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We spelen op een concours en het orkest 
speelt het slotakkoord en ik speel door 
want ik ben nog niet klaar. Wat erg!! Als 
12-jarige werd ik badend in het zweet 
wakker uit deze nachtmerrie. Het was in-
derdaad mijn grote zorg dat ik niet gelijk 
uit zou komen met het orkest. Het is be-
gin jaren ’70 en het gaat muzikaal gezien 
niet zo goed met ZFC. Als nieuweling in 
het orkest zit ik naast andere nieuwelin-
gen en we zijn geregeld de kluts kwijt. 
De nachtmerrie kwam op het concours in 
Losser gelukkig niet uit maar het optre-
den was vrij rampzalig. Na de eerste ma-
ten moest de dirigent afslaan en opnieuw 
beginnen omdat het orkest niet op de-
zelfde plek was. De jury was ontevreden 
en we namen afscheid van de dirigent. 
De nieuwe dirigent Banens kwam en 
achteraf denk ik dat hij zijn oren niet kon 
geloven. Ik durf bijna niet te vertellen dat 
we nooit stemden en daardoor alle stem-
pijpen muurvast zaten. Om maar iets te 
noemen…

Er was toch wel iets dat we hadden. En 
dat was een vooruitziend bestuur en het 
nodige muzikale talent. Banens doceerde 
meer dan hij dirigeerde, leerde ons over 
jawel, akkoorden, balans, het voordragen 
van muziek in muzikale zinnen. We gin-
gen snel vooruit. Bij de uitvoering van het 
dramastuk Le Retour d’Ulysse in de kerk 
in Zaandijk werden we beloond met een 
staande ovatie van het publiek. Nou, dat 
hadden we nog nooit meegemaakt!

We gingen weer op concours. Na het 
concoursdebacle van Losser hadden we 
besloten twee divisies lager uit te komen. 
De dirigent vond een concours niet zo be-
langrijk, zag het meer als een moment-
opname in een ontwikkeling. Dat gaf ver-
trouwen. We promoveerden en waren in 
enkele jaren weer terug waar we vandaan 
kwamen. 

Op de laatste ledenvergadering werd 
de wens uitgesproken om een stuk weer 
eens tot in de kleinste details uit te wer-
ken. Een concours is daarvoor een goede 
gelegenheid. Met de onvermoeibare in-
zet van dirigent Arnold van ’t Ent en ge-
wone, groep-, sectie-, hoog- en laagrepe-
tities en een studiedag gaan we op voor 
een mooie prestatie. En ook u hebben we 
nodig; kom op vrijdag 3 maart om 20 uur 
naar onze try-out in het Saenredamcol-
lege en becommentarieer de twee con-
courswerken! Dat is voor ons nog belang-
rijker dan het oordeel van de jury. 
En nu ga ik snel studeren!

Hartelijke groet,

Wilma Vloon
Voorzitter

Vrijdag 3 maart 20.00 uur
Try-out concert i.s.m. saxofoonkwartet 
Blond
Saenredam College Zaandijk

Zaterdag 18 maart
Concours
“De Hanzehof” Zutphen

Donderdag 4 mei 
Dodenherdenking
Koogerpark, Koog aan de Zaan

Zaterdag 20 mei
Ot en Sien Muziekfestival
Twisk
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eigenlijk niet ter discussie stond en als er 
al werd overwogen een jaar over te slaan 
leidde dat tot heftige discussies onder de 
leden. Maar na 1974 wordt deelname toch 
onregelmatiger, soms zit er twee jaar tus-
sen, soms 3, dan is er weer een periode 
dat men wel elk jaar gaat, vanaf 2004 zit 
er 4 jaar tussen deelnames en nu zelfs 5, 
de maximaal toelaatbare periode volgens 
de reglementen van de KNMO. Wellicht 
dat dit de invloed is van de veranderende 
mentaliteit in de jaren 70, het lijkt in ieder 
geval goed de discussie te weerspiegelen 
die al enige tijd in de blaaswereld gaande 
is, nl die over de zin van het organiseren 
van - en deelname aan - concoursen in de 
huidige opzet.

Even wat cijfers:
In de 81 keer dat ZFC heeft meegedaan 
aan concoursen was dat in de volgende 
divisies:

Divisie   Aantal
1B   2
1e   5
2e   2
3e   1
Ere   28
Middenklasse  3
Uitmuntendheid  9
Vaandel   31

Ik vermoed dat de divisies 1B en Midden-
klasse het gevolg zijn van pogingen van 
de KNFM om tot een nieuwe indeling 
van de divisies te komen, ze komen beide 
maar een paar keer voor.

Hierbij werden de volgende prijzen be-
haald:

Prijs   Aantal
1e   62
2e   14
3e   1
Niet bekend  4

Waarbij:

Extra waardering Aantal
Kampioen  3
Met lof   4
Met wimpel  6
Promotie  5

Tegenwoordig leidt een derde prijs tot 
degradatie. Of dat ook het geval was bij 
die ene keer dat ZFC een derde prijs had, 
weet ik niet, het was nl in 1913. Hierna 
brak de oorlogsperiode aan en de eerst 
volgende keer dat ZFC weer deelnam 
(1919) was dat in dezelfde klasse als in 
1913 (Ere), dus het lijkt daar niet op. Ove-
rigens is ZFC wel een paar keer op eigen 
initiatief een klasse lager gaan spelen, te 

Een paar jaar geleden, naar aanleiding 
van het 125-jarig bestaan van ZFC, ben 
ik begonnen het archief van ZFC door te 
nemen en vast te leggen wat ik daar zoal 
in tegenkwam. Gaandeweg ontstond 
het idee om naast een overzicht van alle 
voorkomenden documenten ook een lijst 
aan te leggen van alle personen die ik 
aantrof, hetgeen nogal een werk werd 
toen ik allerlei ledenlijsten uit het ver-
leden tegenkwam. Daarnaast leek het 
me leuk om een overzicht te hebben van 
alle concerten, dus ook die ben ik gaan 
vastleggen. En omdat ik telkens las dat 
ZFC in de loop der jaren zoveel eerste - 
en ereprijzen op festivals en concoursen 
wist te behalen, wilde ik daar natuurlijk 
ook graag meer van weten. Nu zijn die 
festivalresultaten niet zo makkelijk te 
achterhalen, alleen als er iets over zo’n 
festival gezegd wordt in de archiefstuk-
ken heb je mogelijk iets van resultaten. 
Voor de concoursresultaten leek dat een-
voudiger. Concoursen zijn immers onder 
auspiciën van de landelijke bond georga-
niseerde concerten, waar orkesten wor-
den beoordeeld door een jury en waar-
van de uitslag bepalend is voor plaatsing 
in een van de divisies. En gezien het of-
ficiële karakter leek het mij aannemelijk 
dat de uitslagen hiervan bewaard moes
ten zijn gebleven. Dus heb ik in 2014 bij 
het KNMO alle concoursuitslagen van 

ZFC opgevraagd, die mij door de welwil-
lende medewerking van het secretariaat 
van deze vereniging prompt werden toe-
gestuurd. En tot mijn grote verbazing 
gaan deze zelfs terug tot 1912, het jaar 
waarin ZFC zich heeft aangeloten bij (de 
voorloper van) het KNMO.

Nu deze Fanfaria over concoursen gaat 
leek het me leuk wat statistiek te bedrij-
ven met deze gegevens:

De  lijn:
Sinds 1912 zijn er 101 jaar voorbij gegaan 
totaan de laatste resultaten. In deze peri-
ode is ZFC in 70 jaar 81 keer op concours 
geweest en 31 jaar niet. Van de 31 jaar dat 
men niet op concours ging kunnen waar-
schijnlijk 7 aan oorlogsomstandigheden 
worden toegeschreven, 1914-1918 en 
1943-1944. Nederland was weliswaar niet 
betrokken bij de eerste wereldoorlog, 
maar had wel het leger gemobiliseerd. 
Mogelijk heeft dat tot gevolg gehad dat 
veel orkesten geen complete bezetting 
op de been konden brengen en heeft dat 
er weer toe geleid dat concoursen niet 
werden georganiseerd, of dat ZFC afzag 
van deelname. Afgezien hiervan heeft 
ZFC, m.u.v. 1926, tot 1974 elk jaar aan 
een concours meegedaan. Uit de jaar-
verslagen en notulen van vergaderingen 
blijkt ook dat deelname aan concoursen 

Uit de oude doos

Door: Peter Dekker

Een eeuw concoursen
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weten in 1978 en in 2012. Mogelijk is het 
vaker gebeurd.

Waar gaat dat heen...
Concoursen waren voor ZFC belangrijke 
gebeurtenissen en er werd veel werk van 
gemaakt. De voorbereidingen begonnen 
een half jaar van te voren en, iets dat nog 
niet veranderd is, er werd veel aandacht 
besteed aan de finesses van de uit te 
voeren werken. De dag van het concours 
was voor ZFC altijd een uitje. Als het ver 
weg was werd er gezamenlijk gereisd en 
er ging meestal een aantal vaste suppor-
ters mee. Al met al is een groot deel van 
Nederland doorkruist, waarbij blijkt dat, 
als men buiten de eigen provincie speel-
de, dit meestal in Gelderland of Overijssel 
was:

Provincie  Aantal
Drenthe   1
Flevoland  1
Friesland  1
Gelderland  19
Limburg   2
Noord-Brabant  2
Noord-Holland  35
Overijssel  14
Utrecht   2
Zuid-Holland  4

Dit jaar dus weer naar Gelderland. In Gel-
derland werd 15 keer een 1e prijs gehaald 
(met drie keer Promotie) en vier keer een 
tweede. Statistisch gezien lijkt de kans op 
succes dus groot…

Concours in Almelo 1931

 ZFC tijdens het Wereld Muziek Concours 1981

Tijdens Marswedstrijd te Roozendaal 1958

In de bus na concours te Neede 1993

Zaandijks Fanfare Corps op concours in 1955
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Op bezoek bij

Door: Annemieke Swagerman

Bertus en Coos Fritz
Toen we op het idee kwamen om een 
Concours Special te maken dacht ik me-
teen aan Bertus Fritz. Hij had me al eens 
een sterk vehaal uit de doeken had ge-
daan over een concours in de jaren ’60.
Een afspraak was snel gemaakt en op 
een woensdagochtend zijn Peter en ik 
bij hem langsgegaan.
Enige tijd geleden zat hij zelf nog in de 
lappenmand na een lelijke val, nu was 
het zijn vrouw Coos die noodgedwon-
gen moest blijven zitten toen we haar 
een hand gaven, een paar maanden ge-
leden heeft ze haar heup gebroken en 
ze is daar helaas nog niet van hersteld. 

Onder het genot van koffie en koek (al-
tijd fijn, the day after een zware repeti-
tieavond) steken ze van wal, elkaar re-
gelmatig in de reden vallend: “Nee, nu 
begin je bij het einde, er ging eerst nog 
wat aan vooraf.”

Eerst dineren
Het roemruchte concours was in 1967 
in Valkenswaard. ZFC werd gedirigeerd 
door Frans Alleman en stond geprogram-
meerd voor de middag. Na afloop zouden 
ze met z’n allen gaan eten in een restau-
rant in de buurt. Het programma liep zo 
ontzettend uit dat ze besloten om eerst 
maar te gaan dineren. Het menu bestond 
-zoals eigenlijk altijd- uit aardappelen, 

wortelen, doperwten en vlees, gezellig 
met een biertje en een borreltje erbij. 
Bertus: “Alleman gaf ons toestemming 
om er één hooguit twee te nemen… maar 
ach… hij had toch geen zicht op een paar 
biertjes meer… we hadden de grootste 
lol met elkaar! Ja, en toen moesten we 
nog spelen. Last van zenuwen hadden we 
niet, het was meer van ‘rammen met die 
handel’, en… we eindigden met een 1e 
prijs met lof!”

Vrouwen mee
Op mijn vraag aan Coos of de vrouwen al-
tijd mee gingen op concours was het ant-
woord: “Jazeker… nou, tijdens de zwan-
gerschappen niet.” 
Vroeger gingen orkesten jaarlijks op 
concours en het was ieder jaar weer een 
gezellig dagje uit met een vast groepje 
dames: Nel Schoolmeester, Agie Kars, 
Stijntje Bakker, Ria Duijn, Atie Thomas, 
Anneke Krijt. Vooraf heerste er een ge-
zonde nerveuze spanning in de bus, zou-
den ze hun dag wel hebben straks tijdens 
het concert. Tomtoms bestonden er in 
die tijd nog niet, busschauffeurs wisten 
de plaatsen meestal wel uit het hoofd te 
vinden, maar voor het laatste stukje naar 
de concertzaal stond er altijd iemand van 
het ‘comité van ontvangst’ te wachten bij 
de stadsgrens, herkenbaar aan een pet en 
een rozet.

Amper les
Bertus (84) is begonnen met spelen in 
1947, hij heeft nog les gehad van Toon de 
Vries. Muziektheorie kreeg niemand nog 
in die tijd, ze speelden gewoon wat er op 
papier stond, er zat niet één geschoolde 
muzikant in het orkest. 
Dirigent Geertsen heeft ze later nog wel 
het een en ander aan theorie bijgebracht, 
hoe het zat met de toonladders, dat er 
bijvoorbeeld 1 kruis zat in de toonladder 
van G.

De aanpak van Alle-
man
Frans Alleman hield partijrepetities met 
alleen de solobugels. Op de zondagoch-
tend want dan hoefde niemand te wer-
ken. Dit gebeurde in de houten muziek-

tent aan de Boschstraat. De voorkant van 
de tent kon er uit, wat in de zomer wel 
gebeurde en dan stond er een schare luis-
terend publiek omheen.
  
“Soms waren de stukken technisch zo in-
gewikkeld, met moeilijke loopjes en tong-
slag, dat we klaagden dat we het echt 
niet konden maken. Dan pakte Alleman 
zijn oude bugel uit een zwarte linnen zak  
-een waarvan de waterbuizen met touw-
tjes aan elkaar gebonden zaten- en hij 
rammelde de loopjes er zo uit! Dat kon-
den wij natuurlijk niet op ons laten zitten 
en uiteindelijk lukte het ons ook.”
Coos: “Alleman was iemand die muziek-
stukken uitlegde aan het publiek, hij ver-
telde het verhaal erachter. Daar had je 
echt wat aan tijdens het luisteren, want 
meestal hoorde je de muziek wel, maar 
zat je ondertussen ergens anders aan te 
denken…zo van: het zal wel… Maar na Houten muziektent aan de Boschstraat
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zo’n uitleg hoorde je er opeens van alles 
in.”

Arnold van ‘t Ent
Bertus: “Met Arnold van ’t Ent voor het 
jeugdorkest kwam er een lichting jonge-
ren die goed geschoold was in muziek-
theorie en speeltechniek. Toen Adriaan 
Kramer naast me kwam zitten zei ik tegen 
hem dat híj de solo’s maar moest spelen, 
hij was er beter in dan ik. Ik heb toen zelf 
ook weer les genomen bij Arnold.”
Met zijn bijna 85 jaar is hij zich nog steeds 
aan het bijscholen. Hij speelt thuis nog 
iedere dag en onlangs heeft zijn doch-
ter een nieuwe lesmethode uit New York 
voor hem meegenomen.

Schutterskoning
Terug naar vroeger. ZFC marcheert nu he-
lemaal niet meer, maar vroeger marcheer-
de men tijdens diverse evenementen 
over straat. Op concoursdagen werden 
er vaak ook marswedstrijden gehouden, 
waarbij er gekeken werd of de rijen en de 
rotten netjes gelijk en in het gelid liepen. 
Veel korpsen hadden een schuttersko-
ning voorop lopen. ZFC had hier niemand 
voor. Tot er iemand, vlak voor de wed-
strijd, op het idee kwam om Klaas Bleeker 
tot schutterskoning te benoemen. Klaas 
Bleeker was het mannetje dat de kolen-
kachel in de Boschstraat opstookte voor 
de repetities; klein oud grijs en een beetje 
te dik. Klaas wilde dit maar al te graag, hij 
werd behangen met speldjes en insignes. 
Maar zo heel veel zilverwerk had ZFC niet 
bij zich, dus de vrouwen stonden hun bro-
ches af, en het geheel werd opgevuld met 
zilverpapier uit sigarettenpakjes. Trots als 

een pauw liep Klaas voorop! En de rest 
van de dag bleef alles mooi opgespeld. 
Toen hij ’s avonds werd afgezet bij molen 
De Dood wilden de vrouwen hun broches 
wel weer terug, maar dat ging mooi niet 
door. Waarschijnlijk is hij er het graf mee 
ingegaan, aldus Bertus Fritz.

Hechte club
Aan de hand van foto’s kwamen er nog 
wat verhalen los. Wat duidelijk is, is dat 
het een hechte club mensen was die veel 
gezamenlijk deed. Ze hebben met elkaar 

Bertus en Coos Fritz aan tafel tijdens het interview
het huidige ZFC-gebouw ontworpen en 
gebouwd, zoals te lezen is in onze Jubile-
um-editie van de Fanfaria. En samen hiel-
den ze wekelijks het gebouwtje schoon. 
Eens per jaar waren er contactavonden in 
de kantine van Cacao de Zaan, waarvoor 
de vrouwen werden uitgenodigd, dan 
stond er koffie met gebak klaar en werd 
er gekaart en gesjoeld.
Deze oude garde is nu dik in de tachtig, en 
lang niet iedereen is meer in leven. Coos 
heeft het daar best zwaar mee, bij veel 
namen die ze opnoemt volgt het zinnetje: 
“Ook dood…pfff…”

Ome Nico
Om niet triest te eindigen volgt hier nog 
een laatste anekdote:
Vroeger hadden mensen geen eigen dou-
che, maar gingen ze eens per week naar 
het badhuis. Het Badhuis in Zaandijk 
werd gerund door ‘ome’ Nico Molenaar, 
die ook bas speelde bij ZFC. Vaak stond 
er een hele rij wachtenden en had Bertus 
geen zin om achteraan in de rij te gaan 
staan. Dan liep hij achterom en zei tegen 
ome Nico dat hij aan bugel spelen niet 
toekwam als hij op z’n beurt moest wach-
ten. Nico speelde het spelletje mee en liet 
hem voor gaan. “Nou, hup dan!”
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Wat en hoe bij een

Door: Loes Pronk

concours
ZFC Zaandijk gaat op 18 maart op con-
cours in Zutphen. Alle muzikanten dui-
ken gezellig de bus in om af te reizen 
naar het verre oosten van het land. 
Klinkt heel spannend een ‘concours’, 
maar waarom eigenlijk, en wat gebeurt 
daar eigenlijk, en wat is er leuk aan? En 
wat voor concoursen zijn er eigenlijk?

Niveau peilen
Regelmatig geeft ZFC Zaandijk natuurlijk 
concerten, om prachtige muziek te laten 
horen aan publiek. Vaak zelfs een avond-
vullend programma, en soms met andere 
orkesten samen. Eens in de zoveel tijd is 
het echter interessant om het orkest offi-
cieel te peilen qua niveau en ten opzichte 
van andere orkesten. Hiervoor organiseert 
de Koninklijke Nederlandse Muziek Orga-
nisatie (KNMO) regelmatig concoursen op 
verschillende plekken in het land. Alle Ha-
FaBra-orkesten kunnen hieraan meedoen.

Verschillende
divisies
De KNMO heeft divisies opgesteld waar-
aan orkesten hun niveau kunnen toetsen. 
Niet elk orkest speelt namelijk op hetzelf-
de niveau, dus op zo’n concoursdag kun-
nen de orkesten uitkomen in de divisie die 
past bij hun niveau. Deze divisies gaan van 

5 (laagste niveau) tot 1, en als een orkest 
nog beter speelt dan 1 dan is er eventueel 
nog een ‘concertdivisie’. De orkesten zijn 
meestal al bij eerdere concoursen in de 
betreffende divisie geplaatst. Voor orkes-
ten geldt deze indeling als een motivatie 
om hard te werken om in dezelfde divisie 
te blijven, of zelfs een divisie hoger te ko-
men tijdens zo’n concours. 

Spelregels
Zo’n concours beslaat meestal een heel 
weekend. In één weekend spelen onge-
veer 20 orkesten hun concourswerk. Or-
kesten spelen ongeveer een half uur à 3 
kwartier, afhankelijk van de divisie. Er zijn 
per divisie strakke richtlijnen hoe lang het 
orkest speelt in totaal, hoe lang het in-
speelwerk mag duren, het te beoordelen 
werk en het vrije werk. Het te beoordelen 
werk wordt uitgebreid geanalyseerd door 
een 3-koppige jury, die elke haperingetje 
dat ze maar kunnen bedenken noteren in 
het juryrapport. Aan dit juryrapport han-
gen punten met daar weer aan verbon-
den een prijs. Het orkest kan een 3e prijs 
krijgen (65-69 punten), een 2e prijs (70-
79 punten), een 1e prijs (80-84 punten), 
1e prijs met promotie (85-89 punten) en 
zelfs een 1e prijs met promotie en onder-
scheiding (90-100 punten). Bij een 3e prijs 
degradeert het orkest een divisie en komt 

het de volgende keer een divisie lager uit 
bij een concours. Bij een 1e prijs met pro-
motie, of ook nog onderscheiding, mag 
het orkest de volgende keer uitkomen in 
een divisie hoger. Meerdere orkesten kun-
nen dus een 1e prijs krijgen tijdens zo’n 
concours, de winnaar van het concours 
wordt bepaald aan de hand van het aantal 
punten.

ONFK en WMC
Naast de KNMO concoursen zijn er nog 
twee wedstrijden waar orkesten aan mee 
kunnen doen om zich te toetsen ten  op-
zichte van andere orkesten. 
Jaarlijks is er het ONFK, de Open Neder-
landse Fanfare Kampioenschappen, wat 
georganiseerd wordt door de Stichting 
Frysk Fanfare Festival en plaatsvindt  in 
Theater De Lawei in Drachten. Bij deze 
kampioenschappen worden dezelfde 
divisies aangehouden als bij het KNMO 
concours. Hieraan kunnen echter alleen 
fanfares meedoen, speelt elke fanfare 
hetzelfde verplichte werk per divisie, en 
jureert de vakjury blind. 
Daarnaast is er eens per vier jaar het We-
reld Muziek Concours in Kerkrade. Op dit 
concours worden ook dezelfde divisies 
aangehouden, maar alleen HaFaBra-or-
kesten in de 3e, 2e, 1e en concertdivisie 
kunnen hieraan meedoen. Naast HaFa-
Bra-orkesten spelen er ook slagwerkor-
kesten en marching bands (met allerlei 
choreografie) op dit concours. Het is 
niet alleen een wedstrijd, ook worden er 
workshops gehouden voor bijvoorbeeld 
dirigenten en jong talent, en komen mu-
zikanten uit de hele wereld bij elkaar om 
prachtige muziek te maken. Dit krijgen ze 

allemaal natuurlijk niet in één weekend 
gedaan, het WMC duurt ongeveer drie 
weken en vindt plaats in juli.
Voldoende mogelijkheden dus om je or-
kest te peilen, maar de meeste orkesten 
doen dit ongeveer eens in de 4 jaar. Een 
concours is enorm hard werken voor alle 
muzikanten. Je kunt het maar één keer 
uitvoeren en je wilt het allerbeste van je 
kunnen laten horen, het juryrapport is 
streng en meedogenloos. Daar kun je ver-
volgens wel 4 jaar mee toe om op adem 
te komen.

Dit is waar de jury 
op let:

1. intonatie
2. klankvorming
3. klankbalans
4. techniek
5. articulatie
6. ritmiek
7. samenspel
8. dynamiek
9. nuancering
10. muzikale uitvoering

Sectierepetitie bugels
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Uit het plakboek van Margo Husslage
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Uit het plakboek van Margo Husslage

Dit verslag over de deelname aan het WMC 1981 is geschreven door Margo Husslage.
Het was haar eerste officiële concert, ze was destijds pas 9 jaar oud!
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Jeugdzaken

Een fotocollage van de voor-
speelmiddag op 29 januari.
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Uw advertentie 
zal hier erg goed 
staan!
Heeft u interesse? Vraag naar de
mogelijkheden via info@zfc-zaandijk.nl

Uw advertentie zal hier erg goed staan!
Heeft u interesse? Vraag naar de
mogelijkheden via info@zfc-zaandijk.nl
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STUDIOCDB
interieurarchitectuur

studio christiaan de bruijne           
www.studiocdb.nl                            tel 075 6227365


