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VAN DE REDACTIE
Daar zijn we weer! De derde krant van het jaar 2014!
We hebben de vakantieperiode weer achter de rug.
Allemaal gaan we weer fris een nieuw seizoen in.
In deze krant weer een nieuwe editie van onze gebruikelijke rubrieken en een terugblik op de
afgelopen periode.
Als er nog ideeën zijn voor een leuke nieuwe rubriek. Laat het de redactie weten op
obkrant@home.nl
We jullie veel leesplezier!

Groeten van de redactie.

Redactie
Paul van Antwerpen
Annie Bernardus
Harry Kobus
Tijn van Brussel

E-mailadres OBKrant
obkrant@home.nl

In deze editie:
-

Een nieuwe editie van “Hoe is het toch met…”

-

Een terugblik op een aantal activiteiten, waaronder het
jubilarissenconcert

-

Een verslag van een bezoek aan een Italiaans instrumentenmuseum

en meer…
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VAN HET BESTUUR
Antoon Delisse: 't Is goed zo
Op zaterdag 26 juli overleed OBK's erelid Antoon Delisse, in alle
rust.
Harmonie OBK wenst Jo, Mariëlle en Jacky en de kleinkinderen
heel veel sterkte met dit verlies.
Op 5 oktober werd het bondsinsigne voor het 60-jarig
verenigingsleven van Antoon postuum uitgereikt aan zijn vrouw Jo
in bijzijn van haar dochter Mariëlle.
Jubilarissenconcert
Zondag 5 oktober was er een jubilarissenconcert met maar liefst
vijf jubilarissen. Peter van den Tillaart ontving een bondsinsigne
voor zijn 50-jarig lidmaatschap. Theo van de Ven, Annie Bernardus
en Nico van Brussel voor hun 40-jarig jubileum.
Zoals boven al vermeld ontving Jo Delisse het insigne voor het 60jarig lidmaatschap van Antoon.
Een zeer goed gevulde zaal zorgde voor een sfeervol concert met
alle geledingen van OBK.

Afmelden?
voor de repetitie van het
harmonieorkest
Arno Manders:
06 – 53 13 81 66,
bij voorkeur per SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van de
slagwerkgroep
Astrid Kuijpers:
06 – 42 66 24 92,
bij voorkeur per WhatsApp
of SMS.
Afmelden?
voor de repetitie van het
speelgroepje /
opleidingsorkest:
Jori van den Akker

Jan Linders clubkas spaaractie

jori.vandenakker@gmail.com
06 – 30 43 37 12,

Ik heb jullie de laatste weken bestookt met mailtjes om vooral
maar te gaan stemmen op OBK. Het heeft tot nu toe zijn vruchten
afgeworpen. Er is massaal door iedereen gestemd waardoor we op
de site in ieder geval boven aan staan. De actie duurt nog tot en
met 12 oktober. Op zaterdag 11 oktober zal het opleidingsorkest
nog acte de presence geven in de winkel om zoveel mogelijk
mensen over te halen onze club te steunen. De uitslag wordt
bekend gemaakt op vrijdag 31 oktober. We hopen er een mooi
geldbedrag uit te slepen.

bij voorkeur per e-mail,
WhatsApp of SMS.

Vicevoorzitter
Tijdens de bestuursvergadering van 8 september 2014 is besloten
om Harry Kobus te benoemen tot vicevoorzitter van harmonie OBK.
Harry vanaf deze plaats van harte.

Afmelden?
voor de repetitie van de
jeugdslagwerkgroep
Thijs van Stiphout:
thijsvanstiphout@hotmail.com

06 - 43 11 85 84,
bij voorkeur per e-mail,
WhatsApp of SMS.
Afmelden?
voor optredens, concerten
en dergelijke:
Eigenlijk nooit.
Als het niet anders kan bij
de digirenten / de
voorzitter, direct na het
bekend worden van de
bewuste datum.

Slagwerkgroep
Een geheel vernieuwde samenstelling van de slagwerkgroep van
OBK zorgt er voor dat ze in november nog niet gaan deelnemen aan
het Jumbofestival. Henk wil eerst zorgen dat ze gezamenlijk op
een bepaald niveau komen waarmee ze weer kunnen deelnemen
aan diverse activiteiten. Er wordt momenteel driftig gerepeteerd
en de leden zijn weer heel enthousiast om er iets moois van te
maken. Het eerste optreden in de nieuwe samenstelling was tijdens het jubilarissenconcert waar
fraaie muziek ten gehore werd gebracht. Ook de solo van Jop zorgde voor een fraai moment voor
het publiek.

Harmonieorkest
Onthulling monument in Boerdonk
Op vrijdag 19 september 2014 was een ensemble uit het harmonieorkest aanwezig bij een
plechtigheid rond de uitbreiding van de bestaande herdenkingsplaquette en de onthulling van een
landmark aan de Bosscheweg te Boerdonk. De aanwezigheid van Harmonie OBK, ondanks de kleine
bezetting, werd enorm gewaardeerd door de organisatie.
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Opleidingsorkest en jeugdslagwerkgroep
Zowel het opleidingsorkest als de jeugdslagwerkgroep namen op 21 september deel aan het Open
veldfeest op de Bolle Akker. Het weer was ons deze keer gunstig gezind, want er viel niet een spat
regen. Ondanks de beperkte ruimte op het podium verzorgden beide groepen toch een
verdienstelijk concert dat bij het vele publiek goed in de smaak viel.
Durdauwers
Op 6 juli toog de blaaskapel naar Someren om de jaarlijkse Kennedymars (bekend van onder meer
de beruchte 80 kilometers wandelplezier!) van een muzikaal accentje te voorzien. Zowel de
wandelaars als het publiek konden dit erg waarderen.
Op zondag 31 augustus vierden José en Jan hun veertigjarig huwelijksjubileum.
De Durdauwers waren ook present. Alsnog van harte…..
En verder….
Gaan we ons opmaken voor het Jumbofestival. Ditmaal wordt het georganiseerd in Venhorst.
Vergeet ook niet de jeugdmuziekdag en de verrassingstocht.
Ook voor het nieuwe jaar staan natuurlijk alweer een aantal evenementen vast waaronder het
Klank- en Lichtspel en in het najaar het concours van het harmonie-orkest.
Houd de data op de website goed in de gaten zodat we alles op een mooie manier kunnen invullen.
Een muzikale groet namens het bestuur,

Tijn van Brussel
Secretaris Harmonie OBK Erp

Muziekvereniging Harmonie OBK
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COMMISSIENIEUWS
Jeugdcommissie
21 september Open Veldfeest ‘De Bolle Akker’
Op 21 september hebben de leerlingen van jeugdslagwerkgroep, opstaporkest en het
opleidingsorkest zich laten horen op het Open Veldfeest. Het dorpsfeest van Erp waar de
verenigingen hun talenten kunnen vertonen. Dus daar horen wij natuurlijk ook bij. Het was een
mooi openingsoptreden voor ons nieuwe muzikale seizoen. Jeugdslagwerkgroep opende het
optreden. Daarna kwamen het opstap- en opleidingsorkest op het podium. Het paste allemaal maar
net op het podium, dus we konden heerlijk gezellig dicht tegen elkaar aan muziek spelen !
Ondanks da we dicht tegen elkaar aan zaten konden we elkaar toch niet goed horen. Je zou denken
hoe kan het toch, maar we hebben weer genoten van ons gezamenlijk optreden bij het Open
Veldfeest. Op naar de volgende optredens!

Muziekvereniging Harmonie OBK
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HIEP HIEP HOERA
Oktober
12
13
15
23
24
27
29

Monique van de Wijdeven
Esther Loeffen
Joke van Asseldonk
Annie Bernardus
Will Barten
Willie Kerkhof
Lotte Croymans

November
3 Floor Bartels
3 Marius Vissers
8 Pepijn van Schaijk
9 Annne van der Heijden
15 Imke Penninx
16 Nanne Ketelaars
17 Angela van den Crommenacker
19 Lars Kanters
25 Peter van den Tillaart
27 Dick Schouten
30 Femke van der Lans
30 Piet Vermunt

December
1 Esther van der Heijden
3 Joran Spierings
3 Luca Spierings
6 Tineke Kreijger
11 Ine Vermunt
15 Sam van den Crommenacker
17 Guus van Berloo
20 Merle Verhoeven
21 Rini van den Elzen
29 Bert Manders
29 Nick Emonds
31 Angelie van de Crommert

Muziekvereniging Harmonie OBK
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BLAASMUZIKANTEN GESLAAGD
In de vorige krant ontbraken bij de geslaagden de volgende twee muzikanten:
Lotte Croymans is geslaagd voor diploma A klarinet
Jochem Donkers is geslaagd voor opstapexamen A voor klarinet
Hierbij alsnog van harte gefeliciteerd namens de redactie!

JUBILEA
In 2014 hebben we binnen onze vereniging de volgende jubilarissen:
Annie Bernardus
Nico van Brussel
Theo van de Ven

40 jaar
40 jaar
40 jaar

Peter van den Tillaart

50 jaar

Tijdens het jubilarissenconcert op 5 oktober jl. werd aan hen het bijbehorende
bondsinsigne uitgereikt.,
Namens de redactie van harte gefeliciteerd!
Naast de bovenstaande personen is er ook nog een postuum jubileum:
Antoon Delisse

60 jaar

Zijn vrouw Jo nam tijdens het jubilarissenconcert het bijbehorende bondsinsigne in
ontvangst.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA HARMONIEORKEST EN SLAGWERKGROEP
HO = Harmonieorkest
SWG = Slagwerkgroep

Zondag 12 oktober
18:00 uur, Simeonshof
Zaterdag 25 oktober
19:00 uur, Ter Aa
Zaterdag 1 november
18:00-20:00 uur, Ter Aa
Zondag 2 november
Venhorst
Vrijdag 14 november
19:30 uur – 22:30 uur
Zondag 23 november
Zondag 21 december
15:00 uur
Zondag 26 december
2015
Zaterdag 21 maart
10:00 uur
Zondag 29 maart
13:00 uur – Ter Aa
Zondag 3 mei
18:00 uur
Maandag 4 mei
Dinsdag 5 mei
Aanvang 22:00 uur, H. Janplein
Zondag 14 mei
Zondag 31 mei

Serenda 60-jarig Huwelijksfeest
Fam. Linders-Timmers
Serenade 50-jarig jubileum Korfrakkers
Extra repetitie (HO)
Jumbofestival (HO) - 14:30 uur inspelen
Optreden staat gepland om 15:30 uur
Activiteit OBK+ - Verrassingstocht
Intocht Sint-Nicolaas Erp
Concert met Terpsichore (HO)
Opluistering Hoogmis Tweede Kerstdag (HO)
Serenade Opening Nieuwbouw Simeonshof
Onderling Solistenfestival OBK
Generale repetitie Klank- en Lichtspel
Dodenherdenking Erp (HO)
Klank- en Lichtspel
Vanaf 18:00 uur gezamenlijke repetities
Serenade Begeleiding 1e Heilige Communie
Gildefeesten Erp

Muziekvereniging Harmonie OBK
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AGENDA JEUGD OBK
OO = Opleidingsorkest
OSO = Opstaporkest
SG = Speelgroepje
JSWG = Jeugdslagwerkgroep

Zaterdag 11 oktober
10:00 uur – 15:00 uur
Vrijdag 14 november
19:30 uur – 22:30 uur
Zondag 16 november
Zaterdag 13 december
Vrijdag 26 december
2015
Vrijdag 13 februari
Vrijdag 6 maart
Zondag 29 maart
13:00 uur – Ter Aa

Opleidingsorkest o.l.v. Jesse van Lankveld
Supermarkt Jan Linders Erp (OO)
Activiteit OBK+ - Verrassingstocht
Jeugdmuziekdag
Uitwisselingsconcert met Aarle-Rixtel (OO + OSO)
Kerstkoffieconcert (SG)
Jeugdpronkzitting (OO + OSO+ JSWG)
(onder voorbehoud)
Actviteit OBK+ voor alle leerlingen
Onderling Solistenfestival OBK

Muziekvereniging Harmonie OBK
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HOE IS HET TOCH MET…
Zo af en toe denkt iedere rechtgeaarde OBK-er wel eens: “Hoe zou het toch gaan
met dat ene oud-lid? Leeft hij nog wel, is zij al oma, maakt hij nog muziek en
waar woont hij/zij tegenwoordig? Om een antwoord op al deze prangende vragen
(en nog veel meer) te krijgen restte ons als redactie maar 1 ding: een nieuwe
rubriek met de titel
Hoe is het toch met……………….?
We hebben de hoop dat we met deze nieuwe rubriek niet alleen tegemoet komen aan de wensen
van onze selecte groep bijzonder nieuwsgierige leden maar vooral ook aan die leden die louter uit
belangstelling en warmmenselijke gevoelens willen weten hoe het met een waardevol
medeschepsel (dat is een oud-OBKlid natuurlijk per definitie) gaat.
Deze keer laten we aan het woord:

Erwin Rijkers
Hoe lang ben je al weg bij OBK?
De eerste vraag al direct een strikvraag,. Als ik me niet vergis eind 2002/begin 2003.
Welk(e) instrument(en) heb je bespeeld?
Ik ben altijd lid geweest van de slagwerkgroep en heb daar diverse instrumenten bespeeld.

Erwin Rijkers TOEN

Waar woon je tegenwoordig?
Sinds 2003 aan het Schansoord 28 in Erp.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Hoe is je gezinssamenstelling?
Single.
Ben je tegenwoordig nog steeds actief in de muziek en zo ja, hoe en wat?
Jazeker. Ik ben nog altijd slagwerker bij zowel “De Dweilers” in Erp als bij dweilorkest “Hoe Zit Dè
Naw” in Bakel (www.hzdn.nl). Daarnaast word ik regelmatig gevraagd om her en der eens in te
vallen.
Wat is je hoogtepunt uit je OBK-tijd?
Dat is niet specifiek één hoogtepunt. Naast de succesvolle concoursen heb ik enorm goede
herinneringen aan onze optredens bij de pronkzittingen en Lost in Music; maar denk ook nog graag
terug aan de deelname aan de carnavalsoptocht, de uitstapjes, de ‘derde helft’ na de repetities. Al
met al gewoon ‘unne skonne tijd’.
Heb je nog een leuke anekdote uit je tijd bij OBK?
Na afloop van het concours in Goirle (24 oktober 1993) ontvingen alle slagwerkers van Henk
Schellekens een bedankje in de vorm van een set stokken met daaraan vast een persoonlijk
bedankje. Dit werd door iedereen zo enorm gewaardeerd dat de stokken bij diverse ‘slagwerkers
van toen’ nog altijd een mooi plaatsje hebben. Gewoon zo; maar soms zelf verwerkt in een
compleet schilderij met daarbij de muziekstukken van het concours.
Wie heb je als dirigent / instructeur gehad?
De eerste jaren heb ik les gehad van wijlen Jan v.d. Eijnde; daarna van Henk Schellekens.

Erwin Rijkers NU

Wat is de reden dat je bij OBK bent gestopt?
Te weinig tijd om het te combineren met andere hobby’s/bezigheden.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Wat moet er gebeuren om weer lid te worden van OBK?
Goede vraag. Voor mezelf heb ik als regel dat ik iets goed doe, of ik doe het niet. Zoals hierboven
omschreven is dat ook de reden dat ik uiteindelijk gestopt ben, dus als antwoord op deze
vraag….meer vrije tijd (en een senioren-slagwerkgroep).
Waarom kun je OBK aan iedereen van harte aanbevelen?
Een geweldig mooie, gezellige en muzikale club die helaas nog vaak onderkend wordt; omdat veel
mensen de harmonie alleen maar kennen van de serenades op straat.
Wat zijn tegenwoordig je hobby’s?
Naast mijn ‘hobby’ als stafmedewerker bij een woningbouwvereniging (www.huisenerf.nl) en mijn
muzikale bezigheden ben ik actief als bestuurslid van het Jeugd- en JongerenCentrum Erp
(www.jjc-erp.nl). De meeste tijd zit echter in de wielersport, waarbij ik naast vrijwilligerswerk bij
RTC Buitenlust – Helmond en WV Uden ook als begeleider/verzorger bezig ben binnen een Pro
Cycling Team; het “Orange Babies Cycling Team” (www.orangebabiescyclingteam.com).
Wil je nog wat kwijt aan iedereen bij OBK? Misschien een goede tip?
Leuk om op deze manier weer eens in contact te zijn met OBK. Ik blijf jullie een warm hart
toedragen. Blijf doen waar jullie goed in zijn! Veel muziekplezier.

Erwin Rijkers

Muziekvereniging Harmonie OBK
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IN MEMORIAM
Zie hieronder het “In memoriam” naar aanleiding van het overlijden van Antoon Delisse, zoals dit
ook in de Erpse Krant en het Boekels Weekblad is gepubliceerd:

Ons bereikte het droeve bericht dat
ANTOON DELISSE
op 26 juli 2014 is overleden.
Antoon was bijna 60 jaar een zeer actief lid van onze vereniging, muziekvereniging Harmonie
OBK uit Erp. Hij is begonnen als muzikant op de esklarinet, later gevolgd door de sax,
waarmee hij niet alleen in het harmonie-orkest gespeeld heeft, maar ook bij blaaskapel de
Durdauwers. Daarnaast heeft Antoon vele jaren zijn steentje bijgedragen in het
opleidingsorkest.
Vanaf 1981 tot 2010 was Antoon bestuurslid en hoorde het beheer, onderhoud, reparatie en
inkoop van het instrumentarium tot zijn takenpakket. Ondanks zijn fysieke beperkingen was
het onderhoud en de reparatie bij Antoon in goede handen.
Tevens was Antoon jarenlang de technische leider bij de evenementen Lost in Music en het
Klank- en Lichtspel.
Voor al deze werkzaamheden is Antoon op 3 juli 2005 door burgemeester Van de
Vondervoort uit Boekel Koninklijk onderscheiden tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.
Daarnaast is Antoon op 15 september 2010 benoemd tot Erelid van OBK.
In Antoon verliezen wij een zeer betrokken en gewaardeerd lid van onze vereniging.
Wij wensen zijn vrouw Jo, dochter Mariëlle, schoonzoon Jacky en de kleinkinderen heel veel
sterkte toe met dit grote verlies.
Bestuur en leden Muziekvereniging Harmonie OBK

Muziekvereniging Harmonie OBK
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OBK’S CULINAIRTJE
Hallo,
Bedankt Martijn, dat je mij een recept laat schrijven voor de OBKrant. Ik zou willen vertellen hoe je
een frikandel speciaal maakt, maar die kun je gewoon bij van Haandel bestellen, dan weet je zeker
dat deze smaakt. Dus dat laat ik aan Bas en fam. over. Ik ga een recept geven wat een huisgenoot
van me in Breda altijd voor ons maakte als we grote honger hadden. Wij moesten de boodschappen
dan doen en zij ging koken (maar als we te lang treuzelden met boodschappen doen, deed ze dat
ook. Dat wisten we uiteraard na verloop van tijd..)
Het recept bestaat uit een rare combinatie op het eerste oog, maar het smaakt echt prima, dus
succes!

Bredase honger
Voor 4 personen
Ingrediënten:
- Kip (500 gram)
- Zakje kerrie poeder
- Kappertjes (2 thee lepels)
- Gember (eventueel)
- Sambal (1/2 - 1 theelepel)
- Pot kersen zonder pit
- Crème fraiche
- Bladerdeeg
Bereiding:
Oven voorverwarmen op 200 - 220 graden
1. Snij de kip in stukjes en bak deze aan (peper + zout)
2. Als kip aangebakken is, voeg hier de kappertjes, sambal en gember aan toe
3. Laat de kersen uitlekken en voeg deze bij de kip
4. Als de kersen warm zijn de crème fraiche en kerriepoeder bijvoegen en roeren
5. Ovenschaal invetten en met bladerdeeg bekleden (bladerdeeg laten ontdooien!!)
6. Mengsel in de ovenschaal doen en inpakken in bladerdeeg
7. Ongeveer 25 - 35 minuten in de oven tot het bladerdeeg mooi bruin is
8. ETEN MAAR!
9. Ouders doen de afwas terwijl de kids TV gaan kijken.
De volgende die een recept in de OBK krant mag zetten is een van mijn allerbeste OBK vrienden en
tevens mijn dubbele buurman: Harry van Brussel
Harry (of wellicht beter gezegd: Mia) succes!
Groeten,
Dick Schouten

Muziekvereniging Harmonie OBK
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REISVERSLAG: INSTRUMENTENMUSEUM
MUSEO ETNOGRAFICO E DELLO STRUMENTO MUSICALE A FIATO
ETNOGRAFISCH MUSEUM & DE HOUTBLAZERS MUZIEKINSTRUMENTEN
Dat is de titel van het foldertje dat bij ons op de camping in Italië bij de receptie lag.
Even vooraan beginnen.
Wij zijn met de vakantie naar Italië op vakantie geweest. De dag na aankomst hebben we, zoals
velen, bij de receptie informatie gevraagd en gekregen wat er zoal in de omgeving te zien is.
Zo is er in Quarna een museum van muziekinstrumenten van houtblazers. (Ik had dit toevallig ook op
het internet gevonden.)

Ja en als je lid bent van een harmonieorkest èn een houten blaasinstrument
bespeelt is zulk een museum natuurlijk erg interessant.
Dus Sjuul, Lisa en ik op een regenachtige dag (ja, je leest het goed) naar Quarna gereden.
Een klein dorpje, gelegen op 800 meter hoogte.
Vooraan in het dorpje de auto geparkeerd en verder omhoog gelopen.
Kijk daar….op het plein…..een hoorn.
Ja…een hoorn…ingelegd op het plein met allemaal kleine stukjes steen. En op de muur een
notenbalk met noten. Op het huis daarnaast (geen foto van) is er een sterk vergroot dirigeerstok
bevestigd.
We kwamen bij een klein levensmiddelenwinkeltje om (met handen
en voeten) de weg naar het museum te vragen. Er was een mevrouw
(klant) die een klein beetje Engels sprak en het aan ons uitlegde.
Later reed ze ons voorbij met de auto en zwaaide nog. Ook vertelde
ze dat er tegenover het museum (een groen gebouw) een restaurant
was, want het was 12.30 uur en het museum ging om 14.00 uur pas
open.
Wij verder gewandeld en inderdaad, links het groene gebouw (het
museum) en rechts een restaurant. Naar binnen en een paar kopjes
cappuccino en iets lekkers genomen. Ook een spelletje gedaan om
de tijd te doden. Ook hierbinnen hing aan de muur een schilderij
met diverse muziekinstrumenten.
Toen was het 14:00 uur en wij naar de overkant.
Er brandde licht en de deur stond al open.
Na de entree betaald te hebben mochten wee rondlopen en géén
foto’s maken. Laat er meteen een vitrine zijn met daarin TWEE
basklarinetten. Eén van 1900 en één van nu. Ik met handen en
voeten verteld dat ik bij een harmonieorkest 40 jaar lid ben en DAT
instrument bespeel en daar dolgraag een foto van wil maken.
Nee, nee, in eerste instantie niet. Please….ja hij deed zijn hand voor ogen met de vingers
open. Vooruit, ik zie het door de vingers. Snel een foto van gemaakt. Daarna keurig netjes het
fototoestel opgeruimd en op ons gemak het museum bekeken.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Links: anno 1900, Rechts: anno nu

Een nadeel…het weer was zó slecht dat regelmatig het licht uitviel. Maar…..al met al…het was zéér
de moeite waard.
We zagen klarinetten, dwarsfluiten, saxofoons, fagotten, daarna hoorns, trompetten, tuba’s en een
bas.
Toen we alles gezien hadden en terug naar de camping wilden gaan, bleef de mevrouw maar praten
en mij folders in de hand drukken. Omdat we geen foto’s mochten maken kreeg ik nog een boekje
(in het Italiaans) met afbeeldingen. Dan had ik toch nog een herinnering aan het museum.

Links: een saxofoon anno 1877, Rechts: een hobo anno 1900

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Links: een sopraan saxofoon, Rechts: een fagot anno 1920

Het was voor mij erg leuk en indrukwekkend.
Ik heb nog vaak in de auto en later gezegd dat ik erg blij ben dat we daar geweest zijn.
Ik wilde jullie hierover ook vertellen.
Dus…als je naar Italië op vakantie gaat en je bent in de buurt van Quarna:
Ga zeker naar dit museum. Het is de moeite waard.
Muzikale groetjes van Annie Bernardus.
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JUBILARISSENCONCERT OBK
Op zondag 5 oktober jl. vond bij Ter Aa het jubilarissenconcert van OBK plaats.
Het publiek was in grote getale naar Ter Aa gekomen.
Dit jaar was het een concert ter gelegenheid van het
50-jarig jubileum van Peter van den Tillaart en het
40-jarig jubileum van Annie Bernardus, Theo van de
Ven en Nico van Brussel.
Tevens postuum het 60-jarige verenigingsjubileum van
Antoon Delisse.
Voorzitter Christ van Bree heette iedereen van harte
welkom. Naast de familieleden en vrienden van de
jubilarissen noemde hij ook de voormalige dirigenten
Jacques Merkx en Jan Koolen met hun
respectievelijke echtgenotes in zijn woord. Uiteraard
was er ook een welkom voor de ereleden en leden.
De jeugdslagwerkgroep onder leiding van Thijs van Stiphout beet de spits af met een gedegen
klinkend muziekprogramma.
Daarna was het de beurt aan Cindy van Rijn die zowel de speelgroep als het opleidingsorkest
dirigeerde. Na de nog voorzichtig klinkende tunes van de speelgroep speelde het opleidingsorkest
een drietal werken, waar de swing van afspatte.

De slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens oogstte respect voor de geroutineerd
klinkende muziekwerken. Dit terwijl toch een behoorlijk aantal muzikanten vrij kort aan de selectie
is toegevoegd.
Naast de drie werken van de slagwerkgroep, speelde Jop Schellekens nog een multi-percussion-solo.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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Na een korte pauze speelde het harmonieorkest onder leiding van Sef Pijpers.
Een inleiding werd voorzien van een tweetal marsen, onder leiding van Tijn van Brussel.
De toelichting bij de muziek werd verzorgd door Kari Beekmans.

Tijdens dit deel van het concertprogramma riep voorzitter Van Bree de jubilarissen en hun partners
naar voren.
Mevrouw Hilde Belgraver, bestuurslid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen, had als
inleiding een lovend woordje klaar voor de muziekvereniging Harmonie OBK in zijn geheel en met
name voor de opleiding van muzikanten. Zij reikte de "nieuwe" bondsinsignes uit aan de jubilarissen.
Christ van Bree had intussen voor ieder van hen een speciaal en kenmerkend woordje.
Een staande ovatie was er toen Jo Delisse het bondsinsigne voor Antoon in ontvangst nam.

Het harmonieorkest speelde tenslotte nog één werk..
Tijdens de receptie na afloop van het concert konden alle aanwezigen nog genieten van een
serenade van Blaaskapel De Durdauwers en Familiekoor Van Brussel.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE MUZIEKKEUS VAN…
Harry van Brussel
1. Wat zijn je 10 favoriete artiesten (zangers/zangeressen, bands/orkesten)
1 Queen
2 Rolling Stones
3 Beatles
4 Golden Earring
5 Coldplay
6 Beegees
7 Mnozil Brass
8 U2
9 Toto
10 VIB
2. Welke nummers / CD’s staan in je persoonlijke top 10?
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Bohemian Raphsody van Queen
http://youtu.be/fJ9rUzIMcZQ
Bohemian Raphsody van Mnozil Brass
http://youtu.be/NJTIJRoEWPE
Bohemian Raphsody van VIB (ook keigoed !)
Killer Queen van Queen
You can’t always get what you want van de Stones
Twilight Zone van The Golden Earring
With or Without You van U2
Africa van Toto
Clocks van Coldplay

10 Staying alive van Beegees
3. Aan welk nummer heb je een speciale herinnering en waarom?
“A Whiter Shade of Pale” van Procol Harum
http://youtu.be/Mb3iPP-tHdA
Een singletje wat ik gekregen heb van Mia in 1970.
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4. Wat is het mooiste concert dat je ooit hebt meegemaakt of op tv hebt gezien ?
The Rolling Stones in de Amsterdam Arena.
5. Welke act (zanger/zangeres/ band/orkest) wil je absoluut nog een keer live zien?
Mnozil Brass, een band uit Wenen die geweldige muziek maakt zowel instrumentaal als
vocaal en met veel humor.
6. Wat is je favoriete zomerplaat?
The Common Linnets met het nummer “Calm After the Storm”.

The Common Linnets
7. Van wie wil jij de volgende keer de muziekkeus in de OBKrant lezen (en horen)?

Anouk van Dinter. Ik ben benieuwd.

Muziekvereniging Harmonie OBK
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DE PEN
Angelie, bedankt voor het doorgeven van de pen.
Beste muzikanten van OBK,
Zoals jullie kunnen zien op woensdag avond, hebben wij een prachtige fluitsectie!
Maar wat weet je nu eigenlijk van de dwarsfluit? Wat is de geschiedenis van de dwarsfluit en hoe
wordt dit instrument gebouwd?
Ben je geïnteresseerd? Lees dan onderstaand stukje. Natuurlijk kun je een heel OBK krantje vullen
met informatie, maar dat lijkt me geen goed idee. Dit is een beknopte versie.
De dwarsfluit
De dwarsfluit - in de klassieke muziek meestal
kortweg fluit genoemd - wordt, zoals de naam
aangeeft, dwars op de lippen geblazen; de
luchtstroom uit de mond staat haaks op de boring
van het instrument. De kleinere en hoger gestemde
uitvoering wordt piccolo genoemd, de grotere
uitvoeringen altfluit en basfluit. De moderne
dwarsfluit, tegenwoordig meestal van metaal, is
door Theobald Böhm ontwikkeld uit
de traverso (barokfluit) die meestal van hout was.

traverso

Een dwarsfluit bestaat uit een smalle, rechte buis met drie onderdelen, namelijk het kopstuk met
een lipplaat, het middenstuk met kleppen die door de vingers bewogen kunnen worden en het
voetje als extraatje om nog lagere noten te kunnen spelen. Hij wordt bij het spelen dwars naar
rechts gehouden. De dwarsfluit heeft een toonomvang van meer dan 3 octaven.
De klank in de dwarsfluit wordt gevormd door luchtsplitsing. De lucht wordt gespleten door de rand
van het gaatje in het kopstuk. Het stemmen van dit instrument gebeurt door het induwen of
uittrekken van het kopstuk. Men moet het instrument inkorten voor een hogere toon en uittrekken
voor een lagere toon. Men kan ook de toon een beetje veranderen door de lipspanning aan te
passen. Om een mooie toon te krijgen moet men de tanden van elkaar houden, het gaatje in het
kopstuk voor niet meer dan twee derde bedekken, en een mooie rechte houding aannemen.
Hoewel dwarsfluiten meestal van metaal zijn gemaakt, worden ze gerekend tot de houtblazers en
niet tot de koperblazers. Het verschil tussen deze twee zit hem namelijk in de manier waarop de
klank wordt geproduceerd, en niet in het materiaal van het instrument.
Geschiedenis van de dwarsfluit
De oudst bekende dwarsfluit stamt uit de steentijd, en was van bot gemaakt. De fluit werd wellicht
gebruikt om vijanden en boze geesten weg te jagen. Hij werd waarschijnlijk ook gebruikt om
signalen door te geven, en ook nog bij de jacht, om het geluid van een dier na te bootsen. Later
zijn er ook houten fluiten gevonden en fluiten van bamboe. Alle fluiten hadden vroeger alleen
gaten. Je kon ze naar links of naar rechts vasthouden en er waren ook fluiten waar je recht op kon
blazen, net als op een blokfluit.
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Drieduizend jaar geleden was de dwarsfluit in China al bekend. Deze fluit was van hout gemaakt.

Negenhonderd jaar geleden werd de dwarsfluit in West-Europa ontdekt. Het was een kleine fluit die
werd gebruikt in het muziekkorps van het leger, en werd ook wel een pijp genoemd.
Hotteterre was een beroemde fluitenbouwer uit de 17e eeuw
die de dwarsfluit verbeterde. De fluit bestond toen uit vier
delen. Door het kopstuk uit te trekken en in te duwen kon de
bespeler de fluit stemmen. De toongaten zaten dichter bij
elkaar dan bij oudere instrumenten, zodat het instrument veel
makkelijker te bespelen was. Er werd toen ook nog een klep
aan toegevoegd, zodat ook het laatste toongat gesloten kon
worden.
De toon van de dwarsfluit was veel beter te horen dan die van
de blokfluit, zodat hij beter te gebruiken was in een orkest. De
orkesten werden steeds groter en er ontstond in die tijd zelfs
een echte fluitschool. Een aantal tonen van de dwarsfluit klonk
nog steeds erg onzuiver. Dat kwam door de plaatsing van de
Jacques-Martin Hotteterre
toongaten. Omdat deze ver uit elkaar zaten, was het moeilijk
om de gaten helemaal met de vingertoppen af te sluiten, door
de beperkte grootte van de toongaten, die immers met een vingertop moesten worden afgesloten
en doordat vorkgrepen nodig waren om chromatisch te kunnen spelen.
De dwarsfluit zoals we die nu kennen, is begin 19e eeuw ontwikkeld door Theobald Böhm.
Hij ontwierp een kleppensysteem waardoor het mogelijk is om met tien vingers volledig chromatisch
te kunnen spelen.
Dit kleppensysteem (Böhm-systeem) is later ten dele overgenomen voor
andere blaasinstrumenten zoals de hobo en de klarinet. Het kleppensysteem maakte het mogelijk
om de toongaten veel groter te maken, waardoor de klank verbeterde. Ook kon het bereik
uitgebreid worden tot de lage C en zelfs tot B. Ook wijzigde Böhm de boring van de fluit: het
kopstuk van de Böhmfluit is conisch en niet cilindrisch zoals bij de traverso, terwijl het corpus juist
cilindrisch is, in tegenstelling tot het conische (taps toelopende) corpus van de traverso. De
moderne piccolo heeft nog wel de "oude" boring zoals de traverso die had, en ook de Ierse
fluit, gebruikt in de volksmuziek, houdt vast aan deze "oude" boring. Na Böhm namen veel
fluitbouwers als Louis Lot in Frankrijk en Hammig in Duitsland zijn systeem over. Waar voorheen
hout het voornaamste materiaal voor de dwarsfluitbuis was, kwam nu ook metaal (vooral zilver) in
opkomst. Doordat in de 20e eeuw veel goedkoper in metaal te bouwen was, waren alle
leerlingfluiten van metaal. Dat beïnvloedde ook het klankbeeld van de fluitisten. In orkesten en
door professionele solofluitisten wordt nu echter weer meer en meer op hout gespeeld.

Ierse fluit
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Klik hier om te zien hoe een dwarsfluit wordt gemaakt.
http://www.youtube.com/watch?v=DHSu0trGkRg
Leden van de fluitfamilie
Van de moderne Böhm dwarsfluit is een groot aantal andere instrumenten afgeleid. Dit zijn
alle transponerende instrumenten. Van hoog naar laag zijn dit alle instrumenten die tot de familie
van de moderne dwarsfluit behoren:
Piccolo meestal in C, soms in Des, klinkt een octaaf hoger dan genoteerd.
Treble flute in G, klinkt een reine kwint hoger dan genoteerd.
Sopraanfluit in Es, klinkt een kleine terts hoger dan genoteerd.
Concertfluit, ook C-fluit, Böhmfluit of gewoon "fluit" genoemd, klinkt zoals genoteerd
Flûte d'amour, ook tenorfluit genoemd, in Bes of A, klinkt een grote secunde of kleine terts lager
dan genoteerd.
Altfluit in G, klinkt een reine kwart lager dan genoteerd.
Basfluit in C, klinkt een octaaf lager dan genoteerd.
Contr'alto fluit in G, klinkt een octaaf lager dan de altfluit.
Contrabasfluit in C, ook octobasfluit genoemd, klinkt twee octaven lager dan genoteerd.
Subcontrabasfluit in G, ook dubbele contr'alto fluit genoemd, klinkt twee octaven lager dan de
altfluit.
Dubbele contrabasfluit in C, ook octocontrabasfluit of subcontrabasfluit genoemd, klinkt drie
octaven lager dan genoteerd.
Hyperbasfluit in C, klinkt vier octaven lager dan genoteerd.
Alleen de piccolo behoort naast de concertfluit tot de standaardbezetting van het symfonieen harmonieorkest. De altfluit wordt weinig voorgeschreven en de basfluit nog minder. De lage
fluiten zijn allemaal in de 20e eeuw ontwikkeld, merendeels ten behoeve van fluitensembles en orkesten. Ook in filmmuziek zijn deze lage fluittypes populair. Uiterst geschikt om een grimmige of
lugubere sfeer te suggereren. Meestal worden ze gehuurd voor de duur van repetitie en opname.

Als je benieuwd bent hoe de verschillende fluiten klinken, kijk en luister dan eens naar de
uitvoering van het fluitensemble van Quintessenz: 1 piccolo, 2 concertfluiten, 1 altfluit en 1
basfluit. Je hoort hier het muziekstuk: “Il Cardellino" by A. Vivaldi”
http://www.youtube.com/watch?v=Yd4-9IonR7Q
Ik geef de pen door aan Annie Bernardus.
Veel plezier met het verder lezen van de OBK krant en tot woensdag allemaal!

Thea Schellekens-van den Elzen
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OBK’S MARKTPLAATS

ADVERTENTIE

HIER HAD JOUW ADVERTENTIE
KUNNEN STAAN!!!

Deze keer geen berichten ontvangen voor deze rubriek, maar, heb je iets te koop
of zoek je iets?
Plaats een advertentie in de OBKrant!
Mail de redactie op

obkrant@home.nl
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