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(Bijna) Alles is weer toegestaan in 
de muziekwereld

Nu de regels rondom Covid 19 sterk versoepeld, ja zelfs 
bijna helemaal afgebouwd worden, komt er weer flink 
leven in de brouwerij. Als ik de krant mag geloven 

wordt er enorm naar carnaval toegeleefd en zijn er grootse 
plannen om uitbundig te feesten.
Of dat nu wel allemaal zo wijs is laat ik hier maar buiten 
beschouwing.
Muzikanten vertelden trots in interviews dat zij weer 4 of 
zelfs vijf keer per avond op gaan treden. Nu ben ik eens op 
internet gaan kijken wat er allemaal op muzikaal gebied 
geboden wordt en daar schrok ik toch wel van. Als je de 
artiesten mag geloven gaan zij dus verschillende malen 
per avond ‘absolute hits’ als ‘Carnavalle Met Ze Alle’, ‘Met 
carnaval is het carnaval’ en “He, Doe Mij Da Corona Bier 
‘es’ ten gehore brengen. Hoe gelukkig en zelfingenomen 
mag je zijn als je een liedje met zo’n aansprekende titel 
helemaal zelf hebt bedacht! Ik denk dat de vertolkers van 
deze carnavalskrakers zeker volle zalen zullen trekken; 
maar dan waarschijnlijk wel achterzaaltjes in plaatselijke 
dorpskroegen.
Vooropgesteld, ik gun iedereen zijn of haar carnavalsplezier.
Ik snap ook helemaal dat we, en dan met name de jeugd, de 
‘ophokplicht’ waarmee we nu al zo lang zitten, meer dan beu 
zijn en eens flink uit de band willen springen.
Toch hoop ik dat we ons verstand zullen gebruiken; corona 
is nog niet weg en er zijn momenteel zoveel mensen met 
klachten, dat veel bedrijven, organisaties en instellingen al 
met grote personeelstekorten zitten. En dat is iets wat het 
bedrijfsleven er nu zeker nog niet eens bij kan hebben.
Het is fijn dat grotere muziekgroepen als koren, fanfares 
en harmonieën weer ‘in volle vrijheid’ kunnen repeteren 
en optreden. Ook dat we weer kunnen gaan genieten van 
optredens. Er is immers weer (bijna) alles toegestaan in de 
muziekwereld. 
Bijna dus, want activiteiten van BN-ers als Borsato, Ali B, 
Glennis Grace en Lil’ Kleine, die zichzelf nadrukkelijk op 
de voorgrond hebben gewerkt met diverse variaties van 
misselijk makend wangedrag, zijn zeker niet toegestaan. 
Ik gun muzikanten hun successen van harte, maar het is 
duidelijk gebleken dat niet alle benen die de weelde moeten 
kunnen dragen, sterk genoeg zijn.
Diep respect heb ik voor de zenders die de muziek van deze 
‘artiesten’ niet meer willen draaien. Komt boontje toch nog 
om zijn loontje.

De Schrijvert

Henk
De columnist Tie Schellekens 

Je moet je blijven ontwikkelen. Zondag trad ik in 
de voetsporen van Piet Vlamings, de illustere 
vaandeldrager van de Constantia. Er stond een aardig 

briesje. Niet bepaald een eitje; zo’n vaandel. maar altijd 
makkelijker dan een besbas. Ik deed het graag. Het was 
voor Henk. Kon ik bovendien eens zonder toeteren genieten 
van de Concordiamars. En van de harmonie. Wat een mooie 
aubade. En wat een vent. Heb Henk zelden zo stil gezien. 
Maar hij herpakte zich gelukkig snel. Jammer dat we de 
Paarse heide thuis hadden laten liggen. Het was er ook 
geen weer voor. ’s Avonds las ik nog even mijn stukkie 
in De Stem over de dynastie Veltman in de harmonie.  
Onvoorstelbaar eigenlijk hoe die Henk bij de harmonie is 

gekomen. Als ik tenminste mijn eigen 
stukkie moet geloven. Hij kwam uit 
dienst en toen zei zijn vader tegen de 
volwassen zoon: ‘Ga je mee naar de 
harmonie want we hebben geen grote 
tromslager meer’. Nou moet die Hein 
een flinke kerel zijn geweest, maar 
zoiets geeft je toch te denken. Een 
volwassen Henk die als een mak schaap 
achter zijn papa naar de harmonie 
gaat. Het heeft hem goed gedaan, kun je 
ook lezen in dat stukkie. ‘De harmonie 
is natuurlijk meer dan alleen muziek 
maken. Het gaat om vriendschap.’ En 
ook. ‘Ik ga door totdat ik niet meer 
kan. Als ik de grote trom niet meer kan 
dragen, wordt het tijd dat ik er mee 
uitscheid.’

Tie Schellekens 

Ruimte 

Aubade

Vanuit het bestuur was de wens om een eerbetoon 
aan Henk onze muzikant slagwerk te organiseren. 
De reden was veelzijdig, Henk is ruim 60 jaar lid van 

de harmonie Concordia, diverse generaties van de familie 
Veltman zijn lid van de harmonie Concordia geweest, de 
warme familieband tussen de leden binnen de harmonie 
Concordia en de wetenschap dat Henk uitbehandeld is.

Ons concert gepland voor 
zaterdag 2 april was de 
eerste optie die we voor 
ogen hadden. Na overleg 
met de familie bleek dat de 
gezondheid van Henk per 
week achteruit ging en familie 
en wij in weken moeten gaan 
denken.

Daarom omgeschakeld en 
denkende aan een aubade. 
Om te zorgen dat het zo 
comfortabel voor Henk zelf 
en voor de harmonie zou zijn 

werd gekozen voor de locatie Valentijnlaan waar voldoende 
ruimte voor het huis van Dominik en Anette is. Datum 
zondag 20 februari was OK voor familie en de harmonie.

De weersomstandigheden voor de dagen van 20 februari 
waren stormachtig en was besloten op de zondag om 9 uur 
te beslissen opdat de aubade plaats zou kunnen vinden. Niet 
de weersomstandigheden, maar de conditie van Henk deed 
ons besluiten de aubade naar het appartement van Henk 
te verplaatsen. Door de moderne communicatie middelen 
kon snel geschakeld worden en stond om 10.30 uur bij de 
Mezz een veertigtal muzikanten en het vaandel klaar om de 
aubade tot uitvoering te brengen.

Bij het opstellen onder het balkon door de muzikanten 
werden alle aanwezigen aangenaam verrast, dat Henk niet 
in bed maar zittende in een stoel op het balkon de aubade 
zelf in ontvangst kon nemen.  Door het rechtstreekse 
oogcontact geïnspireerd, raakten de tonen van de geliefde 
nummers vol het hart, niet enkel van Henk maar ook van 
menig muzikant en van de aanwezigen.

Henk onze brombeer

Het was 
hartverwarmend 
en onvergetelijk 
en toont wederom 
aan, hoe muziek 
verbindt en 
mensen kan 
sterken in alle 
omstandigheden.
Aan een ieder 
van Harmonie 
Concordia dank 
voor uw support en 
deelname. 

De voorzitter.

Mysterie van het verdwenen geluid
Dag allemaal, fijn dat jullie je opgeven hebben als muzikant 
en deelnemen aan het project  Mysterie van het Verdwenen 
Geluid.

Ad van Zijp, Ria Pluk, Lisanne Hellinga, Teun Suurmeijer, 
Floris Bogaarts, Annelies Smouter, Agnes Krooswijk, 
Herman Beaujon, Wisse de Kok, Jeanne Jongenelen,
Franky Visser, Carla Vermolen, Maartje Tendijck, Marieke 
Augustijn, Cees de Cort.

bedankt en hartstikke leuk!
Hierbij wat meer (praktische) informatie voor de agenda: 
 
Repetities
De repetities zijn op donderdag 3, 10 en 17 maart, van 
19.00 – 20.00 in zaal Vianden. 

Agenda

donderdag 24 februari 
ALV algemene ledenvergadering - zaal Vianden.

maandag 21 maart  
Mysterie van het verdwenen geluid - Montessorischool. 
    
vrijdag 25 maart  
Ginnekense Quiz - zaal Vianden.
 
zaterdag 2 april 
Concert de Toppers - zaal de Vlieren.

zaterdag 16 april 
Marcheer exercitie - zaal de Leeuwerik Galder  
10-12 uur 

woensdag 27 april 
Koningsdag Ginnekenmarkt

Met andere woorden: de gewone repetitietijden van het 
Opleidingsorkest.

Optreden
Op maandag 21 maart vindt het het optreden van het 
mysterie van het verdwenen geluid plaats.

WIE SLUIT ZICH AAN?
Muzikanten van Concordia, doe mee, kom er gezellig bij en 
ondersteun het project om jeugd te enthousiasmeren voor 
muziek.
secretariaat@concordiaginneken.nl

Nico ter Haar Romeny.
Na een langere periode is het gips van de onderbeen 
verwijderd. Helaas is de breuk niet volledig hersteld en 
zal Nico nog geruime tijd fysio nodig hebben om volledig te 
functioneren. Van harte spoedig herstel. 
 
Franky Visser. Gecondoleerd met het inslapen van jouw 
moeder. Veel sterkte bij het geven van een warm
plekje in jouw herinneringen.

Henk Veltman. Afgelopen zondag 20 febr. een 
hartverwarmende aubade gebracht voor het appartement 
van Henk in het Bolwerk. Mede door de grootse opkomst 
van onze muzikanten was het een optimale uiting van onze 
steun en warmte jegens onze Henk. 
 
COVID.
Verder mag bijna alles weer los wat de Covid betreft. Super. 
Maar toch een waarschuwing voor Carnaval minnende 
leden.
Blijf voorzichtig.
Alaaaaf
 
Voor zover. Mary

EEN GEZONDE RUG VOOR ELKE 
MUZIKANT

Hoe houd ik het beste mijn instrument vast tijdens 
het spelen, zit ik in de correcte houding?  Elk 
instrument heeft zijn eigen ergonomie. Velen van ons 

hebben reeds pijnlijk ervaren dat speelposities niet altijd 
overeen komen met de optimale lichaamshouding. Als er 
ergens op je lichaam een zeer gevoelige plek is voor een 
verkeerde houding en ongelijkdrukbelasting, dan is het wel 
de rug. Problemen met de wervelkolom zijn natuurlijk niet 
alleen voorbehouden voor muzikanten, maar de kans voor 
uitpuilende tussenwervelschijven en andere rug klachten 
is relatief hoog wanneer je gedurende lange periodes in een 
slechte houding je instrument bespeelt.

Vele jaren hebben talloze artsen onderzoek aan de 
gezondheid van muzikanten gewijd. Vooral in steden met 
muziekscholen en orkesten, is het vrijwel altijd mogelijk om 
een arts te vinden die relatief snel weet waar het probleem 
ligt.
Maar zo ver hoeft het niet te komen. Probeer, zodra 
je tijdens of na het spelen ergens pijn hebt, eerst te 
achterhalen wat de oorzaak is. Iemand die zijn lichaam 
kent, wordt snel bewust van alle kritische houdingen, 
bewegingen, of belastingen die de oorzaak van de overlast 
kan zijn. Uitgangspunt is een ontspannen staande positie, 
vanaf het hoofd tot de nek, de schouders, het bekken, 
de knieën en de enkels. Elke beweging in deze positie 
vereist spierwerk en verandert de statische houding. 
De tussenwervelschijven ondersteunen bij een zware, 
verspreide belasting, maar zodra de ruggengraat zich buigt, 
krijg je een ongelijke belasting die druk en rek veroorzaakt. 
Dit kan tot langdurige en zeer schadelijke slijtage leiden.

Houding
Begin met het analyseren van je lichaamshouding. Besteed 
daarbij aandacht aan de details, omdat die een grotere rol 

spelen dan je denkt. Stel je jezelf voor als een neutrale 
waarnemer die je normale bewegingen observeert, zoals bij 
het zitten, opstaan of lopen. Of hoe je je instrument optilt 
en uit je koffer haalt. Als bepaalde bewegingen pijnlijk 
en ongemakkelijk worden, herhaal ze dan langzaam en 
opzettelijk om zodoende bewust te zijn van de betrokken 
spieren en pezen en eventuele andere probleemgebieden. 
Neem een grote spiegel erbij. Je omgeving speelt ook een 
rol: is het muziekstatief op de juiste hoogte of moet je je 
hoofd voortdurend kantelen? Is je stoel te laag of is het 
te hoog, zodat je je voeten niet kan ontspannen? Is je 
hele lichaam uit balans? Is je instrument comfortabel in 
je handen of op je lichaam gepositioneerd of dwingt het je 
voortdurend tot onaangename en inspannende posities?

Praktijk
Als je goed oplet, zul je misschien kleine dingen opmerken 
die uiteindelijk een grote impact kunnen hebben op je 
welzijn. Een gitarist, bijvoorbeeld, die zijn plectrum veel 
te stevig tussen duim en wijsvinger vast houdt, zal niet 
in staat zijn om ontspannen te kunnen spelen. De druk op 
duim en wijsvinger beïnvloedt de hand, arm, schouder en 
reikt tot aan de rug. Dit geldt voor alle instrumenten en 
niet alleen beperkt tot de vingers, maar in dezelfde mate 
voor alle lichaamsdelen bij het spelen.

Psychologie
Het is nu duidelijk dat mentale en emotionele stress ook 
tot lichamelijke problemen kunnen leiden en vaak tot 
rugpijn. Degenen die onder druk staan, hetzij professioneel 
of als amateur, en last hebben van plankenkoorts en of 
perfectionisme, verkrampen niet slechts psychologisch. 
In deze gevallen doen ontspanningsoefeningen wonderen, 
maar ook hier is het raadzaam om in de beginfase een 
arts te raadplegen, vóórdat je je psychologische problemen 
bovenop een pijnlijke rug aanpakt.

De oplossing
Het lijkt vanzelfsprekend, maar in de meeste gevallen zal 
een goede lichaamshouding, gecombineerd met bewegings- 
en ontspanningsoefeningen, de pijn verlichten. Zorg dat je je 
goed opwarmt en strekt voordat je oefent of optreedt. Maar, 
“Ik ben geen topsporter!” Dat is gedeeltelijk waar want we 
zijn eigenlijk veel meer dan dat. Terwijl sommige voetballers 
en atleten in hun dertiger jaren met pensioen gaan, zullen 
onze instrumenten ons (hopelijk) voor de rest van ons 
leven vergezellen.
Iedereen die bewust is van zijn rugklachten, kan door 
gerichte training verdere verslechtering voorkomen en 
zelfs het probleem helpen oplossen. Echter, hier spelen 
innerlijke demonen een belangrijke rol want het kan 
vermoeiend en vervelend zijn om oude gewoontes te 
veranderen. Wie gebrek heeft aan zelfmotivatie kan hulp 
vinden in de fitness studio’s of bij een aantal instellingen 
die gespecialiseerd zijn in rug-fitness. Rug-fitness versterkt 
de spieren en pakt de meeste problemen aan door een 
verbeterde lichaamshouding via functionele oefeningen. 
Voor zelf-behandeling zijn er ontelbare gidsen, handboeken 
en oefeningen in de boekhandel te vinden, maar ook zeker 
online.
 
Cees de Cort

De Bucket-list van Tie Schellekens - 
sousafonist
‘Bij ons thuis in Ulvenout’, zo vertelt Tie, ‘stimuleerde ons 
moeder ons om muziek te leren spelen.’ Thuis hadden ze 
´n piano staan en samen met z’n broer Koen ging hij op 
les, maar terwijl Koen de sterren van de hemel speelde 
was het voor Tie geen succes. Was dat omdat hij te weinig 
studeerde? Tie zelf denkt van wel. Ook op de HEAO was 
dat een probleempje. Na de middelbare school gingen Tie en 
z’n vrienden studeren, maar om toch bij elkaar te blijven 
komen zochten ze een smoes. Ze hadden Glupo De Kollebi-
jnen in de Flamingobar in Ulvenhout zien optreden, die 
speelden leuke muziek met een heleboel mooie meisjes. Dat 
wilden zij ook, dus begonnen ze een carnavalsband. Maar ja, 

INTERVIEW 
door Albert Norbart

Van Alles Wat op de Alpe D’Huez 2006
je kunt niet zomaar beginnen toeteren, je moet toch leren 
om een instrument te bespelen en daarom ging hij naar de 
harmonie. Er was een tekort aan Franse hoorns en daarom 
kreeg hij zo’n instrument in ´mijn mik´#, zoals Tie dat 
noemt. De eerste partij die hij met het groot orkest moest 
spelen kent hij nog bijna helemaal uit zijn hoofd. Het was 
een nummer van The Platters. 
Tie kreeg les van Luiks, een oude (toentertijd al 65 jaar) 
trombonist uit het Ginneken. Die oude trombonist had de 
jonge garde van de harmonie onder zijn hoede, zoals dat in 
iedere harmonie toen heel normaal was.

Al snel moest hij 
mee uitrukken en 
dat was maar niks. 
Rondlopen in zo’n 
apepakkie rijm-
de niet met z´n 
studentenleven. 
Bovendien ging hij 
op zondag voetbal-
len. 
Helaas stopte hij 
veel te vroeg met 
muziek maken, 
want hij begon 
net een beetje te 
spelen. Achteraf 
een foute keuze 
want Tie kan niet 
meer leven zonder 

muziek, op ´t werk of in de auto, altijd muziek. Naar muziek 
luisteren vindt Tie leuk, maar muziek maken is helemaal 
prachtig. Je moet wel een beetje naar elkaar luisteren en 
dan krijg je harmonie in de muziek. 
De muziek zat toch in zijn bloed en zo´n 40 jaar was hij 
vooral carnavalsmuzikant. Toeteren volgens het ´spijk-
erschrift´. Vanaf 1976 bij de Bendebekende, samen met 
Lukas. Eerst op trompet, maar daar was z´n hond niet 
zo blij mee. De hoorn was niet carnavalesk genoeg en van 
lieverlee ging Tie zwaarder blazen, tot uiteindelijk de sousa-
foon. ´Eind vorige eeuw ging de band ter ziele, daarna werd 
ik de grootste bandhoer van Breda. Ik toeterde bij Misère, 
Van Alles Wat, De Pirelli’s en sinds 2014 bij Glupo,´ vertelt 
Tie.
In 2012 kwam Tie bij harmonie Concordia, op besbas. Loek 
zat naast hem en zorgde dat Tie bij de les bleef.
Vorig jaar is hij (tijdelijk?) gestopt, maar hij speelt nog wel 
bij Glupo en in duo met een ukelelespeler. 
Hij heeft voorlopig nog veel werk om zijn bucket-list af te 
werken. Hij is bezig met een boek over Rat Verlegh die zijn 
naam heeft geleend aan het NAC-stadion in Breda, hij speelt 
een graftoerist in een toneelstuk op Zorgvlied en wil dit 
jaar de Stelvio op fietsen. 
Als afsluiting vraag ik Tie naar zijn hoogtepunt. Ik dacht 
dat hij de 150 Sousafoons zou noemen, maar hij kwam 
heel verrassend uit de hoek. Zijn hoogtepunt vond hij het 
Dorpenconcours in Ulicoten waar wij Nimrod speelden, 
technisch niet zo heel moeilijk, maar prachtig als iedereen 
goed naar elkaar luistert.
Tie, hartstikke bedankt. Fijn weer eens bijgepraat te hebben 
en ik ben blij dat je nog steeds muziek maakt, onze club 
(digitaal) volgt en lid bent van de Club van 100.
Groeten, F Hoorn

# ´In m´n mik´ is vrij te vertalen als ´in mijn maag 
gesplitst´. 

Aan het bestuur van Concordia. 
In verband met mijn overvolle agenda zeg ik met pijn in 
mijn hart mijn lidmaatschap van Concordia per direct op. 

Ik heb 15 jaar met heel veel plezier doorgebracht met en 
tussen Concordia.
Vanochtend heb ik mijn Concordia spullen overgedragen aan 
Ruud. 
Met nogmaals dank voor de fijne tijd, 

groet Hans van Staveren.

Hallo Ria,
Vanmorgen heb ik eindelijk de tijd genomen om de 
Concordiaan eens op mijn gemak te lezen. 

Ik wil hierbij mijn complimenten overmaken aan de 
volledige redactie/schrijvers in de Condordiaan. Zeker in 
deze tijd dat er geen activiteiten binnen de vereniging zorgt 
het wel voor verbinding.

Groetjes, Els van der Vloet

Vakantieworkshop Samen muziek maken

In het kader van Sport- en Cultuurintro vindt donderdag 3 
maart een Vakantieworkshop Samen muziek maken plaats. 
Hier kunnen alle instrumenten aan deelnemen, het zgn. het-
erogeen samenspel. Alle kinderen van 7-12 jaar van het ba-
sisonderwijs in Breda kunnen hier voor een kleine bijdrage 
aan deelnemen. O.l.v. Niels van Dorst wordt die ochtend 
gewerkt aan eenvoudige muziek met afsluitend een korte 
slotpresentatie.  Via deze link vind je verder informatie. 
De inschrijving is verlengd tot en met komende donderdag 
25 februari  a.s. Vakantieworkshop Samen muziek maken  
Nieuwe Veste

Muziektheorie Opfriscursus.  
Start dinsdag 8 maart 2022
Voor de muzikant die zijn of haar theorie weer eens wil 
bijspijkeren is deze cursus met Bert Haan als docent van 
harte aan te bevelen.
De cursus van 6 lessen start dinsdag 8 maart. 
“Heb je ooit langer geleden een instrument leren bespelen, 
speel je in een orkest of zing je in een koor en/of wil je 
sowieso de muziektheorie weer eens opfrissen? 
Dan is de Muziektheorie Opfriscursus iets voor jou!
Muziek is als een taal  en de theorie – zoals grammatica – 
helpt je om deze taal beter te begrijpen, beheersen, creëren 
en ontwikkelen. Het helpt je om te begrijpen hoe een muz-
iekstuk of liedje in elkaar zit. In deze cursus leer je op een 
overzichtelijke manier de theoretische basis van muziek. De 
cursus bestaat uit 6 lessen.

Inzenden copy voor het 
volgende nummer  

 van de Concordiaan 
voor 21 maart 2022

Ter informatie


