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10 vragen aan Arnold van ‘t Ent
Bijzonder verhaal uit een oude doos
Bezoek aan Bets Blonk-Hartog

JUBILEUMCONCERT

...en veel meer!

ZFC bestaat 125 jaar!
Het Jubileumjaar is als een komeet van
start gegaan. Het Nieuwjaarsconcert
was een geweldige aftrap, met o.a. het
spelen van een stuk samen met onze
collega’s van Soli Zaandijk en Apollo
Zaandijk. ‘Voor herhaling vatbaar’ was
een veelgehoorde conclusie. Ook konden
we nieuwe leerlingen welkom heten en
hervatten een paar niet-spelende leden
weer het actieve muziek maken. Op de
basisscholen in Rooswijk zijn we actief
met muzikale workshops en we weten
inmiddels dat de scholen voor langere
tijd met ons door willen. We willen
nog altijd de basis verbreden van het
orkest maar ZFC bubbelt en bruist!
Het Jubileumconcert op zaterdag 15
maart in het Saenredamcollege wordt
uiteraard een feestelijke editie. Onze
huisarchivaris Peter Dekker doet al
lange tijd onderzoek naar de historie
van ZFC. Tijdens het Jubileumconcert
willen we de geschiedenis van de club
met u vieren en muzikaal laten blijken
de toekomst positief tegemoet te zien.
Het concert is daarmee ook een
eerbetoon aan al onze voorgangers
die ook in tijden van tegenslag (crisis

jaren ‘30, Tweede Wereldoorlog, de opkomst van de televisie, individualisering,
recessie) de schouders eronder bleven
zetten.
In de tweede helft van dit jaar houden
we een receptie. Op 19 september, de
officiële oprichtingsdatum bent u welkom in het verenigingsgebouw. De dag
daarop geven we met en voor oud-leden
en -leerlingen een reünieconcert met
feest na. De plannen daarvoor worden
nog verder ontwikkeld en we houden u
op de hoogte!
En last but not least: zonder u kunnen
we dit allemaal niet realiseren, dank
voor alle support!

Wilma Vloon
Voorzitter

Bekijk de digitale tijdlijn over 125 jaar geschiedenis van ZFC online:
125jaar.zfc-zaandijk.nl of scan de code met uw smartphone om direct
naar de tijdlijn te gaan.

Agenda
Zaterdag 15 maart
Jubileumconcert
Saenredam College, Zaandijk
Aanvang 20.00 uur

Zaterdag 16 augustus
Jaarmarkt Zaandijk

Zondag 4 mei
Dodenherdenking Leeghwaterweg en
Koogerpark, herdenken van oud
ZFC-lid Piet Hartog
Koogerpark, Koog aan de Zaan
Dinsdag 17 juni,
Dinsdag 24 juni
Concert on Demand
20.00 uur Diverse locaties
Dinsdagavond 1 juli
Seizoensafsluiting met
voorspeelavond jeugd

Vrijdag 19 september
Receptie in het Toon de Vrieshuis
Van 16.30 tot 18.30 uur
Zaterdag 20 september
Reünieconcert oud-leden + Workshops
Saenredam College + Toon de Vrieshuis
Aanvang 20.00 uur
Zondag 14 december
Kerstconcert ZFC met Gemengde
Zangvereniging Daniël de Lange
Vermaning, Zaandam
Matinee
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Bijzonder verhaal
uit de oude doos
Door: Peter Dekker
Elk jaar bij de dodenherdenking speelt
een delegatie van ZFC bij het monument
op de Leeghwaterweg en in het Koogerpak. Dit is één van die terugkerende
openbare gelegenheden waar ZFC graag
aanwezig wil zijn. Maar ZFC heeft ook
een bijzondere band met één van deze
monumenten. Eén van de mensen wiens
naam voorkomt op het monument op
de Leeghwaterweg was lid van ZFC. Dit
verhaal gaat over die man. Zijn naam was
Piet Hartog.
In 1943 wordt Piet Hartog lid van ZFC. Piet
Hartog kwam uit Wormerveer, maar mogelijk als gevolg van het feit dat de familie
Hartog een lange vriendschapsband hadden met de familie Krijt uit Zaandijk wordt
Piet lid van ZFC. Hij heeft zich in 1943
aangemeld en hij speelde altsaxofoon.
Piet liet zich kennen als iemand die niet
te beroerd was om zijn handen uit de
mouwen te steken. Zo heeft hij in 1944
geholpen het repetitielokaal van ZFC van
binnen en van buiten te schilderen. Ook
bleek hij een maatschappelijk betrokken
(en avontuurlijke) kant te hebben. In de
loop van de oorlog heeft Piet zich namelijk ook aangemeld bij de Binnenlandse
Strijdkrachten, een landelijke verzetsgroep waar in Wormerveer Jaap Boot de
leiding over had. Er is geen reden aan te
nemen dat Piet heel actief betrokken was
bij verzetsactiviteiten, maar hij had wel
een revolver in huis.
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Tijdens de tweede wereldoorlog bombarderen de geallieerden onophoudelijk
Duitse steden. De Engelse luchtmacht ‘s
nachts, de Amerikaanse overdag. Dat dit
tot grotere verliezen onder de Amerikanen leidde is voordehandliggend. De
Zaanstreek lag onder de aanvliegroute voor de bombardementen op de
noord-Duitse steden dus hier kwamen
regelmatig vliegtuigen over. Niet alle
vliegtuigen die door luchtafweergeschut
werden geraakt stortten ook neer. Vele
konden omkeren en een groot aantal
daarvan wist Engeland weer te bereiken. Iets dergelijks doet zich voor op
11 september 1944. Op die dag is een
boven Duitsland aangeschoten Amerikaans vliegtuig zodanig in nood dat alle
bemanningsleden, op de co-piloot na,
besluiten om uit het vliegtuig te springen. Dit gebeurt boven de Zaanstreek.
Zij komen verspreid over het gebied
neer en van alle kanten komen mensen
te hulp. Maar ook de bezetters en hun
handlangers beginnen een zoektocht
naar de vliegeniers.
Op 11 september 1944 zit Piet Hartog
thuis bij zijn ouders. Hij zit daar min of
meer ondergedoken, deels in verband
met zijn verzetsactiviteiten, deels omdat
hij de leeftijd had om naar Duitsland te
worden gestuurd in het kader van de
Arbeidsinzet. Piet Hartog krijgt via contacten of door geruchten op straat lucht
van wat er gaande is en besluit samen

met twee kompanen, die ook in die buurt
zitten ondergedoken, erop uit te gaan.
Misschien om te helpen, maar misschien
ook gewoon uit nieuwsgierigheid. Wat
de reden ook is geweest, ze trachten met
een bootje via de Watering het Guisveld
in te komen. Maar ze worden gezien door
een paar landwachters en gedwongen
aan land te komen. Bij het fouilleren van
de inzittenden, wordt een armband van
de BS gevonden en ze worden alledrie
gearresteerd. In eerste instantie worden
ze in Wormerveer vastgehouden, in de
loop van de dag worden ze naar Amsterdam gebracht. Ondertussen levert de
zoektocht naar de vliegeniers niets op.
Op 12 september maakt de SD bekend
dat, indien de vliegeniers niet worden
uitgeleverd, als represaille 10 mensen

zullen worden gefusilleerd. In eerste
instantie wordt hier niet op gereageerd,
waarna op 13 september daadwerkelijk
4 mensen worden gefusilleerd, te weten
Piet Hartog, Jan de Barbanson, Herman
Groenendijk en Gerrit Verdonk. De eerste
drie omdat ze tot het verzet worden
gerekend, Verdonk is gezien toen hij over
de Julianabrug liep met een parachute.
De Duitsers kregen daar lucht van, hebben huiszoeking bij hem gedaan en de
parachute inderdaad gevonden. Ook hij
werd dus gearresteerd.
Na het doodschieten van deze mensen
dreigden de Duitsers eerst nog 18 mensen dood te schieten en de volgende
dag nog 100 willekeurige Zaankanters.
Hierop is door het verzet met de Duitsers
onderhandeld, waarna drie vliegeniers
zijn uitgeleverd. Alle parachutisten
hebben uiteindelijk de oorlog overleefd,
inclusief de co-piloot, die Engeland veilig
heeft weten te bereiken.
Na dit nieuws zijn de leden van ZFC
zodanig in shock, dat er gedurende enige
maanden geen muziek gemaakt wordt.
Na die tijd begint men voorzichtig weer
te repeteren, omdat ‘niets doen ook niet
helpt’. Lange tijd heeft men rond 4 mei
stilgestaan bij deze geschiedenis. Nu
ZFC, omdat het 125 jaar bestaat, weer
eens stil staat bij zijn eigen geschiedenis, lijkt het een goed moment om dit
verhaal nog eens te vertellen. <<
Bekijk de tijdlijn online:
125jaar.zfc-zaandijk.nl
of scan de code met uw
smartphone om direct
naar de tijdlijn te gaan.

Piet Hartog
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Bezoek aan
Bets Blonk-Hartog
Door: Annemieke Swagerman

Zoals u kunt lezen heeft Peter Dekker
geprobeerd uit te zoeken wat er precies
is gebeurd met ons oud ZFC-lid Piet
Hartog. De diverse bronnen die de
gebeurtenis beschrijven zijn niet geheel sluitend. Toen Peter het daar met
Wilma Vloon over had, wist zij te vertellen dat haar moeder, als meisje van
14, Piet had zien wegvoeren. Hij was
de broer van haar schoolvriendinnetje
Betsy Hartog, dat was de reden dat ze
het altijd heeft onthouden.
Toen ik Corrie Vloon vroeg naar deze
gebeurtenis kreeg ik van haar het telefoonnummer van Bets Blonk-Hartog.
Peter belde haar op en ze was bereid
om er over te praten. Wat daarbij hielp
was dat ze Peter’s vader nog gekend
bleek te hebben, ze waren van dezelfde leeftijd en woonden bij elkaar in de
buurt. Ze hadden allebei zelfs jarenlang
klarinet gespeeld bij Ons Genoegen.
Bets en Corrie waren elkaar de laatste
jaren een beetje uit het oog verloren
maar dit leek me en mooie gelegenheid
om ze weer met elkaar in contact te
brengen. Op een woensdagochtend in
januari waren Corrie, Peter en ik van
harte welkom bij Bets. Het eerste wat
ze tegen Peter zei toen hij binnenstapte was: “Goh, wat lijk jij op je vader!”
Na een half uur begint Bets te vertellen.
Omdat het toch wel een emotioneel
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moeder in elkaar gestort. Wat moest ze
beginnen, er waren geen communicatiemiddelen. Ze wilde Jaap Boot spreken, bij
wie Piet in het verzet zat, maar die bleek
niet thuis te zijn.
We zijn naar huis gegaan. Thuis lag allerlei
belastend materiaal, een vlag voor de
bevrijding, een landkaart met de vorderingen van de geallieerden, bijgehouden

verhaal is is haar
dochter ook gekomen ter morele
ondersteuning.
“Het was een
prachtige dag op
11 september 1944,
ik woonde aan de
Wilgenkade in Wormerveer en was
met mijn moeder
bij tante Betje –de
moeder van Gurie
Husslage- in de
Zaandammerstraat op bezoek
geweest. We liepen
terug naar huis en
zagen dat er iets
aan de hand was bij
het politiebureau in
de Stationsstraat.
Er stond een grote
zwarte auto met
een groep mensen er om heen. Toen we
door het raam naar binnen keken zagen
we daar tot onze grote schrik Piet in
zitten. Hij zat met z’n handen in z’n nek,
hij keek m’n moeder aan en wenkte haar
met z’n ogen ‘doorlopen’. Het drong
onmiddellijk tot m’n moeder door wat er
aan de hand was, bij mij nog niet zo, maar
de ontreddering van mijn moeder vergeet
ik nooit meer. Even verderop is m’n

via radio oranje, maar ook een revolver.
Die heeft m’n moeder in de Sluispadsloot
gegooid. ’s Avonds kwam een auto van de
Grüne Polizei langs met Piet er in, om z’n
persoonsbewijs op te halen.”
Corrie valt haar bij dat ze zich dat beeld
nog heel goed kan herinneren: “We
woonden vlak bij elkaar en ik zag hem
in de auto zitten met z’n handen in z’n
nek, ik krijg weer kippenvel als ik er aan

denk…”. Bets vervolgt: “Verder hoorden
we niets. Ze bleken van het politiebureau
van Wormerveer naar het politiebureau
aan de Weteringsschans in Amsterdam
overgebracht te zijn. Pas twee dagen
later hoorden we meer.
Op woensdag 13 september is hij bij de
Zaanse Schans gefusilleerd, samen met
drie andere mannen. Aan het eind van de
middag kwam de politie langs
om het ons te vertellen. Ik moest
naar een tante en m’n ouders
zijn naar het ziekenhuis gegaan
om hem te identificeren. Hij
mocht niet mee naar huis, maar
m’n ouders hebben er alles aan
gedaan om dat toch voor elkaar
te krijgen. Piet werd thuisgebracht door een begrafenisondernemer uit Krommenie en op
14 en 15 september is hij toch
thuis opgebaard. Hij had een
kraag om z’n nek om de schotwond te bedekken. We hadden
hem heel graag zelf willen begraven en een mooi plekje willen
geven op de begraafplaats in
Wormerveer, maar dat stonden
de Duitsers niet toe. Op 16 september is hij opgehaald en hij is
in Westerveld gecremeerd. Z’n
as is daar ook verstrooid.” <<
Nadat dit verhaal verteld is komen er
gelukkig ook vrolijke verhalen naar boven,
over hoe ze de bevrijding hebben beleefd
als meisjes van 15 bijvoorbeeld. Ze hebben
de grootste lol bij het ophalen van hun
herinneringen en spreken af om hun andere
schoolvriendin er de volgende keer ook bij
te vragen.
Foto vlnr: Bets Blonk-Hartog, Mary KanBlonk, Corrie Vloon-Haak
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JUBILEUMCONCERT
O.L.V. ARNOLD VAN ‘T ENT
ZATERDAG 15 MAART 20.00 UUR
SAENREDAMCOLLEGE ZAANDIJK
Beste vrienden, relaties en fans van ZFC,
Het zal u niet zijn ontgaan dat het Zaandijks Fanfare Corps dit jaar haar 125-jarig
bestaan viert. Na de feestelijke opening van het jubileumjaar in januari, is het nu
tijd voor het échte Jubileumconcert. Dit concert wordt gegeven op zaterdag
15 maart in het Saenredamcollege en begint om 20.00 uur.
Het belooft weer een fantastische avond te worden waarop niet alleen muzikaal
maar ook in woord en beeld de geschiedenis van ZFC -in het Zaans!- wordt
verteld door Klaas Knaap.
De stukken die we ten gehore gaan brengen sluiten aan op de 125-jarige geschiedenis. Zo spelen we Souvenir de Zaandijk, één van de eerste werken die ZFC op
de lessenaar had, Hymn to the Fallen, ter nagedachtenis aan Piet Hartog, Resurgam,
een indrukwekkend werk dat ooit ook op concoursen is gespeeld en Children of
Sanchez, een jazz-rock nummer van Chuck Mangione uit de jaren ’70.
Ook zal de toekomst van ZFC, onze jeugd, een aandeel hebben in dit feestelijke
programma.
Maar geen feest is compleet zonder gasten! Dus komt u allemaal naar dit evenement
en neemt u zoveel mogelijk familie, vrienden en kennissen mee.
We kijken naar u uit!
Frans Salverius
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Reserveer online:
scan de code met uw
smartphone om direct
naar de website te gaan.
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Een dagje bugels uitzoeken
Door: Loes Pronk
In de afgelopen Fanfaria’s werd het al behoorlijk aangekondigd: ZFC heeft nieuwe bugels
nodig. Acties zijn gehouden, subsidies zijn
verstrekt, sponsoring is toegewezen en zelfs
giften zijn gedaan. En nu is er voldoende geld
gespaard om 4 nieuwe bugels te kopen. Maar
dit is geen kwestie van een online aankoop.
De bugels moeten door de spelers hoogstpersoonlijk uitgezocht worden op klank, aanspeelwijze en kleur. Aangezien de betreffende
bugelbouwer zich in Margraten bevindt – bij
Maastricht –, was dat ver genoeg om er een
gezellige dag uit van te maken met de bugelsectie, de dirigent en de verenigingshistoricus
van ZFC.
Op een mooie zaterdag tussen
Kerst en Oud en Nieuw was
het dan eindelijk zo ver. Met
twee auto’s op weg naar
Margraten. Arnold, Rebecca
en Margo in de ene en Annemieke, Peter, Jeroen en Loes
in de andere. ’s Ochtends een
vroeg vertrek vanaf het Toon
de Vries huis, vervolgens een
ophaalmanoeuvre in Diemen
en uiteraard koffie met gebak
ergens halverwege. Onderweg
vrolijk kletsend over het wel
en wee van ZFC en luid de
Top 2000 aan, het was een
gezellige boel. Na 3 uur lang
voornamelijk de snelweg gezien te hebben, ging het laatste stuk nog over
een meanderend weggetje door het pittoreske
Limburgse landschap, rechts de heuvel af,
waar dan toch eindelijk de werkplaats van Van
Laar in zicht kwam.
Eerst even kennismaken en koffie - helaas
zonder Limburgse vlaai - op een smaakvol
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ingerichte zolder met relaxbank en moderne
fauteuils. Op verschillende plekken trompetten
en bugels mooi geëtaleerd, waaronder een
trompet met 2 bekers waar tussen geswitched
kan worden tijdens het spelen. Helaas achter
glas en slot en grendel. Annemieke had dit
hoge bezoek een week eerder al aangekondigd, de bugels lagen dus al klaar en vingers
jeukten, en spoedig barstte het getoeter los.
De zolder was op zich niet groot maar wel
vrij hoog tot de punt van het dak, dus voor
dit soort getoeter liet de akoestiek wel iets te
wensen over. Nadat iedereen enige tijd als een
stel jonge parkieten door elkaar heen tetterde
op de verschillende bugels, bleek dat dit toch
niet de manier was om een keuze te maken.

Zoals een dirigent dat wel vaker doet, maande
Arnold tot stilte, en vervolgens wees hij Jeroen
aan om als eerste de bugels omstebeurt te
bespelen. Toonladdertje C, 2 octaven. Vooral
belangrijk was de overgang tussen hoog en
laag, klinkt het soepel of toch wat moeizaam
en hoe gaat dat überhaupt met het raken van
de tonen, zowel hoog als laag. Speelt het lek-

ker aan en klinkt de bugel mooi rond en warm.
De keuze was tussen de
1, R1, 2, R2, 3, R3, 4. En
het verschil was lastig
te merken, ze spelen
allemaal zooooveel beter dan de eigen bugels,
maar Arnold luisterde
zeer kritisch en stelde
de juiste vragen. Jeroen
was al redelijk snel overtuigd en ging voor de
R3. Je moet er ook niet
te lang over nadenken.
Volgende patiënt: Rebecca. Ook weer allemaal
langs, dat ging ook best
heel soepel. Nog een
kleine twijfel tussen de 2
en de 3, even een deuntje, nog maar eens een
toonladder. Nee, toch de 3. Ondertussen werd
de koffie bijgeschonken kwamen de meegenomen lunchpakketjes op tafel. Hub (van Laar)
kwam regelmatig even langs om te horen
hoe het ging, en nam elke keer wel een leuk
verhaal mee over welke beroemdheden hij allemaal wel niet in zijn werkplaats heeft mogen
ontvangen. De trompet met de dubbele beker
had hij bijvoorbeeld speciaal gefabriceerd voor
Erik Vloeimans.
Als laatste was Annemieke aan de beurt. Een
moeilijke keuze ook voor Annemieke. In de
hoogte speelde het voor haar toch niet zo
lekker, eigenlijk leek wat dat betreft haar eigen
instrument prettiger te spelen. Maar hoogte
is niet alles, ook de klankkleur en het timbre is
heel belangrijk. Dus kwam ze toch uit op een
R3, net als Jeroen. Bugel 4 was voor Marlies,
die er helaas niet bij kon zijn. Zij zal later een
paar bugels uitproberen om de keuze te maken. Hij werd in elk geval alvast betaald.
En terwijl Annemieke beneden in het kantoor
de prijs voor het hele pakket (bugels, koffers
en toebehoren, standaarden, mondstukken)
uitonderhandelde, zette Hub op de zolder

Limburgs bier op tafel en stak van wal met
mooie verhalen. Een en al gezelligheid. Die
prachtige taal alleen al maakt niet luisteren
onmogelijk, maar wel verstaan soms ook. De
tijd ging veel te snel en al gauw vertrokken de
auto’s weer, op weg naar het dorpje Gulpen
want daar zat een leuk restaurant. Margo haalde onderweg nog een paar lekkere Limburgse
vlaaien, helaas niet voor onderweg. Na in het
restaurant ongeveer een uur te hebben gewacht op een tweede borrel, werd de rekening
betaald en bleek een AC restaurant langs de
A2 een – hoewel minder gezellige – toch stuk
snellere optie om nog een beetje bijtijds thuis
te zijn. <<
Foto links vlnr: Rebecca de Wit, Annemieke Swagerman en Jeroen Knaap proberen gloednieuwe
Van Laar bugels uit.
Foto boven vlnr: Margo Husslage, Rebecca de
Wit, Jeroen Knaap, Hub van Laar, Annemieke
Swagerman en Loes Pronk
Meer informatie over Hub van Laar:
www.vanlaartrumpets.nl
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De volgende generatie(s)
Het gaat goed met de leerlingen van ZFC! U
heeft Benthe, Caitlin, Jennifer, Kevin en Tim
vast zien zitten tussen de grote orkestleden
tijdens het nieuwjaarsconcert. We maken
plaats voor de volgende generatie en dat is
geweldig nieuws! Ook met de generatie leerlingen die na Benthe, Caitlin, Jennifer, Kevin
en Tim komt gaat het goed. Ze kunnen allen
al prima meedoen in de samenspelgroep en
hebben tijdens de voorspeelmiddag weer van
zich laten horen. Er staan twee festivals voor
de samenspelgroep op het programma en de
maand juni wijden we aan allerlei activiteiten
voor de leerlingen. De opleidingscommissie
heeft er zin in!
De eerste generatie leerlingen zit inmiddels weer in het grote orkest, dus tijd dat
er een nieuwe generatie aanschuift. De
opleidingscommissie is daarom druk bezig
met het werven van nieuwe leerlingen. Voor
het werven van nieuwe leerlingen heeft de
opleidingscommissie daarom dit seizoen
weer een ‘Blaas-Maar-Raak cursus’ georganiseerd onder leiding van Pascal van de Velde.
De afsluiting van deze cursus was op dinsdag
17 december. Het was een groot succes
waarbij de deelnemers in aanraking
kwamen met het maken van ritmes,
gezamenlijk zingen en het toeteren op
een euphonium, saxofoon of beugel….
eeeeh “of heet het nou een bugel?”.
De leerlingen van de samenspelgroep
hebben op deze avond ook nog aan
de deelnemers laten horen hoe het is
om een instrument te bespelen als je al
±1 jaar op les zit. Dit alles heeft er voor
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gezorgd dat ZFC voor het nieuwe seizoen 4
leerlingen mag verwelkomen bij de club!
De eerstvolgende twee activiteiten die voor
de leerlingen op het programma staan zijn
‘het jaarlijkse muzikale uitje’ en ‘het jubileumconcert’.
1. Dit jaar gaan we met de leerlingen op
stap naar het Conservatorium van Amsterdam waar zij een percussie workshop
krijgen! Ritmes zijn tenslotte de basis
van het muziek maken en wie wil er nou
niet hard op een drumstel slaan?
2. ZFC bestaat 125 jaar en bij het jubileumconcert hoort uiteraard de jeugd van
ZFC ook aanwezig te zijn! Daarom is de
samenspelgroep op 15 maart ook weer
van de partij! Bent u er ook om onze
jeugd te bewonderen?

De Voorspeelmiddag
Een geslaagde voorspeelmiddag! De opleidingscommissie heeft haar best gedaan er
een succes van te maken, en dat is gelukt!
Lees hier hoe Yvonne het ervaren heeft.
“Afgelopen zondag 15 december was de
eerste voorspeelmiddag van het jaar met het
thema: Winter Wonder Land. Het was een
zeer geslaagde middag, met mooie versieringen, lekkere snacks, veel publiek en niet
te vergeten: de ontzettend leuke muzikale
optredens van de leerlingen, de leden van het
grote orkest, Brassmania en als afsluiter de
samenspelgroep.

Tot zaterdag 15 maart om 20:00 in het
Saenredam College!
Yvonne Smit
-namens de opleidingscommissie-

De voorbereidingen
begonnen voor de opleidingscommissie al
om 13:30 uur. Maar het thema werd dan ook
de nodige kracht bijgezet: een kerstboom,
kerstmannen, kerstsnacks, drinken en wat al
niet meer… Ondertussen was Bram bezig met
het neerzetten van de geluidsinstallatie, want
er zou gezongen worden en ZFC heeft nou

eenmaal ook een gitaar in het orkest
die versterkt moest worden.
Om 16:00 uur was het tijd om te beginnen,
voor de leerlingen was het tijd voor de optredens. Zo hadden we bugel/trompet solo’s van
Elon, Kevin, Caitlin en Sem! Voor Sem was dit
de eerste keer, wat toch wel overweldigend
was, maar samen met juf Rianne heeft hij veel
lef getoond en een super optreden neergezet.
Niet te vergeten de drumsolo’s van Dave en
Tim, waarna Tim ook nog samen met broertje
Thijs (op gitaar) een nummer van de Red Hot
Chili Peppers speelden. Broertje Thijs wilde
ook nog laten horen wat hij in huis had met
‘Stairway to Heaven’ van Led Zeppelin en
beide broertjes hebben ook deze voorspeelavond weer een mooie bijdrage geleverd.
Riet en Tineke van het grote orkest deden
samen een mooi duet, en ja… bij de voorbereidingen vroegen ze het zich nog af, maar
dames: het was zeker stemmend! Erg mooi!
Samen met Jenny, Reinier en Sandra heb ik
in een saxofoonensemble op de valreep nog
mee mogen doen met deze voorspeelmiddag. Diezelfde ochtend kreeg ik het telefoontje van Sandra of ik ‘even’ wilde invallen
omdat de sopraansaxofonist met migraine op
bed lag. Eeehm, nou laat ik het maar proberen dan! Heel spannend, maar ik kan oprecht
zeggen dat het een geslaagd optreden was.
Na de pauze waar heerlijk van de chocomel
en glühwein werd gedronken werd de voorspeelmiddag vervolgd met Brassmania. Hoe
de leerlingen met grote ogen toekeken naar
hun mogelijk eigen toekomst was erg leuk
om te zien. En uiteraard wil ik Brassmania
hartelijk danken voor hun optreden, ze hadden er die dag namelijk al één opzitten! De
middag werd afgesloten met de samenspelgroep onder leiding van Sascha. Het was een
erg vermakelijk, leuk en muzikaal optreden.
Iedere keer weer hoor je als publiek hoe de
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groep groeit. Kevin mocht al een
solo spelen op bugel en de creativiteit werd bij de toegift nog eens
extra benadrukt waarbij Thijs het
hippe nummer “Ik neem je mee”
van Gers Pardoel zong. Om het
kerstgevoel te creëren kreeg het
publiek ook de tekst om mee te
zingen en de samenspelgroep
speelde het nummer van het
begin tot het eind vol enthousiasme en muzikaliteit!
Ik heb genoten van deze middag en samen met mij nog vele
andere ouders, grootouders,
vrienden en kennissen.

Schenking oud ZFC-lid Jan Timmer
Tot grote verrassing van de penningmeester stond er op een dag in het najaar opeens
€ 500,- extra op de rekening van ZFC. Het bleek om een gift te gaan van ons trouwe
oud-lid Jan Timmer. Hij had gezien dat we een actie hielden voor de aanschaf van nieuwe bugels en wilde daar zelf ook graag iets aan bijdragen. Zoals u heeft kunnen lezen
is het geld goed terechtgekomen.
Wij willen de heer Timmer hierbij ten zeerste bedanken voor deze gulle gift!

HET VAANDEL IS ZOEK!

Alle aanwezigen: hartelijk bedankt en tot de
volgende keer!

Ooit was ZFC in het bezit van een prachtig vaandel, waarmee men vol trots door
het dorp liep.

Namens de opleidingscommissie,
Yvonne Smit

Bizar genoeg is het vaandel nu zoek! Het enige wat er nog van over is, is de koperen
knop, de boven- en onderstang en de draagband.
We kunnen ons niet goed voorstellen dat alle speldjes en insignes bij het grof vuil
zijn beland, daarom hierbij onze oproep:

Naar het conservatorium op
zaterdag 8 februari
Door: Dave Siebel
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Als eerste gingen we met de trein naar
Amsterdam. Toen we aan kwamen
kregen we een kleine rondleiding door
het conservatorium. Daarna kregen wij
een workshop over allemaal slagwerk.
Eerst op een soort sambazakjes en toen
op mini troms en toen op een soort
koe-bel en toen op een soort blikjes met
balletjes en op 3 grote toms. Ik (Dave)
en Tim mochten ook op de snaredrum.
Samen gingen we met al die instrumenten een muziekje maken. Toen gingen we
weer met de trein terug. Samen was het
super leuk!!
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10 vragen aan...

Arnold van ‘t Ent

Door: Annemieke Swagerman
1. Wanneer ben je begonnen bij
ZFC? Dit is mijn tweede periode bij ZFC.
De eerste periode begon in 1989 toen
Henk Ummels me vroeg als hoogkoperdocent. Een jaar later werd ik dirigent
van het jeugdorkest, dat heb ik gedaan
tot 1999. Grappig detail is dat de dochter
van Henk Ummels, Emy, op dit moment
invalt bij ZFC, dat maakt de cirkel weer
rond.
2. Wat waren je functies destijds
bij de vereniging? Als docent gaf ik
naast de praktijklessen ook theorielessen
om de jeugd klaar te stomen voor diploma C, dat gebeurde bij Gurie Husslage
thuis. Daar zaten toen bij: Jeroen Knaap,
Adriaan, Maarten, Rogier en Hannie
Kramer en Sascha Ewouds, toen nog op
de bugel. Dat was een hele sterke lich-
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ting. Omdat ze zo getalenteerd waren
heb ik ook solfège met ze gedaan en ze
geholpen met arrangeren. Rogier had
een eigen compositie gemaakt en ook
Jeroen was daar mee bezig. Adriaan had
“Eén Kopje Koffie” gearrangeerd wat ook
is uitgevoerd als nummer vóór de pauze
tijdens een concert in De Speeldoos. Ze
waren verder dan veel generatiegenoten
en wilden niet voor elkaar onderdoen.
Adriaan, Rogier en Sascha zijn beroepsmusici geworden.
3. Hoe kwam je voor de tweede
keer bij ZFC terecht? In 2011 ben
ik gevraagd om in te vallen voor Ton
van de Kieft. ZFC was op zoek naar een
vaste dirigent nadat Ton had aangegeven te willen stoppen i.v.m. te drukke
werkzaamheden. Ik stond voor Excelsior
Oostzaan en had het
daar erg naar m’n
zin, ik had de orkesten graag alletwee
aangehouden, maar
dat laat m’n gezondheid helaas niet toe.
Ik heb uiteindelijk
toch gekozen voor
ZFC, om weer een
nieuwe uitdaging
aan te gaan. Het is
een enthousiaste
jonge club met veel
ambitie, dat trok
me wel.

4. Waarom is je keuze toch op
ZFC gevallen? Er zit ambitie in, daar
hou ik van en ik hou ervan om dat te prikkelen ook. Mensen aan de gang krijgen.
Er is heel veel wil in de organisatie, het
bestuur en de artistieke leiding zitten op
één lijn. De ‘bedrijfsorganisatie’ steekt
nu goed in elkaar met veel initiatief, daar
heeft Wilma Vloon een groot aandeel in
gehad.
5. Wat heb je tussen 1999 en 2011
gedaan? In november 1998 ben ik
het bedrijfsleven ingestapt. Vanwege
m’n diabetes was ik genoodzaakt een
regelmatigere levensstijl aan te houden.
Daarnaast dirigeerde ik achtereenvolgens bij Crescendo Westzaan, Crescendo Purmerend, Schagens Harmonie,

Excelsior Oostzaan
en als invaldirigent
bij Den Ilp. Verder
had ik nog jeugdorkesten onder m’n
hoede Crescendo
Assendelft, Crescendo Westzaan,
Crescendo Purmerend, Schagens
Harmonie. Zoals
gezegd had ik het
enorm naar m’n
zin bij Oostzaan,
waar ik ook weer
via Henk Ummels
terecht was gekomen, ik had een
enorme klik met de
mensen daar, een aantal van hen valt nu
in bij ZFC.
6. Wat voor werk doe je overdag?
Ik werk bij Verkade, daar ben ik inkoper
bij de technische dienst, van machines
en onderdelen van machines. Ik heb geen
technische opleiding, ik onderhandel en
koop in. Hiervoor zat ik aan de verkoopkant bij Coldfood waar ik Kwekkeboom
en Van Dobbe kroketten verkocht.
7. Wat voor opleiding heb je
gedaan en ben je verder nog
actief op muziekgebied? Ik ben
afgestudeerd op trompet/cornet/ bugel
aan het Conservatorium in Alkmaar, met
piano als bijvak. Hafabra-directie heb ik
ook daar gedaan. Lange tijd heb ik niet
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gespeeld om gezondheidsredenen, sinds
kort speel ik weer trompet, o.a. in Brassmania. In december heb ik een nieuwe
piccolotrompet gekocht bij Hub van Laar.
Ik heb het spelen echt gemist en ben
blij dat het nu weer een beetje lukt. Bij
Den Ilp ben ik repetitor en stand-in voor
Marcel Visser die momenteel bij Joop van
den Ende dirigeert.
8. Naar welke muziekstijl gaat
jouw voorkeur uit? O, dat is heel
breed! Binnen iedere stijl vind ik wel dingen leuk. Ik ben klassiek afgestudeerd,
impressionistische componisten spreken me het meest aan, Maurice Ravel,
Claude Debussy. Debussy heeft iets
dromerigs, daar heb ik wel iets mee. Het
trompetconcert van Henri Tomasi is ook
prachtig. Wat betreft popmuziek vind
ik heel veel verschillende dingen mooi,
als de compositie maar goed in elkaar
zit, zoals bij symfonische rock, ELO, The
Who, Yess. Adèle spreekt me weer aan
vanwege het gevoel. Op jazz gebied ben
ik erg gecharmeerd van Eric Vloeimans,
die weer voortbouwt op Miles Davis. Het
creeëren van klanken, daar ben ik door
gefascineerd. Ook Armin van Buren kan
dat doen. Muziek moet boeien; contact
zoeken met jezelf en met je toehoorders. De ultieme muziekbeleving vind
ik opera, daar zit alles in: zang, instrumenten, acteerwerk. Lady MacBeth van
Sjostakovitsj is prachtig, ook vanwege de
lange neus die hij daarmee trok naar het
militairistische regime van Stalin.

nist. De techniek van een instrument
is niet het belangrijkste. Als dirigent
moet je in de huid van een componist
kunnen kruipen om je een interpretatie te kunnen vormen en dat moet je
vervolgens weer lijfelijk kunnen uitbeelden. Daar heb je wel technieken voor,
hoe neem je ze mee, beelden gebruiken
om achterliggende gedachten te delen
werkt vaak goed. Die interactie is het
meest boeiende van dirigeren. Het wordt
makkelijker naarmate je ouder wordt, je
wordt rustiger. Jonge dirigenten hebben
vaak de neiging om voor ieder klein dingetje af te slaan, dat werkt niet prettig.
Je kunt beter de grote lijnen aanhouden
en naderhand de cruciale delen eruit
pakken, om het repetitietempo er in te
houden.
10. Wat hoop je te bereiken met
ZFC? Het hoogst haalbare muzikale
niveau. Een permanent 1e divisie orkest.
Maar niet ten koste van alles. Ik ben een
verenigingsbouwer, ik hou er van om een
gezonde club met een goede sfeer goed
te laten functioneren, ik heb er veel voor
over om dat te bereiken. Er zijn dirigenten die er alleen staan uit eigen belang,
zo ben ik niet. Uiteindelijk moet een club
niet afhankelijk zijn van de dirigent die er
voor staat. Ik laat clubs beter achter dan
dat ze waren voor mijn komst, dat durf ik
wel te zeggen. <<

9.Welke eigenschappen moet je
bezitten om een goede dirigent
te zijn? Je moet empatisch zijn en
coachend en inspirerend. Met ‘empatisch
zijn’ bedoel ik dat je je moet kunnen verplaatsen in de muzikant én in de compo18
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de jarige trakteert!

GESP

T: Nieuwjaarsconcert 2014

Heeft u het nieuwjaarsconcert bezocht en bent u bij binnenkomst op de gevoelige
plaat gezet? Spot uzelf hieronder! Meer foto’s? Ga naar www.zfc-zaandijk.nl
Fotografie: Annemee Dik

1 ja
ar v
oor

€12
= contribu5,t
ie

Word lid in 2014 en betaal
het eerste jaar slechts €125,- contributie!
Ga naar www.zfc-zaandijk.nl/aanmelden of
scan de code met uw smartphone
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STUDIOCDB
studio christiaan de bruijne
www.studiocdb.nl
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interieurarchitectuur

tel 075 6227365

