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IK GEEF DE PEN DOOR AAN… 
Een oude bekende uit de OBKrant. Daar heette het “De pen”. 

De rubriek waarin een lid van OBK iets meer over zichzelf vertelt. 

Deze keer is het de beurt aan opnieuw een slagwerker,  

Pepijn van Schaijk. 

 

 

 

 

 

De vorige OBK-flits is alweer een poosje geleden, maar dat heeft mij de tijd 

gegeven om goed na te denken over wat ik wil schrijven. 

 

Mijn naam is Pepijn van Schaijk en nu al een tijdje lid van OBK. Vorig jaar ben 

ik er een even uit geweest omdat ik een halfjaar in Canada gestudeerd heb. 

Dit was in de nasleep van Corona, en een mooi voorbeeld van elk nadeel heeft zijn voordeel: 

Ik heb geen een concert gemist van OBK! Wat een timing. 

 

Tja waar ga ik verder? Welk jaar ik bij OBK ben begonnen zou ik echt niet weten. We wachten wel af totdat ze 

mijn naam een keer omroepen bij een jubilaris-concert, mocht het ooit zover komen. Wat ik wel nog weet is dat 

het allemaal begon bij de slagwerkles bij René van Lokven, die later is overgenomen door Paul Schepers en 

uiteindelijk is geëindigd bij onze befaamde Henk Schellekens. Ieder pakte het weer anders aan maar ik ben 

altijd met genot op de vroege zaterdagochtend naar de les gegaan. 

 

Maar waar ik vooral veel heb geleerd is bij de jeugdslagwerkgroep en later bij de niet-zo-jeugdige 

slagwerkgroep. Naast een tijdje ook Thijs – je weet wel, diegene waardoor ik nu aan het typen ben – als dirigent 

gehad te hebben, werd het tijd om door te stromen en sta nu al een tijdje met plezier met een redelijk vaste 

groep prachtig te drummen met de slagwerkgroep, a.k.a. . 

 

Wat is nou het mooie aan slagwerk? Als je het aan mij vraagt zit de pracht in de variatie. 

De verschillen in voorbereiding voor een concours, of voor een pronkzitting zijn groot, maar het is altijd hard 

werken. Juist omdat de evenementen zo verschillend zijn voelt het elke keer weer als een nieuwe periode als 

het volgende puntje op de agenda aan de beurt is. Zo is het nu eindelijk weer opstarten geblazen voor Lost in 

Music, wat weer iets laat kriebelen, ook al hebben we net zo’n prachtige pronkzitting gehad. 

 

De pronkzitting is toch een apart evenement en iedere editie is altijd weer bijzonder, vooral ook door de 

gezellige sfeer (en het bier). Elk jaar leggen we de lat weer een stukje hoger voor onszelf als groep, maar dat is 

juist het mooie eraan. 

 

Tijd om af te ronden! Ik vind het zo wel goed geweest. Wellicht wel leuk voor de Harmonie om nog wat meer te 

weten te komen over de slagwerkgroep en geef daarom graag ‘de pen’ door aan Roy van Nuland 
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AGENDA 
 

Harmonieorkest en Slagwerkgroep 

Zo. 26 maart   Uitwisselingsconcert met Euphonia Teteringen 

   en Sint-Michaël Sint-Michielsgestel 

Wo. 5 april   Algemene Ledenvergadering 

Wo. 19 april   OBK Kracht – Afsluiting scholen 

Zo. 21 mei   Muzikale begeleiding Eerste H. Communie 

Zo. 2 juli    LIM-dag 1 

Zo. 1 oktober   LIM-dag 2 

Wo. 22 november   Technische repetitie Lost in Music VI 

Do. 23 november   Generale repetitie Lost in Music VI 

24+25+26 november   Uitvoeringen Lost in Music VI 

 

Funtastic 

Zo. 12 maart    Slagwerkdag in Kaatsheuvel (JSWG) 

Zo. 2 april    Uitwisselingsconcert met Volkel en Nistelrode 

Wo. 19 april    OBK  Kracht – Afsluiting scholen 

Zo. 21 mei    Muzikale begeleiding Eerste H. Communie 

Wo. in juni    Concert in Simeonshof 

Wo. 5 juli     Zomerconcert 

 

 

 

NACHT VAN DE NOORDKADE 

 

Op vrijdag 27 januari vond in Veghel de Nacht van de 

Noordkade plaats. Opleidingsorkest Funtastic speelde 

hier samen met het opleidingsorkest van Sint Cecilia uit 

Zijtaart o.l.v. Remco Spierings. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beide orkesten voerden om de beurt eigen werken uit, 

maar speelden ook een aantal werken gezamenlijk. 

 

OBK ACTIEF TIJDENS PRONKZITTINGEN 

 

Na twee Corona-jaren is het dit jaar eindelijk 

weer een “normaal” jaar waarin alle 

carnavalsactiviteiten gewoon konden 

doorgaan. 

 

De Durdauwers namen weer plaats in de 

orkestbak tijdens de pronkzittingen van CV 

De Uilen van Empeldonk. 

 

 

 

 

 

 

Tijdens deze zelfde pronkzittingen stond ook 

de slagwerkgroep weer op het podium met 

hun geweldige act “SOBKE goes Wild West”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opleidingsorkest Funtastic zat tijdens de 

jeugdpronkzitting in de orkestbak en de 

Jeugdslagwerkgroep stond op het podium 

met een mooie act. 

Verder is ons opstaporkest dit jaar gestart.  

En kijk ze daar zitten, in de orkestbak! Tijdens de repetitie 

zijn ze even gaan sfeerproeven op het podium. 

 

 

 

 

 


