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Gelukkig is het ook de redactie in 2017 weer gelukt om de diverse sponsors van het
NEO nieuws met succes te benaderen. Gelukkig draagt de plaatselijk middenstand
NEO een warm hart toe. Mede hierdoor is het financieel gezien weer mogelijk om
het NEO nieuws ook dit jaar weer te laten verschijnen. Wij kunnen u weer op de
hoogte houden over de nieuwtjes binnen onze vereniging.
Alle adverteerders en sponsoren willen wij weer hartelijk danken voor hun bijdrage.
In het jaar 2016 zijn er diverse jubilarissen gehuldigd met een bijbehorende toespraak van Patrick. In deze editie is een kort verslag van de toespraken te vinden.
Ze zijn na vele trouwe jaren verdiend in het zonnetje gezet. In deze editie verder
een interview met een van onze muzikanten, en het programma voor 2017. En naast
de nodige informatie ontbreekt natuurlijk ook de humor weer niet. Veel leesplezier
toegewenst.

De redactie

Kopie voor de volgende editie ontvangen wij graag vóór 1 juni per e-mail
op onderstaande adres:

goordendewitte@home.nl ( Johan Goorden )
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Potlood i.p.v. smartphone
Als je pak ‘m beet 15 jaar geleden vroeg waarom iemand een gsm had, dan was het
antwoord vaak: “Ik gebruik ‘m nauwelijks, maar ik vind het soms handig om bereikbaar te zijn”. Tegenwoordig kan bijna niemand z‛n dagelijkse leven nog voorstellen
zonder i- of smartphone. Sterker nog, sommigen lijken te zijn vergroeid met het
apparaat. Ze zijn slaaf geworden van hun eigen mini-computer.
Ik weet niet hoe het met u is, maar ik kan me er soms vreselijk aan storen als je
denkt in gesprek te zijn met iemand terwijl die persoon meer aandacht voor zijn/
haar toestel blijkt te hebben. Wij zijn het er inmiddels wel over eens dat het
gevaarlijk en onverantwoord is te bellen of te appen tijdens autorijden of fietsen.
Maar hoe zit het met het sociale aspect; tijdens het eten, in een vergadering, en ja
... helaas ook tijdens de repetitie lijkt de telefoon voor sommigen belangrijker dan
hetgeen waarvoor je bij elkaar komt. Het initiatief ‘bordjeprik‛ (Ben), valt wat dat
betreft te prijzen. Op wat voor ludieke manier wij er tijdens de repetities invulling aan kunnen geven zou ik zo snel niet weten, maar laten we om te beginnen een
potlood op de lessenaar leggen in plaats van de telefoon. We doen er de dirigent,
onze mede-muzikanten en uiteindelijk ook ons zelf een groot plezier mee.

Rabo Clubkas actie
Beste leden en fans van NEO. Net als vorig jaar biedt de Rabobank via de Rabo
Clubkas actie weer een unieke mogelijkheid om een extra zakcentje voor NEO te
verdienen. Het kost je geen tijd en je krijgt ook geen vuile handen. Het enige dat
je hoeft te doen is familie en vrienden die lid zijn van de Rabobank motiveren,
vragen, smeken, om tussen 6 en 18 april op NEO te stemmen.
Leden van de Rabobank krijgen vlak voor 1 april per post een stemcode waarmee
ze online 5 stemmen uit kunnen brengen (maximaal 2 op dezelfde vereniging). Hoe
meer leden op NEO stemmen, des te hoger de opbrengst voor NEO! Dus vergeet
zelf niet te stemmen en mobiliseer je omgeving om hetzelfde te doen. Bij voorbaat
dank voor de moeite en jullie steun !

-4-

-5-

Instrument info
Een nieuwe rubriek in het NEONieuws, waarin elke keer één instrument wordt
uitgelicht. Deze week: de trombone!

Onze vereniging is redelijk wat trombonisten rijk. Buiten de huidige trombonisten van N.E.O. is het daarnaast door vele koperblazers bespeeld. Het A-orkest
telt momenteel 2 tenortrombonisten en 1 bastrombonist. Bij het B-orkest spelen
momenteel 2 trombonisten mee die beiden nog niet (tenminste niet op trombone)
meespelen bij het volwassenorkest.
De geschiedenis van het woord trombone vinden we terug in het Italiaans. Het is
samengesteld uit tromba (trompet) en het achtervoegsel –one (groot). In feite dus
een grote trompet. Op zich geen rare gedachtegang, aangezien (en hier gaan veel
koperblazers me boos op aankijken) een trombone in feite een bastrompet met
een schuif is. De trombone is dan ook ontwikkeld uit de trompet. Tot 1375 waren
trompetten niets anders dan een lange, rechte buis met een kelk aan het uiteinde.
Daarna werden gebogen trompetten toegepast en rond 1400 werden trompetten
met schuif afgebeeld op schilderijen: de schuiftrompet was geboren en daarmee
ontstond in feite de trombone. Na diverse ontwikkelingen ontstond vanuit Duitsland het gebruik om drie trombones te hanteren: de alttrombone (in Eb of F), de
tenortrombone (in Bb) en de bastrombone (in Eb of F). Deze traditie zien we nog
steeds terug in hedendaagse symfonie- en harmonieorkesten: standaard wordt
geschreven voor 2 tenortrombones en 1 bastrombone. De alttrombone wordt niet
veel meer gebruikt binnen deze orkesten.
De ambitus (toonomvang) van de trombone beslaat
ongeveer 3 octaven. Het bereik bij koperblaasinstrumenten is echter wat meer variabel dan bij
houtblaasinstrumenten. Op een trombone zonder
ventiel (zoals bovenaan afgebeeld) is de laagste
noot (boven de pedaalnoot Bb1) de E2. Deze is te
spelen in de 7e positie (zie hieronder). De Bb1 is
weer te bereiken in de eerste positie, als pedaalnoot. In de afbeelding rechts is te zien dat er echter best wel een groot ‘gat‛ zit tussen deze twee tonen. Dit tekort in het register
kan worden overbrugd door middel van een kwartventiel. Door gebruik van dit ventiel stemt het instrument een kwart lager. Waar je in de eerste positie eigenlijk
alle boventonen van Bb speelt, speel je met het kwartventiel in de eerste positie
alle boventonen van F.
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Het kwartventiel dient ter
verbetering van de laagte
en heeft geen invloed op de
hoogte. Doorgaans wordt in
harmoniemuziek niet veel
hoger geschreven dan de
G4. Hoger gaat natuurlijk
altijd. De meeste trombonisten komen tot een Bb4.
Dit stelt hun bereik op ongeveer 3 octaven (Bb1 tot Bb4). Op een enkele repetitie meen ik zelfs een G5 te
hebben gehoord en trombonisten bij Mnozil Brass blazen nog wel eens een D6…
De trombonefamilie bestaat uit meer leden dan de tenor- en bastrombone. Opvallend is dat de trombone eigenlijk een transponerend instrument is. Onze trombones lezen in C maar staan eigenlijk in Bes. Verwarrend? Een voorbeeld: een gangbare trompet staat in Bes. Dit wil zeggen dat als de trompet een (genoteerde) C
speelt, er een Bes klinkt. De C wordt op trompet helemaal open gespeeld, net als
op eufonium en bestuba. De open positie (1e positie) op trombone is klinkt ook als
een Bes. In de meeste harmoniemuziek wordt dit echter ook genoteerd als Bes,
wat betekent dat de trombone niet transponerend leest. Enfin, hieronder de trombonefamilie.
•
Piccolotrombone in Bb (ja, deze bestaat! Is vergelijkbaar met de
piccolotrompet, maar heeft een schuif in plaats van ventielen).
•
Sopraninotrombone in Eb (klinkt een kwint lager dan de piccolotrombone)
•
Sopraantrombone in Bb (hier mag je met recht schuiftrompet tegen
zeggen, omdat het eigenlijk een trompet met schuif is).
•
Alttrombone in Eb of F
•
Tenortrombone in Bb (als het kwartventiel wordt ingedrukt staat
het in F).
•
Bastrombone in Bb. De buislengte is identiek aan die van een
tenortrombone, maar heeft een wijdere boring een grotere kelk
en een groter mondstuk. Ook beschikt de bastrombone doorgaans
over twee ventielen, welke het bereik van het instrument vergroten.
•
Contrabastrombone in F en Bb. Deze laagste variant komt meer in het
bereik van de bastuba en wordt vooral gebruikt in gigantische
symfonieën, zoals die van Wagner.
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“Ik geef de pen door aan … “
Jack de Rooij

ergens gelezen ... “Jantje Foto”
Pasfoto‛s lieten wij vroeger maken door Jantje Foto. Heel het dorp kwam bij Jantje
Foto. Je betaalde zes gulden voor vier stuks en daar deed de fotograaf dan reuze
z‛n best op. Je mocht nog even je haar kammen en dan zocht hij jouw mooiste kant
op. Zijn portretten waren top. Moet je tegenwoordig om komen ... Mijn moeder
heeft een nieuw identiteitsbewijs nodig. Zij is van 1928. Maar een fotozaak waar
ze nog pasfoto´s maken, is er in haar wijde omgeving niet meer. Via via verneem ik
dat we bij Yolanda terecht kunnen. Ikke zoeken. Op internet. Best lang. Want Yolanda heet Jolanda en ze is geen fotograaf, maar kapster. Moet u weten dat
bij ons op het dorp met het tuinpad
van mijn vader nog veel meer is verdwenen, maar dat je anno nu wél kunt
kiezen uit Kapsalon Jolanda, Jolanda´s
Kapsalon, Jolanda´s Hair Studio en
Jolanda´s Hairdesign. De laatste is
degene die ook portretten maakt voor
één van de belangrijkste documenten
die wij op zak horen te hebben. Dus
waggel ik achter mijn moeder en haar
rollator richting kapster, alwaar wij
worden ontvangen door een hartelijke dame die zo maar Jolanda zou
kunnen heten. Die heeft meteen een
probleem, want op het moment dat ik
mijn moeder over de drempel duw, beginnen twee vrouwen te gillen. Ze zijn net voor ons binnen, dragen paarse hoofddoekjes en maken in hysterisch Engels duidelijk dat ze niet gecoiffeerd wensen te
worden in het bijzijn van een vreemde vent. Terwijl deze ongelovige nog staat te
verzinnen hoe je netjes in het Engels ´krijg het schompes´zegt, aangezien het hier
een dames- én herensalon betreft, wijst Jolanda de moslima keurig de deur: “Dan
you must come back andere keer”. Ze verdwijnen onder licht protest. Even later
gaat ma voor een computerscherm op de foto. Ze mag een beetje lachen, maar
moet recht vooruit kijken. En dat voor twaalf euro. Ruim 26 gulden, zou Jantje
Foto zeggen: da‛s niet geknipt en toch geschoren !

Bron: BNDeStem (7 maart 2017), column John Bas.
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-XELODULVVHQ1(2±
9HUVODJ WRHVSUDNHQ YDQ 3DWULFN 6PHHNHQV WLMGHQV XLWUHLNLQJ EURQ]HQ HQ
]LOYHUHQVSHOG 


EURQ]HQVSHOG




MDDUOLG 




0DQRQYDQ'RUVW
-RE6WUXLMV



0DQRQYDQ'RUVW MU 
,QYHVWHUHQ LQ GH MHXJG LV HHQ VWRNSDDUGMH YDQ KHW EHVWXXU 'DW EHJLQW ELM GH EDVLV
HHQ JRHG EHJLQ LV R ]R EHODQJULMN +LHUYRRU KHEEHQ ZH GH EORNIOXLWJURHS RSJHULFKW
HHQ PRRLH HQ ODDJGUHPSHOLJH PDQLHU YRRU QLHXZH MHXJGOHGHQ RP NHQQLV WH PDNHQ
PHWPX]LHNHQVDPHQVSHOHQ]R]LFKYHUGHUWHRQWZLNNHOHQ0DQRQLVELM1(2JHVWDUW
RS EORNIOXLW HQ ODDW GDW QRJ UHJHOPDWLJ KRUHQ ]RDOV ELMYRRUEHHOG WLMGHQV GH
YRRUVSHHOGDJ 'DDUQD KHHIW 0DQRQ JHNR]HQ YRRU GH GZDUVIOXLW +HW VDPHQVSHO
EHJRQ LQ KHW KDUPRQLH %RUNHVW YDQ 1(2 ZDDU ]H RYHULJHQV QRJ VWHHGV GHHO YDQ
XLWPDDNW,QPLGGHOVLV0DQRQHHQ]HHUJHZDDUGHHUGPX]LNDQWLQKHW$RUNHVWZDDU
]H EHKDOYH GH GZDUVIOXLW RRN SLFFROR VSHHOW (HQ VROLVWLVFK LQVWUXPHQW ZDW ]H DO
ELM]RQGHUJRHGEHKHHUVW0DQRQNRPWXLWHHQHFKWYHUHQLJLQJVQHVWZDQWVDPHQPHW
EHLGH EURHUV 6DQGHU HQ 0DUWLMQ LV ]H QDDVW OLG YDQ 1(2 ELMYRRUEHHOG RRN OLG YDQ
EODDVNDSHO 'H %ODWEORDVHUV HQ MHXJGWRQHHOYHUHQLJLQJ 'H 3HHSHUNOLSV 0DQRQ KHHIW
KHWDIJHORSHQMDDUDOVOLGYDQ1(2RDPHHJHNOXVWLQGHZHUNJURHSGHFRUYRRUKHW
+HOGHQSURMHFWHQPHHJHKROSHQLQGHNUDDPYDQ1(2RSGHEUDGHULH:DQWMDHHQ
YHUHQLJLQJ LQ VWDQG KRXGHQ UHGGHQ ZH QLHW PHW DOOHHQ UHSHWHUHQ RS GRQGHUGDJ HQ
GDWZHHW0DQRQJHOXNNLJRRN


-RE6WUXLMV MU 
-RELVHYHQHHQVJHVWDUWRSEORNEOXLWELM1(2HQRRNKLMKHHIWGDDUKHWVWRIQRJHYHQ
XLWJHEOD]HQ WLMGHQV GH YRRUVSHHOGDJ HHUGHU GLW MDDU 1D EORNIOXLW EHJRQ -RE RS GH
DOWVD[RIRRQ1DHQLJHWLMGPRFKW-REPHHVSHOHQLQKHWKDUPRQLH%RUNHVWZDDULQKLM
RYHULJHQVQRJVWHHGVPHHVSHHOW,QPLGGHOVVSHHOW-RERRNLQKHW$RUNHVWDOKHHOZDW
MDDUWMHV GH HHUVWH DOWVD[SDUWLM HQ NDQ KLM ]HOIV HHQ VROR PHW EHJHOHLGLQJ YDQ GH
KDUPRQLH RS ]¶Q PX]LNDOH &9 ELMVFKULMYHQ 2RN -RE NRPW XLW HHQ YHUHQLJLQJVQHVW
9DGHU (ULF LV DOV WURXZ OLG YDQ IDQIDUH .1$ 6FKLMI QDWXXUOLMN JHHQ RQEHNHQGH YRRU
RQV HQ PRHGHU ,QH LV DO MDUHQODQJ HHQ GULMYHQGH NUDFKW DFKWHU GH VFKHUPHQ YDQ
RQ]H0DMRUHWWHV-REHQ]¶QMRQJHUH]XV-RXNH]LMQLQKXQHLJHQGRUSOLGJHZRUGHQHQ
JHEOHYHQYDQKDUPRQLH1(2HQGDWZDDUGHUHQZH]HHU-RELVGDDUQDDVWRRNOLGYDQ
EODDVNDSHO 'H %ODWEORDVHUV ZDDU KLM WHQRUVD[ VSHHOW 1HW DOV 0DQRQ KHHIW -RE KHW
DIJHORSHQMDDUPHHJHNOXVWLQGHZHUNJURHSGHFRU +HOGHQSURMHFW HQPHHJHKROSHQ
LQ GH NUDDP YDQ 1(2 'DDUQDDVW KDDOW -RE RXGSDSLHU RS YRRU 1(2 DDQYDQNHOLMN
HHUVWWLMGHQVKHWEHGULMYHQURQGMHPDDUVLQGVKLMMDDULVRRNDFKWHUGHZDJHQVYDQ
YDQ*DQVHZLQNHOYRRUGHEODXZHFRQWDLQHUV
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]LOYHUHQVSHOG







MDDUOLG 







0DUWLMQ%XLMV
%ULJLWWH0DWWKLMVVHQ
1LFROHYDQGHQ:LMQJDDUGYDQ'RUVW




0DUWLMQ %XLMV $OV VD[RIRQLV KHHIW 0DUWLMQ YRRU ]LMQ JURWH LQ]HW HQ PX]LNDOH ELMGUDJH
JHGXUHQGH GH DIJHORSHQ  MDDU GH ]LOYHUHQ VSHOG RQWYDQJHQ +HODDV GRRU ]LMQ
DIZH]LJKHLG ELM GH XLWUHLNLQJ KHHIW GH UHGDFWLH JHHQ YHUVODJ PDDU PLVVFKLHQ
PRJHOLMNKHLG GDW KLM ]HOI LHWV NDQ VFKULMYHQ RYHU ]LMQ JHVFKLHGHQLV HQ HUYDULQJHQ ELM
1(2LQGHHHUVWYROJHQGHHGLWLH

%ULJLWWH0DWWKLMVVHQ MU 
%ULJLWWHLVRQJHWZLMIHOGYDQMRQJVDIDDQWKXLVEHVPHWJHUDDNWPHWKHW1(2YLUXV'DW
NDQ KDDVW QLHW DQGHUV DDQJH]LHQ -DQ 6FKUDXZHQ 5] HQ $GULHQQH YG :HVWHQ DOWLMG
PHW RI YRRU 1(2 LQ GH ZHHU ZDUHQ 'XV RS HQLJ PRPHQW PRHW %ULJLWWH EHVORWHQ
KHEEHQ GDDU RRN GHHO YDQ XLW WH ZLOOHQ PDNHQ +HW IHLW GDW ]H GDDU RRN -HDQ3DXO
KHHIW OHUHQ NHQQHQ ]RX RRN QRJ HHQ URO KHEEHQ NXQQHQ VSHOHQ %ULJLWWH KHHIW HHUVW
HQLJHWLMGGHUGHNODULQHWJHVSHHOGLQKHWKDUPRQLH$RUNHVWYDQ1(21DHHQWLMGMHWH
]LMQJHVWRSWLV]HRYHUJHVWDSWRSGHDOWVD[RIRRQ
%HKDOYH ELM GH KDUPRQLH VSHHOGH ]H RRN DOWVD[ ELM GH LQPLGGHOV OHJHQGDULVFKH
µMHXJGKRINDSHO¶'H.ODSEODRVHUV6LQGVNRUWLV%ULJLWWHDDQJHVFKRYHQELMGHUHGDFWLH
YDQ1(21LHXZVZH]LHQKDDUFROXPQVPHWYHHOEHODQJVWHOOLQJWHJHPRHW

1LFROHYDQGHQ:LMQJDDUGYDQ'RUVW MU 
1LFROHZHUGRSMDULJHOHHIWLMGOLGYDQ1(2HQJLQJ GZDUVIOXLWVSHOHQ2RN]LMKHHIW
RQJHWZLMIHOGWKXLV1(2YLWDPLQHVPHWGHSDSOHSHOLQJHJRWHQJHNUHJHQYDGHU3LHWHU
EURHU 0LFKHO HQ RRP 5LHV ZDUHQ HQ ]LMQ QRJ VWHHGV RRN OLG YDQ 1(2 7LMGHQV KDDU
DFWLHI OLGPDDWVFKDS ELM KHW $RUNHVW YDQ 1(2 YROJGH 1LFROH LQ  /LHVNH
6PHHNHQVRSDOVEHVWXXUVOLGYDQRQ]HYHUHQLJLQJ9DGHU3LHWHUZDVWRWDOYHOH
MDUHQVHFUHWDULVYDQ1(2JHZHHVW1LFROHZDVJHGXUHQGHMDDU WRW PHWYHHO
HQWKRXVLDVPHEHVWXXUVOLGYDQ1(21DGDW1LFROHDOVDFWLHIOLGZDVJHVWRSWKHHIW]H
1(2 DOWLMG HHQ ZDUP KDUW WRHJHGUDJHQ =R ZDV ]H ELMYRRUEHHOG LQ]HWEDDU DOV
ODG\VSHDNHUWLMGHQVKHW*0&GDW1(2HLQGRUJDQLVHHUGH

:LOO\YDQ0DDVDNNHUV
,Q  KHHIW RQ]H YRRUPDOLJ LQVWUXFWHXU &RUQp 3DV DIVFKHLG JHQRPHQ YDQ GH
7DPERHUV 1D HQLJ ]RHN HQ GHQNZHUN PDDNWHQ ZH NHQQLV PHW :LOO\ YDQ
0DDVDNNHUV LQGHUGDDGYRRUGHNHQQHUVHHQYROOHQHHIYDQ« 
+LMSUHVHQWHHUGH]LFKDOVHHQ]HHUHUYDUHQPX]LNDQWPHWHHQVFKDWDDQHUYDULQJHQ
NZDOLWHLW ZDW RQGHU DQGHU EOHHN XLW ]LMQ &9 :LOO\ KHHIW MDUHQODQJ JHVSHHOG YRRU GH
0DULQLHUVNDSHO (Q LN PDJ KHW QDWXXUOLMN ]LHW ]HJJHQ PDDU GD¶V JHHQ OXOOLJ
EDQGMH«+LMLV LQ QRYHPEHU  LQVWUXFWHXU  GLULJHQW YDQ KHW WDPERHUNRUSV 
VODJZHUNJURHS YDQ 1(2 JHZRUGHQ HQ VOHHSWH LQ ]LMQ HHUVWH MDDU RRN PHWHHQ GH
*0&EHNHU ELQQHQ 'LW NXQVWMH KHHIW KLM GDDUQD QRJ [ JHIOLNW :H KHEEHQ :LOO\
GDDUQDDVWOHUHQNHQQHQDOVHHQHQWKRXVLDVWHQYRRUDORRNFUHDWLHYHLQVWUXFWHXUPHW
YHHOLGHHsQ3RWWHQHQSDQQHQFRQFHUWHQ]LMQRULJLQHOHELMGUDJHDDQKHWVFKRROHQ
GLHUHQGDJFRQFHUW ]LMQ GDDU JRHGH YRRUEHHOGHQ YDQ +LM KHHIW WZHH SURMHFWHQ YDQ
1(2 PHHJHGUDDLG ZDDUELM KLM ]RYHHO LGHHsQ DOOHHQ DO YRRU GH 6ODJZHUNJURHS KDG
GDW]LMDOOHHQGHDYRQGJHPDNNHOLMNKDGGHQNRQGHQYXOOHQ(QGHNHUN]HOIWURXZHQV
RRN«0DDUKLMKHHIW]LFKODWHQNHQQHQDOVHHQSURIHVVLRQDOZDDUPHHKHWKHHOJRHG
VDPHQZHUNHQLVJHZHHVW0HGHGRRU]LMQLQEUHQJ]LMQEHLGHSURMHFWHQELM]RQGHUJRHG
JHVODDJG
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=LMQ FUHDWLYLWHLW EOHHN RRN XLW ]LMQ XLWYLQGLQJ ZDDUPHH KLM ZHUHOGZLMG KRRSW GRRU WH
EUHNHQGH&OHQFK\+LHUYRRULVHFKWHUZHOYHHOZHUNWHYHUULFKWHQ'DDUQDDVWNUHHJ
:LOO\ RRN QRJ JH]RQGKHLGVNODFKWHQ DO LV KLM JHOXNNLJ JRHG KHUVWHOOHQGH YDQ GH
PRHLOLMN SHULRGH YDQ QDMDDU  'H]H WZHH ]DNHQ KHEEHQ HU HFKWHU ZHO YRRU
JH]RUJG GDW :LOO\ KHHIW EHVORWHQ DIVFKHLG WH QHPHQ YDQ 1(2 DOV LQVWUXFWHXU :H
ZLOOHQDOVYHUHQLJLQJLQKHWDOJHPHHQHQQDPHQVGH6ODJZHUNJURHSLQKHWELM]RQGHU
:LOO\ HUJ KDUWHOLMN EHGDQNHQ YRRU DOOHV ZDW KLM KHHIW JHGDDQ HQ KHP HQ ]LMQ YURXZ
KHHOYHHOVXFFHVZHQVHQYRRUGHWRHNRPVW

0DUWHQ$QQHPLHNMDDU%HJHOHLGLQJYDQKHW-HXJGNDPSYDQ1(2
9DQ .DVWHUOHH QDDU 6RPHUHQ QDDU +HQJVWGLMN (Q ZHHU WHUXJ QDDU .DVWHUOHH HU LV
ppQ HFKWSDDU GDW DOOH DYRQWXUHQ YDQ GH DIJHORSHQ  MDDU KHHIW PHHJHPDDNW 0DUW
HQ $QQHPLHN 9DQDI KHW SULOOH EHJLQ ]LMQ ]H DFWLHI EHWURNNHQ JHZHHVW ELM GH
RUJDQLVDWLHYDQKHWLQPLGGHOVEHUXFKWH-HXJGPX]LHNNDPSYDQ1(20DUWVWRQGDOV
YRRU]LWWHUDDQGH ZLHJYDQGLWLQLWLDWLHIGDQN]LM$QQHPLHNLVGHNRRNSORHJDOWLMGYDQ
KRJHNZDOLWHLWJHZHHVW(QODWHQZHHHUOLMN ]LMQ]RQGHU-HXJGNDPS PLVVFKLHQZHO 
JHHQ.ODSEODRVHUV'D.DSHOOHNHRI%ODWEODRVHUV:DQWGDDULVGHEDVLV JHOHJGYDQ
YHHO PX]LNDOH YULHQGVFKDSSHQ (Q KRHZHO -DQWMHGHRGRUDQWMH HQ GH RP  XXU LQ
GHRFKWHQGGRXFKHQGH,YRJHHQOLG]LMQJHEOHYHQ JHOGWYRRUKHHOYHHODQGHUHWRHQ
QRJMHXJGLJHGHHOQHPHUVGDWGLWHHQELQGHQGHIDFWRUYDQMHZHOVWHLVJHEOHNHQ9RRU
EOD]HUV VODJZHUNHUV HQ PDMRUHWWHQ JHHQ DQGHUH DFWLYLWHLW LV ]R YHUELQGHQG DOV KHW
-HXJGPX]LHNNDPS :H KHEEHQ HHQ VWHUNH IULVVH ZHUNJURHS PHW RRN QLHXZH HQ
MHXJGLJHOHGHQGDDULQJHOXNNLJ]RUJHQ0DUWHQ$QQHPLHNYRRUYHUVWDQGLJHYHQZLFKW
,N ]RX KHHO YHHO DQHNGRWHV NXQQHQ YHUWHOOHQ PDDU PLVVFKLHQ PRHW GDDU HHUVW PDDU
HHQVHHQERHNRYHUZRUGHQJHVFKUHYHQ DOV0DUWZDWEHWHULQ]LMQYULMHWLMGNRPWWH
]LWWHQPLVVFKLHQ« 
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In gesprek met:
Personalia:
Naam:

Jean-Paul Matthijssen

Wanneer ben je lid geworden van N.E.O. en waarom?
Ik ben in 1977 lid geworden van de Nederland en Oranje. Ik vond muziek maken
leuk en omdat mijn vader een trompet had en ik het een mooi instrument vond, ben
ik dat gaan spelen. Ik ben toen naar De Louwen gegaan waar Pietje Suijkerbuijk
aan het lesgeven was en heb me aangemeld. Ik ben toen ook begonnen met lessen
aan de muziekschool in Roosendaal. Mijn leraar was daar Jules de Brouwer. Jules
heeft ook nog met Gerard samengespeeld.
Welke instrumenten bespeel je of heb je bespeelt?
Voordat ik trompet ben gaan spelen had ik al een aantal jaar via de muziekschool
in Roosendaal les gehad op sopraan en altblokfluit. Mijn leraar was Denie de Jong
uit Sprundel. Hij stelde aan mijn ouders voor dat ik misschien wel dwarsfluit kon
gaan spelen. Ik koos echter voor de trompet (daar heb ik geen spijt van gehad). Ik
speel op dit moment Trompet, Bugel en Flügelhoorn, en probeer schuiftrompet te
spelen, maar dat lukt nog niet echt.
Aan welke periode van je lidmaatschap heb je de beste herinneringen?
Er is geen periode met de beste herinneringen, maar het zijn steeds momenten
die je bij blijven. Voor mij zijn die momenten de eerste keer dat ik in het A-orkest
mee mocht doen; toen ik de toenmalige dirigent Kees Schrauwen mijn A-diploma
op de muziekschool kon laten zien; het eerste NEO-kamp en dat we na (ik dacht de
Brabantse kampioenschappen) in de sneeuw de bus aan moesten duwen.
Kun je uitleggen waarom?
Dit zijn de momenten die me bijblijven. Waarom, kan ik niet goed uitleggen.
Welke muziekstijl vind je het leukst om naar te luisteren en welke muziekstijl
speel je zelf het liefste?
Ik vind zelf big band en popmuziek met veel blazers het mooist. Om te spelen
vind ik verschillende muziekstijlen mooi. Ik heb in een pop- en een rockbandje
gespeeld, in een R&B orkest, een musical, harmonieorkesten en nu ook een Tsjechische blaaskapel. Het allermooiste vind ik echter de omschakeling tussen de
verschillende stijlen. Elke stijl heeft zijn eigen speelmanier en de kunst is om je
de stijl eigen te maken en te weten wanneer je wat moet doen. Ik moet wel zeggen
dat ik het leuker vind om te spelen, dan te luisteren.
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Binnen en buiten spelen in
een landelijke omgeving met
boerderijdieren.
Ook voor kinder- en familiefeestjes.

Openingstijden:
wo-vr-za-zo
van 10.00
tot 19.00 u

0165 342478

rfeestje,
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Scherpenbergsebaan 55 Rucphen www.denscherpenberg.nl

voor al uw:

\ bruiloften \ partijen
koffietafels \ vergaderingen
\ high bieren \ dansavonden
\ BBQ’s \ buffetten
\ vrijgezellenarrangementen
\ café buffet en veel meer,
laat je verrassen!

\

ww w. c afez aal d e we r e ld .n l
Raadhuisstraat 47-49 | 4715 CC Rucphen
0165 348 620 | info@cafezaaldewereld.nl
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Naast het actief muziek maken heb je ook vele andere werkzaamheden gedaan
voor N.E.O. Kun je voor de mensen die dat niet weten uiteenzetten wat je allemaal hebt gedaan (en nog steeds doet) voor N.E.O.
Goh, dat is best even nadenken…. Ik heb aan leerlingen trompetles gegeven, ben
8 jaar bestuurslid geweest, heb geholpen en gewaakt in de tent van de Musycle
(als je niet weet wat dat is, vraag het dan maar eens aan Leo Melissen). Daarnaast
haal ik al zolang als ik het mag oud papier op. Ook ben ik namens NEO een aantal
jaar secretaris geweest van het Gemeentelijk Overlegorgaan en heb verschillende
GMC‛s georganiseerd.
Tegenwoordig zit ik namens de trompetten in de muziekcommissie en vorm ik samen met Fred Nijpjes de concertcommissie.
Kun je je nog een (of meerdere) leuke anekdote(s) herinneren?
Naast het aanduwen van een bus in vriesweer blijft altijd de kraai van Harry
bij… Dat was tijdens het carnavalsconcert. We hadden afgesproken dat op enig
moment een schot zou klinken en dat de oud-voorzitter Harry van Oosterbosch
op dat moment een touwtje zou doorknippen waardoor een pluche kraai in de zaal
naar beneden zou vallen. Toen het schot viel, viel de kraai niet…. Het hele orkest
fluisterde… “Harry… knippen Harry….”
Je hebt gedurende je lange lidmaatschap natuurlijk veel vrienden zien komen
en gaan bij N.E.O. Heb je aan bepaalde mensen nog speciale herinneringen en
wil je die met ons delen?
Ik heb heel veel mensen zien komen en gaan. De één blijft je meer bij dan de ander.
Als trompettist herinner ik me natuurlijk mijn mede klein-kopers zoals Leke Verpaalen, Leo Verpaalen, Marijn Verpaalen, Jan Schrauwen (Jaantje van de slachter).
Toen ik begon zat Pieter van Dorst ook nog bij de trompetten… (overloper!! ;-))
In welke gelegenheid in Rucphen en/of elders worden je het meest gesignaleerd?
Op donderdag meestal in De Vaart ;-), en met carnaval eigenlijk overal.
Waar, wat, met wie eet en/of drink je het liefst?
Ik eet het liefst een wokschotel (groenten met kip of grote garnalen) en rijst of
noedels. Thuis kook ik meestal en het verzinnen van iets dat iedereen lust is eigenlijk het moeilijkst. Ik drink wijn en bier meestal alleen in gezelschap. Thuis zit ik
meestal aan de Rivella…. (beetje vreemd..) Het liefst eet ik met vrienden.
Waar mogen ze je midden in de nacht voor wakker maken?
Voor mijn vrouw die ze thuis moeten brengen omdat ze met de fiets was gevallen
na een avondje stappen met de carnaval…….
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eetcafé t zaal t brasserie

De ideale gelegenheid voor bruiloften,
recepties, (zaken)lunches, vergaderingen,
warme- en koude buffetten en high tea.
Welkom bij Familie de Jong.
Eetcafe/zaal | Julianastraat 1 | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 22 11
Brasserie Julianastraat 1a | 4715 AT Rucphen | (0165) 34 09 99
www.wapenvannassau.nl
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Voor wie zou je speciaal een optreden willen brengen en waarom?
Dat heb ik al gedaan. Ik heb gespeeld bij de uitvaart van mijn vader. Da was het
laatste wat ik voor hem kon doen en ik ben heel blij dat ik dat samen met mijn
vrienden heb kunnen doen.
Wat doe je thuis het liefst?
Ik wissel het liefst dingen af, maar ik kijk wel graag TV. Ik probeer regelmatig
trompet te spelen en doe dingen voor de verenigingen waar ik lid van ben.
Wil je nog iets tegen iemand zeggen?
Niet speciaal. Ik heb wel het gevoel dat we met het A-orkest goed bezig zijn. Er
hangt een leuke sfeer, iedereen doet zijn best en we worden telkens een beetje
beter!
Verder nog toevoegingen?
Om met de woorden van Barry Stevens te spreken…. Vooral doorgaan!
JP ,bedankt voor je medewerking en nog veel muzikaal genot bij NEO!
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NEO jaaragenda

2 0 1 7

MAART 2017
26 zo.

concert Wouw (ism Harmonie Oranje)

Ha

APRIL 2017
01 za.
02 zo.
09 zo.
21 vr.
23 zo.
27 do.

oud-papier
voorspeeldag NEO
optreden B-orkest
rikavond NEO
majoretteconcours Etten-Leur
Koningsdag

zie lijst Joris
leden
Hb
Leo
M (team)
Ha-T-M

MEI 2017
04 do.
06 za.
14 t/m 20
21 zo.
29 ma.

Nationale Dodenherdenking
oud-papier
Anjercollecte
majoretteconcours Vlijmen
ledenwerving blokfluit

H
zie lijst Joris
leden (+jeugd)
M (team)
B / Wilma

JUNI 2017
10 za.
11 zo.
16 t/m 19
17 za.
18 zo.
23-24-25

oud-papier
majoretteconcours Hoogerheide
kermis (vegen dinsdag 20 juni !)
jaarconcert NEO
braderie Rucphense Feesten
kampweekend NEO

zie lijst Joris
M (allen)
bestuur+leden
Ha-Hb-T-B
leden (+jeugd)
jeugd & leiding

JULI 2017
01 za.
09 zo.

oud-papier
NEO familiedag (+ repetitiedag)

zie lijst Joris
Ha + alle leden

najaar 2017:
24 sept. (zo.)
7 okt. (za.)
28 okt. (za.)
4 nov. (za)
26 nov. (zo)

All4Harmony (concert) - Roosendaal
uitwisselingsconcert - Heikant
GMC (tevens organisatie NEO !!)
concert (gejureerd) Roosendaal
bondsconcours Veldhoven

Ha
Ha
Ha-T-M
Ha
Ha
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WIE, WAT, WAAR bij NEO
NEO bestuur
Patrick Smeekens
Jack de Rooij
Michel Bulkmans
Jan Dekkers
Claudia de Rooij
Marijke Schrauwen
Simone Tuijl
secretariaat NEO

voorzitter / contactpersoon A-orkest
(0165-343721)
secretaris / contactpersoon B-orkest
(0165-343901)
penningmeester / contactpersoon kermis
(06-10039052)
bestuurslid (nieuw)
bestuurslid / contactpersoon anjercollecte / donateurs / NEONieuws
bestuurslid / contactpersoon leerlingen / opleiding
bestuurslid / contactpersoon majorettes “The Butterflies”
p/a Turfgreef 22, 4715 GJ te Rucphen (e-mail: jackenmarina@versatel.nl)

NEONieuws
redactie
lay-out / uitvoering

Johan Goorden, Claudia de Rooij, Brigitte Matthijssen, Toos van Dongen,
Michel van Dorst

website NEO

www.harmonieneo.nl

Joris van Opdorp

beheerder website

harmonie A en B-orkest
dirigent
repetitieavond/-tijd

Gerard Peeters (A-orkest); Sander van Dorst (B-orkest)
B-orkest, donderdag 18.45-19.45u, De Vaart
A-orkest, donderdag 20.00-22.15u, De Vaart
beheer muziekpartijen Lieske Smeekens en Ghislaine Marquering
uniformen
Ilse Elsten, Ilona van Opdorp

slagwerkgroep / tamboerkorps
dirigent/instructeur
repetitieavond/-tijd
uniformen

vacature (tijdelijk Istvan Smeekens)
donderdag 19.00-20.00u, De Vaart
zie harmonie

majorettes “The Butterflies”
instructrice
Angela Timmermans
contactpersoon ouders Simone Tuijl
repetitieavond/-tijd
woensdag 17.30-20.30u, De Vaart

opleid(st)ers
theorielessen blazers
blokfluit, dwarsfluit
klarinet
koperinstrumenten
saxofoon
slagwerk

Wilma van Ineveld
Wilma van Ineveld
Moniek Verhijden
Elke Peeters
Jan Dekkers
Corné Pas
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