eens wil nalezen, raad ik van harte de twee jubileumboeken van onze
vereniging aan.
Blijft allen gezond!
Peter Essers
**************************************************************************************

Rabo Clubsupport en Stichting Muziekopleiding Loon op Zand
De Rabo Clubsupport actie heeft voor de Stichting Muziekopleiding Loon op Zand het bedrag van
€ 443,53 opgeleverd.
De stichting bedankt allen die hun stem hebben gegeven aan de Muziekopleiding.
***************************************************************************************
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Van de bestuurstafel
Nog niet zo heel lang gelegen ontvingen we een berichtje van sopraan Josephina Louise Hoogstad.
Ze liet weten dat ze is gevraagd om mee te spelen in een film. In deze film zal ze twee aria’s zingen
en die aria’s wilde ze graag met het Harmonieorkest van Sophia opnemen. Hoe leuk is dat! Wel lastig
natuurlijk in coronatijd, want we mogen met maximaal 30 personen samenkomen. Inmiddels zijn er
arrangementen voor een kleine bezetting gemaakt en als er niet weer zwaardere coronamaatregelen komen zullen de opnames op zondag 22 november plaatsvinden.
SPE en SOL tellen allebei minder dan 30 muzikanten. Zij kunnen dus steeds met een volledige
bezetting repeteren. Maar voor het Harmonieorkest is dat helaas niet mogelijk. Een ander probleem
is dat, zouden er over een tijdje weer mogelijkheden zijn om concerten te geven, de voltallige
bezetting – met onderlinge afstanden van anderhalve meter – niet op een podium zal passen. Om
die reden is besloten om ook met ensembles te gaan werken. Een andere discipline, maar zeker ook
heel leuk. Zo veren we mee in coronatijd en zoeken we naar onze mogelijkheden.
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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Waarde leden en vrienden van Sophia’s Vereeniging,
Helaas was ik verhinderd om aanwezig te zijn bij de ledenvergadering op 28 september jl., maar wát
was ik er graag bij geweest om jullie allen weer eens te zien en spreken!
De Corona-crisis heeft ons nog steeds in de ‘klauwen’, en dit raakt ieder van ons op allerlei fronten.
Uit de vele berichten en publicaties – ook onder meer in het Klankbord – is te lezen hoezeer het
virus ook zijn negatieve effecten heeft op jullie en onze passie: het maken van en luisteren naar
muziek. Het grijpt diep in het wezen van Sophia: het zijn van een (h)echte muziekvereniging, die
maar één wens heeft: gezamenlijk optreden voor een dankbaar publiek.
Maar de omstandigheden maken dit moeilijk, zo niet onmogelijk: repeteren in aparte groepen en
op afstand, musici die – om begrijpelijke redenen – de repetitie niet kunnen bijwonen, afgezegde
optredens etc.
Grote bewondering heb ik voor al diegenen binnen en rond de vereniging die al het mogelijke doen
om – ook in deze tijden – de moed erin te houden, en waar mogelijk activiteiten door te laten gaan.
Mede namens Derk Jan wens ik jullie de komende periode heel veel sterkte en onderlinge inspiratie:
houd vol, steun elkaar en blijf vooral gezond!
Met muzikale groet,
Charles Verheyen
ere-voorzitter
********************************************************************************
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Afsluiting muziekproject voor de basisscholen 2020
Zo na het nieuwjaarsconcert beginnen wij met SOL met de voorbereidingen voor het
jaarlijkse Muziekproject voor de basisscholen. Kinderen uit groep 5 en 6 van alle drie de
basisscholen uit ons mooie dorp mogen dan in april na een introductieles op school, 3 weken op les (groep 5
op slagwerk en in groep 6 mogen alle leerlingen een blaasinstrument uitkiezen) en de avond na de derde les
is er dan een groot concert dat zij geven samen met SOL. Ook dit jaar was SOL bezig om er weer een mooi
optreden van te maken. Maar toen kwam corona in maart, geen repetities meer en al helemaal geen
concerten meer (zeker niet van die concerten
waarvan de theaterzaal van De Wetering bomvol zit,
zoals ieder jaar bij de afsluiting van het
Muziekproject). Natuurlijk waren vele Loonse
kinderen van pakweg 8 t/m 10 jaar erg teleurgesteld,
want zij zagen de bui al hangen dat zij dit jaar geen
instrument mochten uitproberen of zich lekker
mochten uitleven op de percussie instrumenten.
Een school nam net voor de grote vakantie contact op
met Bernadette Essers of het mogelijk was om in
oktober toch nog dit project te realiseren. En zoals vele weten, is Bernadette niet voor een gat te vangen...
Na veel geregel en het geluk dat alle (erkende) muziekdocenten die periode ook konden, kon het project
alsnog doorgaan. Alleen werd het nu groep 6 en 7 omdat het na de zomervakantie plaatsvond.
‘Kon alles doorgaan’ schreef ik in mijn vorige alinea. Ja dat kon, maar wel in een ander jasje dan andere jaren,
want ja maatregelen, maatregelen en nog eens maatregelen, zo moesten we o.a. rekening houden met het
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volgende:
• 1.5 m afstand tussen de kinderen naast elkaar en 2 m afstand tot de rij voor je. Vanwege de aerosol
die vrijkomt als je een blaasinstrument bespeelt, moet je deze afstand ook aanhouden als je onder de
13 bent.
• desinfectievloeistof om na gebruik van het instrument het mondstuk schoon te maken
• desinfectiedoekjes om de buitenkant van je instrument af te doen
• desinfectiegel voor je handen.
Ja je leest het… desinfectie is hier het kernwoord. Iedere woensdagavond zetten we met een aantal mensen
datgene al klaar wat kon (sommige ruimtes waren die avond nog bezet) en de rest gebeurde de
donderdagochtend.
Omdat deze donderdagochtenden dat ze les kregen, in de periode waren dat er maar een x aantal mensen
tegelijkertijd in een ruimte mochten zijn, was het zo geregeld dat groep 6 via de ene ingang naar binnenkwam
en zodra die in de theaterzaal waren (daar waar de percussie instrumenten stonden) groep 7 weer via de
andere ingang naar binnen mocht, waar zij verdeeld werden over de ruimtes waar hij/zij het gekozen
muziekinstrument kon beoefenen. Iedere school had 45 minuten lang les.
Voor de docenten was genoeg lekkernij klaargezet (uiteraard per stuk verpakt; denk aan worstenbroodjes,
sultana’s etc) en voorzagen wij hen van een lekker kopje koffie of thee, wat de eerste 2 weken nog kon, de
3e week was de horeca al gesloten, maar mochten we nog wel met ons eigen koffiezetapparaat en waterkoker
iedereen voorzien van een lekker bakske.
En nu terug naar het optreden: omdat het dit jaar met publiek niet mogelijk was, moest er dus een oplossing
verzonnen worden, zodat de kinderen toch aan de ouders konden laten zien wat ze gedaan hadden. Zoals
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velen weten, werkt Maikel van de Velden bij Langstraat tv en zo kon er geregeld worden, dat op donderdag
8 oktober SPE gefilmd werd met het nummer dat de groepen 6 op slagwerk instudeerden en werd SOL
gefilmd tijdens het spelen van de liedjes van het Muziekproject voor de basisscholen (Mini Disco Highlights,
iedereen die weleens naar een Roompot camping geweest is, zou deze muziek moeten herkennen
).
Iedere schoolklas had een eigen nummer dat de leerlingen oefenden en later ten gehore zouden brengen.
Zo hadden de kinderen van de Vlinderboom het nummer ‘Doe maar mee lekker mee’, de Lage Weijkens ‘Tjoe
Tjoe Wa’ en de Blokkendoos sloot af met ‘Hokey Cokey’ (ja echt met de C en niet met de P). Tijdens de
opnames mochten ook de leerlingen van de Samenspelgroep en de muzikanten die bij hun school aan het
project meededen, ook meedoen, wat voor de een spannender was dan voor de ander, maar allemaal
hebben ze het hartstikke goed gedaan! Applaus voor Valérie, Esther, Thomas, Victor, Helena en Amber!
Victor (klarinettist bij SOL ) en Helena (lid van het SPE) deden allebei mee met het Muziekproject op een
blaasinstrument en mochten tijdens ‘hun lied’ spelen op het instrument dat zij gekozen hadden voor die 3
weken. Zo liet Victor zich horen op de trombone en Helena op de klarinet. Ook Valerie (klarinettist bij SOL)
en Esther (klarinettist bij SOL in spé) deden mee alleen dan vanuit groep 6 en dus bij de percussie.
Ook werden diverse mensen geïnterviewd. Leerlingen Victor, Valérie en Helena mochten hun bevindingen
voor de camera vertellen, maar ook de dirigenten (Hadewych van SOL en Bart van SPE) kwamen aan bod
evenals de voorzitter van Sophia (Peter Essers) en de voorzitter van SMOL (Ludwig Reijnen).
De opname wordt uitgezonden op Langstraat tv (datum is nu nog niet bekend) , zodat men kan horen en zien
wat het Muziekproject voor de basisscholen inhoudt en hoe het voor de deelnemers en organisatoren is om
aan dit project (mee) te werken.
Op 15 oktober werden de leerlingen van de basisscholen gefilmd door eveneens Langstraat tv, deze keer
alleen in een lege zaal en per school. De percussionisten van groep 6 traden op op het podium onder leiding
van slagwerkdocent Niels de Waard en in de zaal waren 32 stoelen klaargezet met de verplichte afstand om
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de schoolorkesten de mogelijkheid te geven hier veilig hun nummers te spelen (SOL speelde digitaal mee).
Wendy Lagerweij (o.a klarinetdocente bij Stichting Muziekopleiding en dirigente van de Samenspelgroep)
was de dirigent. De opname zal voor de betrokken ouders via de schoolsite beschikbaar zijn.
En zo kwam er op donderdag vroeg in de middag een einde aan toch nog een geslaagd project, dat bleek wel
toen we vele bedankjes en complimenten kregen van zowel de muziekdocenten als de basisschool juffen en
meester. Alle spullen werden door een aantal SOL leden schoongemaakt en opgeruimd en naar Bernadette
gereden, die deze opslaat op haar ruime zolder, zodat ze kunnen wachten tot volgend jaar.
Kom er nu achter dat ik al weer bijna 2 pagina’s vol heb getypt, maar we zijn alweer bijna bij het einde, maar
eerst nog een aantal mensen bedanken die mee hebben geholpen om dit project goed te laten verlopen: Ria,
Sandra, Meike, Tess, Manon, Bernadette van de Elzen (moeder van Meike, Guido en Tessa) Dennis, Lianne,
Ton, Zipporah en last but not least onze Bernadette die het toch maar weer voor elkaar gebokst heeft, (samen
met Ria die alle kinderen had ingedeeld en
nog veel meer deed). Ook alle
muziekdocenten bedankt, superfijn dat jullie
toch nog tijd vrij konden maken hiervoor.
Wie weet tot volgend jaar in april? Wie zal het
zeggen? Ik ben wel blij dat we (voorlopig)
even geen Tsjoe Tsjoe Wa meer hoeven te
spelen
.
Voor nu: pas goed op jezelf en anderen! Dat
dat virus maar snel weg is!
Groetjes Iris Hornman
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede financieel ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw
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Bron: Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde
jaargang 164 nr.42 okt 2020
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In de klassieke top 400 een ode aan Heinz Friesen
Enkele weken geleden is op radio 4 de klassieke top 400 uitgezonden. Een week lang prachtige klassieke
muziek samengesteld uit de publiekskeuze van de luisteraars van radio 4.
Zo zat ik op woensdagavond te luisteren en het volgende stuk werd aangekondigd te weten de ons
welbekende Vuurvogel van Igor Strawinsky.
Bij veel van de uitgezonden stukken werd vooraf een tekst uitgesproken welke door een luisteraar was
ingezonden. En wat schetst mijn verbazing, ik hoorde de presentator zeggen dat er in verband met De
Vuurvogel een brief was binnengekomen van Suzanne Kratsborn. In deze brief vertelde Suzanne dat zij als
fluitiste jarenlang onder de directie van Maestro Heinz Friesen in het harmonieorkest van Sophia’s
Vereeniging uit Loon op Zand heeft gespeeld en ook daar o.a. de Vuurvogel werd uitgevoerd. Ook de grote
verdiensten van Heinz voor de amateur blaasmuziek kwamen aan de orde. Zij vond dat Heinz deze ode wel
verdiend had. Heel bijzonder om dit te horen op radio 4 terwijl je verwacht om te gaan zitten luisteren naar
de uitvoering van de Vuurvogel door het Concertgebouworkest. Ach, het Concertgebouworkest speelde het
ook best aardig schreef Suzanne mij naderhand nog. (haha).
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.
***************************************************************************************

Wij wensen beterschap…………
Onze fagottiste Noortje v.d. Meulen die een hartinfarct heeft gehad. Ze maakt het naar
omstandigheden goed. Er zijn twee stents geplaatst, maar er zijn nog twee vernauwingen en ze is in
afwachting of ze hiervoor geopereerd moet worden of dat deze ook met stents kunnen worden opgelost.
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

4 nov.
5 nov.
10 nov.
13 nov.
14 nov.
18 nov.
25 nov.
30 nov.

Tini v.d. Nieuwenhuizen, tenorsaxofoon
Rob Rutjes, hoorn
Ad v.d. Nieuwenhuizen, niet-spelend lid
Harm Wijkhuijs, hoorn
Christiane Hoekstra-Montagne, althobo / orkestmanager
John Groeneveld, hobo
Ed Sterk, klarinet
Cis Damen, erelid

1 dec.
11 dec.
19 dec.
22 dec.
28 dec.
30 dec.

Tessa Reijnen, altsaxofoon
Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers, hoorn
Petri Smulders, klarinet
Peter Haens, Raad van Advies
Desiree van Stenis, esklarinet
Gerard van Amelsvoord, klarinet

SPE:

18 nov. Mees van Rijdt
10 dec. Lianne Dusée

SOL:

26 nov. Iris v.d. Made, trompet
1 dec. Tessa Reijnen, altsaxofoon
11 dec. Iris Hornman, klarinet
11 dec. Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. hoorn
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Wij feliciteren.........
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AGENDA
Zondag 22 november :
vrijdag 27 november :19.30uur
zondag 24 januari : 14.00 uur
zaterdag 27 februari:
zaterdag 10 april

:

zondag 25 april

:

donderdag 29 april
vrijdag 7 mei
zaterdag 8 mei
donderdag 20 mei:
zaterdag 12 juni

:
:
:
:
: 19.30 uur

zondag 13 juni

:

Opname van 2 aria’s met Fientje Hoogstad
Surpriseavond SOL en SPE, 19.30 uur
gehele vereniging Nieuwjaarsconcert
harmonieorkest Blazen aan het Spui in Den Haag met
Harelbeke Vooruit
harmonieorkest Concert in Dordrecht met Dordtse Phil, met
repetitie vooraf
harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahlerproject) in Concertzaal Tilburg
SOL en SPE Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen
harmonieorkest extra tutti repetitie
harmonieorkest concert
SOL en SPE Inhalen avondvierdaagse
SOL Afsluitend seizoensconcert met Concordia Berkel-Enschot,
De Wetering
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 14 december
Kopij binnen uiterlijk maandag 7 december

KONINKLIJKE SOPHIA’S VEREENIGING O.L.V. JOS SCHROEVERS

BREDA CHASSÉ THEATER 26 MEI 2019

BEVRIJDINGSCONCERT

ZONDAG 10 NOVEMBER 2019

CONCERTZAAL TILBURG

