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In de afgelopen jaren is er een hechte sa-

menwerking ontstaan tussen de 10 (!) 

Zaanse muziekverenigingen. Op zaterdag 

31 oktober kunt u dit merken als 

ZFCZaandijk en OGKrommenie één or-

kest vormen en samen met Amsterdam 

Brass prachtige stukken uitvoeren.

Het wordt al bijna traditie dat de 3 Zaan-

dijkse orkesten een gezamenlijk Nieuw-

jaarsconcert geven. Ook in 2016 luiden we 

zo het jaar in.

En dan doen de Zaanse muziekverenigin-

gen een project om kinderen in aanraking 

te laten komen met de blaasmuziek, de 

opleidingen en de verenigingen: OrkestZ. 

Sinds dit voorjaar bezoeken de verenigin-

gen in totaal 13 basisscholen. Het resultaat 

is boven verwachting nu zich al ruim hon-

derd kinderen hebben aangemeld voor 

muzieklessen en een eindconcert bij de 

vereniging. Ook ZFC bezoekt een school, 

nl. obs De Werf. Na het eindconcert kun-

nen de beginners plus de huidige leerlin-

gen van de orkesten meedoen aan een 

optreden in het Zaantheater.

Op zondagmiddag 1 november om 15.30 

tot 16.30 uur geven ruim 150 startende en 

gevorderde leerlingen een concert. Voor 

info zie www.orkestz.nl.

We hopen u in dit seizoen weer een hart-

verwarmend en hoogstaand programma 

te bieden! 

Hartelijke groet,

Wilma Vloon

Voorzitter

2015
Zaterdag 31 oktober | 20.00 uur
FaFaBra
Saenredam College, Zaandijk

Zondag 1 november | 15.30 uur 
OrkestZ
Zaantheater, Zaandam

2016
Zaterdag 16 januari | 20.00 uur
Nieuwjaarsconcert
met Soli Zaandijk en Apollo
Saenredam College, Zaandijk

Zondag 24 januari | 15.00 uur 
Voorspeelmiddag
ZFC-gebouw, Zaandijk

Zaterdag 23 april
Verhalend Kinderconcert
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beurten, reparaties, verbouwingen en 
uitbreidingen werden voor een groot ge-
deelte door de leden zelf uitgevoerd.

In de jaren vijf-
tig werd steeds 
duidelijker dat 
het gebouw niet 
meer voldeed. 
Het was te klein, 
het onderhoud 
werd een steeds 
grotere opgave en het was ‘s winters niet 
warm te stoken. Ook het feit dat voor de 
contactavonden steeds vaker werd uit-
geweken naar andere locaties, zoals de 
kantine van Cacao de Zaan, toonde aan 
dat ‘de tent’ niet geschikt meer was als 
huisvesting voor de vereniging. In het 
archief van ZFC zijn vanaf deze tijd dan 
ook stukken te vinden waaruit blijkt dat 
er naar een vervangende ruimte wordt 
gezocht. Dit is niet eenvoudig. Met eni-
ge regelmaat komt het onderwerp ter 
sprake, maar het is niet makkelijk om een 
geschikte locatie te vinden. Als eind jaren 
zestig de gemeente ook nog eens haar 
blik op het stuk grond aan de Boschstraat 
laat vallen wordt de noodzaak om een 
vervangende ruimte te vinden nog gro-
ter. Er wordt gekeken naar leegstaande 
noodlokalen aan de P.L. Takkade en er 
wordt gesproken over nieuwbouw aan 
het Zaagselpad, achter de Smidslaan, op 
het terrein van Cacao de Zaan. Hiervoor 
is in 1974 zelfs al een bouwvergunning 
aangevraagd en afgegeven. Als echter 
blijkt dat Cacao de Zaan niet bereid is een 
stuk grond aan ZFC af te staan, waardoor 
het gebouw niet groter kan worden dan 
het gebouw aan de Boschstraat, wordt 
alsnog van dit plan afgezien en gaat de 
zoektocht weer verder.

In 1975 wordt in de gesprekken de moge-
lijkheid verkend voor een locatie in het 
nieuwe gedeelte van Zaandijk. Over het 

spoor, in Roos-
wijk, is men 
eind jaren zes-
tig begonnen 
met nieuw-
bouw en ZFC 
wil graag van 
de gemeente 
weten of het 

mogelijk is hier een stukje grond toege-
wezen te krijgen. De vreugde is dan ook 
groot als de wethouder uiteindelijk een 
toezegging doet voor een perceel in het 
nieuwe deel van de wijk en wel aan de J.J. 
van der Horststraat. Als de nieuwbouw-
plannen ter inzage worden gelegd, blijkt 
er echter ook enige weerstand te zijn. 
‘Buurman’ Kuin vreest dat zijn yoga- en 
meditatielessen zullen worden verstoord 
door de muziek, en ook de buurtbewo-
ners geven aan bang te zijn voor geluids- 
en verkeersoverlast. De gemeente geeft 
hier echter geen gehoor aan, en dit leidt 
zelfs tot een hoorzitting in het Provincie-
huis in Haarlem. Kuin heeft inmiddels de 
toezegging dat de ramen aan de andere 
kant van het gebouw zullen worden ge-
plaatst en op de hoorzitting worden de 
meeste bezwaren van de buurtbewoners 
weggenomen. Als gevolg hiervan kan de 
gemeente uiteindelijk haar toezegging 
gestand doen en wordt de bouwvergun-
ning verleend.

Eindelijk kan dan met de bouw van een 
nieuw verenigingsgebouw worden be-
gonnen. Het bouwen begint officieel op 
10 december 1977 en de eerste paal wordt 
geslagen door voorzitter Sikkes op 19 de-
cember. Ook de bouw op zich is weer een 
bijzonder verhaal. Het ontwerp is van Bu-

Zaandijks Fanfare Corps is in 1889 opge-
richt. Dit betekende o.a. dat er een ruim-
te moest worden gevonden waar kon 
worden gerepeteerd. Waar de vereniging 
dit in de beginjaren heeft gedaan hebben 
we nog niet kunnen vaststellen. Wellicht 
in één van de openbare gelegenheden 
in Zaandijk, iets wat niet ongebruikelijk 
was, nog steeds repeteren veel vereni-
gingen in zaaltjes van buurthuizen, ca-
fés, dorpshuizen, etc. Wat we wel weten 
is dat ZFC halverwege de jaren twintig, 
nadat de familie Börnemann in 1922 een 
perceel grond aan ZFC had verkocht, een 
eigen clubgebouw heeft laten neerzet-
ten: het gebouw aan de Boschstraat. De 
oudere leden zullen zich dit houten ge-
bouw nog wel kunnen herinneren, ZFC 
heeft daar nl. tot in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw haar thuisbasis gehad. 
Al die tijd heeft ZFC hier gerepeteerd. 
Maar niet alleen dat, naast de repetities 
werd het gebouw ook voor andere acti-
viteiten gebruikt, zoals het houden van 

vergaderingen en contactavonden (waar-
bij ook de partners van de leden werden 
uitgenodigd) en voor avonden waar, heel 
bijzonder, grammofoonplaten werden 
gedraaid.

Het gebouw werd door de leden onder-
houden, waarbij niet alleen de leden zelf, 
maar ook de partners (tot in de jaren ze-
ventig: de vrouwen) zich van hun beste 
kant lieten zien. En daarbij ging het niet 
alleen om schoonmaken, ook schilder-

Verhaal uit de oude doos 

Door: Peter Dekker

Een eigen huis

Het ZFC-gebouw aan de J.J. van der Horststraat bestaat bijna 40 jaar en het raakt een 
beetje “uitgewoond”. Dit jaar is er een gebouwcommissie in het leven geroepen om te 
onderzoeken hoe we de renovatie kunnen gaan aanpakken. Een mooie aanleiding om 
in de geschiedenis van de huisvesting te duiken.
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reau Husslage (de voorzitter) en de daad-
werkelijke bouw wordt zoveel mogelijk 
uitgevoerd door de leden zelf, dit onder 
de bezielende leiding van uitvoerder 
Hemme Witbaard en aannemer Jan Kui-
per, beiden lid van ZFC. In het archief zijn 
schema’s te vinden met een werkverde-
ling waaruit blijkt dat de leden de volgen-
de werkzaamheden hebben uitgevoerd:

• Voorbereidingen doen (bouwkeet 
plaatsen, afdak maken, uitzetten);

• Graafwerk verrichten;
• Bekisting maken, beton storten en 

ontkisten;
• Metselwerk doen;
• Begane-grond vloer leggen;
• Staalconstructies lassen;
• Balklagen, dakvloer en plafonds 

plaatsen;
• Kozijnen stellen en afmonteren;

• Overig timmerwerk doen;
• Linoleum leggen;
• Water- en gasleidingen plaatsen;
• Sanitair plaatsen;
• Schilderwerk doen;
• Verwarming monteren;
• Gordijnen maken (dameskomité);
• Straattegels leggen.

De bouw is gereed in december 1978 en 
de officiële opening vindt plaats op 9 de-
cember.

Naast de repetities van ZFC wordt het 
gebouw hedentendage ook gebruikt 
voor de muzieklessen (slagwerk, saxo-
foon en klein koper), repeteert zangver-
eniging Daniel de Lange er, wordt er op 
donderdagen in het gebouw gedanst en 
worden de after-party’s na de concerten 
hier gehouden. Daarnaast is het gebouw 

beschikbaar voor (besloten) feesten en 
partijen en ook daar wordt goed gebruik 
van gemaakt. 

Het gebouw staat er nu 37 jaar en het 
begint sporen van slijtage en achterstal-
lig onderhoud te vertonen. Helaas zijn er 
nu geen leden meer die in staat zijn da-
ken te vernieuwen of sanitair te vervan-
gen. Vandaar dat er enige tijd geleden 
een gebouwencommissie in het leven is 
geroepen, met het doel de staat van het 
gebouw in kaart te brengen, problemen 
te prioriteren en mogelijkheden te onder-
zoeken voor de financiering van noodza-
kelijk onderhoud. In opdracht van deze 
commissie heeft een deskundige onlangs 
het gebouw onderworpen aan een zgn. 
‘schouw’, waarbij is komen vast te staan 
op welke punten groot onderhoud moet 
worden gepleegd. Hopelijk lukt het een 

subsidieverstrekker te vinden om de 
grootste knelpunten aan te pakken, op-
dat het gebouw voorlopig weer even mee 
kan.

Hemme Witbaard en Cees van Luijk in overleg.De eerste palen gaan de grond in.
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Op zaterdag 31 oktober organiseert het 
Zaandijks Fanfare Corps (ZFC) weer het 
HaFaBra concert voor de muziekliefheb-
bers! Dit jaar is er een speciale invulling 
aan dit concept gegeven. 

Natuurlijk is er weer een top Brassband, 
want zo kun je Amsterdam Brass zeker 
noemen (2e op het NBK 2014). Zij zullen 
het programma na de pauze voor hun re-
kening nemen en dat belooft natuurlijk 
het nodige spektakel. 

Voor de pauze zijn dit jaar niet de gebrui-
kelijke HArmonie en FAnfare klanken te 
horen. Er is gekozen voor een unieke sa-
menwerking tussen de twee fanfares uit 
de Zaanstreek: OG Krommenie en het 
Zaandijks Fanfare Corps. 
  
Zij zullen gezamenlijk een afwisselend 
programma presenteren met voor orkest 
en publiek uitdagende werken waaronder 
War of the Worlds (Peter Graham) en De 
Ruigewaard (Jan de Haan). Een samen-
werking tussen de beide orkesten, stond 
al langer op het wensenlijstje en op deze 
avond wordt daar invulling aan gegeven. 
Het resultaat is een groot orkest van ruim 
60 muzikanten in fanfare bezetting. Na 
de zomer is gestart met het instuderen 
van het repertoire, afzonderlijk en na-
tuurlijk gezamenlijk. De dirigenten, Erik 

Janssen (OG) en Arnold van ’t Ent (ZFC), 
zullen ieder een deel van het programma 
dirigeren.

Voor de Brassband Amsterdam Brass, 
o.l.v. Paul van Gils, is dit concert de try-
out in de voorbereiding naar de Neder-
landse Brassband Kampioenschappen op 
13 en 14 november in Utrecht. 

Nieuwsgierig geworden? 
Kom lekker luisteren en genieten op 31 ok-
tober 20:00 uur in het Saenredam College, 
Elvis Presleystraat  1 in Zaandijk

Foto boven: Amsterdam Brass
Foto midden: OG Krommenie
Foto onder: ZFC Zaandijk

HaFaBra wordt FaFaBra
Door: Frans Salverius
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Jaarmarkt
Zaandijk

2015
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Jeugdzaken
Natuurlijk mag een stukje over de jeugd in 
de Fanfaria niet ontbreken. Mede dankzij 
Marlies en Yvonne bezit ZFC toch alweer een 
hele tijd over een leuke en talentvolle groep 
jeugdleden. Marlies heeft helaas besloten 
om te stoppen met de opleidingscommissie, 
wat wij heel erg jammer vinden. Marlies, bij 
dezen willen wij je bedanken voor je vele ja-
ren inzet! Veel geluk en succes met je baan 
en gezin, kom nog vaak kijken, we zullen 
altijd wel een beetje voor jou blijven spe-
len. Wel ben je nog bij het hoogtepunt van 
dit seizoen geweest, wat dan wel weer een 
passende afsluiting was voor jou, namelijk:

‘t Twiske Jeugdfestival
Onze samenspelgroep heeft de 1e prijs ge-
haald voor entertainment. De jury Ivo Kou-
wenhoven was erg onder de indruk en gaf ons 
een 10! We speelden een verhaal geschreven 
door Yvonne, en onder leiding van onze nieu-
we dirigent Janneke de Rooij, behaalden we 
ook nog eens 40 van de 50 punten voor de mu-
zikaliteit. Een resultaat waar we met zijn allen 
best trots op mogen zijn!

Nieuwe dirigent
In de vorige Fanfaria schreef Yvonne dat we 
nog in de  sollicitatiegesprekken zaten, maar 
ik kan jullie nu vermelden dat we een nieuwe 
dirigent hebben gevonden. Sinds mei staat 
Janneke voor de groep en zoals hierboven 
vermeld doet ze dat niet onverdienstelijk! We 
zijn heel blij met haar, ook omdat ze dit com-
bineert met de functie van saxofoondocent. 

Uitje en film
Buiten samen muziek maken, hebben we ook 
altijd nog andere activiteiten op het program-
ma. Dit jaar was dat onze filmavond met de 
film Koning van Katoren en een uitje naar het 
Zaantheater voor de cabaretvoorstelling Vet. 
Voor komend seizoen hebben we ook weer 
diverse plannen waaronder  de Sinterklaasvie-
ring, die we weer terug op de agenda hebben 
gezet.

Blaas Maar Raak / Sla Je Slag
In maart hebben we de BMR afsluitmiddag ge-
houden voor de leerlingen van De Toermalijn. 
Dit was een druk bezochte middag met veel 
leerlingen en ouders. Komend jaar gaan we in 
mei weer starten met een BMR/SJS workshop 
bij De Zoeker. Hiermee hopen we nóg meer 
leerlingen enthousiast te maken voor onze 
vereniging. 

Samenspelgroep & OrkestZ
De samenspelgroep is momenteel hard 
aan het studeren met de muziekstukken 
voor OrkestZ, aangezien zij -samen met de 
leerlingen van andere muziekverenigingen- 
een ondersteunende rol zullen spelen bij 
OrkestZ: het grote concert met de Zaanse 
muziekverenigingen en basisschoolleerlingen 
op 1 November in het Zaantheater. Inmiddels 
hebben zich al heel veel leerlingen aangemeld, 
waaronder 15 leerlingen van de Werf. Wie weet 
zitten daar weer toekomstige ZFC-ers bij.  

Het was wederom weer een leuk seizoen dat 
we hebben afgesloten met een voorspeelmid-
dag en een gezellige BBQ.  

Groetjes Fiona Kuijken ~namens de OpCie~

Praktijk- en theorie-
examen A
In december was het dan zover. Het 
praktijk en Theorie-examen A. We 
hadden een maand geleerd voor het 
theorie-examen met een groepje van de 
vereniging. Het was gezellig maar ook 
leerzaam. De man die ons les gaf heet 
Kurt. Maar ik kreeg zelf ook heel veel 
informatie in mijn eigen les met mijn 
docent Rianne. Hierdoor ben ik geslaagd 
voor mijn theorie-examen A. Het waren 
meerkeuze vragen. 

Op het eind van de toets kreeg je een 
luistertoets. Daar hoorde je een ritme en 
stond er op je blaadje verschillende rit-
mes. Toen moest ik het goede ritme aan-
kruisen. De meesten vonden dat moeilijk 
omdat het redelijk snel ging. Maar we 
hadden het allemaal goed gedaan. Ik was 
geslaagd met een 8,5.

Dan mijn praktijk, waar ik heel lang voor 
heb geoefend met mijn docent Rianne. 
Ik moest toonladders kennen. Gelukkig 
hadden we die geoefend bij theorie dus 
ik moest ze alleen in praktijk brengen. Ik 
moest ook etudes en een liedje uit mijn 
hoofd. Etudes zijn muziekstukken met 
technische dingen erin. En ik moest een 
liedje spelen uit een liedjesboek.

Ik was best zenuwachtig voor mijn prak-
tijkexamen, maar gelukkig liep het alle-
maal goed. Ik was wel opgelucht toen ik 
hoorde dat Rianne er zelf ook bij mocht 
zijn. Ook hier ben ik voor geslaagd, óók 
met een 8,5. Ik vond het erg leuk om te 
doen! Op naar mijn B-examen!!

Kevin

Drumexamen A
Het afgelopen jaar heb ik mijn eerste 
drum examen, Snaredrum A, gedaan. Het 
theorie examen en praktijk waren allebei 
op een andere dag en andere locatie.

Eerst heb ik mijn theorie examen gedaan 
bij een fanfare corps uit Amsterdam. Het 
was in een hele oude praktijk school die 
leeg stond. Eerst stonden we voor de 
hoofdingang wat wel een spookslot leek. 
Daarna was het verder zoeken naar de in-
gang, achter een hek. We kwamen uitein-
delijk bij de goede ingang terecht. Daar 
was een kantine met een zaal erbij waar 
het corps altijd oefent. Hier werd het exa-
men afgenomen in 1 van de oude lesloka-
len. Het was heel apart om hier examen te 
doen. Ik ben hiervoor geslaagd. Dit kreeg 
ik na een paar dagen te horen.

Een paar maanden later heb ik mijn 
praktijkexamen gedaan, vlakbij een 
mooie jachthaven. Deze locatie zag er 
heel mooi uit. Bij het examen was een 
examinator aanwezig, samen met Lex. 
Ik deed de oefeningen die ik geleerd heb 
en voor mijn gevoel ging het erg goed. 
Een paar minuten later kreeg ik de uitslag 
te horen. Ik was geslaagd en kreeg mijn 
Drumdiploma A. De praktijk vond ik 
leuker dan de theorie. 

Ook dit seizoen ben ik bezig met het vol-
gen van de lessen. Ik hoop snel examen B 
te kunnen doen, al heb ik wel wat minder 
tijd om te oefenen door mijn huiswerk 
van school.

Tim
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Even voorstellen…
De nieuwe 
sax docente
Mijn naam is Janneke en ik woon sa-
men met mijn man Michel, dochtertje Evi  
(2 jaar) en hondje Drabber in het mooie Enk-
huizen.

Muziek maken doe ik al van kinds af aan. Als 
8 jarige ben ik begonnen op de blokfluit. Na 
twee jaar mocht ik een “echt” instrument kie-
zen en dat werd de klarinet. Eigenlijk wilde ik 
graag saxofoon spelen maar de plaatselijke 
harmonie, waar ik nog steeds lid van ben, had 
geen saxofoons op voorraad en daarom heb ik 
eerst 3 jaar klarinet gespeeld voordat ik over-
stapte naar de alt saxofoon.

Ik speel dus nog steeds bij het Koninklijk Ste-
delijk Muziekkorps in Enkhuizen waar ik 12 
jaar geleden ook mijn man heb leren kennen. 

Na het behalen van mijn D examen op de alt 
saxofoon heb ik toelatingsexamen gedaan aan 
het conservatorium van Alkmaar voor de op-
leiding Docent Muziek. Ik werd aangenomen 
en heb 4 hele leuke en leerzame jaren gehad. 

In 2010 behaalde ik mijn diploma en sindsdien 
ben ik werkzaam bij verschillende muziek-
scholen in de West-Friese dorpen. Ook heb 
ik in 2010 mijn eigen onderneming opgezet; 
Muziek Educatie Enkhuizen. Op deze manier 
heb ik een leuke en vooral afwisselende baan 
waar ik elke dag van geniet. Kinderen, maar 
ook volwassenen, begeleiden in hun muzikale 
ontwikkeling is voor mij het leukste wat er is.

En toch moet ik jullie eind september een paar 
maanden verlaten... voor iets anders leuks 
Eind oktober/begin november verwachten wij 
ons tweede kindje. Half januari ben ik weer 
van de partij!

Groetjes Janneke

Het Twiske
Jeugdfestival
Op 6 juni gingen wij meedoen met het Twis-
ke Jeugdfestival. Hier waren wij al lang voor 
aan het oefenen. Om 13:00 waren we aan 
de beurt. We waren allemaal verkleed. We 
hadden popsterren, rockers en een koning. 
Tussen onze muziekstukken door vertelde 
Yvonne een verhaal om zo de muziekstukken 
aan elkaar te praten. De jury was streng maar 
had wel goede tips ter verbetering. De jury, 
meneer Kouwenhoven, zei wel dat hij fan 
van ons was. Na afloop moesten we tot 17:00 
wachten op de uitslag.

We wonnen de entertainmentprijs. We hebben een bon gewonnen om een leuk muziekstuk uit 
te zoeken voor de samenspeelgroep. Volgend jaar gaan we hopelijk weer meedoen.

Thijs

Filmavond
22 Mei was de filmavond en hebben we de film Koning van Katoren gekeken. Het was een leuke 
en spannende film. De film gaat over Stach die koning wil worden. Maar voordat hij koning kan 
worden krijgt hij van de regering 5 opdrachten die hij moet uitvoeren, voert hij die goed uit dan 
is hij koning.

Het was heel gezellig en leuk. We hadden allemaal lekkere dingen zoals chips, popcorn, m&m’s, 
cola en fanta. Het was een geslaagde avond.

Caitlin

Voorspeel-
middag en BBQ
Op zondag 28 juni hadden wij voorspeelmiddag 
en een barbecue! 

Er waren veel kinderen met verschillende mu-
ziekstukken. Het waren weer leuke stukken met 
veel afwisseling. 

De kinderen die in de samenspelgroep zaten 
hebben ook nog met elkaar een optreden ver-
zorgd. Het verhaal bij de muziek werd verteld 
door Yvonne. Dat was een hele leuke manier om 
te doen. Dat kunnen we dus nog wel een keer 
doen. 

Daarna hadden we een barbecue. Er was veel 
eten om uit te kiezen, van een fruitsalade tot een 
lekkere hamburger! Het ging tot laat door, de 
BBQ. Het was een Top Dag!!!

Dave

Het
Kindercabaret
Een tijdje geleden hadden we een muzikaal 
uitje. We gingen naar ‘Vet Kindercabaret’. We 
hadden afgesproken bij Het Zaantheater, jam-
mer genoeg kon niet iedereen erbij zijn.

Toen we in de hal aankwamen moesten we 
een tijdje wachten. Er was een klein podium 
waar je moppen op kon vertellen. Toen moch-
ten we naar de zaal. De lichten gingen uit en 
toen verschenen er 2 meisjes en 1 jongen op 
het podium. Ze gingen grappen maken en 
liedjes zingen.

Ik vond het super leuk en heel erg grappig. 
Daarna ging ik met de acteurs op de foto.
En toen gingen we naar huis.

Gideon

De jeugd van ZFC tijdens Twiske Jeugdfestival.
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gemaakt (4e en 5e in één jaar) via het Re-
gio College, in 2011 had hij z’n diploma op 
zak en kon hij verder.

Studies
Yvonne heeft heel lang getwijfeld tussen 
de Wageningen Universiteit en de dans-
opleiding van de Amsterdamse Hoge-
school voor de Kunsten. Haar dansdocent 
had haar gebeld dat ze de dansopleiding 
móest gaan doen en had geprobeerd een 
plaatsje voor haar te regelen. Alleen om-
dat dat niet was gelukt is ze naar Wage-
ningen gegaan, soms heeft ze daar nog 
steeds twijfels over…
In Wageningen  heeft ze gekozen voor de 
richting BWA (Bodem Water Atmosfeer). 
Ze heeft over haar Bachelor een half jaar-
tje langer gedaan dan de 3 jaar die ervoor 
staat, maar dat is ook nu weer niet ver-
wonderlijk! Ze zat in het bestuur van de 
studievereniging, in de lustrumcommis-
sie, ze danste nog steeds 1x per week  in 
Zaandam én ze kwam trouw iedere dins-
dagavond naar ZFC vanuit Wageningen. 
Het resterende halfjaar heeft ze fulltime 
gewerkt bij het Nederlands Water Muse-
um in Arnhem.

Het vervolg van haar studie heeft ze ge-
daan in de richting Hydrologie en Kwanti-
tatief Waterbeheer. Ze heeft voor dit doel 
5 maanden in de Verenigde Staten gestu-
deerd, in Tucson Arizona, bij Biosphere 2, 
een locatie waar ook een aantal films is 
opgenomen vanwege de unieke en foto-
genieke omgeving. In 2014 is ze afgestu-
deerd als Master of Science.
En nog is ze niet klaar! Ze is op dit 
moment haar Promovendus Doctoraat 
(PhD) aan het halen bij de Utrecht 
Universiteit. Haar vakgebied:  onderzoek 
naar bodemvochtdynamica aan de 
Nederlandse kust. Hoe groeien de duinen 
aan door windtransport. Ze vindt het 
belangrijk om onderzoek te doen naar 
een onderwerp dat het maatschappelijk 
belang dient. Ze houdt een blog bij waarin 
ze als Doctor Bodemvocht in “gewone 
mensentaal” uitlegt waar ze mee bezig 
is. Als u nieuwsgierig bent geworden kunt 
u een kijkje nemen op www.yvonnesmit.
tumblr.com.

Jaad heeft vier jaar geleden toelatings-
examen gedaan voor de Hogeschool 
voor de Kunsten Utrecht (in Hilversum) 
afd. muziekproductie/studiotechnologie. 

Dat ZFC een ambitieus orkest is mag 
bekend zijn. Dat deze ambitie zich niet 
beperkt tot alleen de muzikaliteit blijkt 
uit het volgende interview met Yvonne 
Smit (sopraansax) en Jaad Tal (slag-
werk).

Rooswijk
Yvonne is nu 26, Jaad 23. Ze kennen el-
kaar vanaf 1992, het moment dat ze bij 
elkaar in de straat kwamen wonen, aan 
de rand van Rooswijk met uitzicht op 
het Guisveld. Yvonne heeft een jongere 
broer - Mark - die dezelfde leeftijd heeft 
als Jaad. Met z’n drieën hebben ze heel 
wat afgespeeld; “tikkertjesverstopper-
tje”, tenten gebouwd, speurtochten ge-
houden, gegoocheld en gevoetbald. Jaad 
stond erom bekend dat hij de bal altijd de 
sloot inschopte. Speciaal voor het doel 
om hem er weer uit te vissen, had hij een 
rubberboot aangeschaft. In de buurt wa-
ren nog veel meer kinderen waar ze mee 
speelden, de herinneringen vliegen over 
en weer. 

Beiden zijn “halfbloed”, Yvonnes moeder 
is Filipijns en Jaads vader Israëlisch. Yvon-
ne is vier keer op bezoek geweest naar 
de Filipijnen - haar opa van 92 leeft nog 
steeds! – en Jaad gaat vrijwel jaarlijks op 

familiebezoek in Israël. Ze kennen elkaar 
al zó lang en zó goed dat het voelt alsof 
ze elkaars kleine broer en grote zus zijn.

School
Ze hebben allebei op De Zoeker gezeten, 
Jaad drie klassen lager dan Yvonne. 
Na de basisschool is Yvonne naar het 
Saenredam College gegaan en Jaad naar 
het Zaanlands Lyceum.

Het Saenredam had toen nog een HAVO/
VWO afdeling en Yvonne zat in de bezem-
klas van het VWO. Ze heeft er een jaartje 
langer over gedaan omdat ze het naast 
haar schoolwerk bijzonder druk had met 
haar hobby’s; behalve saxofoonles,  het 
jeugdorkest, het groot orkest en Saxofo-
bia danste ze ook nog 3x in de week op 
hoog niveau. Bovendien kreeg ze te wei-
nig begeleiding van school omdat veel 
VWO-docenten de school al hadden ver-
laten.

Jaad is begonnen op het gymnasium, na 
de 2e is hij overgestapt naar de HAVO. 
Halverwege de 4e is hij van het Zaanlands 
afgegaan en heeft een jaar autotechniek 
gevolgd bij het Regio College, hij werkte 
erbij in een garage. Na enige stimulans 
van ZFC-vrienden heeft hij de HAVO af-

Buurkinderen
Door: Annemieke Swagerman

V.l.n.r.: Jaad Tal, Yvonne Smit en broer Mark.
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Voor deze toelating heeft hij samen met 
zijn slagwerkcollega - én vriend van Yvon-
ne - Bram Slinger een aantal muzieknum-
mers gemaakt en gemixt. Hij is aangeno-
men op de HKU en heeft de opleiding in 
sneltreinvaart doorlopen, binnen 4 jaar 
heeft hij z’n Bachelor én z’n Master ge-
haald. 

Tijdens zijn studie heeft 
ook híj stage gelopen in 
Amerika. Hij heeft er in 
z’n eentje rondgereisd 
en gewerkt in studio’s 
in New York, Nashville, 
Minneapolis en Mexico. 
In Minneapolis heeft hij 
een week lang het geluid 
gemixt in Paisley Park, de 
muziekstudio van Prince. 
Binnen de studio gedroeg 
Prince zich als een diva, 
daarbuiten was hij wel 
aardig, aldus Jaad. Om 
het diva-gedrag te illus-
treren vertelt hij: 
“Bij het klaarzetten van de apparatuur 
had ik zijn microfoonstandaard extra laag 
gezet, want ik had wel gezien hoe klein hij 
was, toch stond hij nog te hoog, en Prince 
kon dit niet waarderen!”

Werk
Het Promovendus Doctoraat waar Yvon-
ne mee bezig is een betaalde functie. En 
ze moet er hard voor werken. Deze weken 
is ze dagelijks op het strand van Egmond 
te vinden voor metingen. Afgelopen dins-
dagavond kwam ze bruinverbrand bin-
nengestormd tijdens de repetitie, met 
het zand nog in haar haar!
Jaad is ZZP-er, hij is zijn eigen bedrijfje 
gestart, Tall Recordings, waar hij muziek 
produceert en engineert. Veel van zijn 

werkzaamheden doet hij in Muziekstu-
dio Jottem in Wormerveer, en daarnaast 
freelancet hij ook in andere studio’s. Hij 
doet werk voor Drukwerk, Lucifer’s Play-
list en Ten-Hut. 

Het is leuk om te vermelden is dat er veel 
kruisbestuivingen plaatsvinden bij ZFC. 

Jaad doet werk voor bandjes waar Bram 
en Miklós in spelen, en het logo van Tall 
Recordings is ontworpen door Jeroen 
(DesignChap). Zo maken we allemaal ge-
bruik van elkaars talenten.

ZFC
En nu over ZFC, we gaan weer even terug 
in de tijd. Yvonne is begonnen op dwars-
fluit, maar omdat je daar niet mee in een 
fanfare kunt spelen is ze overgestapt op 
sopraan sax, dat was in 2002. Ze heeft 
les gehad van Sascha Ewouds en van Ati 
Lust. Haar spel maakt indruk, ze heeft 
een prachtige toon en is zeer muzikaal. 
Ook tijdens het FaFaBra zult u van haar 
muzikale spel kunnen genieten.

Jaad is in 2003 begonnen op alt sax (Yvon-
ne heeft hem hiertoe overgehaald!) en 
hij heeft ook les gehad van Sascha. Toen 
de familie Kuijper-Vloon in 2005 een jaar 
op wereldreis ging mocht Jaad het drum-
stel van Yorick lenen. Hij vond drummen 
veel cooler en is overgestapt op slagwerk. 
Slagwerkles kreeg hij van Rein Vreeling.

Ze speelden in het jeugdorkest o.l.v. Ma-
rije Koopmans, toen nog op de vrijdag-
avond. Het was de lichting van Miklós en 
Yorick Kuijper, en Lars en Ezra Salverius. 
Het groot orkest stond o.l.v. Erik Janssen.
Ook binnen de vereniging is Yvonne zeer 
actief, ze zit in de opleidingscommissie, 
de programmacommissie, heeft drie jaar
in het bestuur gezeten en is sectieleider 
van de saxen. 

Ze regelt heel veel zaken voor de jeugd: 
festivals, voorspeelavonden, filmavon-
den, muzikale uitjes. En in het verleden 
zette ze hele quizzen in elkaar voor de 
bonte avonden tijdens de studieweeken-
den.

Jaad zit niet in commissies, maar hij 
maakt zich weer op een ander vlak ver-
dienstelijk; met het maken van geluids-
opnamen van concerten. Soundstad was 
een groot project dat, mede dankzij de 
deskundigheid van Jaad als geluidstech-
nicus, vlekkeloos is verlopen.

Uitgevlogen
Inmiddels wonen ze niet meer naast el-
kaar, maar ze zijn allebei naar Amsterdam 
verhuisd.  Jaad woont met zijn vriendin 
in Amsterdam-Oost en Yvonne en Bram 
hebben een huis gekocht in Amster-
dam-Noord. (Had Drukwerk daar niet een 
liedje over geschreven?)

Ik vraag hen wat ze al die tijd bij ZFC heeft 
gehouden, er zijn genoeg jongeren die er 
op een bepaald moment mee stoppen. 
Voor beiden telt de gezelligheid van de 
vereniging en de vrienden die erbij zitten. 
Specifieker gezegd: Jaad zit er nog bij 
omdat Bram er nog bij zit, en Bram zit er 
nog bij omdat hij de vriend van Yvonne is. 
Yvonne: “En ik ga voorlopig nog niet weg 
hoor, ik krijg heel veel energie van muziek 
maken bij ZFC!”
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Op 15 september kregen de kinderen van basisschool De Werf klas voor klas 
muziekles van Rolf Hoogenberg. Wilma en ik waren erbij namens ZFC. 

Wat is het verschil in klank tussen een fanfare, een brass band en een harmonie? 
Hoe krijg je geluid uit een trombone? En uit een bugel? Dat laatste mochten ze 
zelf proberen. 

Vijftien kinderen gaven zich op voor “Mijn eerste concert”: 3 bugellessen en een 
afsluitend concert in het ZFC-gebouw. 

De echte fanatiekelingen kunnen vervolgens meedoen met het grote concert van 
OrkestZ in het Zaantheater, op zondagmiddag 1 november om 15.30 uur.

“Mijn eerste concert”
Door: Annemieke Swagerman

Meer info op www.mijneersteconcert.nl
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