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Wat was het een onwerkelijk gevoel dat 
ZFC echt al 125 jaar bestond! En wat 
kunnen we tevreden terugkijken op het 
jubileumjaar met onze eigen historie 
als leidraad. We zagen onze fans op het 
Jubileumconcert, we traden op met 
oud-spelers en reünisten op het Reünie-
concert en hadden een fantastische trip 
naar Disneyland Parijs waar we optraden 
met een wervelende lichtshow in een 
enorm theater. En uiteraard konden we 
heerlijk uitwaaien in het park. Met het 
koor Daniël de Lange sloten we dit me-
morabele jaar af met een kerstconcert in 
de Vermaning in Zaandam. 

We horen regelmatig van het publiek dat 
we zo’n enthousiaste uitstraling hebben 
op het podium. En ook uit het zicht is 
ZFC een actieve, enthousiaste club. We 
organiseren muzieklessen in ons gebouw 
maar we geven ook workshops op basis-
scholen in Zaandijk en Wormerveer. Er is 
een groeiende Samenspelgroep die ook 
zelfstandig optreedt op festivals en haar 
eigen uitjes heeft. Er is een commissie 
actief die bepaalt welke muziek we op de 
lessenaar krijgen. En we werken actief 
samen met de andere Zaanse muziek-
verenigingen, op 1 november 2015 treedt 
OrkestZ  -het grootste jeugdorkest van 
de Zaanstreek- op, met alle leerlingen 
van alle orkesten. Dat wordt vast een 
feest.

Ook dit voorjaar staat er het nodige op 
het programma. Samen met trompettist 
en stadscomponist Mark Nieuwenhuis 
maken we een productie die op zater-
dag 14 maart in het Saenredam College 
wordt uitgevoerd. U hoort en ziet Zaans-
tad in beeld en geluid: laat u verrassen! 
Op 4 mei zijn we, zoals u gewend bent, 
weer aanwezig bij het monument op de 
Leeghwaterweg en het monument in het 
Koogerpark. Het is altijd een voorrecht 
om daarbij te zijn en te spelen.

Op de langste dag, zondagmiddag 21 
juni, spelen we in De Beurs van Berlage. 
Ook dit keer hebben we een gastsolist: 
Rodin Rosendahl op euphonium. En 
daarnaast spelen we zelf een prachtig 
programma op deze unieke locatie. 
En bij al deze activiteiten voelen we ons 
gesteund door onze Vrienden en spon-
soren. Ik wens u veel leesplezier in deze 
nieuwe editie van de Fanfaria en dank 
u vast voor alle steun en belangstelling 
voor ZFCZaandijk!

Hartelijke groet,

Wilma Vloon
Voorzitter

Zaterdag 14 maart
Voorjaarsconcert ‘Soundstad’
Saenredam College, Zaandijk
Aanvang 20.00 uur 

Maandagavond 4 mei
Dodenherdenking
Leeghwaterweg, Zaanse Schans
Koogerpark, Koog aan de Zaan

Zondag 21 juni
Blazen in de Beurs
Beurs van Berlage
Amsterdam

Dinsdagavond 23 juni
Buitenconcert
Zaandijk
Aanvang 20.00 uur

Zondagmiddag 28 juni
Seizoensafsluiting
Voorspeelmiddag + BBQ

Zaterdag  15 augustus
Jaarmarkt Zaandijk

Zaterdag 10 oktober 
HaFaBra
Saenredam College, Zaandijk
Aanvang 20.00 uur

Zondag 1 november
‘Mijn Eerste Concert’ OrkestZ
Zaantheater
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geraakt en dan misschien wel wegge-
daan. Zoiets. Maar toen kwam ineens het 
bericht dat Corrie Vloon iemand kent die 
mogelijk wist waar de vaandels waren 
gebleven. Dat was hoopvol nieuws. Nadat 
we daar achteraan hebben gebeld bleek 
dat in ieder geval één van de vaandels  is 
afgestaan aan het Zaans Museum (of de 
voorganger daarvan). We hebben het 
museum benaderd en gevraagd of zij 
het andere vaandel ook hebben, of we 
meer informatie konden krijgen en het 
aanwezige vaandel mochten bekijken en 
fotograferen. Dit leverde op de korte ter-
mijn echter niets op. Het Zaans Museum 
heeft een achterstand met de registratie 
van vaandels en is bovendien, mede door 
het aantreden van een nieuwe directeur, 
momenteel erg druk met andere zaken. 
Dus dit alles behoort helaas nu niet tot de 
mogelijkheden. Wel kunnen we een foto 
van ons eigen vaandel kopen. Het is goed 
om te weten dat het vaandel er nog is. 
Jammer dat niemand het kan/mag zien…
Ik hoop in de komende tijd toch wat meer 
te weten te komen. En misschien is het 
leuk eens wat dieper in te gaan op het 
gebruik van die vaandels. We komen er 
dus op terug. <<

Zoals u waarschijnlijk niet is ontgaan 
vierde ZFC vorig jaar het 125-jarig be-
staan. Bij een dergelijk jubileum is het 
logisch dat je terugkijkt naar je eigen 
geschiedenis en dat heeft ZFC het afge-
lopen jaar dan ook ruimschoots gedaan. 
Een receptie, een jubileumconcert, een 
reunieconcert en een uitje met concert 
naar Disneyland Parijs. Ook hebben we 
in dat kader het hele archief weer eens 
doorgeploegd, waarvan in de vorige 
Fanfaria verslag is gedaan. De daarbij 
opgedoken informatie is in verhalende 
vorm en door middel van foto’s gebruikt 
bij de concerten en de receptie. Veel is 
boven tafel gekomen, maar wat we niet 
konden terugvinden: de oude vaandels. 

Elke vereniging die in het openbaar 
optrad had een vaandel. Dit rijk versierde 
fluweel was niet alleen een herkennings-

teken van de vereniging, maar het was 
ook een pronkstuk, bedoeld om andere 
verenigingen (een beetje) de loef af te 
steken. Op het doek stond dus niet alleen 
de naam van de vereniging, vaak gepaard 
gaand met oprichtingsdatum, maar 
hierop werden doorgaans ook behaalde 
prijzen aangebracht en trots meegedra-
gen bij concerten. En natuurlijk stond het 
vaandel op officiële groepsfoto’s. Bij veel 
verenigingen was ook een zgn vaandrig in 
dienst, een persoon die tijdens de concer-
ten meeliep en het vaandel droeg. 

Als je de oude foto’s van ZFC bekijkt zie 
je op veel daarvan één of twee vaandels 
staan. Deze vaandels lijken gebruikt 
te zijn tot ergens in de jaren zestig. 
Uit het fotomateriaal kun je afleiden 
dat ze daarna worden vervangen door 
een ‘moderner’ exemplaar. Dit nieuwe 
vaandel is nog wél aanwezig, maar waar 
zijn de oude gebleven? We zouden het 
erg leuk gevonden hebben om één van 
deze vaandels tijdens de concerten en 
de receptie te kunnen tonen. Meerdere 
malen hebben we het gebouw afgezocht, 
helaas zonder resultaat. We hebben wel 
een aantal  lauwerkransen, medailles en 
andere prijzen gevonden die op de vaan-
dels bevestigd waren, maar de vaandels 
zelf bleven spoorloos. Ook een oproep 
in de Fanfaria leverde aanvankelijk geen 
succes op. De angst was een beetje dat 
de vaandels bij iemand op zolder terecht 
waren gekomen, daar in de vergetelheid 

Verhaal uit
de oude doos 
Door: Peter Dekker
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Het is vrijdag 19 september 2014... het 
gebouw is prachtig versierd want ZFC 
bestaat 125 jaar... de mensen komen 
binnen en genieten niet alleen van het 
gebruikelijke goed verzorgde lekkere 
hapje en drankje, maar ook van diverse 
archiefstukken die uit het stof gehaald 
zijn. Niet alleen uit het verenigingsar-
chief, maar ook uit diverse archieven van 
(oud)leden. Zo hangt er een fotocollage 
aan de muur, wordt er op groot scherm 
een DVD getoond met diverse hoogte-
punten uit de geschiedenis van ZFC en 
liggen er op een tafel fotoalbums en zelfs 
een plakboek met foto’s en verhaaltjes. 
Die dag was één grote verrassing... niet 
alleen voor de aanwezigen maar vooral 
voor... Wilma. De leden hadden name-
lijk zonder haar medeweten, dus achter 
haar rug om, stiekem aan het bestuur 
akkoord gegeven om haar te benoemen 
tot erelid van ZFC. Dit als verdienste 
voor al het werk dat ze gedaan heeft en 
nog steeds doet. Chapeau Wilma, ga zo 
door! Ze krijgt een prachtige speech van 
Pieter Jelle, een mooie bos bloemen en 
een mooi certificaat als bewijs dat ze tot 
erelid is benoemd. 

Daarna neem ik het woord... als een van 
de oudere leden wil ik een traditie voort-
zetten uit de goeie ouwe tijd... ik schenk 
de vereniging een muziekstuk. Dit wordt 
met luid applaus in ontvangst geno-
men (de keuze moet dan nog gemaakt 
worden).

Vervolgens vormen de aanwezigen een 
lange rij om Wilma als lid te feliciteren 
met het erelidmaatschap en als voorzit-
ter te feliciteren met het jubileum van 
haar vereniging. Zij krijgt diverse kado’s, 
zowel voor haarzelf als voor de vereni-
ging. 

Na een lekker hapje en drankje was de 
receptie afgelopen... we kunnen terug-
kijken op een geslaagd evenement en de 
dag erna volgt het Reünieconcert. Wordt 
ook vast weer een hoogtepunt. <<

Note: na ampel beraad met de dirigent en 
de muziekcommissie heb ik het muziekstuk 
Game of Thrones geschonken aan ZFC. Dit 
werk kunt u binnenkort beluisteren op een 
van onze binnen- of buitenconcerten.

Receptie 125-jaar ZFC
Door: Margo Husslage

Wilma Vloon ontroerd tijdens haar benoeming tot erelid.

Margo Husslage tijdens haar speech.
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Op zaterdag 20 september 2014 was ik, 
als oud-dirigent, uitgenodigd om een 
bezoek te brengen aan het  Reüniecon-
cert   wegens het 125-jarig bestaan van 
Zaandijks Fanfare Corps.  In 1953 was ik 
26 jaar oud. In 1968 was ik 42 jaar oud. 
In die periode van 15 jaar, in de kracht 
van mijn leven zeg maar, heb ik mij met 
ziel en  zaligheid aan de belangen van die 
fanfare gewijd. Ik moest mij waarmaken 
als opvolger van de roemruchte Toon de 
Vries en dat in een tijd dat de televisie 
in opkomst was en grote invloed op het 
verenigingsleven had. ZFC en ik  hebben 
mooie successen behaald op concerten 
en concoursen. In mijn tijd werden de 
concerten allemaal in De Waakzaamheid 
gegeven. Ik speelde daar graag, want de 
zaal had een mooie akoestiek voor een 
fanfare.

Ik ben nu 87 jaar en sinds een jaar weduw-
naar (Annie, mijn vrouw is in november 
2013 overleden). Mijn zoon Frank was 
bereid mij op deze zaterdagavond naar 
Zaandijk te begeleiden. We waren nogal 
vroeg,  daarom liet ik Frank eerst naar het 
repetitielokaal van toen -60 jaar geleden- 
aan de Boschstraat, rijden. Helaas, het 
bleek afgebroken, er was nu een parkje 
met een paar kippen.

Het Reünieconcert vond plaats in de aula 
van het Saenredam College in Zaandijk.  
Geen mooie of gezellige zaal, maar wel 
met een uitstekende akoestiek. Vóór het 
concert ontmoette ik  al verschillende 
mensen, zo’n stuk of tien, die ik in 47 
jaar niet gezien had. Mijn goede geheu-
gen voor gezichten bleek weer eens: ik 
herkende ze allemaal, al waren ze nóg zo 
door de tijd gerimpeld, gekaald, geteis-
terd en gekromd. Ik werd door enkelen 
niet herkend. Geen wonder: ik was 47 jaar 
geleden een magere knul met holle wan-
gen. De dikwangige Frans  van nu ben ik 
pas 25 jaar geleden geworden. 
Alle kennissen van toen kwamen mij even 
gedag zeggen. Dat deed mij toch wel 
goed. In het ZFC van nu zit geen enkel lid 
meer van uit mijn tijd . Het was prettig 
een vijftal oud-leden uit mijn tijd in het 
Reünie-orkest te zien spelen. En dat de-
den ze goed ook, gehoord de bekwame 
uitvoering van de Jubileum-Mars van Sam 
Vlessing.

Het concert o.l.v. Arnold van ’t Ent beviel 
mij heel goed. Ik vroeg mij natuurlijk af of 
er van de eigen klank van de Zaandijkers 
van een halve eeuw geleden, nog iets te 
bespeuren viel. En waarachtig, toen ik 
mijn ogen sloot en mij voorstelde dat de 

Een bezoek aan een
Reünieconcert
Door: Frans Alleman

mensen van toen daar nu zaten te blazen, 
zoals Jaap Sikkes, Bertus Fritz, Wim Vloon, 
Gerrit en Aris Bakker, Piet Klees en Gerrit 
Krijt, toen  meende ik werkelijk de klank 
van toen te horen. Het was vooral de 
mooie bugelklank en de sonore bassen en 
tuba’s van nu,  die mij aan vroeger deden 
denken.  Maar ook de kwaliteit van de an-
dere secties (wat een mooie sopraan-sax 
!) vond ik voldoende om van een mooie 
fanfare  te spreken. Ook het program-
ma kon ik waarderen, al had een werk 
uit vroegere tijden op zo’n nostalgisch 
concert niet misstaan. De meeste indruk 
op het publiek maakte ZFC nog met het 
laatste jazzy nummer, waarin de fanfare 
zich ontpopte als een heuse 40-koppige 
bigband. Arnold van ’t End maakte op mij 
een uitstekende indruk: hij liet de Zaandij-
kers mooi spelen.

Was je nog trots dat jij in die 15 jaar, lang 
geleden, Zaandijks Fanfare zó op peil 
hebt gehouden, dat het nu nog een mooie 
fanfare een gezonde vereniging is? Ja, een 
beetje wel. 

Heiloo, september 2014
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Met de muziek mee naar 
Disneyland Parijs
Na ruim een jaar van voorbereiden was 
het 17 oktober dan eindelijk zo ver; 
ZFC mocht afreizen voor een optreden 
in Disneyland Parijs. Bij de aanmel-
dingsprocedure hoorde ook een soort 
auditie. Hiervoor heeft het orkest een 
keer in een koud Atrium van het Saen-
redam College opnamen gemaakt van 
een aantal stukken. Dat was niet voor 
niets geweest, want we kregen groen 
licht om een optreden te verzorgen in 
het Videopolis theater, naast de Space 
Mountain.

Eindelijk was de dag aangebroken dat 
het orkest af zou reizen naar Parijs. Nou 
ja, aangebroken? De zon was nog niet 
op en de deelnemers voor de concertreis 
verzamelden zich dan ook in verschil-
lende stadia van wakker rond 5 uur in de 
ochtend bij het ZFC-gebouw. De plan-
ning van de dag was strak, de bus moest 
uiterlijk om half zes wegrijden bij het 
gebouw.

Na ergens in België nog een koffie-
pauze te hebben genomen, kwam ons 
gezelschap na de middag aan bij de 
personeels- en artiesteningang van Euro 
Disney. Het gedeelte achter de coulissen 
van het park was ook bijzonder om te 
zien. Van een parkeerplaats met parade-
wagens tot een lunchkeet voor het per-
soneel. Op dit terrein werden we continu 
begeleid door de evenementenmanager. 
Afdwalen van de groep en er op eigen 
houtje op uittrekken was volledig uit den 
boze. Verder moesten alle instrumenten, 
waaronder de grote slagwerkinstrumen-
ten, in één keer naar het theater worden 
gebracht. Teruglopen om nog twee 
pauken of het vergeten lessenaartje op 
te halen was niet toegestaan. 

Gelukkig hadden we ook niet-spelende 
supporters mee die graag twee helpende 
handen uitstaken. In een langgerekt lint, 
bepakt met instrumenten en overige 
concerttoebehoren ging de stoet achter 

Door: Rebecca de Wit

Stads-
componist 
Mark Nieuwenhuis, 
ZFC en VJ collectief Born Digital 
organiseren op zaterdag 14 maart een 
muzikaal en visueel spektakel over de 
Zaanstreek. 
Samen bundelen we de krachten en 
combineren we video en muziek geïn-
spireerd op beelden en geluiden uit de 
directe omgeving.
 
Mark Nieuwenhuis, sinds 2012 stads-
componist van Zaanstad, maakte de 
laatste jaren geluidsopnames in de 
Zaanstreek en baseerde hier zijn compo-
sities op. Zo is in zijn compositie ‘Echo’ 
de weerkaatsing van het geluid over de 
rivier te horen terwijl hij trompet speelt. 
Andere plekken die terugkomen zijn het 
nieuwe stadhuis, station Koog Bloem-
wijk en het winterse ijs in Westzaan.
 

Voor 
dit voor-
jaarsconcert heeft 
hij de muziek speciaal gear-
rangeerd voor ZFC en wordt het orkest 
aangevuld met een jazz-combo.
 
We nodigen u van harte uit om dit unieke 
gebeuren met ons mee te beleven!

Zaterdag 14 maart 2015
Saenredam College in Zaandijk
Aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entree: € 10,00 (kinderen t/m 12 jr. 
gratis)

Muzikaal en visueel spektakel van de stadscomponist over de Zaanstreek

voorjaarsconcert

Scan deze code met uw
smartphone voor meer info.
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de evenementenmanager aan door de 
coulissen, om vlak bij het theater in het 
park zelf op te duiken. 
Voor de aanwezige bezoekers moet deze 
eigenaardige stoet al een voorstelling op 
zich zijn geweest. 

Nadat alle spullen in het theater waren 
afgezet, was er tijd om te lunchen, een 
klein gedeelte van het park alvast te ver-
kennen, of een rondje in de Space Moun-
tain te maken. Stipt om twee uur werd 
iedereen weer verwacht bij het theater 
om de voorbereidingen voor het concert 
te treffen. Op het toneel speelden we in 
en werd de soundcheck gedaan, alles on-
der strikte supervisie van de evenemen-
tenmanager. Exact om drie uur begon 
het concert, geen minuut later. 

Het luisterend publiek werd getrakteerd 
op een mix van wat ZFC te bieden heeft. 
Van het Ierse Gaelforce, een snufje Dixie 
New Orleans met Just A Closer Walk With 
Thee naar de Caraïben met Caribbean 
Variation. De Disneysferen werden inge-
vuld met een medley van filmmuziek uit 
de film Hunchback of Notre Dame. Het 
concert werd spetterend afgesloten met 
Sing Sang Sung.  

Na afloop van het concert was het weer 
tijd voor de instrumentenprocessie; 
alles moest weer in één keer naar de bus 
worden gebracht. Eenmaal ingeladen 
vertrok de bus naar het Cheyenne Hotel, 
waar wij zouden overnachten. Na het 
inchecken vertrok iedereen opnieuw naar 
de Disney parken, we mochten beide 
parken twee dagen bezoeken, daar werd 
dus gretig gebruik van gemaakt. Naast 
de attracties zelf was er nog genoeg te 
zien en te beleven op de parken, zoals de 
parades en de spectaculaire lichtshow 
die de dag afsloot. De ZFC groepjes 
vonden na elkaar de weg naar de bar 
van het hotel, waar steeds meer tafeltjes 
werden bijgeschoven zodat de groep aan 
het eind van de avond weer gezellig bij 
elkaar zat.

Ook de dag erna stonden de parken dus 
weer op het programma, na het ontbijt 
in de ontbijtzaal van het hotel. Om half 
zes in de middag was het bezoek voorbij 
en moest iedereen zich verzamelen bij de 
lobby van het hotel. Na het maken van 
de groepsfoto was het tijd om weer met 
de bus naar Zaandijk te vertrekken. << 
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OrkestZ
En alsof het allemaal nog niet genoeg is heeft het bestuur van ZFC besloten om zich in te 
zetten voor een nieuw Zaans wervingsproject, waar wij als opleidingscommissie ook heel erg 
blij mee zijn, namelijk: OrkestZ. Dit wordt een groots muziekproject voor Zaanse basisscho-
len. OrkestZ bestaat uit een professionele muziekles in de klas, enkele muzieklessen op een 
instrument in bruikleen, in de eigen buurt. Daarna mogen de leerlingen samen met de al langer 
spelende leerlingen van de Zaanse muziekverenigingen optreden in het grootste jeugdorkest 
van de Zaanstreek. Dit gebeurt op 1 november in het Zaantheater!

Bij deze zijn jullie weer helemaal op de hoogte van alles waar de OpCie mee te maken heeft. 
Als er vragen zijn aan de OpCie stuur dan gerust een mail naar opleidingen@zfc-zaandijk.nl 

Met vriendelijke groet,
Yvonne Smit
-namens de OpCie-

Jeugdzaken
Toen Annemieke (de secretaris) aan mij 
vroeg of ik weer een stukje over de leerlin-
gen van ZFC en alles met betrekking tot 
de opleidingen wilde schrijven wist ik niet 
waar ik moest beginnen. Er zijn namelijk 
heel veel leuke projecten aan de gang!

A-examens
Laat ik beginnen met het heugelijke nieuws 
dat ZFC sinds een aantal jaar (nog voordat 
ikzelf ben begonnen met saxofoonspelen, 
dus dat is al meer dan 13 jaar geleden) het 
weer voor elkaar heeft gekregen om mu-
ziekexamens te organiseren voor een paar 
van onze leerlingen. Het gaat inmiddels zo 
goed met onze leerlingen dat het weer hoog 
tijd werd voor deze examens. Een aantal is 
geslaagd voor het theorie-examen en Kevin 
Kuijken en Tim Hackmann hebben ook allebei 
hun praktijkexamen gehaald en zijn dus in het 
bezit van een volledig A-diploma. Gefelici-
teerd allemaal!

Voorspeelmiddag
Voor de opleidingscommissie komt er met 
het organiseren van deze examens dus 
weer een taak bij, wat wel weer een hoop 
werk kost en daarom zijn we erg blij met de 
komst van een derde commissielid, namelijk: 
Fiona Kuijken (de moeder van onze kleinko-
per-leerlingen Kevin en Lian). Zij is ons sinds 
1 januari komen versterken en daar zijn we 
erg blij mee! Afgelopen 1 februari hebben 
we als nieuwe opleidingscommissie (OpCie) 
onze eerste voorspeelmiddag georganiseerd 
met als thema: FROZEN! De ruimte was 
prachtig versierd, prinses Elsa was aanwezig, 
‘Let it goooo’ galmde door de ruimte en de 
leerlingen / leden hebben prachtig gespeeld. 

Ik kan jullie vertellen dat het de opleidings-
commissie erg goed doet om te zien hoe de 
leerlingen groeien en zich inzetten voor de 
vereniging. Kortom een geslaagde middag.

Samenspelgroep
De samenspelgroep bestaat inmiddels uit 
12 leerlingen, waarvan we dit jaar 4 nieuwe 
leden hebben mogen verwelkomen, namelijk: 
Peter Dekker op bugel, Gideon Adames op 
slagwerk en de zusjes Chiara en Nina Raino 
op saxofoon! Dat geeft een totaal van 4 
kleinkoper-leerlingen, 4 saxofoonleerlingen, 
3 slagwerkers en (jawel) nog steeds 1 gitarist! 
Op dit moment staat Arnold (van ’t Ent) voor 
de samenspelgroep als tijdelijke dirigent, 
totdat we een nieuwe dirigent hebben 
gevonden. De sollicitatiegesprekken zijn 
in volle gang. Bij deze wil ik dan nog graag 
Sascha Ewouds hartelijk bedanken voor haar 
enthousiasme en inzet als dirigent van de 
samenspelgroep!!!

Blaas Maar Raak en Sla Je 
Slag
Verder hebben we dit jaar een Blaas Maar 
Raak cursus op ‘t Schatrijk en De Zoeker 
gegeven en is de afsluiting van de Sla Je 
Slag cursus afgelopen 5 februari geweest. 
We hopen hier uiteraard leerlingen aan over 
te houden en naamsbekendheid, zodat de 
mensen in Zaandijk weten dat het gebouw 
naast de kinderboerderij een muziekvereni-
ging/muziekschool is! In maart starten we 
de Blaas Maar Raak cursus op basisschool de 
Toermalijn in Wormerveer. Ja, we gaan weer 
een stapje verder!

Disneyland Parijs
Door: Caitlin Griesdoorn en Benthe Scheffer

ZFC is 125 jaar en dat moesten we vieren en daarom gingen we 
met alle leden van ZFC naar Disneyland Parijs. Om 5 uur 
’s ochtends moesten we bij het ZFC gebouw zijn en de 
koffers in de bus zetten want om half 6 vertrok de bus 
naar Disney. Toen we aankwamen in Disney moesten 
we onze instrumenten uit de bus halen en gingen 
we backstage onze instrumenten uitpakken. Een 
mevrouw van Disney leidde ons naar de kleed-
kamer om ons om te kleden voor het concert. 
Ouders moesten in de zaal gaan zitten want die 
mochten niet mee backstage. Ook mocht je geen 
foto’s maken backstage. Om 3 uur moesten we 
optreden en het was een groot succes!

Na het optreden gingen we met onze instrumenten 
terug naar de bus en bracht de buschauffeur ons naar 
het hotel. De huisjes van het hotel hadden één stapelbed, 
één tweepersoonsbed en een badkamer met bad. Toen we bij 
het hotel aankwamen en onze koffers hadden uitgepakt, mochten 
we in alle attracties van Disney. We zijn met een hele groep in de Space Mountain en in de 
Rocky Mountain geweest. Ook zijn we in de Tower of Terror geweest en in de Rock ’n’ Roller-
coaster, Indiana Jones, Buzz Lightyear en om 8 uur was er een lichtshow. De volgende dag 
gingen we om 6 uur ’s avonds weer terug naar Nederland. We hebben met z’n allen een hele 
leuke tijd gehad en een superconcert gegeven, het was echt super!
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Mark Nieuwenhuis

gemaakt. De titel verwijst naar flessen 
wijn die ik tegenkwam en die bedoeld 
waren voor de officiële opening. Iemand 
had daar een briefje bijgehangen met de 
tekst “staan laten”. Ik heb ze niet laten 
staan, maar ze even lekker heen en weer 
geschoven! De opnamen zijn terug te 
zien op http://youtu.be/C-AJEFYoPqk. 
’Staan Laten’ zal ook worden uitgevoerd 
door ZFC in een speciaal fanfare-arran-
gement. Soundstad bestaat in totaal uit 
15 composities, van 12 stukken heb ik 
een bewerking voor ZFC gemaakt. Tij-
dens het Voorjaarsconcert zal dit worden 
uitgevoerd met synchroon meelopende 
geluiden en videoprojecties, en er wordt 
een jazz-combo aan het orkest toege-
voegd, zelf speel ik mee op trompet en 
bugel. 

7.Hoe ben je bij ZFC terechtgeko-
men? Ik heb samengewerkt met Marca-
to Media, het bedrijf waar Miklós Kuijper 
(trompet ZFC) ook werkt, zij hebben 

vorig jaar een registratie gemaakt van 
Soundstad. Ook kende ik Bram Slinger 
(slagwerk), Yvonne Smit (sopr.sax.) en 
Jaad Tal (slagwerk). Zo is ZFC op mijn 
pad gekomen. Het idee om een variant 
van Soundstad met ZFC te doen is opge-
pikt door leden van de muziekcommissie 
die er heel enthousiast op reageerden. 
Dat heeft mij weer geïnspireerd om het 
werk te arrangeren voor fanfare.

8.Hoe is het je vergaan om te 
componeren voor een heel or-
kest? Schrijven voor een orkest is niet 
helemaal nieuw voor me, vorig jaar had 
ik ook al wat stukken geschreven voor 
fanfare en voor het Jong Nederlands 
Blazersensemble. 
Je moet rekening houden met de techni-
sche aspecten van ieder instrument.

De mate van precisie steekt heel nauw 
met een groot orkest. De partituren 
maak ik in het programma Logic, het is 

1. Wie ben je? Ik ben Mark Nieuwen-
huis, 33 jaar en ik kom uit Koog aan de 
Zaan. 

2. Welke opleiding heb je ge-
daan? Na de HAVO op het St. Michaël 
College heb ik Compositie en Muziek-
productie gedaan aan de HKU in Hilver-
sum. Van m’n 8e tot m’n 15e jaar heb 
ik trompetles gehad bij Fluxus. Ik heb 
4 jaar bij Harmonie Apollo gespeeld, 
daarna in verschillende bandjes, o.a. bij 
De Popschool van Niek Grandiek en bij de 
hiphopgroep Het Zaans Schrikbewind.
Na mijn schoolopleiding, waar ik bezig 
was met de computer,  ben ik serieuzer 
trompet gaan spelen o.a. in Nas Drovje 
(ska), Pakhuis (reggae) en Velatropa 
(improvisatie). Het improviseren heb ik 
mezelf aangeleerd door veel mee te spe-
len met de radio, dat vond ik leuker dan 
van blad spelen. De laatste 4 jaar houd ik 
me bezig met jazz-improvisatie en speel 
ik er ook bugel bij.

3. Wat doe je voor de kost?
Ik verdien mijn geld met optredens, op-
nemen van muziek, in de studio editen, 
mixen, masteren en met commerciële 
compositie opdrachten, en een enkele 
keer als live geluidsman.

4. Door wie of wat ben je geïnspi-
reerd? Wat trompettisten betreft door 
Miles Davis en Ibrahim Maalouf, vooral 

die laatste. Ik ben naar diverse concer-
ten van hem geweest en ben in contact 
gekomen met zijn bandleden, hijzelf is 
helaas altijd alweer snel weg na een con-
cert. Verder laat ik me beïnvloeden door 
allerlei instrumenten. Ik maak veel opna-
men van mijn eigen spel om pijnpunten 
te ontdekken en te verbeteren.

5. Hoe ben je stadscomponist 
geworden? Dat is via een selectiepro-
cedure gegaan. De kandidaten kregen 
een proefopdracht aan de hand van een 
gedicht, getiteld ‘Huis van de Stad’, wat 
we op muziek mochten zetten. Mijn 
compositie werd het beste bevonden. 
In beginsel was de aanstelling voor twee 
jaar, van 2012-2014, maar er is nog geen 
nieuwe stadscomponist aangesteld, dus 
ik blijf het nog even. Er is eenmalig een 
budget door de Gemeente Zaanstad be-
schikbaar gesteld om projecten te doen. 

6. Hoe ga je te werk bij het pro-
ject? Om één stuk als voorbeeld te 
nemen: de dag vóór de officiële opening 
van het nieuwe Stadhuis mochten me-
dewerkers het gebouw aan hun naaste 
familieleden laten zien, daar mocht ik 
ook bij zijn. Ik ben het hele gebouw van 
onder tot boven doorgelopen met een 
cameraatje en een microfoon. Alles wat 
ik tegenkwam aan interessant beeld- en 
geluidmateriaal heb ik opgenomen en 
hiervan heb ik het stuk ‘Staan laten’ 

10 vragen aan...

Door: Annemieke Swagerman

Componist/arrangeur van het project Soundstad, dat door ZFC wordt uitgevoerd op 14 
maart in het Saenredam College. Foto: www.marknieuwenhuis.nl
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een programma dat ik al sinds mijn op-
leiding gebruik. Het is iets meer geschikt 
voor geluidsopnamen en -compositie 
dan voor beeld, maar toch werkt het 
snel omdat ik het gewend ben.

9.Wat zijn je ambities? Dit project 
met ZFC zie ik als een gezamenlijke am-
bitie, ik zal trots zijn als dit lukt. Als trom-
pettist zou ik wel vaker solo willen spelen 
en me verder willen ontwikkelen in de 
jazz. Ik doe nu onder andere een project 
met flamenco-gitarist Jeff Heijne. Hele 
specifieke ambities heb ik niet, ik pak 
aan wat er op m’n pad komt. Veel mooie 
muziek uitbrengen en overal optreden is 
wel mijn doel, maar waar en wat dat 
is doet er voor mij minder toe.

10. Hoe bevalt het werken met 
ZFC? Dat bevalt heel goed. De eerste 
repetitie was wat ongemakkelijk, nog 
niet alle partijen waren compleet. 
Maar iedereen reageert gemotiveerd en 
enthousiast. Als je het gespeeld hoort 
worden en het wordt goed uitgevoerd 
klinkt het écht zo mooi. Ik kan niet wach-
ten totdat alles in het concert bij elkaar 
komt.
Het is voor mij een grote ontdekkings-
reis! <<

Mark Nieuwenhuis tijdens een repetitie.
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We hadden het druk rond de kerst. Waar 
we andere jaren een keuze maakten 
tussen een kerst- en een nieuwjaarscon-
cert deden we het dit jaar allebei. En het 
pakte goed uit! 

Net als ZFC bestond Zangvereniging 
Daniël de Lange vorig jaar 125 jaar en 
om die reden hadden ze ons uitgenodigd 
om op 14 december een gezamenlijk 
kerstconcert te geven. Als locatie was 
gekozen voor De Vermaning aan de 
Westzijde in Zaandam, een zeer sfeervol 
gebouw, fotogeniek en met een goede 
akoestiek. Koor en orkest wisselden 
elkaar af in repertoire wat zorgde voor 
een mooie diversiteit.

Tijdens het nieuwjaarsconcert op 10 
januari wisselden maar liefst drie vereni-
gingen elkaar af: “3 Orkesten in 1 Verpak-
king”. Soli Koog-Zaandijk, Harmonie 
Apollo en ZFC gingen in de reprise na een 
zeer succesvol vorig nieuwjaarsconcert. 
We pasten allemaal net in het Saenre-
dam College, vóór de pauze opgesteld 
als drie aparte orkesten, ná de pauze als 
één groot 90-koppig orkest. 

Omdat er maar krap een maand tussen 
de beide concerten zat en we dus weinig 
repetitietijd hadden, moesten we ons 

repertoire hier op aanpassen. Jazz-Suite 
nr. 2 van Sjostakovich, zes delen in getal, 
leende zich hier uitstekend voor. Met 
kerst speelde ZFC ze alle zes, tijdens 
het nieuwjaarsconcert nam elk orkest er 
twee voor zijn rekening. ZFC-invalslag-
werker Co Broertjes was zo genereus 
om tijdens het optreden ook -en met 
véél verve!- met Apollo mee te spelen, 
tot groot vermaak van orkestleden en 
publiek. <<

Kerstconcert én
Nieuwjaarsconcert
Door: Annemieke Swagerman

Daniël de Lange en ZFC tijdens het kerstconcert. Foto: Peter Dekker.

Soli, Apollo en ZFC tijdens het nieuwjaarsconcert. Foto: Ronald Broerse.
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Uw advertentie hier?

Neem contact met ons op!

info@zfc-zaandijk.nl

Dank u wel!
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