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Beste lezers,
“We brengen dit nieuwjaarconcert onder bijzondere omstandigheden. We spelen voor vele miljoenen kijkers
over de gehele wereld, maar het is vreemd voor ons om te spelen in zo’n mooie historische zaal die helemaal
leeg is. Het orkest heeft geweldig gespeeld, want het wilde u de boodschap van de muziek doorgeven. We
hebben het allemaal een verschrikkelijk moeilijk jaar gehad maar we zijn er nog. En we geloven in de
boodschap van muziek. Wij brengen vreugde, hoop, vrede, broederschap en liefde. Liefde met een grote ‘L’.
Muziek is belangrijk, niet alleen omdat het entertainment is maar muziek is een missie. Daarom doen wij
dit. Een missie om de maatschappij beter te maken. Denkend aan de nieuwe generatie. Ze hebben veel
moeten missen dit jaar. Er werd voortdurend gedacht aan gezondheid. Dat is het belangrijkst. Maar ook de
gezondheid van de geest. En muziek helpt daarbij…... Dus blijf altijd denken aan cultuur als een van de
belangrijkste dingen. Je helpt met het maken van een betere maatschappij……. We gaan nog een werk
spelen, hopend op een beter jaar.”
Bovenstaande woorden sprak dirigent Riccardo Muti tijdens het traditionele Nieuwjaarsconcert van de
Wiener Philharmoniker om aan te geven hoe belangrijk cultuur en muziek in het bijzonder is voor de
samenleving.
U vindt in dit Klankbord een artikel over bovenstaand Nieuwjaarsconcert.
Er zijn twee artikelen over het afscheid van Letty Haen bij SPE en een artikel over de benoeming van Jos
Schroevers tot directeur van Classic Young Masters.
Ook vindt u de aankondiging van het huwelijk van onze fluitiste Manon Vink op 22 januari a.s.
Verder zijn er de gebruikelijke rubrieken.
De redactie wenst u een goed en gezond en hopelijk in de loop van 2021 weer een normaal muzikaal jaar.
De redactie
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Van de Voorzitter
Van harte wens ik alle lezers van het Klankbord een gezond en gelukkig Nieuwjaar toe. Een jaar, waarin we
hopelijk verlost zullen worden van het coronavirus en we weer mogen gaan uitzien naar het maken van mooie
muziek. Voor dat laatste zijn we immers als Koninklijke Sophia’s Vereeniging opgericht. Daarnaast is het ook
altijd de bedoeling geweest dat we een vereniging zijn, in de negentiende-eeuwse spelling als ‘vereeniging’
met drie e’s geschreven. In onze statuten staat in artikel 2 dat Sophia’s Vereeniging ten doel heeft ‘het in
verenigingsverband ten behoeve van een breed publiek spelen en uitvoeren van blaas- en slagwerkmuziek
door amateurmuzikanten op een zo hoog mogelijk niveau’. Het zijn van een vereniging is, veel meer dan de
inzet van amateurmuzikanten, het meest wezenlijke kenmerk waarin we ons onderscheiden van veel
professionele muziekgezelschappen. In de loop van de 157-jarige historie hebben de amateurmuzikanten
van Sophia vele malen bewezen dat hun muzikale niveau niet onder hoeft te doen voor dat van professionele
orkesten. Wel zal het amateurmuzikanten vaak meer moeite kosten om dat hoge niveau te bereiken en vast
te houden, al was het maar omdat ze naast hun muzikale hobby ook nog een beroep moeten uitoefenen.
Ook zal het verenigingskarakter er soms toe hebben geleid dat niet altijd de in theorie best mogelijke externe
gastmuzikanten voor Sophia hebben gespeeld op concoursen. Het past immers niet bij een vereniging om
een lid dat het hele jaar trouw naar de repetities komt op het laatste moment te vervangen door een
gastmuzikant om aan een concours mee te doen. Verenigingsgeest is belangrijker dan het behalen van een
of meer punten meer, hoezeer we ook altijd ons best doen om (niet alleen bij concoursen) een zo goed
mogelijk resultaat te behalen. Daar staat tegenover dat amateurmuzikanten er vaak eerder toe bereid zijn
om hun stukken ook in de weekends en avonduren te repeteren dan professionele muzikanten. Veelal straalt
de warmte en passie voor het maken van muziek van de zijde van amateurmuzikanten ook af op het
concertpubliek. Een ander kenmerk van onze vereniging is dat we niet zonder de belangeloze inzet van vele
vrijwilligers kunnen. Als we alle uren die deze vrijwilligers in de vereniging - van roadies tot orkestmanagers,
van archivarissen tot websitebeheerders, van bestuurders tot leden van commissies en redacties - stoppen,
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zouden moeten betalen, zou het faillissement van Sophia’s Vereeniging snel aanstaande zijn. Dat geldt ook
voor alle tijd die wordt besteed aan het opleiden van jonge mensen. Daar gaat veel meer tijd in zitten dan
alleen maar het aanbieden van muzieklessen en repetities. Jongeren moeten het veel meer nog dan
volwassenen ook leuk en gezellig vinden bij een vereniging als Sophia. Dat betekent dat er heel veel extra
activiteiten naast de muzikale activiteiten moeten worden georganiseerd om jongeren gemotiveerd te
houden. In dit verband wil ik zonder iemand tekort te willen doen erebestuurslid Letty Haen noemen en
hartelijk danken voor al het werk dat ze vele jaren heeft verricht voor de jongeren van vooral SPE. Zij heeft
het SPE-stokje aan het eind van vorig jaar virtueel overgedragen aan Sandra Velthuijzen.
Een vereniging die zijn wortels heeft in Loon op Zand en ook statutair als vestigingsplaats Loon op Zand heeft,
wil zich ook graag aan de Loonse gemeenschap presenteren, niet alleen bij Nieuwjaars- en
Klapstoelconcerten maar ook bij andere gemeenschapsevenementen. Ook vanuit dit perspectief heeft
Sophia als vereniging een belangrijke betekenis.
Als de afgelopen Coronaperiode ons één ding heeft duidelijk gemaakt dan is het wel dat we niet zonder het
verenigingskarakter van Sophia kunnen en willen. Ook al was het maken van muziek niet mogelijk, het zijn
van vereniging houdt ons in deze moeilijke tijden op de been. Maar uiteraard, we verlangen ook erg naar het
weer spoedig samen kunnen maken van mooie muziek. We hebben een programma dat uitpuilt van prachtige
geplande concerten, maar we moeten wel de kans krijgen om weer samen te komen om te repeteren.
We zullen het extra waarderen als dat weer kan.
Blijft allen gezond!
Peter Essers
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging
wordt mede financieel ondersteund door

Stichting Jacques de Leeuw
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Van de bestuurstafel
Allereerst wens ik iedereen een mooi, gelukkig en vooral gezond nieuw jaar toe. De komst van de
coronavaccins geeft ons hoop voor een beter jaar. Hopelijk wordt het in de loop van 2021 weer mogelijk om
met de voltallige orkesten te repeteren en concerten te geven voor publiek.
In het vorige Klankbord berichtten wij u over de plannen voor een alternatief Nieuwjaarsconcert. De
bedoeling was dat opnames gemaakt zouden worden van verschillende ensembles, waarna deze digitaal
verspreid konden worden. Maar door de huidige lockdown is dat helaas niet meer haalbaar. Mogelijk dat dit
later in het seizoen weer wel kan.
Ik hoop van harte dat de repetities weer snel kunnen worden opgestart zodat we elkaar weer kunnen
ontmoeten en samen muziek kunnen maken!
Marije Reitsma
**********
Geacht bestuur en leden van Sophia’s Vereeniging,

Ook wij wensen u graag goede feestdagen en
een gelukkig en gezond muzikaal nieuwjaar
Gert van Wijk,
voorzitter
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Ik geef het stokje door.
Na bijna 30 jaren betrokken te zijn geweest bij SPE ben ik, mede door de huidige corona situatie, tot
dit besluit gekomen om het stokje door te geven.
Bij SPE heb ik ontzettend veel mooie en leuke momenten meegemaakt.
Eerst doordat dat mijn zonen Michel en Jeffry lid waren van deze bijzondere groep maar ook in het
begin als vrijwilliger bij de diverse onderdelen, zoals de zomerkampen, driekoningenzingen,
surpriseavonden, concerten en ook ondersteuning bij de organisatie.
Ook was het zeer bijzonder voor mij dat ik door mijn inzet werd aangezocht als bestuurslid van
“Sophia’s Vereeniging” in 1996.
Zeer speciaal was dit omdat ik na 1864 het eerste vrouwelijke bestuurslid was die deze mooie,
actieve functie mocht vervullen.
Mijn taken waren de jeugdopleiding, organisatie koffieconcerten, mede organisatie en leiding SPE
en natuurlijk de leuke nevenactiviteiten voor deze bijzondere club.
Heel apart was de medewerking aan de serie Koninklijke Slagwerkconcerten, een idee van Frans van
Dongen, die de koninklijke slagwerkgroepen uit Thorn, Helmond, Bergeijk en Loon op Zand (de 4
toppers uit Nederland) samenbundelden in één concert met o.a. voor ieder orkest een nieuwe
slagwerkcompositie van een Nederlandse componist.
Deze koninklijke slagwerkconcertenserie heeft 12 edities gekend met in elke plaats per jaar een
concert.
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Natuurlijk waren de diverse slagwerkconcoursen een bijzondere gebeurtenis, uitkomende in de ere
divisie steeds maar de eerste plaats en hoge punten weten te behalen. Uitzonderlijk was de
deelname van SPE aan het WMC te Kerkrade waar het verrassend wist te eindigen met het hoogste
aantal punten van de deelnemende slagwerkgroepen (juli 2001).
Het was telkens weer een belevenis voor mij.
Maar nu is het tijd om het stokje over te dragen aan Sandra Velthuizen.
Ik wens Sandra dan ook alle goeds toe om samen met Bart Holleman onze SPE-dirigent en de leden
Guido, Mees, Lianne, Jinthe en Héléna SPE nog vele jaren de slagwerkklanken te laten horen.
Allen heel veel succes!
Ik blijf jullie volgen en kom natuurlijk af en toe nog eens luisteren, eenmaal horend bij deze prachtige
vereniging is voor altijd!
Dank ook aan de ouders voor het gestelde vertrouwen in mij.
Ik wens jullie allemaal een goed en gezond 2021 toe.
Laten we hopen dat we weer gauw een mooi concert kunnen geven zoals we dat gewend waren.
Hartelijke groet,
Letty Haen.
*******************************************************************************
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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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Letty stopt bij SPE
Na de zomervakantie konden we met SPE gelukkig gewoon weer beginnen met repeteren. Van de
regels van de gedeeltelijke lockdown had SPE ook geen last, want kinderen mochten door blijven
repeteren. Wel zo gezellig op de donderdagavond! Nu helaas dan toch de zware lockdown waarbij
even niks mag. Hopelijk duurt dit maar tot 19 januari, zodat we daarna weer fijn verder kunnen met
muziek maken.
Eerder dit jaar gaf Letty aan met haar werkzaamheden voor SPE te gaan stoppen aan het einde van
dit jaar. In 1996 was zij hier mee begonnen toen haar zoon bij SPE kwam en is daarna nog altijd
betrokken gebleven. Ontzettend jammer dat de laatste repetitie op 17 december niet doorging
vanwege de Corona lockdown. Hierdoor konden we geen afscheid van haar nemen in de Wetering.
We konden dit natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan en daarom zijn Bernadette en ik even
bij haar langsgegaan om haar namens iedereen te bedanken met een bloemenbon en wat lekkers
van Albèrt.
Lieve Letty: mede namens Lianne, Mees, Giedo,
Helena, Jinthe en Bart ontzettend bedankt voor
alle hulp en goede zorgen de afgelopen jaren! We
hopen je nog eens te zien bij een repetitie of een
concert. Hopelijk kunnen we nog persoonlijk
afscheid nemen tijdens het slagwerkkoffieconcert
als dit door kan gaan.
Sandra Velthuizen

SPE tijdens koffieconcert eerder dit jaar .
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Classic Young Masters
Classic Young Masters heeft het voor elkaar!
In Rotterdam zit de meest exclusieve stichting voor jong klassiek muziektalent van Nederland;
Classic Young Masters. Hier krijgen hoog getalenteerde musici een persoonlijk traject op maat
aangeboden met kennis en advies ter stimulering van hun ondernemerschap op weg naar een
professionele carrière als musicus.
Ondanks alle uitdagende situaties in dit stormachtige jaar 2020, is het Classic Young Masters gelukt
de zo felbegeerde verandering van haar organisatiestructuur te
realiseren.
Per 1 januari 2021 is Jos Schroevers benoemd tot directeur. Hiermee
treedt Maria Croese als eindverantwoordelijke terug en blijft zij
betrokken als artistiek leider en coördinator van het begeleidings-traject.
Maria Croese over deze benoeming: “Jos Schroevers is een bevlogen
mens met veel ervaring in het opbouwen van cultureel
ondernemerschap. Hij is persoonlijk nauw betrokken bij jonge musici en
heeft zelf een professioneel muzikale achtergrond als dirigent. Bovenal is
hij de frisse nieuwe spirit die Classic Young Masters een boost zal geven”.
In deze samenwerking blijft de kwaliteit waar Classic Young Masters voor
staat gehandhaafd gecombineerd met de unieke manier waarop sinds
2012 invulling wordt gegeven aan de ondersteuning van jonge musici. De
weg ligt open voor nieuwe samenwerkingsvormen in Rotterdam en daarbuiten!
Uiteraard houden we u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en feestelijk concerten.
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Nieuwjaarsconcert Wiener Philharmoniker.
Traditiegetrouw vond op de eerste dag van het nieuwe jaar het nieuwjaarsconcert plaats van de
beroemde Wiener Philharmoniker in de gouden zaal van de Musikverein in Wenen.
Hebt u het gezien? Ook zo genoten? Het was wel verrassend te zien en te horen hoe het concert
doorgang kon vinden in deze Coronatijd. Geen publiek in de zaal, wel veel meer aankleding met
prachtige bloemen om het toch feestelijk te laten aanzien. Alles was coronaproof gemaakt omdat
de musici van de Wiener niet op anderhalve meter wilden repeteren en optreden. Hiervoor was een
speciale coronateststraat gemaakt waar musici en overige medewerkers dagelijks bij binnenkomst
werden getest.
De Italiaanse dirigent Riccardo Muti had er in het begin ook zichtbaar moeite mee om te praten voor
een lege zaal, maar hij werd ondersteund door de musici die met strijkstok en voeten voor hem
applaudisseerden.
Het was voor hem de zesde keer dat hij het nieuwjaarsconcert dirigeerde.
Ondanks alles hadden dirigent en musici er zo te zien ontzettend veel zin in. Zelfs Muti stond af te
toe mee te huppelen op de bok.
Ik ben benieuwd hoe de klank in de zaal geweest is in vergelijking met andere jaren voor een volle
zaal.
Wat mij opviel was dat er aanzienlijk meer vrouwen in het orkest speelden. Hun aandeel wordt dus
steeds groter in het van oorsprong Wiener mannenbolwerk. Nieuw was dat er zelfs een vrouwelijke
klarinettiste meespeelde. Zij heet Andrea Götsch en is na alle audities in dienst sinds 1 september
2019. Ze is geboren in Süd Tirol Italië, dus er stroomt voldoende Oostenrijks bloed door haar aderen
om mee te walsen met haar collega musici.
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Het programma was zoals gebruikelijk erg traditioneel. De favoriete polka van Heinz Friesen “Ohne
Sorgen” die Sophia ook zo vaak op het nieuwjaarsprogramma heeft gehad, kwam ook nog voorbij.
Door de geweldige regie kwamen op het juiste moment de musici in beeld. Mooi om te zien.
Na het laatste stuk voor de pauze was er een on-line applaus georganiseerd. Hiervoor waren 7000
mensen geselecteerd die life voor hun smartphone zaten te applaudisseren en in een soort collage
in beeld werden gebracht. Super idee. Dit kwam nog tweemaal terug.
In de pauze werd een mooie film getoond van het minder bekende maar prachtige Burgenland, een
deelstaat onder Wenen langs de Hongaarse grens. Franz Liszt werd daar in 1811 geboren in het
toenmalige Hongaarse Raiding en na 1920 toebehoorde aan Burgenland.
Aan het einde van het concert sprak dirigent Muti nog mooie woorden en deed een dringende
oproep aan presidenten, regeringen, politici en andere leiders om de cultuur in stand te houden die
zo essentieel is voor alle volkeren van de hele wereld. Hij beschouwde dit terecht als een missie om
de wereld beter te maken.
Laten we hopen dat we volgend jaar weer kunnen genieten van deze traditie en dan in de normale
setting.
Piet van den Nieuwenhuizen, redactie.
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Wij feliciteren...........
Harmonieorkest:

SOL:

6
21
25
28

jan.
jan.
jan.
jan.

Monique Emmen, altsaxofoon
Tatiana v.d. Heijde, klarinet
Letty Haen-Teurlings, erebestuur
Suzanne Limburg, klarinet

6
7
10
13
16
22
22
23
29

febr. Joep Rijnaarts, bastuba
febr. Ans Jansen, klarinet
febr. Jan Weierink, Raad van Advies
febr. Ralph Oors, slagwerk
febr. Joost van Eekelen, basklarinet
febr. Jozef Coolegem, logistiek
febr. Frits v.d. Meulen, trompet
febr. Piet Philipsen, erelid
febr. Boris Boom, trompet

12 febr. Hadewych van Leeuwen, dirigent
13 febr. Victor Welschen, klarinet
19 febr. Tess Engelen, dwarsfluit

Wij feliciteren...........
- Slagwerkdocent Niels de Waard die aan de Fontys Rockacademy zijn bachelor opleiding
heeft afgesloten met een 9.
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Wij feliciteren...........
Op 22 januari 2021 trouwt onze fluitiste Manon Vink. Het is nog wel afwachten of de feestelijkheden in de
avond door kunnen gaan i.v.m. de coronamaatregelen, maar de plechtigheid, de foto's en het feestje op de
basisschool waar ze werkt die zullen ongetwijfeld ook voor een mooie, onvergetelijke dag zorgen.
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AGENDA
zaterdag 27 februari:

harmonieorkest Blazen aan het Spui in Den Haag met
Harelbeke Vooruit
zaterdag 10 april :
harmonieorkest Concert in Dordrecht met Dordtse Phil, met
repetitie vooraf
donderdag 29 april :
SOL en SPE Afsluiting Muziekproject voor de basisscholen
zaterdag 8 mei
:
harmonieorkest Optioneel concert
donderdag 20 mei: :
SOL en SPE Inhalen avondvierdaagse
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
zaterdag 17 en zondag 18 juli
harmonieorkest ABBA-concert in de Koepelhal te Tilburg
maandag 19 juli
gehele vereniging Klapstoelenconcert
zaterdag 9 april 2022 :
harmonieorkest concert Symphonic Cinema (Mahler-project)
in Concertzaal Tilburg
zaterdag 21/zondag 22 mei 2022 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 15 februari
Kopij binnen uiterlijk maandag 8 februari

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Heinz Friesen

Sint Petersburg 2007

Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers

Enschede 9 december 2018

