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Beste lezers,
Juist voor het uitkomen van deze editie van het Klankbord kregen we het trieste bericht dat ons erelid en
roadie Sjef Soijer vrij plotseling is overleden. Sjef is in oktober 80 jaar geworden en was meer dan 50 jaar lid
van onze vereniging. U vindt een In memoriam in dit Klankbord.
Wij wensen de familie sterkte met dit verlies.
De overige artikelen in dit Klankbord waren reeds verwerkt voor het overlijden van Sjef.
U vindt een terugblik op de spectaculaire Abba-show van A-Fever en Koninklijke Sophia’s Vereeniging die na
een lange tijd van voorbereiding plaatsvond op zaterdag 6 november in De Werft te Kaatsheuvel.
De voorzitter komt in zijn bijdrage hier uitgebreid op terug.
Ook zijn er een aantal foto’s opgenomen van deze avond. Naast van de foto’s van de redactie zijn er
fotobijdragen van Coen en Theo.
Er is een artikel over de huldiging van Iris Hornman die 25 jaar lid is van de vereniging.
Ook is er een vergadering geweest van de orkestcommissie. Het verslag hiervan vindt u ook in deze uitgave.
Daarnaast vindt u de gebruikelijke rubrieken zoals Van de Bestuurstafel, de verjaardagen, Wij wensen
beterschap en de agenda
Veel leesplezier gewenst.
De redactie.

********************************************************************************
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In memoriam Sjef Soijer
Donderdag 18 november bereikte ons het zeer trieste bericht dat ons erelid
Sjef Soijer is overleden. Dat bericht kwam volstrekt onverwacht, te meer
omdat Sjef, die iedereen vooral als roadie kent, nog tot voor kort volop
actief was bij onze vereniging. Zo was hij zeer druk in de weer bij het treffen
van de voorbereidingen voor en het in goede banen leiden van het ABBAconcert van 6 november. Het is intriest dat wij nu Sjef verliezen. Meer dan
vijftig jaren heeft hij zich met veel passie ingezet voor Sophia’s Vereeniging.
Sjef is geboren in Kaatsheuvel op zo’n 100 meter van de Efteling. Samen
met zijn vrienden ravotte hij veel in de bosrijke omgeving van de
toenmalige Efteling, wat toen alleen een sportveldenlocatie was met
tennisvelden.
Sjef was voordat hij lid werd van Sophia al veel langer verbonden aan de muziekwereld; hij was van zijn
negende tot en met eenentwintigste levensjaar lid van Apollo uit Kaatsheuvel (een van de drie
harmonieorkesten uit Kaatsheuvel, die zijn opgegaan in de huidige Harmonie Kaatsheuvel). Hij kreeg
klarinetles en speelde dat ook in dit orkest. Hij vertrok uit Kaatsheuvel naar Loon op Zand nadat hij zijn vrouw
Jeanne had ontmoet. In Loon op Zand gingen ze wonen in de van Immerseelstraat, een van de eerste grote
uitbreidingen in Loon op Zand. Sjef werkte in de schoenindustrie. Het noodgedwongen vertrek van zijn vrouw
Jeanne naar de Eekhof te Kaatsheuvel heeft Sjef veel verdriet gedaan. Trouw bezocht hij zijn Jeanne daar met
grote regelmaat.
Hij werd door de toenmalige voorzitter van Sophia, Gilie van Esch, gevraagd lid te worden van Sophia’s
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Vereeniging. Sjef is vele jaren eerste klarinettist geweest in het grote harmonieorkest. De meeste leden
kennen Sjef thans als de onvermoeibare uitstekende roadie die bij elke repetitie en optreden onmisbare
hand- en spandiensten verrichtte. Een van zijn vaste taken was elke maandag de stoelen op te stellen voor
de repetitie van het grote orkest. Elke maandagavond was Sjef ook te vinden aan een tafeltje samen met
onder meer de andere roadies waar ze het wereldnieuws en ander Sophianieuws uitwisselden.
Sjef heeft vele concoursen meegemaakt. Samen met zijn Jeanne is Sjef ook altijd van de partij geweest bij
concertreizen, onder andere naar Schapbach (Duitsland), Amerika en Sint-Petersburg, waar hij voorafgaande
aan en na afloop van elk concert zich met de andere roadies zeer verdienstelijk maakte. Zijn dierbaarste
herinneringen gingen naar de muziekreizen in Duitsland (Schapbach), waar hij lange tijd goede contacten
had.
Er was een hele goede vriendschap met wijlen Noud Voets en diens vrouw Jeanne. Samen hebben ze vele
binnenlandse en Europese reizen gemaakt; er werd elke week met en bij elkaar gekaart.
Ook zijn twee kinderen, Paul en Ellen waren lid van Sophia: Paul was lid van de drumband, later SPE en Ellen
was bij de majorettes.
We zijn Sjef heel veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor Sophia heeft betekend. Wij wensen Jeanne,
hun (schoon)kinderen en kleinkinderen en de rest van de familie en vrienden heel veel sterkte toe bij de
verwerking van dit grote verlies. We zullen hem missen…..
In Edele Vriendschap verbonden
Peter Essers, voorzitter
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Van de Voorzitter
Wat een show! Het heeft heel veel voeten in de aarde gehad, maar het resultaat mocht er wezen: een
spectaculaire show van “A-Fever” samen met het grote orkest van Koninklijke Sophia’s Vereeniging voor een
dolenthousiaste schare fans in de Werft. Zowat alle wereldberoemde ABBA-songs werden ten gehore
gebracht, ondersteund door professionele geluidstechniek en een prachtige lichtshow. De hoop en
verwachting dat dit unieke concert een Night-of-the Proms-achtige spectaculaire show zou opleveren, is
volledig uitgekomen. De samenwerking tussen “A-Fever” en Sophia had duidelijk voor beiden een synergieeffect met een prachtige gezamenlijke uitvoering als resultaat. Het toeval (hoewel?) wilde dat één dag van
tevoren ABBA na ruim veertig jaar haar nieuwe album “Voyage” had uitgebracht. Daarvan zijn er alleen al in
Nederland binnen één dag meer dan 40.000 exemplaren van verkocht, hetgeen platina betekent. Vóór het
optreden van Sophia en “A-Fever” had de gelegenheidsformatie “De Hippa’s” het publiek al opgewarmd met
kwalitatief prima uitgevoerde muziek van “gouwe ouwen”.
Ik zal u besparen wat er allemaal aan voorbereidingen, besprekingen, frustraties en achteraf ook weer
opluchting aan vooraf is gegaan om dit allemaal mogelijk te maken. Het hoogtepunt, of zo u wilt dieptepunt
van die voorbereidingen was dat een uur voor aanvang van het concert nog niet duidelijk was hoe de
rookmelders in de nieuwe sporthal van de Werft konden worden uitgezet in verband met de kunstmatig
opgewekte rook om de lichtshow goed tot uitdrukking te laten komen, een volgens de manager van “AFever”, absoluut noodzakelijk en onmisbaar onderdeel van hun show. Uiteindelijk is het allemaal gelukt, maar
het was wel even een extra stressmoment.
Ik wil heel graag iedereen die op welke manier ook heeft meegeholpen om van dit concert een succes te
maken van harte bedanken. In het bijzonder dank ik onze sponsoren: Jan en Philine Scholt, Gemeente Loon
op Zand, Rabobank De Langstraat en Van Mossel. Dank ook aan de goede samenwerking met Q2 Events,
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Ultrasound, de crew van Sander Scheffers, de medewerkers van onze eigen Wetering (voor onder andere het
ter beschikking stellen van de stoelen en de garderoberekken) en aan “De Hippa’s” en “A-Fever”. Ook veel
dank aan Kees Roelofs voor zijn hulp bij het opstellen van het veiligheidsplan en het optreden als brandwacht
(en nog veel meer) en van Maikel van der Velden voor het mogelijk maken en uitvoeren van de digitale
kaartverkoop. Ook gaat veel dank uit naar alle totaal onmisbare vrijwilligers van Sophia’s Vereeniging,
waaronder uiteraard onze onvolprezen roadies, en mijn collega-bestuursleden voor hun vele werk en
uithoudingsvermogen. Last but not least, ben ik uiteraard ook dankbaar voor het uitstekende werk van onze
muzikanten en van Jos, met een speciale vermelding voor Alphons van Stenis voor het vervangen van Jos bij
de generale repetitie met “A-Fever”. Met zijn allen hebben we heel veel supporters een prachtige avond
bezorgd!
Zoals bekend, gaat na dit concert het grote orkest zich richten op het Mahlerprogramma en uiteraard de
Europese Kampioenschappen (ECWO) in Amiens.
In overleg met SOL is besloten om het kinderconcert / surprise show van zondag 21 november i.v.m. de
coronamaatregelen uit te stellen naar volgend jaar.
Laten we met zijn allen hopen dat Corona geen roet meer in het eten gaat gooien. Op het moment dat ik dit
schrijf, stijgen de besmettingscijfers nog steeds en zijn we in afwachting van de zoveelste persconferentie.
We gaan maar uit van het beste, wetende dat wij er tot dusverre alles aan hebben gedaan om van iedereen
van tevoren de Coronapas te checken en ons verder aan alle voorschriften te houden. De muziek mag niet
weer tot zwijgen worden gebracht!
Peter Essers
***************************************************************************************
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Van de bestuurstafel
Binnen het bestuur hebben we een paar drukke weken achter de rug. Er moest namelijk veel geregeld
worden voor het Abba-concert op 6 november 2021. Maar wat was het een feestje! Voor zowel het orkest
als het publiek. Dat deden Agnetha en Anni-Frid van de band A*Fever goed. Ze kregen iedereen aan het
dansen, klappen en zingen. En tijdens het liedje Fernando schenen honderden lichtjes boven het publiek. Na
het concert heb ik veel enthousiaste reacties van mensen uit het publiek ontvangen. Maar bovenal was het
ook erg fijn om na die lange coronatijd weer iets leuks te doen met het hele orkest. Een bijzonder concert
om niet snel te vergeten!
Het harmonieorkest gaat zich nu richten op de concerten in de eerste helft van 2022: Mahler en het ECWO
in Amiens. Dat worden flinke maar zeker ook hele leuke uitdagingen. Weer iets om naar uit te kijken.
Het kinderconcert van zondag 21 november 2021 is wegens de coronamaatregelen verzet naar volgend jaar.
Wat ook fijn was deze maand is dat de Wetering weer een nieuwe beheerder heeft. En dat er weer biertjes
aan de bar te verkrijgen zijn. Dat is toch gezelliger na de repetities. ☺
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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Jubileum Iris Hornman
Donderdag 4 november j.l. was het precies 25 jaar geleden dat Iris Hornman toetrad tot onze vereniging.
Iris kon niet aanwezig zijn bij de huldiging van de andere jubilarissen van Sophia, maar zij heeft een huldiging
vanwege haar jubileum meer dan verdiend.
Ze begon als jongedame, wonend in Loon op Zand, 25 jaar geleden met klarinet.
Klarinet speelt ze nog steeds, ze is ook nog steeds een jonge dame, maar ze woont niet meer in Loon op Zand.
Na een uitstapje naar Tilburg, belandde ze in Rotterdam bij ‘haar’ Bertus.
Ondanks de afstand is Iris altijd (hoge uitzonderingen daargelaten) op de repetitie en dat niet alleen.
Hebben we hulp nodig bij het Muziekproject voor de basisscholen? Iris helpt.
Driekoningen blazen? Iris komt
Opbouwen zaal voor een concert? Iris is er bij.
Meedenken over allerlei zaken voor SOL/SPE? Iris denkt mee.
Best wel een beetje onmisbaar die Iris.
En dan vergeten we zeker niet dat ze op de donderdag haar beste
klarinetbeentje voor zet.
Wat een gigant.
Iris, voorzitter Peter Essers, heeft je toegesproken en bedankt namens
de vereniging. Je ontving de mooie jubileum-oorkonde, de jubileum wijn
en een bosje bloemen en dat is welverdiend!
Zeker ook namens SOL nogmaals heel heel hartelijk dank voor wat jij
allemaal doet en gedaan hebt. We hopen jou nog jaren in ons midden te
hebben.
Alle SOLlers en Hadewych
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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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Uit de orkestcommissie.
Op maandag 18 oktober j.l. heeft de orkestcommissie voor het eerst na maart 2020 haar gebruikelijke overleg
weer gevoerd.
De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest.
Programma 2021:
6 november:

ABBA concert.
Na het Klapstoelenconcert is dit het 2e concert na de Corona-periode,
en vindt plaats in De Werft te Kaatsheuvel. Er is een soundcheck in De Werft om 15.00 uur.
Het slagwerkvervoer is geregeld. De kaartverkoop verdient nog volop aandacht.
Er komen ook een aantal zitplaatsen. De publiciteit komt nu ook op gang, er zijn veel
verenigingen aangeschreven.

28 november: De geplande studiedag in Breda gaat niet door. Er komt een andere indeling van de
repetities op de maandagavond, waardoor deze efficiënter worden benut. Ook komen er
daarom geen extra repetities meer in 2021.
Bij iedereen moet de volledige nadruk komen op de repetities op de maandagavond.
Groepsleiders moeten collega’s activeren.
Programma 2022:
23 januari:

Nieuwjaarsconcert.
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Het programma moet nog definitief worden vastgesteld. Tot nu toe staan op het
programma de concourswerken ECWO: Division en een gedeelte uit Mahler 2.
Dit moet worden aangevuld met “Nieuwjaarsmuziek”. (geen Highlands en Chaplin).
19 maart:

Concert in de Nieuwe Kerk te Den Haag samen met het orkest uit Harelbeke.
Wij moeten 50 kaarten verkopen.
De voorzitter probeert hiervoor een combinatie te realiseren met een bezoek aan het
Mauritshuis.

9 april:

Mahler Cinema Project in de Concertzaal te Tilburg.
Programma:
2e Symphonie Gustav Mahler 1e deel;
3e Symphonie Gustav Mahler 6e deel;
4e Symphonie Gustav Mahler 3e deel.

15 mei :

Concert Verrassende Ontmoetingen in de Concertzaal Tilburg.
Programma:
Conform ECWO.

20 / 22 mei:

ECWO Amiens Frankrijk.

26 juni:

Optie voor het Mahler Cinema Project in Breda.

18 juli:

Klapstoelenconcert.
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Over de bezetting wordt tijdens iedere vergadering gesproken.
Er zijn tijdelijk twee trombones bij gekomen. Volgens Jos Schroevers moet er meer “massa” in het orkest
komen. Nuno komt weer terug bij de altsaxen. Peter van Esch heeft nog een lijst met reserve muzikanten
die hij zal delen.
De Orkestcommissie moet worden uitgebreid met vertegenwoordigers uit de fluitgroep en de
1e klarinetten. Hiervoor worden contacten gelegd.
Tot zover het verslag van de vergadering. Suggesties zijn altijd welkom bij alle leden van de
orkestcommissie.
Piet van den Nieuwenhuizen, orkestcommissie.
**************************************************************************************
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Terugblik op show van A-Fever en Koninklijke Sophia’s Vereeniging
Op zaterdagavond 6 november vond in de Werft te Kaatsheuvel voor een zeer enthousiast publiek een
wervelende show plaats door de Abba-Tributeband A-Fever en Koninklijke Sophia’s Vereeniging.
Voorafgaande aan het concert zijn op zaterdag vele mensen bezig geweest om alles in goede banen te leiden.
Zo waren de roadies en een aantal mensen om 9.00 uur aanwezig bij De Wetering om de stoelen en
kapstokken naar Kaatsheuvel te vervoeren. Anderen waren al vroeg bezig om een beschermvloer aan te
brengen. Weer anderen om de licht- en geluidsinstallaties klaar te maken en de hal in te richten, zodat om
15.00 uur de soundcheck kon plaatsvinden.
Om 19.00 uur ging de zaal open en om 19.45 begon de avond met een optreden van de band ‘De Hippa’s’
die een aantal gouwen ouwen’ ten gehore bracht.
Na een korte pauze volgde om 21.00 uur het hoofdprogramma met het optreden van A-Fever en Sophia die
het onderstaande programma brachten:
1 Ouverture Mama Mia
2 Voulez Vous
3 Mamma Mia
4 Dancing Queen
5. ParABBAPhrase 1 (ORKEST)
6 Lay Your Love On Me
7 Fernando
8 Name of the Game vs Eagle
9 ParABBAphrase 2 (ORKEST)
10 Gimme Gimme Gimme:

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Money Money Money
Chiquitita (alleen band)
Knowing Me Knowing You
Summer Night City
Does Your Mother Know:
When All Is Said And Done
Waterloo
Thank You For The Music
Finale
Dancing Queen
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Het programma eindigde om 23.00 uur waarna er nog gelegenheid was om tot 24.00 uur wat te drinken.
Hierna moest alles weer opgeruimd worden en op zondagmorgen moesten de stoelen en kapstokken weer
teruggebracht worden naar De Wetering waar deze zondag de officiële heropening was .
Vele vrijwilligers hebben meegeholpen om alles in goede banen te leiden en deze avond tot een succes te
maken. Denk o.a. aan de digitale kaartverkoop, de consumptiebonnenverkoop, de garderobe, de QR-controle
en het inrichten van de hal.
We mogen terugzien op een zeer geslaagde avond met een enthousiast publiek.
De redactie

De soundscheck
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A-Fever en Sophia

De Hippa’s

A-Fever

18

19

Wij feliciteren..........
Harmonieorkest

SOL:

SPE:

4
5
10
13
14
18
25
30

nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.
nov.

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

11
19
22
28
30

dec.
dec.
dec.
dec.
dec.

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

26 nov.

Iris v.d. Made, trompet

1 dec.
11 dec.
11 dec.

Tessa Reijnen, altsaxofoon
Iris Hornman, klarinet
Melanie Nieuwenhuisen-Dimmers. hoorn

18 nov.
10 dec.

Mees van Rijdt
Lianne Dusée
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Wij wensen beterschap .........
- Ons erelid Piet Philipsen, die voor algeheel herstel is opgenomen in verpleeghuis De Hazelaar te
Tilburg. Wij wensen hem een spoedig herstel.

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

AGENDA
26 november

:

SOL en SPE

Surpriseavond

donderdag 6 januari

:

SOL en SPE

Driekoningenblazen

zondag 23 januari

:

Gehele vereniging

Nieuwjaarsconcert

maandag 28 februari

:

geen repetitie

carnaval

zaterdag 19 maart

:

harmonieorkest

Concert Nieuwe Kerk Den Haag

zaterdag 26 maart

:

SOL

Driedorpenconcert in De Moer

zaterdag 9 april

:

harmonieorkest

Concert Concertzaal Tilburg
Mahler Symphonic Cinema

donderdag 21 april

:

SOL en SPE

afsluiting basisscholenproject

14.00 uur

20:00 uur

20:00 uur
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zondag 15 mei

:

harmonieorkest

Concert Concertzaal Tilburg 14.00 uur
ECWO-programma

zaterdag 21 mei

:

harmonieorkest

Concert Amiens ECWO

donderdag 2 juni

:

SOL en SPE

inhalen avondvierdaagse

zaterdag 25 juni

:

SOL en SPE

Concert i.s.m. Concordia Berkel-Enschot in
De Wetering

zondag 26 juni

:

harmonieorkest

Concert Chassé Theater Breda 14:30 uur (?)
Mahler (Symphonic Cinema OPTIE

maandag 18 juli

:

gehele vereniging

Klapstoelenconcert

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

Het volgende Klankbord verschijnt maandag 20 december
Kopij binnen uiterlijk maandag 13 december
*********************************************************

