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Herfst-vreugde

Dit woord las ik ergens en ik moest meteen denken aan 
een tehuis voor bejaarden die in de herfst van hun leven 
daar nog een beetje vreugde kunnen beleven. Dat zou 

kunnen toch?
Dit weekend beleefde ik op een heel andere manier herfst-vreu-
gde. Wat was het mooi in het bos; het was echt ideaal weer 
om te wandelen. De bladeren beginnen nu flink te verkleuren 
en dan met het zonnetje erop is het werkelijk schitterend. 
Er waren meer mensen op het idee gekomen om het bos in te 
trekken. Soms leek het wel of je in de Kalverstraat in Amster-
dam liep.
Zo lang het blijft bij genieten en vreugde beleven aan die mooie 
natuur is het prima. 
Erg jammer wordt het als je leest dat de regels massaal worden 
overtreden. Buiten de paden treden en honden los laten lopen 
is op zich al erg. Maar als er ook nog grote hoeveelheden 

tamme kastanjes en (beuken)nootjes 
worden geraapt, dan kom je 

direct aan het wintervoedsel 
van al die mooie dieren in 
het bos. Echt zonde.
Laten we het er maar op 
houden dat de meeste 
overtreders het niet 
moedwillig doen, maar 
niet stilstaan bij de dingen 
die ze doen en de gevolgen 

daarvan. Maar enig respect 
voor de natuur is zeker op 

zijn plaats; voor iedereen.
Inwoners van het Ginneken zijn 

wel erg verwend met al die mooie natuurgebieden in de directe 
nabijheid. Prachtige bossen en wat te denken van het Markdal. 
Qua gevarieerdheid kun je niet beter zitten dan in ’t Ginneken, 
toch?
Als er dan in dat zelfde Ginneken ook al 145 jaar een fameuze 
harmonie is, die al aan heel veel bewoners muziekvreugde en 
muzikale vreugde heeft geboden, dan mag je je toch een bevoor-
recht mens voelen?
Of je nou Ginnekenaar of Ginnekenees bent, van harmonie 
Concordia houden we immers allemaal.

De Schrijvert

Graag willen we jullie uitnodigen voor een gezellige avond op 
zaterdagavond 13 november in het Ontmoetingscentrum de 
Vlieren. (in de volksmond Het Ledikant).

Muzikanten en partners zijn welkom, ook de club van 100 en 
andere enthousiaste muziek minnende vrienden en familieleden 
zijn welkom.

Het programma start om 19:30 uur met inkom.

In verband met de Corona maatregelen zijn er een aantal regels 
waar we ons aan houden:
Bij binnenkomst een QR-code laten zien of een negatief 
testbewijs van maximaal een dag ervoor;

Graag willen we als organisatie weten hoeveel personen er 
komen op deze avond.
Zou u uiterlijk tot zaterdag 6 november willen doorgeven of u 
alleen, met zijn tweeën of met meer personen wilt komen.

Ook de muzikanten graag hierop reageren. Geef uw totaal aantal 
aanwezigen (dus inclusief muzikant(en) door aan: 
secretariaat@concordiaginneken.nl

We waren vaak gekluisterd aan ons eigen huis, maar nu willen 
we er weer voorzichtig uitspringen!

Het adres is: Ontmoetingscentrum de Vlieren, Monseigneur 
Nolensplein 1 (in de Heuvel); parkeren kan op het voorplein.

Tjerk Franken en Lukas Ruijs

Najaarsconcert in de Vlieren

Muziekcommissie 
De muziekcommisie heeft een nieuwe voorzitter in de persoon 
van de trompetist Bart van Baarle. 
Het bestuur is uitermate positief gestemd dat Bart als afgevaar-
digde van de jongere generatie deze belangrijke functie op zich 
neemt en nieuwe impulsen gaat geven.

Even voorstellen.....mijn naam is Lukas 
Ruijs, en sinds dit jaar ook gestrikt voor het bestuur. Ik 
zal me daar zoet houden met concerten en evenementen. 

Samen met Tjerk en anderen zullen we een boeiende jaarplan-
ning opstellen voor de uitvoeringen van onze Harmonie. 
Opgegroeid in Ulvenhout waar ik als 6 jarige geboeid werd door 
het warme geluid van de klarinet, wilde ik dit instrument gaan 
spelen. Helaas waren mijn melktandjes nog niet geheel gewis-
seld en werd het één jaar op blokfluitles. Daarna mocht ik een 
klarinet gaan lenen bij Harmonie Constantia en iedere week op 
les bij het klarinetklasje van de Heer Freisen.
Eind lagere school en begin middelbare school muziek gemaakt 
in het groot orkest van Ulvenhout, waar ik apentrots als 9 
jarige een paars harmonie colbert kreeg aangemeten. Daarna 
in verschillende andere muziekgenres en muziekgroepjes actief 
geweest zoals: jongerenkoor, carnavalsband, folkrockband, 
jazzbigband. Later kwamen er 4 mooie kids in ons gezin, die we 
muzikale noten te eten gaven, zodat daar ook weer veel muziek 
met elkaar werd gemaakt. Nu al weer 9 jaar spelend bij Harmo-
nie Concordia, waar ik moeite heb met stil te zitten, maar erg 
blij om donderdags het hoofd leeg te maken en te genieten van 
het samen musiceren.
Oja, als drager van gekleurde sokken, heeft de kleding-com-
missie een beroep op mij gedaan om een stijlvol en duurzaam 
kostuum-kleedje te gaan formeren. Ook een mooie klus!

Waarde leden van Concordia, in maart 2021 heeft de ALV 
2021 plaatsgevonden.
In de deze rubriek van de Concordiaan presenteren 

de nieuwe bestuursleden zich persoonlijk. Vandaag sluit het 
laatste persoon de rij van de nieuwe bestuursleden. 

Lukas Ruijs

Zaterdag 13 november concert harmonie Concordia
-Heb jij je als muzikant van Concordia al aangemeld bij het 
secretariaat via mail: secretariaat@concordiaginneken.nl?
-Heb jij al aangegeven dat jouw partner meekomt ?

Dorpenconcours 2022
In de maand oktober heeft de eerste vergadering van de acht 
deelnemende harmonieën plaats gevonden. Het concours wordt 
gehouden in Chaam in het weekend van 29/30 oktober 2022.
De loting voor het startnummer heeft ook plaats gevonden en 
de gouden handen van Claudia hebben er voor gezorgd, dat 
harmonie Concordia als achtste en dus als laatste startplaats 
bemachtigd heeft. Hiermee verzorgt Concordia ook de tradi-
tionele toegift voordat de uitslag door de jury bekend gemaakt 
wordt. Breda 1 november 2021

Agenda Harmonie Concordia
Zaterdag 13 november 
Najaarsconcert 19.30 uur aanwezig in De Vlieren  

Zondag 21 november 
Sinterklaasintocht Tijdstip?   
       
Zaterdag 15 januari 
Generale repetitie Nieuwjaarsconcert (tot uiterlijk 14.30 
uur)

Zondag 16 januari 2022
Nieuwjaarsconcert (na 12:00 uur)

Zondag 13 februari 2022
Oelemis (alleen voor het groot orkest) Tijdstip?

Donderdagavond ? Februari 2022 
Blaasmuziek is Cool (alleen voor het opleidingsorkest)

Maandag ? Maart 2022 
Mysterie van het verdwenen geluid

Woensdag 27 april 2022
Koningsdag

Hallo mede-Concordianen,
Een tijdje terug heb ik een verslagje geschreven 
over een van onze concerten. Dit was toen op ver-

zoek van het bestuur, want de correspondent die normaal 
gesproken zou schrijven, kon die dag niet en ik had wel 
eens laten horen dat ik bij ‘de drukker’ werk. Eén en één 
werden opgeteld en daarom vroeg het bestuur of ik een 
stukje wilde schrijven. 
Kort ná dat berichtje kreeg ik nog een verzoekje: of ik 
wilde schrijven voor de Concordiaan, ons digitale lijfblad. 
Daar heb ik even over nagedacht en toen kwam er een 
idee bovendrijven dat ik al jaren geleden had, maar wat 
toen toch in de diepvries is beland.
Mijn bijdrage zou bestaan uit een soort van interview 
met ieder lid afzonderlijk, van oud tot jong, of ze nu lang 
muzikant zijn of nog maar net, het maakt niet uit.
Ikzelf speel intussen al zo’n 45 jaar muziek en heb in 
de loop der tijden veel leuke dingen meegemaakt met de 
verschillende harmonieën waar ik meespeel/meespeelde. 
Ook minder leuke dingen hebben we meegemaakt, maar 
dat hoort bij het leven: goede dagen, minder goede dagen.
Zelf heb ik verschillende koper-instrumenten bespeeld. 
Ooit begonnen als trompetist, later Es-hoorn, daarna een 
tijdje bariton met een uitstapje naar de Bes-bas en tus-
sendoor regelmatig de trompet voor ‘The Last Post’, maar 
mijn voorkeur gaat toch nog steeds uit naar de Franse 
hoorn.
Als je nu vraagt ‘Geef eens een voorbeeld wat je nu wilt 
met dat interview’. Da’s lastig: in de loop van de tijd heb 
ik heel veel leuke dingen meegemaakt, maar één ding is 
toch wel een beetje bijzonder (denk ik). 
Wij wonen in Baarle-Nassau (NL) –Hertog (B) en daar 
speelden wij bij St. Remi, daar kennen mijn vrouw en ik 
elkaar van, eigenlijk al van kinds-af-aan. Op een gegeven 
moment zaten Els (Belg) en ik (Nederlander) na een con-
cert weer naast elkaar op een bankje en toen vroeg een 
andere muzikant of we nou eigenlijk een stelletje waren. 
Els haar antwoord was stellig (en snel): ‘nee’. Maar na 
een paar maanden veranderde dat en een paar jaar later 
zijn we getrouwd en toch allebei muziek blijven maken.
Ik kan daar nog heel uitgebreid over doorvertellen, maar 
dan krijgt deze Concordiaan een ‘extra’ bijlage en da’s 
ook niet de bedoeling.
Dus, met andere woorden… ik wil graag met iedereen een 
‘interview’ (evt. telefonisch) om een beetje de geschieden-
is van de muzikant te leren kennen, waarom hij of zij 

Een ‘interview’

voor een bepaald instrument gekozen heeft en welke har-
monie-gelegenheid een speciale plek heeft in het geheugen 
van die muzikant.
O ja, het is maar een idee en misschien zijn er mensen 
die er niet aan mee willen doen… even goede vrienden. 
Degenen die wèl willen meedoen en een keertje hun 
verhaal willen zien in onze Concordiaan, kunnen dat bij 
mij opgeven tijdens een repetitie. Dan kunnen we samen 
afspreken wanneer en waar het ‘interview’ doorgaat en 
eventuele gegevens uitwisselen.
PS om onze Concordiaan een beetje luchtig te houden 
zou ik het interview willen opfleuren met een foto uit de 
begintijd van de muzikant èn een recente foto.

Kees Pas
Vijf weken geleden werd Kees plotseling ernstig ziek en kwam 
hij met spoed op de intensive care.
Oorzaak was een drastisch terugvallen van het calcium gehalte 
in het lichaam.
Na meerdere zorgwekkende dagen is Kees nu weer thuis en 
herstelt stap voor stap van het tragische voorval. Met support 
van de fysiotherapie en bewegingstherapie (fietsen en wandelen) 
werkt Kees aan zijn herstel.
Wij van harmonie Concordia wensen Kees samen met Rian een 
stabiel herstel.

Mary de Jongh

Bij sommigen zit 
daar een halve eeuw 
tussen, bij anderen 
misschien slechts een 
paar jaar.
Hopelijk krijg ik heel 
veel positieve reacties 
en leren we elkaar nòg 
beter kennen.
Muzikale groeten,
 
Albert Norbart – alias 
F Hoorn

 
Misschien komt het wel omdat de kornet de kleinste is van de 
traditionele koperinstrumenten, maar één ding is duidelijk: het 
is het meest bespeelde instrument (ca. 30%) onder de koper-
blazers. De kornet heeft een relatief lyrische, fluweelzachte en 
ronde klank en past harmonieus in de kopersectie. Er is een 
licht onderscheid gevonden tussen de kleinere Eb-kornet en de 
grotere Bb-kornet (check het geluidssample hieronder). Voor 
hoge tonen bereikt de kornet zijn natuurlijke grenzen. Daar-
naast zijn veel muzikanten het erover eens dat het moeilijk te 
spelen is vanwege de diepere, V-vormige kom in het mondstuk.

2. Trompet – in de eerste rij
 

De trompet is een naaste verwant van de kornet: de speelstijl 
is ongeveer hetzelfde, bijna identiek, afhankelijk van de aan-
pak. De trompet is langer en levert een heldere, meer promi-
nent en duidelijker toon. Om deze reden alleen al heeft het de 
voorkeur als solist in de kopersectie. En ook qua volume is de 
trompet veel dominanter. De tonen breken minder gemakke-
lijk dan bij een kornet, waardoor jazzy, “half gedempte” en 
“gekleurde” noten gemakkelijker te spelen zijn.

3. Bugel – de veelzijdige, goed klinkende
 

8 KOPEREN BLAASINSTRUMENTEN: 
WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?

Koperen blaasinstrumenten zijn instrumenten die 
gemaakt zijn van koper, toch? Klinkt logisch, maar het 
is niet altijd waar en vaak worden houten blaasinstru-

menten zoals de saxofoon en zelfs klarinetten ten onrechte 
in deze categorie gegooid. Laten we een selectie van de meest 
voorkomende koperblaasinstrumenten bespreken: Wat zijn hun 
eigenaardigheden?
 
1. Kornet – universeel populair

8 KOPEREN BLAASINSTRUMENTEN: WAT ZIJN DE VERSCHILLEN?

Een ander lid van de koperen familie is de bugel. In principe 
verschilt de speelstijl ook niet van de trompet of de kornet, 
hoewel deze bewering discutabel is. Het belangrijkste verschil 
ligt in het mondstuk. Een bugelmondstuk, met een relatief 
grote binnenboring, leidt tot een hoger luchtverbruik. Het 
geluid zou vanwege de lagere blaasweerstand, aangenaam 
moeten klinken.

4. Tenorhoorn – vreugdevolle harmonie
 

Een vrij goedmoedige kameraad is de tenorhoorn, qua 
klankkarakter is het meestal geen koperblazersinstrument dat 
op de voorgrond wordt geplaatst. Het wordt vooral gebruikt 
als een typisch begeleidend instrument. Op de Eb-hoorn zijn de 
beker en het mondstuk beiden naar boven gericht, waardoor 
het gemakkelijk is om zittend te spelen. De tenorhoorn fun-
geert als een brug in de kopersectie, die een mooie harmonie 
toevoegt aan de compositie.

5. Euphonium – goede intonatie in de middentoonsectie
 

Het euphonium of tenortuba zingt een octaaf lager dan de 
trompet en een octaaf hoger dan de tuba. Dit instrument vere-
ist een speciaal mondstuk met bekermaten die meestal dieper 
en meer conisch van aard zijn. Het belangrijkste verschil met 
andere koperblaasinstrumenten is het compensatiemecha-
nisme: afhankelijk van het model zijn er drie of vier ventielen 
geïnstalleerd en dit zorgt voor een zeer goede en gediffer-
entieerde intonatie.

6. Trombone – de oneindige
 

Over het algemeen wordt gezegd dat de trombone het gemakke-
lijkste van de koperen familie is. De tonen worden door de 
schuif gestuurd in plaats van ventielen. En dat maakt niet 
alleen de typische getrokken tonen mogelijk, maar ook tus-
senliggende tonen. Naast de beheersing van de ademhaling en 
techniek is een uitstekend oor voor de toonhoogte een van de 
belangrijkste vereisten.

7. Hoorn- het grootste bereik van alle koperblaasinstrument-
en-5 octaven

 
De hoorn is een koperen blaasinstrument dat traditioneel geas-
socieerd wordt met de jacht.
In de oertijd werden al dierenhoorns gebruikt als signaalin-
strumenten. Metalen hoorns werden sinds de middeleeuwen ge-
bruikt bij de jacht. Franse bouwers waren vermaard en gaven 
de jachthoorn zijn typische cirkelvorm. In Engeland wordt het 
instrument nog altijd ‘French horn’ genoemd.
Het instrument bestaat uit een lange, gedraaide buis die uit-
loopt in een wijde trechtervormige beker.  De lengte van de buis 
varieert van een kleine drie meter tot ruim vierenhalve meter. 
De bespeler kan op drie manieren de toonhoogte bepalen: met 
ventielen, door lipspanning en door variaties in blaaskracht.

8. Tuba & Sousaphone – van diep binnenuit

 
De geluiden die uit een tuba komen zijn donderend en buite-
naards. Sommige mensen zijn er zelfs van overtuigd dat ze uit 
de hemel komen, wat ironisch is omdat het register juist hele-
maal onderaan de kopersectie staat. Het bijzondere aan deze 
beesten is dat ze drie tot zes ventielen en een bijzonder grote 

 

In de afgelopen tijd is het door de Covid-19 
periode rond de Club van 100 wat stil gewe-
est. Echter, we hebben niet stil gezeten. Op initiatief van 

het bestuur van Harmonie Concordia, is recent de Stichting 
Vrienden van KE Harmonie Concordia opgericht. 
De Stichting zal in de toekomst de inkomsten van de Club van 
100 beheren. Dit betekent dat het bestuur van de KE Harmonie 
Concordia, indien zij gebruik willen maken van het gedoneerde 
geld,  daarvoor een aanvraag moeten indienen bij de Stichting. 
De donaties van de Club van 100 worden net als in het verleden, 
alleen ten gunste van Concordia gebruikt.

Wij blijven ook in de toekomst de naam Club van 100 gebruiken.
 
Het bestuur van de Stichting Vrienden van de KE Harmonie 
Concordia bestaat uit:
- Annette Kraan-Veltman, voorzitter (r)
- Henk van Arendonk, penningmeester (m)
- Frank van Baarle, secretaris (l)

“Klinkt als een
uitnodiging”

Iedere
donderdagavond

welkom!

CLUB VAN 100

Stichting Vrienden van 
KE Harmonie Concordia

schaallengte hebben en dus een veel bredere boring. Het wordt 
via een breed en diep (beker- of komvormig) mondstuk bespeeld. 
Er zijn veel verschillende ontwerpen, van de marcherende mel-
odie van de sousafoon tot de aardschokkende tonen van de con-
trabas tuba (BB- of CC tuba, zie video hieronder), die minstens 
580 cm lang is. Dat is bijna zes meter koper in je handen!

Cees de Cort

Doordat de oprichting van de Stichting door externe omstan-
digheden sterk vertraagd is, worden de nota’s voor de donatie 
ten bate van de Club van 100 dit jaar 2021erg laat verstuurd. 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd, en 
wellicht zien wij u op zaterdag 13 november a.s. bij het concert 
in ‘De Vlieren’ te Breda. 
Met vriendelijke groet,
 
Bestuur Stichting Vrienden van KE Harmonie Concordia

De columnist Tie Schellekens
Vijgen

Geloven jullie in Sinterklaas? Ik wel. Daarom vind ik 
het heel leuk dat Lukas me onlangs benaderde om bij 
de intocht Henk te vervangen en op de grote trom te 

slaan. Dat doet deze multi-instrumentalist met alle plezier. 
Met dodenherdenking, koningsdag, kerstmis en Sinterk-
laas moet je er staan als harmonie, luidt mijn bescheiden 
mening. Dan is de toegevoegde waarde van Concordia 
het grootst voor de gemeenschap en verdienen we onze 
subsidie terug. Dat ik nu meedoe met de grote trom voor 
mijn buik in plaats van achter de soes, zal de muziek geen 
geweld aandoen. Ik had altijd verschrikkelijk veel moeite 
om tijdens het marcheren achter al die viervoeters mijn 
aandacht te verdelen tussen mijn muziekboekske en de 
paardenvijgen op straat.

Tie Schellekens


