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Beste lezers,  
 

In deze eerste uitgave van de 58e jaargang van Klankbord wensen wij al onze lezers een goed, gezond 
en muzikaal 2022.  
 

WE MOGEN WEER REPETEREN !  
Net voor het verschijnen van dit Klankbord is op de persconferentie van vrijdag 14 januari bekend 
gemaakt dat we weer mogen repeteren in volle bezetting met in achtneming van enkele 
maatregelen. Laten we hopen dat dit de laatste lockdown is geweest. 
 

In Van de voorzitter blikt Peter Essers vooruit op de geplande concerten en op het in mei geplande 
Europees Kampioenschap. Hierover is op 7 januari een zoommeeting geweest door het bestuur van 
ECWO en bestuursleden van alle deelnemende verenigingen.  
 

Onze dirigent Jos Schroevers schrijft over zijn ideeën voor het komende seizoen.  
 

Van Bernadette is er een bijdrage o.a. over activiteiten binnen Sol die nog wel konden doorgaan. 
 

Over de aanstaande dirigentenwissel bij SPE schrijft Frans van Dongen. 
 

Verder is er nog een bijdrage van Piet van den Nieuwenhuizen over het Nieuwjaarsconcert van de 
Wiener Symphoniker op 1 januari jl. 
 

Ook ontbreekt Van de bestuurstafel van Marije niet.  
 

De Redactie 
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Van de Voorzitter 
 

In deze eerste aflevering van het ‘Klankbord’ in 2022, wens ik alle lezers van harte een gelukkig 

Nieuwjaar toe met veel gezondheid en muzikale vreugde! Dat het een jaar mag worden waarin we 

weer op een normale manier met elkaar een vereniging kunnen zijn, zonder om de zoveel tijd te 

worden overvallen door de zoveelste lockdown met steeds weer nieuwe beperkende maatregelen. Op 

de korte termijn hopen we natuurlijk dat de repetities weer kunnen beginnen. Het zou ook fijn zijn 

als dat dan weer kan zonder de anderhalve-meter maatregel. Het checken van de coronapas zal nog 

wel even nodig blijven, maar dat is een maatregel waar goed mee te leven valt, zoals het afgelopen 

jaar heeft uitgewezen. Als we weer zouden kunnen repeteren, doet zich automatisch de vraag voor 

hoe het dan zit met de geplande concerten. Gelukkig is het zo dat het bestuur samen met onze 

dirigenten ook in de afgelopen periode voortdurend in de weer zijn geweest om diverse scenario’s - 

afhankelijk van de regeringsmaatregelen - uit te werken. Van de realisatie van die plannen zullen we 

alle leden op de hoogte houden. Uiteraard zal een en ander ook in nauw overleg gaan met de 

dirigenten en met de orkestcommissie. Een vraag die op dit moment steeds urgenter wordt, is wat 

gaat gebeuren met het Europees Kampioenschap (ECWO), dat is gepland voor 20 en 21 mei dit jaar 

in Amiens. Op 7 januari is er een digitale vergadering geweest tussen het bestuur van ECWO en 

bestuursleden van alle deelnemende verenigingen. Van de kant van Sophia hebben Marije Reitsma 

en ondergetekende hieraan deelgenomen. Belangrijkste vraag was hoe de verschillende verenigingen 

er voor stonden en wat hun verwachtingen en wensen waren ten opzichte van deelname aan ECWO. 

Uit de inventarisatie kwam een gemengd beeld naar voren. De coronasituatie verschilt per land. Het 

ene uiterste is Zweden, waar men tot dusverre redelijk ongehinderd heeft kunnen repeteren, het andere 

uiterste is Nederland waar de derde lockdown al weer geruime tijd repetities en concerten verhindert. 

De andere landen hebben in meer of mindere mate problemen met repetities. Veelgehoorde klachten  
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waren dat de verminderde bezetting en de maatregelen die een minimale afstand tussen de muzikanten 

voorschrijven (variërend van 1 tot 2 meter) een optimale voorbereiding in de weg staan. Steeds weer 

terugkerend probleem was de onzekerheid die in alle landen bestaat over hetgeen in de komende 

maanden de situatie zal zijn: zullen de coronamaatregelen worden versoepeld of eerder nog strenger 

worden? Ook op de vraag of de voorkeur uitgaat naar door laten gaan in mei dan wel uitstel naar 

bijvoorbeeld het komende najaar dan wel naar het voorjaar 2023 waren er zoveel meningen als 

deelnemers. Sommige verenigingen hebben de vliegtickets al gekocht, anderen hebben volgend jaar 

alweer andere plannen die niet verzet kunnen worden, weer anderen willen zo mogelijk uitstellen tot 

het najaar dan wel naar volgend jaar. Voor de organisatie is het ook een lastige afweging. Nieuw 

uitstel heeft allerlei consequenties, ook financiële. Aan de andere kant zitten aan het wel laten 

doorgaan ook de nodige risico’s vast omdat niet te voorspellen valt hoe in mei van dit jaar de 

coronasituatie eruit ziet in Frankrijk en - niet onbelangrijk - hoeveel muzikanten per orkest er dan 

maximaal op het podium mogen worden toegelaten. Uiterlijk eind van de maand januari zal het 

ECWO-bestuur ons zijn beslissing communiceren. Daarna is het aan ons als vereniging hoe we op 

dat besluit gaan reageren. Soortgelijke vragen bestaan ook over andere concerten, zoals het 

Mahlerconcert en het geplande optreden in Den Haag van 19 maart. Laatstgenoemd concert is nu 

voorlopig uitgesteld naar 26 juni met als beoogde locatie de prachtige nieuwe concertzaal Amare in 

Den Haag. Over het Mahlerconcert hopen we binnenkort meer te kunnen melden.     
 

Op 15 mei hebben we nog een prachtig concert staan in de serie Verrassende Ontmoetingen in de 

Concertzaal in Tilburg.  
 

We houden goede moed! 
 

Peter Essers                                                                                 
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Van de bestuurstafel 
 

Allereerst wens ik iedereen een mooi, gelukkig en vooral gezond nieuw jaar toe. Hopelijk zonder 
verdere lockdowns en met veel muziek.  
 

Samen met Jos hebben we in de afgelopen weken bekeken wat de consequenties van de huidige 
lockdown zijn voor het muzikale programma in het voorjaar van 2022. We wachten op besluiten van 
het bestuur van het ECWO en de (mede)organisatoren van andere concerten. En ondertussen 
denken we na over een alternatief programma.  
 

Op vrijdag 7 januari 2022 heb ik samen met Peter Essers deelgenomen aan een Zoommeeting met 
alle deelnemende landen van het ECWO. De rode draad was toch wel dat het in alle landen 
moeizaam repeteren was. In het ene land waren de maatregelen strenger dan in het andere land, 
maar we hoorden dezelfde problemen als waar we in Nederland mee te maken hebben. Niet mogen 
repeteren, anderhalve of zelfs twee meter afstand houden, niet meer in de repetitieruimte passen, 
vaccinaties. Het gaf mij een gevoel van gedeelde smart. Het bestuur van het ECWO heeft laten 
weten dat binnen enkele weken een besluit wordt genomen over het al dan niet opnieuw uitstellen 
van het ECWO. 
 

Ik ben benieuwd wat het jaar 2022 ons gaat brengen. 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 
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Lieve muzikanten van Sophia, 
 

Wat hebben we elkaar alweer lang niet gezien. En alhoewel dit niet de eerste keer is dat we in een 
soortgelijke situatie zitten heb ik met deze lockdown wel toch de meeste moeite.  
Met name vanwege het feit omdat je vanuit het buitenland allerlei andere signalen krijgt te horen 
en in Nederland voor de cultuursector nog weinig perspectief wordt geboden.  
Met 2022 in aantocht had ik vanaf september 2021 toch echt wel goede hoop op een zorgeloos 
maar bovenal muzikaal jaar met prachtige concerten en uiteraard het ECWO.  
Inmiddels blijft er van onze planning weinig over en lijkt het erop dat we wederom de concerten 
moeten gaan verzetten.  
 

Ondanks deze vervelende periode komen er steeds weer meer momenten dat ik de energie krijg 
om na te denken over repetities en concerten. Daarnaast natuurlijk blijven we nadenken over 
mogelijke alternatieven en nieuwe programma’s.  
Ik zie dit ook als mijn taak om, ook al doet de overheid dit niet, toch weer perspectief te bieden voor 
mijn orkesten zodra we weer iets mogen doen.  
Zo lijkt het er op dat we komend jaar in de nieuwe muziektempel van Den Haag het Amare een 
concert kunnen geven.  
Daarnaast liggen er verzoeken van diverse organisaties of we in de toekomst een keer willen 
samenwerken of gezamenlijk concerten kunnen geven. 
Het blijkt dus dat je als zeer gerespecteerd en gewaardeerd orkest in de meer dan 150 jaar echt iets 
goeds hebt gedaan. We blijven zichtbaar ook al hebben we dit even niet kunnen laten zien en horen 
op een podium.  
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Maar laten we er van uit gaan dat we het ergste hebben gehad en we op zeer korte termijn toch 
weer mogen starten. 
We zijn achter de schermen druk bezig om een planning te maken dat past bij de eerstvolgende 
realistische data voor concerten dit jaar.  
Als we weer mogen zijn we er dus klaar voor om te doen waar we goed in zijn. Mooie muziek maken 
en veel mensen in het publiek blij maken met prachtige klanken van ons schitterende orkest.  
 
Ik hoop jullie snel te zien en ik hoop dat we deze vervelende periode snel mogen vergeten en we 
echt weer vooruit kunnen kijken. 
 
Met veel muziekgroeten,  
Jos 
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                              WE BLIJVEN DOORGAAN      

 

Neen, ik ga niet weer opnoemen wat we allemaal niet kunnen doen. 
Hebben we niks aan en worden we ook niet vrolijker van. Wat hebben we 
allemaal ondernomen sinds het vorige Klankbord bij SOL/SPE? 
 

Om te beginnen gingen collega Sandra en ik ‘de straat op de donderdag voor Kerst om alle in Loon 
op Zand wonende SOL en SPE-muzikanten een Kerstgroet te brengen. Wat ontzettend fijn om de 
mensen weer eens te zien en spreken. Heerlijk. Dat deed ons goed. Het bleek bovendien ook goed 
te zijn voor onze creativiteit, want voor het einde van onze tocht hadden we een voor ons ultieme 
wens voor het nieuwe jaar bedacht: “een goed, gezond 2022 zonder varianten, maar met veel 

variatie”. Zeg nou zelf: een geweldige wens! 
De mensen buiten Loon moesten het (op dirigent Hadewych na; 
verschil moet er zijn) met een kaart en een presentje per post 
doen. Het is helaas niet (meer) haalbaar om hen allemaal na te 
reizen, t och jammer. 
 

Verder proberen we contact met de muzikanten te houden via de SOL/SPE app. 
Jullie kennen het nog wel: Het ‘Pennetje’. Je schrijft een stukje, in dit geval over wat je vertellen wilt 
over jezelf, wat je meemaakt of wat je anders kwijt wilt en geeft het “pappetje” door aan een 
volgende muzikant. 
Ik vond dat ikzelf mocht openen en gaf het “pappetje’ door aan Amber, onze jongste muzikant (op 
fluit). De oudste muzikant schreef meteen een ontzettend leuk “pappetje” over een gebeurtenis  
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rondom zijn familie. Geweldig! 
Amber vertelde ons de week erop over haar kerstvakantie-belevenissen, zo kregen we een mooie 
inkijk in haar gezellige kerstweken. Ze gaf het ‘pappetje’ door aan haar buurvrouw Manon. Ben 
benieuwd wat 13 januari in de app verschijnt. 
 
Ook de planning blijft gewoon doorgaan. 
In overleg met de acteurs voor het Kinderconcert is nu ZONDAG 10 JULI 11.00 UUR in de Wetering 
gepland voor een interactief-vakantie-kinder-concert. Zet de datum vast in je agenda. 
Natuurlijk hopen we snel weer met z’n allen aan de slag/de blaas te kunnen, maar tot die tijd houden 
we de moed erin en blijven we contact zoeken, want dat is wat we ook heel erg missen: elkaar 
ontmoeten, bijpraten, meeleven, de wereldproblemen oplossen, evalueren en wat er meer is. 
 
Hou je taai allemaal. Tot ziens. 
Groetjes, namens SOL en SPE,  
Bernadette 
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SPE NIEUWS 
 
Op de eerste plaats wil ik jullie natuurlijk nog een heel goed Nieuwjaar wensen. 
Hopelijk wordt komend jaar 2022 een jaar waarin we weer kunnen repeteren/musiceren en optreden. 
 
Maar we hebben ook nieuws. 
Onze dirigent Bart Holleman gaat ons helaas verlaten. 
De reden is het drukke lesprogramma en het overbelaste reisverkeer tussen de diverse plaatsen, vooral op 
donderdagavond. 
Het drukke rijverkeer zit meestal tegen en gooit het tijdschema in de war om op tijd bij de lessen aanwezig 
te zijn. 
 
Jammer dat we Bart gaan missen want hij is toch 8 jaren onze dirigent geweest van de slagwerkgroep. 
 
Toch willen we op een feestelijke manier van Bart afscheid nemen en met zijn opvolgster kennis maken. 
Sommigen kennen de nieuwe dirigent mogelijk wel, het is Dena Bisschop die in 2019 voor Bart is ingevallen 
tijdens het Klapstoelenconcert. 
 
Over de dirigentenwisseling en activiteiten rondom deze overdracht horen jullie in het volgende klankbord. 
 
We hopen dat we in februari weer aan het repeteren kunnen en de nodige onderbrekingen rondom corona 
ons bespaard blijven. 
 
Frans van Dongen, bestuur 
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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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Weer een bijzondere vrouw bij de Wiener Philharmoniker. 
Vorig jaar heb ik in het januarinummer van Klankbord een stukje geschreven over het traditionele 
Nieuwjaarsconcert op de eerste dag van het nieuwe jaar gehouden in de gouden zaal van de Musikverein in 
Wenen. Toen schreef ik dat er vanwege Corona geen publiek aanwezig was in de zaal. Welnu, dat was dit jaar 
anders. De zaal was conform de Corona maatregelen deels gevuld. De musici zaten in de gewone opstelling 
op het podium. Dirigent dit jaar was Argentijnse Daniel Barenboim. 
Prachtig zoals ook nu weer het concert verliep. Mijn aandacht werd deze keer getrokken naar de harpiste die 
door de regie regelmatig in beeld werd gebracht. Een mooie jonge vrouw met een prachtig instrument en 
een fantastisch spel. Vorig jaar ontdekte ik een nieuwe vrouwelijke klarinettiste Andrea Götsch die sinds 1 
september 2019 meespeelt. Deze keer de vrouwelijke harpiste. 
Nu zat ik zondagavond naar het mooie wekelijkse programma Podium Witteman te kijken en wat schetst 
mijn verbazing. Zij was in dit programma uitgenodigd en niet alleen om te spelen, maar werd door Paul 
Witteman aan tafel geïnterviewd. Zij heet Anneleen Lenaerts en komt uit België. Ze is een van de meest 
gelauwerde harpisten van haar generatie. In 2010 werd ze benoemd tot soloharpiste van de Wiener 
Philharmoniker. Over de hele wereld heeft zij al opgetreden, zowel in orkesten gespeeld als wel als soliste. 
Er zijn al diverse CD opnames van haar. Ook geeft ze les aan het Conservatorium te Maastricht. 
Aan tafel bij Paul Witteman vertelde zij over het harde werken bij de Wiener. Een ontzettend druk 
programma met repetities en optredens. Ze vertelde onder meer dat de Wiener heel veel Opera doet naast 
de normale optredens. Ook haar uitleg over de manier van walsen spelen door de het orkest, met de 
generaties lange cultuur en traditie hiervan verduidelijkte veel. Voor haar optreden had ze gekozen voor zelf 
gearrangeerde delen uit de opera La Bohème van Puccini. Een wonderbaarlijk mooi optreden en een 
bijzondere vrouw bij de Wiener Philharmoniker.  
Het is wel leuk te vermelden dat wij in april 2015 de première hadden van het werk ‘Poèmen’ van haar broer 
en componist Wouter Lenaerts. 
 

Piet van den Nieuwenhuizen, redactie. 
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Koninklijke Sophia’s Vereeniging 
 

wordt mede financieel ondersteund door  

 
 

 

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

Harmonieorkest:      6  jan.  Monique Emmen, altsaxofoon 
   21  jan.  Tatiana v.d. Heijde, klarinet 

25  jan.  Letty Haen-Teurlings, erebestuur 
28  jan.  Suzanne Limburg, klarinet 

 

          6  febr. Joep Rijnaarts, bastuba 
          7  febr. Ans Jansen, klarinet 
        10  febr. Jan Weierink, Raad van Advies  
        13  febr. Ralph Oors, slagwerk 
        16  febr. Joost van Eekelen, basklarinet 
        22  febr. Jozef Coolegem, logistiek 
        22  febr. Frits v.d. Meulen, trompet 

      23  febr. Piet Philipsen, erelid 
29 febr. Boris Boom, trompet 

  
SOL:      12  febr.  Hadewych van Leeuwen, dirigent 
        13  febr.   Victor Welschen, klarinet 
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    AGENDA 
zondag 20 mrt  :    leerlingen   Koffieconcert Wetering, Grote Zaal     10.00 uur 
      blaasinstrument 

zondag 27 maart  :  slagwerkleerlingen Koffieconcert Wetering Grote Zaal        10.00 uur 

zaterdag 26 maart  : SOL   Driedorpenconcert  in De Moer 

zaterdag 9 april : harmonieorkest Concert Concertzaal Tilburg         20:00 uur 
     Mahler Symphonic Cinema  
     Wordt waarschijnlijk verzet naar andere datum !!  

donderdag 21 april : SOL en SPE   afsluiting basisscholenproject 

zondag 15 mei  : harmonieorkest Concert Concertzaal Tilburg               14.00 uur 

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  

zaterdag 26 juni  : harmonieorkest  Concert Concertzaal Amare Den Haag  ????  uur 

zondag 10 juli  : SOL en SPE  Interactief Kinder-vakantie-concert, met acteurs, 
   De Wetering, gratis entree  11.00 uur 

maandag 18 juli  :  gehele vereniging   Klapstoelenconcert   
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Het volgende Klankbord verschijnt maandag 21 februari 
 

Kopij binnen uiterlijk dinsdag 15 februari 
 

 
 

 
Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers zaterdag 6 november 2021 

 
 



 
 

 
Abba-Tributeband A-Fever en Koninklijke Sophia’s Vereeniging o.l.v. Jos Schroevers zaterdag 6 november 2021 


