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Tijdens het schrijven van dit stukje 

dwarrelen de sneeuwvlokken voor 

het raam, soms lijkt het net een echte 

sneeuwstorm. Het is dan wel vreemd 

om met de gedachten alweer met een 

ander jaargetijde bezig te zijn. Eentje 

waar de zon in ieder geval een grotere rol 

speelt. ZFC richt zich nu al volledig op het 

voorjaarsconcert en de daaropvolgende 

concerten. Wij gaan dit jaar veel van 

ons laten horen, na het vaste voorjaars-

concert gaat er weer druk gerepeteerd 

worden voor het concert in de Beurs 

van Berlage op 13 juni. Ook voor dit 

najaar staat de programmering voor het 

HaFaBra concert inmiddels vast.

Amsterdam Brass heeft enkele maanden 

geleden bij de vorige editie de smaak zó 

goed te pakken gekregen dat ze meteen 

hebben bijgetekend voor de volgende 

editie. We kunnen er dus weer tegenaan! 

En dat met mooie versterkingen in het 

groot orkest.

Het afgelopen jaar zijn niet minder dan 

zeven muzikanten uit onze eigen mu-

ziekopleiding doorgestroomd naar het 

groot orkest. De meeste van de instro-

mers hadden hun grote debuut 

tijdens het nieuwjaarsconcert waar ze 

flink van partij gaven in toch moeilijke 

stukken als Windows of the World. 

Als vereniging moeten we zorgdragen 

voor de volgende generatie nieuwe 

muzikanten. Daar zijn we nu volop mee 

bezig, onze plannen zijn inmiddels in een 

vergevorderd stadium.

Naast goede plannen zijn goede mid-

delen natuurlijk ook onontbeerlijk. Ik wil 

daarom u als vriend of donateur van ZFC 

hiervoor bedanken.

Als vriend van ZFC bent u een vaste 

steun voor de  vereniging. Uw  financiele 

steun wordt met name gebruikt voor de 

opleiding van nieuwe muzikanten die u 

hopelijk over een tijdje kunt ontmoeten 

tijdens een concert van het opleidings-

orkest of het groot orkest. 

De eerste mogelijkheid hiervoor komt 

al gauw, op 20 maart is ons eerstvol-

gende concert waar de vereniging zich 

werkelijk van alle kanten laat zien. Van 

koperensemble naar opleidingsorkest tot 

groot orkest, het belooft een spektakel 

te worden! Ik hoop u in ieder geval te 

mogen begroeten.

Rebecca de Wit

Voorzitter

Van de voorzitter...
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12 februari
Voorspeelavond Valentijn
Verenigingsgebouw ZFC
Aanvang 20.00 uur

6 maart
Brassmania in de Kogerkerk
Ter gelegenheid van het nieuwe orgel
Aanvang 16.00 uur

20 maart 
Voorjaarsconcert
Saenredamcollege
John Lennonstraat 1 Zaandijk
Aanvang 20.00 uur

27 maart
Opleidingsorkest ZFC
 i.s.m. opleidingsorkest De Eendracht
Den Ilp

28 maart
Opleidingsorkest ZFC in Warmenhuizen

AGENDA i
18 april
Brassmania i.s.m. Daniël de Lange
Markstraatkerk Wormerveer
Aanvang 15.00 uur

25 april
Brassmania i.s.m. Daniël de Lange
Maria Magdalena kerk Wormer
Aanvang 15.00 uur

28 mei
Voorspeelavond
Verenigingsgebouw ZFC
Aanvang 20.00 uur

13 juni 
Blazen in de Beurs
Beurs van Berlage Amsterdam

6 november
HaFaBra XI
Saenredamcollege
John Lennonstraat 1 Zaandijk

Adverteren in de Fanfaria? Dat kan!
Voor €25,- per jaar krijgt u 1/8 pagina in ons blad. Elk 1/8e deel hierna kost €20,- 

extra. Bovendien krijgt u voor dit bedrag ook naamsvermelding op onze website 

en vermelding in de programmaboekjes en posters van onze concerten.

De Fanfaria wordt verspreid door de hele Zaanstreek.

Heeft u geen advertentie? Voor een klein bedrag maken wij een advertentie.

Interesse? Mail naar: secretaris@zfc-zaandijk.nl
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Op zaterdag 20 maart speelt ZFC in het 

Saenredamcollege in Zaandijk. Vanaf 

20.00 uur zal muziek van diverse oor-

sprong gespeeld worden.

Dit jaar is ons thema ‘Mysteries of the 

World’. We nemen u onder andere mee 

op ontdekkingreis met Columbus, bren-

gen een bezoekje aan Amerika en op 

onze reis zullen we ook de mysterieuze 

Bermuda driehoek aandoen. Ook zullen 

er draken bevochten worden op de berg 

Pilatus.

Al met al een fascinerend programma 

met veel variatie in stijl. De muziekstijlen 

lopen van mystiek tot simpelweg vrolijk. 

Zoals u van ons gewend bent op onze 

donateursconcerten zal niet alleen de 

muziek zeer verzorgd zijn maar is er ook 

aandacht voor de aankleding.

Naast het grote orkest van ZFC zal de 

muziek mede verzorgd worden door ons 

eigen opleidingsorkest.De avond wordt 

gecompleteerd door de muziek van ko-

perensemble Brassmania, bestaande uit 

leden van de fanfare.

Het belooft een verrassende en interes-

sante avond te worden waarvoor u via 

de website van ZFC de kaarten al kunt 

reserveren.

Zaterdag 20 maart

Locatie: Saenredamcollege Zaandijk

Zaal open: 19.30 uur | Aanvang: 20.00 uur

Reservering kaarten:

www.zfc-zaandijk.nl | € 7,50

Wist u dat het opleidingsorkest van ZFC met 
grote regelmaat voorspeelavonden houdt in 
ons verenigingsgebouw? Het opleidingsor-
kest speelt dan altijd een paar ingestudeerde 
stukken en doorgaans laten een aantal leden 
in kleine groepjes (of zelfs solo) hun progressie 
horen aan het publiek.

Een leuk en gezellig samenkomen waar de 
koffie en thee niet mogen ontbreken. U bent 
van harte welkom om eens te komen kijken op 
deze avonden. Kijk op de agenda voor de data.

Voorspeelavonden

Het Voorjaarsconcert 2010
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Blazen in de 
Beurs 2010
Dit jaar gaat Zaandijk Fanfare Corps 

net als vorig jaar weer optreden in de 

Beurs van Berlage. Deze historische 

locatie, onderdeel van de werelderf-

goedlijst, biedt naast een een prachtig 

stuk architectuur met een geweldige 

sfeer ook een schitterende akoestiek.

Het “Blazen in de Beurs” concert wordt 

deze keer gedeeld met het INHolland 

Orkest onder leiding van Jan Schut. Een 

orkest met een eigen stijl en van hoge 

kwaliteit. Een combinatie die het publiek 

ongetwijfeld veel variatie gaat bieden.

Het is niet zomaar iets om te mogen 

spelen op deze mooie locatie met echte 

concertstoelen, een artiestenfoyer en 

een rijke historie. Een concerthal waar 

elk (professioneel) orkest graag speelt. 

Het is absoluut een luxe en een groot 

plezier om hier te mogen spelen en als 

toehoorder bij aanwezig te mogen zijn.

Van de verschillende muzikale opvat-

tingen tussen de orkesten en het re-

sultaat in geluid kun je als luisteraar 

optimaal genieten in de unieke Beurs 

van Berlage. Blazen in de beurs: dat wil 

je niet gemist hebben. Dus kom kijken 

op zondagmiddag 13 juni aanstaande! 

Meer informatie over dit prachtige con-

cert volgt nog op onze website.

Dubbelconcert Opleidingsorkest ZFC 
samen met Excelsior Oostzaan
Door: Vera van Laar (opleidingsorkest ZFC)

Op zondag 15 november j.l. hebben wij een optreden verzorgd in het verenigingsge-

bouw van Excelsior in Oostzaan. Beide fanfare-orkesten hadden een aantal nummers 

ingestudeerd en lieten dat horen aan het de toeschouwers. 

Aan het einde hebben we ook nog samen een nummer ‘Mixed Bag’ gespeeld (een 

heel leuk nummer trouwens :-) ) Dit nummer hadden we voor het optreden nog 

samen ingestudeerd. Het optreden ging heel goed en ik vond het heel leuk om samen 

met Excelsior samen te spelen.We hadden allebij onze eigen dirigent mee. ‘Onze’ Ro-

gier dirigeerde het optreden van het nummer wat we samen deden. Er was best veel 

publiek en er hing een leuke sfeer. Ik heb een heel gezellige zondagmiddag gehad!
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1. Hoelang heb je bij ZFC gespeeld / hoe 

oud was je toen je begon? Ik ben begon-

nen toen ik 9 was, dat is nu zo ongeveer 

18 jaar geleden.

2. Op welke instrumenten?  Eerst bugel, 

daarna trompet en tussendoor ook nog 

een jaar euphonium.

3. Wat waren jouw functies binnen de 

vereniging? Ik ben een paar jaar bestuurs-

lid en leerlingencoördinator geweest, heb 

concerten en studieweekends georgani-

seerd en was lid van de muziekcommissie.

4. Bij welke verenigingen  

heb je nog meer gediri-

geerd en  gespeeld? Ik 

heb gedirigeerd bij een 

harmonie in Enkhuizen 

en bij  ’t opleidingsork-

est van Oostzaan. Vanaf 

2004 tot eind 2009 bij ’t 

opleidingsorkest van ZFC 

en sinds 3 jaar bij Brass-

mania, daar blijf ik ook 

nog mee doorgaan.

Ik heb gespeeld bij The Sunday Brass, de 

Woodside Bigband en bij Brassband Rijn-

mond, en ingevallen bij diverse orkesten 

waaronder Hoogovens Harmonie en het 

Zaans Operette Orkest.

5. Welk genre heeft jouw voorkeur?  

Mijn voorkeur gaat uit naar beeldende 

stukken die origineel voor blaasorkest ge-

schreven zijn. Bijvoorbeeld Rubicon, Eg-

mont en The Sunken Village. Ik geniet ook 

van mooie koraalbewerkingen voor koper. 

Wanneer het orkest wordt aangevuld met 

basgitaar en toetsen vind ik het leuk om 

lichte muziek te spelen. Ik ben meestal 

niet zo’n fan van bewerkingen van symfo-

nische werken voor blaasorkest.

6. Naar welke muziek luister je zelf 

graag? In de auto naar radio 538 of radio 

3FM. Thuis naar ko-

perensembles als Mnozil 

Brass, Philip Jones en 

German Brass, of naar 

barok trompetconcerten 

van Telemann, Corelli en 

Hummel, of de cellocon-

certen en de cantates 

van Bach.

7. Wat doe je in ’t dage-

lijks leven? Samen met 

drie anderen hebben we 

een eigen bedrijfje -CYLOGY- en daar ben 

ik consultant op het gebied van infor-

matiesystemen. Ik werk op projectbasis 

bij verschillende klanten, op dit moment 

voor de NUON. 

10 vragen aan Rogier Kramer
Door: Annemieke Swagerman
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Tijdens m’n studie heb ik bij muziekuit-

geverij Molenaar gewerkt. Oude voor-

raadsetjes muziek moesten digitaal 

worden opgeslagen, waardoor het 

mogelijk werd maakt om met  één druk 

op de knop een complete set partijen uit 

te draaien.

8. Wanneer besloot je conservatorium te 

gaan doen en waar ben je nog meer op 

afgestudeerd? Ik heb 2 studies gedaan, 

Kunstmatige Intelligentie aan de VU en 

Harmonie- en Fanfaredirectie aan het 

Conservatorium van Amsterdam.

Tijdens het eindexamenjaar VWO ben ik 

met vooropleiding trompet begonnen. 

Ik besloot ’t in eerste instantie daarbij te 

laten en de muziek als hobby te houden. 

Toen ik bijna klaar was bij de VU ben ik 

toch weer begonnen met het conser-

vatorium,  HaFa directie met als bijvak 

trompet.  

Ik studeerde af in het toen nog gloed-

nieuwe concervatoriumgebouw in Am-

sterdam. ZFC was mijn afstudeerorkest 

en het was het allereerste orkest dat daar 

heeft opgetreden! Dat was best span-

nend wat betreft de akoestiek.

Alles ging goed, ik had een 8.

9. Hoe ben je bij Monnickendam terecht-

gekomen en hoe bevalt het je daar?

Ik had tijdens mijn 

studie al een keer 

eerder gesolliciteerd 

bij Olympia in Mon-

nickendam, toen 

was ik tweede geworden. De dirigent die 

destijds eerste werd ging weg en nu ben 

ik alsnog gevraagd.

10. Leuke anekdote: Ik heb leuke herin-

neringen aan de studieweekends met het 

opleidingsorkest toen ik zelf nog maar 

net speelde. Samen met het opleidings-

orkest uit Westzaan gingen we dan een 

weekend naar het Scouting-gebouwtje 

in Heemskerk. Vossenjacht in het bos, 

bonte avond en slapen op de koude te-

gels in een of andere schuur. Arme leden 

die mee waren als begeleiding! Want die 

zijn af en toe tot het uiterste gedreven 

volgens mij!

“Arme leden die mee waren als begeleiding! 
Want die zijn af en toe tot het uiterste 
gedreven volgens mij!”
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UITGELICHT
Iedere aflevering lichten we een muziekstijl, een componist of een compositie 

toe. Deze keer één van de werken die we zullen gaan uitvoeren  in de Beurs van 

Berlage op 13 juni  a.s. Door: Annemieke Swagerman

Resurgam

De  Britse componist Eric Ball (1903-

1989) schreef het werk, waarvan de titel 

“Ik zal herrijzen” betekent,  in 1950 op 

een cruciaal moment in zijn leven. Ball is 

opgegroeid bij het Leger des Heils, waar 

de Brass Band traditie 

grotendeels ook uit 

voortkomt. Hij heeft 

vele werken geschreven 

en Brass Bands geleid 

binnen het Leger des 

Heils, maar na verloop 

van tijd vond hij die 

wereld  toch te beperkt 

en besloot hij uit te 

treden. Een beslissing

die hem niet in de 

koude kleren is gaan

zitten, omdat hij daarmee ook ‘uitgesto-

ten’ werd.

 

Het werk Resurgam is na die bewuste 

periode ontstaan. Zelf zegt hij dat hij niet 

meer weet dat hij het schreef, het kwam 

als het ware voort uit z’n onderbewust-

zijn. Er kleven veel raadsels aan het werk. 

Een journalist omschreef het als: “Het is 

een raadsel verpakt in een mysterie bin-

nen een enigma”. Het was bijvoorbeeld 

niet zijn gewoonte om composities op 

te dragen aan personen, maar dit werk 

was zonder verdere uitleg opgedragen 

aan ene Elsa.  Naar later bleek de jongere 

zus van zijn vrouw die 

op dat moment leed 

aan een ongeneeslijke 

ziekte.

Resurgam is een 

toondicht, de tekst van 

het toondicht heeft 

hij gehaald uit oude 

-niet officieel geac-

cepteerde- Apocriefe 

Geschriften, in plaats 

van uit de Bijbel.  Heeft 

hij dat bewust gedaan? 

En wat voor betekenis hebben de 

hamerende noten halverwege het stuk? 

Niemand die het weet…

Het is geen compositie die makkelijk in 

het gehoor ligt, maar wellicht helpt deze 

achtergrondinformatie u enigszins om er 

iets meer van te begrijpen. Komt allen en 

oordeel zelf in de Beurs van Berlage!
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La Forza Del Destino (Guiseppe Verdi)

Goed en overtuigend ingezet. De overgangen tussen de delen is netjes uitgevoerd en 

ook de contrasten tussen verschillende stemmingen komen goed uit de verf. Het or-

kest klinkt geconcentreerd, gemotiveerd en als een geheel.

Between Two Rivers (Philip Sparke)

Inzet goed. Netjes uitgevoerd, ook in de snelle gedeeltes. De actie in het orkest schiet 

van links naar rechts maar is doorzichtig en de de eenheid blijft. Overgangen goed. 

In de laatste variatie ontstaat er echter iets rommeligs dat door Ton goed wordt 

opgelost. Bij de finale is iedereen weer bij de les en wordt het mooi en sterk over de 

finish gebracht. Aan het slot resteert het idee dat hier een niet eenvoudig stuk met 

veel overtuiging en gevoel is uitgevoerd.

African Connection (Carl Wittrock)

Een combinatie van westerse en afrikaanse muziek. Om dit nummer goed te spelen 

moet het orkest gaan swingen en ik kreeg de indruk dat het orkest het stuk zich nog 

niet voldoende eigen heeft gemaakt om dat te bereiken. De uiteindelijke indruk was 

dat de noten goed waren, maar de ‘feel’ nog niet helemaal. Het bleef iets te voorzich-

tig, alsof iedereen niet helemaal zeker van zijn zaak was.

Shake Your Tail Feather (Rice, Hayes & Williams)

Leuke gimmick, de dirigent die wegloopt en het orkest het zelf laat doen. Ook hier 

echter had de relatieve onbekendheid met het stuk zo nu en dan gevolgen maar dan 

voor de eenheid in het orkest. Het was daardoor soms een beetje rommelig. Daar 

stond tegenover dat het enthousiasme ervan afspatte wat de uiteindelijke indruk 

toch goedmaakte. Wellicht is het zinvol om - zolang het orkest het stuk niet helemaal 

beheerst - de dirigent ervoor te houden, al is het maar om ervoor te zorgen dat het 

orkest op de overgangen weer gelijk en strak inzet.

KRITISCHE NOOTe
Recensie van HaFaBra X 31/10/09

Door: Peter Dekker
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Kerstnachtblazen
Voor de 10e keer waren we uitgeno-

digd om te komen spelen in de George 

Gershwinstraat. De eerste keer stonden 

we nog gewoon buiten op straat, deze 

keer stond er een vrachtwagen met open 

trailer voor ons klaar, compleet met 

kleedruimte en warme spotlights.

 

ZFC begon ’t optreden, gevolgd door een 

aantal kinderen / jongeren uit de straat, 

waarmee het ooit allemaal op de blok-

fluit was begonnen. Zij zongen nu diverse 

songs en begeleidden zichzelf daarbij op 

de electrische piano. Vervolgens nam een 

volkszanger van een iets ander (harder) 

kaliber het over, hij kreeg de boel wel aan 

de gang…  

Tot slot sloten Bram Slinger & Friend 

(Erik Post) de kerstavond af met een aan-

tal studentikoos- melig-hilarische liedjes 

op zang en electrische piano, waarvan 

mij het getransformeerde Bots-lied  

“Was sollen wir trinken, sieben Tagen 

lang, was sollen wir trinken, welch ein 

durst…” het meest is bijgebleven.  

En te drinken was er genoeg; er was tra-

ditiegetrouw weer warme chocomel en 

hartverwarmende Glühwein verkrijgbaar 

bij de Koek & Zopie aan de overkant van 

de straat. A.S.

Kerstliederen spelen in de tent op het Rooswijkplein
Met een mannetje (m/v)  of twaalf  hebben we op zaterdag 19 december acte de 

présence gegeven op de kerstmarkt van Rooswijk. Kleumend met vingerloze hand-

schoenen aan bliezen we onszelf warm en door het kerstrepertoire heen. Buiten lag 

een dik pak sneeuw, binnen was ’t een sfeervolle gezellige drukte. Het repertoire 

bestond uit een medley van ouderwetse kerstliedjes en de uitsmijter “Felice Navi-

dad”. Het publiek heeft er van genoten. A.S.
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Optreden opleidingsorkest met jeugdzang-
koren in de Maria Magdalenakerk van Wormer
De volgende dag, zondag 20 december stond er een optreden van het opleidingsor-

kest op ’t programma. De drie jeugdzangkoren van Wormer (beginners, gevorderden 

en jongeren) en ’t opleidingsorkest van ZFC wisselden elkaar af in de sfeervolle Maria 

Magdalena-kerk. Buiten lag er inmiddels een enórm pak sneeuw, maar dat had het 

publiek er toch niet van weerhouden om te komen luisteren, de kerk zat vol.  

We speelden een aantal gearran-

geerde kerstliederen en het werk 

“Cityscapes” van Jan de Haan. Ter 

afsluiting zongen de kinderen van 

alle 3 de koren een medley van een 

aantal kerstliedjes met het orkest 

mee. Het was de laatste keer dat 

Rogier voor het opleidingsorkest 

stond. Ten overstaan van de volle 

kerk werd dit gememoreerd en 

als blijk van waardering kreeg hij 

van ons een bos bloemen en een 

persoonlijk cadeau. A.S.

De kerst 
voor ZF C
in 2009
Dromen over feest
Door: Tessa Fagan-Lust

Op het jaarlijkse cultuur evenement 

van oud Zaandijk op 13 december jl. 

heeft een kleine delegatie van ZFC 

(te weten een saxofoon-kwartet) opge-

treden bij het proeflokaal ‘Het Koninck-

splein’.

Tijdens dit gezellige iniatief van de 

oud-Zaandijkers hebben wij wat leuke 

klassieke kerstnummers gespeeld die bij 

de toehoorders goed in de smaak vielen. 

Al luisterend genoten zij van de heerlijke 

erwtensoep en/of Glühwein die aldaar 

werd verkocht. Het was dan ook erg 

koud buiten wat ons deed besluiten onze 

tweede sessie binnen in het proeflokaal 

te doen. Al met al een gezellige middag 

en tevreden publiek. Voor ons als eerste 

keer samenspelend kwartet een heel 

leuke ervaring.

We zijn nu al gevraagd volgend jaar weer 

langs te komen!
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De setting is erg mooi. De kerk in de 

Koog doet gezellig aan en biedt een 

intieme sfeer. Daar komt bij dat het ook 

weer niet zo groot is dat er zo’n echte 

kerk-galm klinkt. Helaas was ik toch niet 

zo te spreken over de akoestiek. 

In de snelle tutti-delen leek m.n. het 

lagere koper te verdrinken ging de 

transparantie van het orkest wat verlo-

ren. Ook zág ik de solo-bugels een aantal 

keren druk spelen, maar kon niet goed 

hóren wat.

De Radetzkymars (J. Strauss sr.)

Deze traditionele afsluiter van het nieuw-

jaarsconcert van de Wiener Philhar-

moniker is een goede opening. Het is een 

opzwepend stuk en als Ton het publiek 

uitnodigt tot participatie wordt dan ook 

met groot enthousiasme meegeklapt. 

De sfeer zit er meteen goed in. Helaas 

klinkt het in het middendeel wat wol-

lig, je ziet meer dan dat je hoort dat 

een aantal muzikanten snelle passages 

spelen. Daar staat tegenover dat het or-

kest gedreven klinkt en het stuk ook met 

passie uitspeelt.

Ouverture Leichte Kavallerie 

(Franz ven Suppé)

De inzet is niet helemaal vlekkeloos, het 

komt wat moeizaam op gang. Maar als 

het eenmaal op gang is wordt het met 

goed gevoel voor drama uitgevoerd, 

met mooie contrasten (snel-langzaam, 

hard-zacht),  hoewel ook hier in de snelle 

gedeeltes het lage koper niet goed uit de 

verf komt. In het laatste gedeelte slaagt 

het orkest er wel in om het  lichtvoetig 

te laten klinken, iets dat de muziek van 

von Suppé karakteriseert, dus dat is een 

compliment waard.

Happy New Year (Abba)

Het wordt mooi uitgevoerd, maar het 

krijgt toch niet helemaal de feel die het 

zou moeten krijgen, daar klinkt het niet 

‘los’ genoeg voor. Wel is de uitvoering 

verder netjes, het klinkt in balans en 

evenwichtig.

Fandango Fantasy 

(Hans van der Heide)

De uitvoering van dit stuk begint  heel 

overtuigend. Het wordt met vuur 

KRITISCHE NOOTe
Recensie van het Nieuwjaarsconcert 16/01/10
Door: Peter Dekker
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gespeeld. In het langzame middendeel 

klinkt het orkest echter wat voorzichtig, 

alsof niet iedereen precies wist wat er 

moest gaan komen. Zodra volume en 

snelheid weer toenemen komt ook de 

passie weer terug en wordt het vol vuur 

over de meet gebracht.

Windows of the World (Peter Graham)

Dit bijzondere stuk bestaat uit zes 

delen die verschillende werelddelen uit-

beelden. Ik heb bij de verschillende delen 

wat steekwoorden opgeschreven:

Deel 1 Amazonia: Het orkest klonk hierin 

wat te gehaast, onrustig.

Deel 2 Rainforest: Mooie, dromerig, 

meditatief klinkende melodie. Ik vond dit 

erg mooi.

Deel 3 The Rising Sun: Klonk majestueus. 

Goed uitgevoerd.

Deel 4 Drums of Thunder: Een wat 

dramatisch aandoende melodie. Hoewel 

het wat voorzichtig klonk, vond ik dit ook 

erg mooi.

Deel 5 Celtic Dream: Een droevige, me-

lancholieke melodie. Heel mooi. (Dit 

deed mij denken aan Lament uit Cry of 

the Celts van Ronan Hardiman waarvan 

een bewerking voor euphonium solo 

bestaat. Deze bewerking blijkt van Peter 

Graham te zijn. Niet zo gek dus…..)

Deel 6 Earth Walk: Mooie spectaculaire, 

big-band-achtige opening. Gedreven en 

met overtuiging uitgevoerd.

Ik vind Windows of the World een mooi 

stuk en ik hoop dat ZFC dit stuk ook 

tijdens het voorjaarsconcert op 20 maart 

uitvoert. Het sluit mooi aan bij het 

thema en biedt ZFC de kans om zich te 

revancheren voor de kleine onvolkomen-

heden van deze uitvoering.

Peter Dekker

Wie is Peter Dekker?

Peter Dekker is de echtgenoot van 

het nieuwe redactielid Annemieke 

Swagerman en een rasechte “Zaan-

doiker”. Hij heeft de Bibliotheek-

opleiding gedaan met als speciali-

satie Muziekbibliotheek. Sinds 1989 

werkt hij op de muziekafdeling van 

het “Nederlands Instituut voor Beeld 

en Geluid” in Hilversum. Zijn ervaring 

met muziek begint bij de herinnering 

aan zijn vader Klaas Dekker die ja-

renlang bij Ons Genoegen in Wormer-

veer heeft gespeeld.  Zelf heeft hij 

gitaar gespeeld in coverbandjes en 

nu vindt hij het leuk om betrokken te 

zijn bij de muziek die ZFC maakt.  

Op verzoek van de redactie tekent hij 

kritisch op hoe “de man in de zaal” 

een ZFC-concert ervaart. 
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HaFaBra X
31/10/09
Door: Wilma Vloon

Waarom voelde deze editie extra goed? 

Niet alleen omdat er een leuke traditie 

is ontstaan om ons publiek stevige kost 

voor te schotelen als het gaat om het 

programma. Twee van de drie orkesten 

gebruikten het concert als try-out voor 

een concours. Vooral Brassband Amster-

dam Brass stelde hoge eisen aan de toe-

hoorders. De compositie ‘Sketches from 

nowhere’ die binnen enkele weken op de 

Nederlandse Brassband Kampioenschap-

pen wordt gespeeld, bracht sommigen in 

vervoering door de hoogstaande technis-

che prestaties. Anderen misten een lijn 

in het stuk en voor die mensen kwam het 

stuk dan ook letterlijk nergens vandaan 

en ging het nergens naar toe.

De harmonie, DSV uit Warmenhuizen 

speelde ook een concourswerk, nl. 

Ammerland en dat was een publieks-

vriendelijk stuk. Hoewel menig ZFC-er 

meer koper- dan houtminded is waren 

we onder de indruk van het fijne spel van 

de harmonie. Zeker toen ze hun troef 

uitspeelden: dirigent Ton van der Kieft 

(inderdaad dezelfde als die van ZFC) 

maakte het publiek wild met zijn solo op 

althobo in ‘Spanish Dance’. 

Nee, het was niet alleen de muziek, maar 

ook omdat het ging zoals we ons 

dat voorstellen: in de middag komen 

de orkesten al repeteren en dat is reuze 

interessant en goed voor de sfeer. Tijdens 

de avond zijn alle orkesten de hele avond 

aanwezig. Dat staat garant voor een 

volle zaal met muziekliefhebbers, zeker 

omdat er ook een grote opkomst van het 

publiek was.

ZFC maakte veel indruk met het eerste 

divisiestuk: Between the Two Rivers.

Het studieweekend in september heeft 

ons orkest zover gebracht dat de ver-

schillende sferen, van kermisachtige, 

schertsende stukjes, tot een schitterende 

hymne en een spannende technische 

gedeelte goed tot zijn recht kwamen. 

Het rocknummer ‘Shake a Tail Feather’ 

werd nog door de dirigent aangekon-

digd, maar hij liet zien hoe het slagwerk 

een orkest kan opstuwen door zelf vast 

afscheid te nemen van het publiek. 

Tijdens de ‘afterparty’ in een mooie 

kroeg op de Lagedijk wisten we het ze-

ker, het was een zeer geslaagde avond in 

alle opzichten. Op naar HaFaBra XI, dus 

tot de volgende keer!
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Halloween-voorspeelavond
Door: Olivier Scholte

(opleidingsorkest ZFC)

Op vrijdagavond 30 oktober j.l. hadden 

we de Halloween-voorspeelavond.

Het gebouw was weer prachtig versierd 

en in Halloween sfeer gemaakt (compli-

ment voor de mensen die dat gedaan 

hebben).

Iedereen had zijn best gedaan om “eng’’ 

over te komen. Hoeden, slagtanden en 

spinnenwebben waren overal te zien.

Er waren aardig wat spannende liedjes te 

beluisteren. Iedereen deed erg zijn best 

om een mooi stuk te spelen.

Er was ook een prijsuitreiking,  de eerste 

prijs werd gewonnen door Josje en Kim.

Aan het eind van de avond mocht ieder-

een een Halloween snoepje pakken uit de 

heksen pot.

Het was een gezellige avond!
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Het kerkje aan het Kerkplein in Koog 

aan de Zaan steekt donker af tegen de 

sneeuwwitte omgeving. Als het concert 

al zou zijn begonnen en je zou als 

argeloze wandelaar in de buurt komen 

van de kerk zou je mooie klanken uit 

het kerkje horen stromen. 

De realiteit is echter dat ik er net als de 

rest eerder moet zijn om te helpen met 

opbouwen en dat de repetitie over een 

klein uurtje begint. De kerk is bij binnen-

komst aangenaam warm. Paula heeft in 

het hokje achter de binnenruimte een 

elektrisch kacheltje aangezet voor de 

spelers van het Saens Harmonie Orkest. 

Ik herinner me dat dat hokje officieel 

de ‘consistoriekamer’ heet. Even op-

zoeken: ja, het is de vergaderkamer van 

de kerkenraad en/of de ruimte waar de 

priester of predikant zich kleedt voor de 

dienst. Voor dit moment helpen we el-

kaar onthouden dat dat kacheltje straks 

wel weer uitgezet moet worden.

Een concert met repetities vooraf geeft 

een optreden altijd iets extra’s. Bij de 

repetitie van het SHO denk ik aan de 

historie van die vereniging. Ik herinner 

me dat ik als kind twee orkesten nooit 

uit elkaar kon houden: Ons Genoegen 

uit Wormerveer en Onderling Genoegen 

uit Krommenie. Dit laatste orkest is een 

fanfare en bestaat nog steeds onder die 

naam. Hoewel de harmonie Ons Genoe-

gen Wormerveer ooit is opgericht uit 

onvrede vanwege de gang van zaken bij 

de Harmonie Excelsior uit Wormerveer 

werd in 1991 de strijdbijl begraven en fu-

seerden de twee orkesten tot Harmonie 

Wormerveer. In 2002 vond er wederom 

een fusie plaats met Muziekgezelschap 

Harmonie uit Asssendelft. Zo ontstond 

het Saens Harmonie Orkest. 

Het SHO doet de aftrap op dit concert. 

Mooi is de melodieuze maar lastige 

Elgar-achtige concertmars geschreven 

door de hoornist van het SHO Frank van 

Enkhuizen. Wij van de fanfare hebben 

altijd meer met koper dan met hout maar 

de solistische trekjes van de hobo later 

klinken bijzonder mooi in de kerkruimte. 

Het SHO speelt gedegen maar zou iets 

meer speelsheid in het spel kunnen bren-

gen om de vonk naar het publiek meer te 

doen overslaan. 

Nieuwjaarsconcert met
Saens Harmonie-orkest
Kogerkerk 16/01/10
Door: Wilma Vloom
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En wijzelf? Tja, we verrassen onszelf in 

positieve zin na een periode met veel 

stemming- en balansproblemen. De vijf 

in november ingestroomde leerlingen 

staan op scherp tijdens hun eerste op-

treden met het Groot Orkest. Gestoken 

in prachtige jurken en pakken slagen 

ze er prima in noten, dirigeerstok en 

het samenspel te combineren. Na de 

traditionele Radetzkymarks spelen we 

Leichte Cavalerie. Twee oudere en wat 

gedateerde stukken. In de oudere stuk-

ken zijn de eerste partijen vaak virtuoos 

en de tweede/derde partijen opvulling. In 

de moderne stukken kun je je ook op de 

tweede en derde partijen flink uitleven. 

Maar hoe dan ook, Leichte Cavalerie 

wordt qua muzikaliteit ons hoogtepunt 

van de avond mede dankzij de interpre-

tatie van Ton van de Kieft, onze dirigent. 

Het publiek geniet van het optreden, ze-

ker als we afsluiten met het lastige maar 

meeslepende Windows of the World. 

Dit soort concertjes moeten we vaker 

doen. Het liefst met zo’n stille witte 

wereld om ons heen. En ja, het kacheltje 

hebben we uitgezet toen we weggingen. 

Onze bassist en brandweerman Joost 

knikte er goedkeurend bij. 

Ook meedoen 
met ZFC?
Ooit gedacht dat ook u een muziek-

instrument zou willen bespelen?

Of kent u familieleden of vrienden 

die dit best zouden willen?

Zaandijks Fanfare Corps is op zoek 

naar nieuwe leerlingen en ervaren 

muzikanten.

ZFC beschikt over eigen docenten die 

onze leerlingen voorbereiden op het 

meespelen in onze orkesten.

U kunt een gratis proefles nemen. 

Daarbij bieden wij een goed 

startpakket aan voor een lage prijs, 

inclusief gebruik van een muziekin-

strument.

Iets voor u? U kunt informatie aan-

vragen betreft de mogelijkheden via: 

opleidingen@zfc-zaandijk.nl of u kunt 

zich aanmelden via de website: 

www.zfc-zaandijk.nl
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Even uitblazen...
Stokbroodhapjes 
met mozarella

Benodigdheden:

- 1 Stokbrood

- Rode pesto

- Mozarella (in dunne plakjes)

- Basilicum-blaadjes

- Pijnboompitten

Bereiding:

- Snij het stokbrood

- Verhit de oven tot 200 graden Celsius

- Rooster het sneden stokbrood tot knap-

   perig (+/- 2minuten)

- Haal het brood uit de oven en laat even 

   afkoelen

- Besmeer het brood met de pesto en 

   beleg met gesneden plakjes mozarella

- Ongeveer 2 minuten terug in de oven 

   plaatsen tot de Mozarella is gesmolten

- Garneer met basilicumblaadjes en

   pijnboompitten

Knoflookgamba’s

Benodigheden:

- Gamba’s (voor 2 pers. 100 gr.)

- 3 Knoflookteentjes

- 1 Eetlepel peterselie blad (vers)

- 1 Eetlepel koreander blad (vers)

- 1 Eetlepel chili-saus

- 1 Eetlepel olie

   (liefst olijfolie of arachideolie)

- Peper en zout

Bereiding:

- Marineer de gamba’s met de 

   olie,peterselie, knoflook en chilli-saus

- Laat 1 tot 4 uur staan (marineren)

- Bak de gamba’s snel in de pan. Voeg   

   peper en zout toe naar smaak en gar-

   neer met koreander

Eet smakelijk!
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Colofon
Redactie
Tessa Fagan-Lust
Annemieke Swagerman
Pieter Jelle Jongejans
Jeroen Knaap

Voorzitter
Rebecca de Wit

Penningmeester
Anneke Ewouds

Leerlingenzaken
Tineke Heermans

Secretaris
Wilma Vloon

Orkestcoördinator
Miklós Kuijper

Groot Orkest
Dinsdag: 20.00 tot 22.15 uur
Dirigent: Ton van de Kieft

Opleidingsorkest
Dinsdag: 18.45 tot 19.45 uur
Dirigent: Ton van de Kieft

Verenigingsgebouw
Dr. J.J. van der Horststraat 2b
Zaandijk

Verhuur verenigingsgebouw
Tineke Heermans

Secretariaat
Wilma Vloon
Johannes Verhulststraat 10
1544 MP Zaandijk
secretaris@zfc-zaandijk.nl

Giro 266700
t.n.v. penningmeester ZFC
Zaandijk

ZFC op internet
www.zfc-zaandijk.nl
info@zfc-zaandijk.nl

Van de redactie...
Met trots presenteren wij u de nieuwe Fanfaria. 

Het informatieblad van ZFC dat sinds enkele 

jaren niet meer zo gevuld is als deze edititie.

Dat komt omdat we sinds dit seizoen weer in 

het trotse bezit zijn van een voltallige redactie. 

We hopen dat we deze vorm kunnen voortzetten 

en daar gaan we enorm ons best voor doen.

Heeft u suggesties voor dit blad of misschien wilt 

u een reactie indienen die wij kunnen plaatsen? 

U kunt ons altijd mailen via info@zfc-zaandijk.nl 

met vermelding dat het de Fanfaria betreft.

Tot de volgende editie!

De redactie

Snel en makkelijk reserveren 
via de website
U kunt via de website van ZFC (www.zfc-

zaandijk.nl) direct en makkelijk reserveren. 

Klik op de knop ‘Direct reserveren’ en u komt 

op de reserveringspagina. Vul uw gegevens in 

en de rest gaat vanzelf. Probeer het ook eens!




