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Het kan zo maar veranderen 

Dit weekend was ik volop in de tuin bezig. Ik had het 
voorjaar in het hoofd en het leek me goed om de tuin 
zo snel mogelijk ‘zomerklaar’ te hebben.

Met zo’n weer kun je de hele wereld aan en het werk vlotte 
mirakels goed. Na gedane arbeid zat ik voldaan het resultaat 
te bekijken onder het genot van een Leffe Blond. Wat kan 
het leven toch mooi zijn!
Zó’n maand maart hadden we nog nooit gehad, verkondigde 
de weerman: wéér een nieuw record gevestigd. Het kan 
niet op. Maar dat laatste bleek niet helemaal waar te zijn. 
Diezelfde weerman vertelde namelijk ook dat we na al die 
mooie dagen vorst konden verwachten. Ik verstond het 
goed, v o r s t! Dus snel de weersverwachting bekeken en 
de brave man had gelijk: vanaf 1 april kan het gaan vriezen. 
Graadje of 2, 3, maar toch. April doet wat het wil. Wat kan 
het snel veranderen; van + 18 naar -2 in een dag of 5!

Langzamerhand begon het met corona ook de goede kant 
op te gaan. De maatregelen werden versoepeld en in de 
teststraat was de grote drukte langzamerhand verdwenen. 
De dagen voor carnaval werd de mogelijkheid om ’s avonds 
te testen zelfs gecanceld; er was bijna geen vraag meer naar 
testen. Even rust voor al die nijvere GGD-ers dus.
Maar woensdag na carnaval - een aantal dagen later dus- 
werden met grote spoed medewerkers opgeroepen voor 
de avonddienst, die met onmiddellijke ingang weer werd 
ingesteld. De website en de telefooncentrale werden ineens 
overspoeld met aanvragen voor testafspraken. Ook hier 
werd dag na dag een record gebroken. Eens te meer bleek 
maar weer dat het allemaal snel kan veranderen.
Na twee jaar corona is iedereen nu wel weer toe aan het 
‘gewone’ leven. Iedereen had het we een beetje gehad 

onderhand. Terug naar normaal, daar leefden we met 
z’n allen naar toe. Maar dat zou er toch anders uit gaan 
zien dan we hadden verwacht. We kregen plots te maken 
met oorlog; Rusland viel Oekraïne binnen en gaat daar 

Agenda
 
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

donderdag 26 mei
Hemelvaartsdag dauwtrappen - zaal de Vianden

Concordia gaat dauwtrappen!
noteer de special day: hemelvaart donderdag 26 mei 2022.
Samen met de brassband Ulicoten gaat harmonie Concordia 
dauwtrappen, niet in het buitengebied, maar in het centrum 
van de stad Breda. 
Een unieke happening om op de dag dat het international 
Jazz festival start, de stad breda ontwaakt met de andere 
muzikale klanken. Traditioneel staat voor dauwtrappen 
op Hemelvaartsdag om in het buitengebied de muzikale 
klanken te laten galmen over ons Brabantse land, wij laten 

het sfeervol galmen
tegen de historische gevels van ons mooie Breda. 
Velen van ons kunnen zich herinneren de aubade aan onze 
afzwaaiende Dick Hesselink van de St. Janstraat naar het 
Nassau hotel. 
Wij kijken allen naar uit, tot Hemelvaartsdag!
 

nietsontziend te keer. Wie had nou gedacht 
dat we in deze ‘moderne tijd’ nog met zoiets 
primitiefs als oorlog geconfronteerd zouden 

worden? Sinds de Koude Oorlog uit de lucht was, zouden we 
daarmee nooit meer te maken krijgen volgens deskundigen! 
Maar dan is het daar toch! Een regelrechte ramp voor al 
die mensen uit Oekraïne. Zomaar ineens, omdat er ergens 
iemand is die vindt dat hij ruzie moet maken, wordt een 
heel land in het verderf gestort. Levens veranderen van de 
ene dag op de andere totaal.
En veranderingen zijn er nu overal, op alle gebieden. 
Klimaatverandering, gedragsverandering, op politiek gebied 
wordt ook het nodige veranderd, of zou veranderd moeten 
worden. In Nederland hebben we de handjes daar aan vol 
en dat zal nog wel even duren, want ik krijg niet echt de 
indruk dat men nu zo voortvarend te werk gaat. Iets wat 
misschien ook eens moet veranderen.

De Schrijvert
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Maandag 21 maart mocht ik voor de eerste keer optreden 
met de harmonie. Dit was op de Montessori school, vanwege 
het project ‘het mysterie van het verdwenen geluid’. In een 
nette witte blouse en met een rode strik ben ik samen met 
Wisse op de fiets er naar toe gegaan. Floris was er helaas 
niet bij, die had Corona.

Mysterie van het verdwenen geluid 2

Teun en Wisse

Het nieuws heeft zich al verspreid, de harmonie Concordia 
gaat dauwtrappen!
Samen met de brassband Ulicoten ( winnaar van het 
dorpenconcours in zaal Vianden) gaan we samen oefenen.
Om te zorgen, dat wij allen in de pas lopen en daarmee 
elkaar niet van de sokken lopen,
heeft de organisatie onder leiding van Lukas een training 
voor marcheren georganiseerd.

De top de la crème én lid van de Koninklijke Militaire Kapel 
Johan Willem Friso is kolonel Corné Pas onze instructeur. 
Corné gaat ons soepels bijbrengen hoe men in gelijke tred 
kan lopen.
En zoals het spreekwoord zegt: "vele voetjes maken licht 
lopen" Dit is een oproep voor al onze muzikanten, of u nu 
meespeelt of enkel meeloopt, het is een genot om samen in 
de pas te lopen.

Noteer aub: 
ZATERDAG 16 april locatie: dorpshuis De Leeuwerik, St, 
Jacobsstraat 1B Galder. Aanvang 10:00 uur tot 12:00 uur.
Koffie en originele brabants worstenbrood staan klaar.

Het bestuur

Marcheren, hoe doe je dat?

Toen we aankwamen, 
hebben we eerst nog even 
geoefend en het slagwerk 
uitgeladen. We hebben 2 
keer gespeeld. De eerste 
groep was heel enthousiast, 
de tweede groep iets minder. 
Zelf vond ik wel heel erg 
leuk. De volgende dag werd 
ik nog herkent door één van 
de kinderen van de school, 
hij zei; “jij bent toch die 
jongen met die fluit?”. Ik 
kijk uit naar het volgende 
optreden, want optreden 
vind ik heel erg leuk.

 
Tot de volgende keer! Groetjes, Teun, de jongen van de fluit

Ginnekense Quiz - Sukses Concordia
 
Afgelopen vrijdag 26 maart in een bomvolle zaal Vianden 
vond de Ginnekense Quiz plaats. Met twee teams ging 
Concordia de sportieve strijd aan met vele traditionele 
Ginnekense verenigingen en straatteams. De Olympische 
gedachte van deelnemen was hier duidelijk aanwezig 
en werd het een uiterst gezellige verbroedering van de 
aanwezigen. 
Op 25 november 2022 is de volgende Ginnekense Quiz. 
Voor diegene die toch nieuwsgierig zijn de uitslag:

Op maandag 21 maart jl. was het dan zo ver. Na een 
gedegen voorbereiding van drie repetities met onze 
dirigent Martijn waren de deelnemende muzikanten van 
Concordia allemaal ruim op tijd aanwezig op de Montessori 
school in Breda. In het verslag van Teun is te lezen hoe de 
muzikanten hun inzet hebben ervaren.

Mysterie van het verdwenen geluid 1

Namens het bestuur wil ik alle muzikanten, die een perfecte 
prestatie hebben geleverd, heel hartelijk dank zeggen voor 
hun tijd, energie en motivatie. Zo wel onze eigen dirigent 
maar zeker ook de organisatie van de Nieuwe Veste waren 
zeer lovend en uitermate positief te spreken over de 
bijdrage van harmonie Concordia. 
Terecht in de lightspot en op de foto de kanjers:
Teun, Wisse, Maartje, Carla, Ria, Marieke, Lisanne, Agnes, 
Franky, Annelies, Ad, Cees, Herman en Loek.



Op zondag 20 maart onze aubade voor het appartement met 
op het balkon onze Henk.
Veertien dagen later is Henk ingeslapen en op 12 maart 
hebben we hem uitgeleide gedaan.
In zijn eigen Ginneken op de plaats waar Henk samen met 

Henk Veltman

zijn Concordia vele jaren grootse muzikale triomfen
 heeft mogen beleven, daar hebben we samen met de familie 
een hartverwarmend en een liefdevol afscheid mogen 
nemen.
Het was een waardig en gevoelvol slotakkoord van een 
prachtig leven van een bijzonder mens.

Namens harmonie Concordia en als goede vriend heeft Loek 
een prachtig beeld van Henk neergezet in zijn afscheidsrede 
in de protestantse kerk.

Henk Veltman……Henk………nee.......ONZE Henk!

Als men familie van elkaar is, zeggen ze in Brabant altijd……
ONS of ONZE en de Harmonie Concordia is zo’n familie! 
Daarom:   …………… ONZE Henk.

Harmonie Concordia is meer dan een vereniging …anders 
houd je het ook, …zoals ONZE Henk, ……geen 60 jaar vol!

Henk begon op 01-01-1960 als grote tromspeler bij de 
harmonie.
Dat deed zijn opa Hendrik ook al. 
Vader Hein speelde (niet geheel onverdienstelijk) de kleine 
trom. Het slagwerk had toen nog maar 2 smaken ………
(maar wel hele goeie)

Ook buiten de Harmonie staat iedereen altijd klaar voor 
elkaar en zeker ONZE Henk…
Hij verbouwde samen met Tuur van den Broek en Joost van 
Sambeek het huis van Han en Hanneke Verdeijen toen zij in 
de Koningin Emmalaan kwamen wonen.
Legde verwarming aan in de Dr. Batenburglaan bij de 
ouders van Teun de Minnaar. (Henk noemde de klarinet van 
Teunis overigens geen klarinet maar een fiephout.)
Hij repareerde bij Adje van Loenhout de verwarming en zo 
kan ik nog heel veel voorbeelden opnoemen.
Dat was ONZE Henk, altijd klaar staan en helpen waar hij 
kon!

Het zal eind jaren zeventig geweest zijn toen ONZE Henk 
mij vroeg of ik even tijd had om te helpen.
Wat dan Henk?
Nou…..….Fundering graven want er moet een stukske aan 
de keuken gebouwd worden want die is volgens ONS Juul te 
klein.
Wanneer dan Henk?
Op 30 april.
Maar dan is het toch Koninginnedag?
Ja…… en?
Maar dan moeten wij op pad met de Herremonie!
Dus……..om 06:00 uur ’s morgens de schep in de grond. 
Om 10:00 uur omkleden, uniform van de harmonie 
aantrekken. Toeter pakken.
Naar de Ginnekenmarkt voor de aubade voor, zoals Henk 
altijd zei: de notabélen van het Ginneken. 
Daarna een dik uur door het Ginneken zeulen met meer dan 
100 van die versierde fietsen achter de harmonie aan. 
Bierdrinken bij Rien en Rietje Roks in café de Vrachtwagen 
(nu Boerke Verschuren) en om 14:00 uur weer beton 
storten in de Rozenlaan onder toeziend oog van opa Hein. 
Hoe leuk kan een Koninginnedag zijn?
Dan nog eerst boterhammen met hagelslag en pindakaas 
eten bij ons Juul en om 20:00 uur ’s-avonds helemaal 
gesloopt naar huis. 

Het resultaat mocht er zijn: ………..een vriendschap die niet 
meer kapot kon!

Overigens beleefde Henk dat uitrukken met Koninginnedag 
in het Ginneken wel als een hoogtepunt. Hij was trots op 
zijn rol als grote tromslager en raakte ontroerd als de 
harmonie een mars speelde in de Raadhuisstraat waar dat 
zo machtig klonk tussen de huizen. 

Vaak was Henk het met bepaalde dingen niet eens en liet 
dat dan toch wel even duidelijk blijken.
“Da motte nie doen jongen, da kunnen wij nie, 
schei toch uit man, das niks voor ons…………”
Vooral Friedy merkte daar veel van. Zij was twintig jaar 
lang zijn vaste slagwerkmaat.
Zij heeft daarvan heel wat meegemaakt. Wat kon hij soms 
lastig zijn en uitvallen, MAAR…..hij was vooral ook altijd 
behulpzaam, bezorgd en trots als het allemaal goed ging.
Soms gemopper en gepruttel dus……maar uiteindelijk kwam 
alles helemaal goed, …….was alles geregeld, hadden we mega 
veel plezier en hebben we ontzettend gelachen! 
ONZE Henk hield van mensen en mensen hielden van ONZE 
Henk

Op zondag 20 februari jl. hebben wij ONZE Henk een aubade 
gebracht bij zijn appartement.
Hij heeft hier erg van genoten en in de toespraak noemde 
onze voorzitter Henk: een mooie, sympathieke brombeer.
Waarna Henk er spontaan achteraan riep: maar wel met 
zo’n klein hartje.

Nou…volgens ons had onze Henk niet zo’n klein hartje, 
……maar heel groot hart, …vooral ook voor ZIJN Concordia!

Bedankt Henk!   We gaan je ontzettend missen!

De trouwe maatjes
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Sinds eind 2021 versterkt Herman de trompetsectie van 
Concordia. Na een korte introductie gingen we over tot 
de orde van de dag: repeteren. Om Herman toch iets 

beter te leren kennen vroeg ik hem om zich voor te stellen 
via deze rubriek. Ook hem vroeg ik om wat ‘huiswerk’ te 
maken en toen ik zijn huiswerk te lezen kreeg dacht ik ‘dat 
is een ijverige leerling’.

De muzikale loopbaan van…
HaFaBra-man en trotse opa Herman 
Beaujon

In 1955 werd in de muzikaalste provincie van Nederland 
Herman geboren als 4e van 5 kinderen. Zijn liefde voor 
muziek kreeg Herman van zijn moeder. Zij was celliste van 
beroep, al speelde zij toen niet meer professioneel. Vaders 
muzikale aanleg bestond uit het bedienen van grammofoon 
(=draaitafel) en radio.
Op z’n 10de mocht hij lid worden van de fanfare van het 
Rooms-Katholieke Neerbeek. Heel bijzonder aangezien de 
familie Beaujon niet RK was en er in heel Nederland een 
duidelijke segregatie bestond tussen RK en niet-RK (en ook 
bij andere geloven).
Eind jaren zestig / begin zeventig haalde hij zijn diploma’s 
van de muziekschool en is toen ook in de carnavalskapel 
van de fanfare gaan spelen.
In 1974 mocht Herman van zijn ouders een trompet 
uitzoeken bij Adams in Thorn, dat vond hij geweldig! Rond 
die tijd maakte hij ook kennis met Engelse Brassbands en zo 
ontstond zijn liefde voor de cornet.

Begin 1981 ging hij werken in Middelburg en via een collega 
kwam hij bij de fanfare van Nieuw-en-Sint-Joosland. De 
dirigent spoorde zijn voorliefde voor de cornet aan door 
hem uit te nodigen om ook bij een brassband in Vlissingen 
te gaan spelen. En in 1984 kocht hij zijn eerste cornet uit 
een erfenis.
Eind jaren 80 kwam Herman beroepshalve in Breda terecht 
en wederom via een collega kwam hij bij de Millsjoeters 
(Molenschot) en viavia bij de Brassband West-Brabant. Hier 
leerde hij onder andere Piet Dielemans kennen. ‘Een aantal 
muzikanten van toen kom ik nog steeds met plezier tegen.’
‘In 1990 werd ik uitgenodigd door Ad Tijssen om met 
een gelegenheidskapel, de Bredasche Bauernkapelle, het 
Strassenfest in Wolf aan de Moezel te gaan opluisteren. 
Helaas is Ad Tijssen overleden, maar zijn kapel bestaat nog 
steeds. In 2020 en 2021 ging het Strassenfest vanwege 
corona niet door, maar we hopen er dit jaar toch weer te 
zijn.’ 

In 1991 ging Herman werken in Obdam (Noord-Holland), 
maar door ongelukkige werktijden werd de plaatselijke 
fanfare geen succes voor hem. 
Breda was hij echter niet vergeten en daarom reisde hij 
iedere twee weken naar het Bourgondische zuiden voor 
repetities en natuurlijk voor het carnaval.
In 1997 kwam hij terug in Breda om er niet meer weg te 
gaan. Sindsdien heeft hij in verschillende Bredase kapellen 
gespeeld. Eén ervan was De Baroniemuzikanten, waar hij 
onze barman Kees Pas van kent. De Baroniemuzikanten 
maakten in 2004 een concertreis naar Tsjechië, waar hij 
veel mooie herinneringen aan heeft: ”Eén van de mooiste 
herinneringen is een concert tijdens de Tjechië-reis. Het 
laatste nummer dat we speelden hebben we 8x moeten 
spelen. Het bleek een soort Geuzenlied te zijn, dat onder 
het communistische regime (pianissimo) gezongen werd in 
achteraf kamertjes. De mensen waren door het dolle heen.”
In 2003 kreeg hij van zijn vrouw Annita een nieuwe cornet, 
een Schilke XA1, waar hij nog steeds met veel plezier op 
speelt.

In 2006 ging Herman op concertreis naar Rome 
als muzikant in het begeleidingsorkest van een 
gelegenheidskoor en via leden van dat orkest kwam hij 
dan weer in contact met symfonieorkest Jacob Obrecht in 
Bergen-op-Zoom en een symfonieorkest in Zoetermeer (met 
dezelfde dirigent).
Ook de Brassband West-Brabant kwam weer op zijn pad. 
Daar leerde hij Tjerk Franken kennen. 
Via een vriend kwam hij in 2016 bij 
HarmonieOrkestRoosendaal, wat hij in 2016 verruilde voor 
fanfare Fidelis in Breda.
2021 was een jaar met nogal wat muzikale veranderingen. 
Na zijn pensionering in mei 2021, heeft Piet Dielemans 
hem overgehaald om bij Senioren Orkest Nieuw-Ginneken 
te komen spelen. Fanfare Fidelis werd omgeruild voor 
harmonie Concordia.

‘Verder van groot belang is dat ik getrouwd ben met Annita 
Beaujon-Dockx. Ons samengesteld gezin telt vier zonen, 
waarvan er één gehandicapt is. Hij woont bij SOVAK in 
Terheijden. Daar doen we mantelzorg voor. Sinds 3 januari 
2022 hebben we, naast kleinzoon Misha en kleindochter 
Charlotte, ook kleinzoon Eden.
Tot zover.
Met muzikale groet, Herman Beaujon.’

Herman bedankt voor het enthousiasme waarmee deze 
introductie tot stand is gekomen. Geniet van je pensioen en 
… blijf muziek maken.
Groetjes, F Hoorn
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Inzenden copy voor het 
volgende nummer  

 van de Concordiaan 
voor 28 april 2022

Ter informatie

Tino

Vorige week hoorde ik ‘What a wonderful world’ tijdens 
de repetitie. Ik genoot van het arrangement. Dat ijle 
trompetje begeleid door het zachtjes spelende zware 

koper. Het liedje doet mij altijd denken aan Tino Tabak. 

De columnist Tie Schellekens

Toen Louis Armstrong op 6 juli 
1971 stierf, vierden we vakantie 
in Frankrijk en hoorden het 
nieuws op de autoradio. We 
waren op weg naar een col 
van de vierde categorie. Voor 
het eerst zou ik de Tour de 
France voorbij zien flitsen. Ik 
was een menneke van 13 en 
helemaal gek van de Tour. We 
stonden net onder de top; een 
prachtplek om het langgerekte 

peloton voorbij te zien klimmen. Achteraan bengelden de 
Nederlandse coureurs van Goudsmit Hoff. Toen we even 
later over het parcours naar de auto liepen, attendeerde 
een claxonnerende auto ons erop dat er nog een coureur 
in aantocht was. Het bleek Tino Tabak te zijn. Hij maakte 
een gebaar waaruit je duidelijk kon opmaken dat hij dorst 
had. Iemand gaf hem een fles wijn. Tino stapte af, zette de 
fiets tegen de kont en de fles aan zijn lippen. Op de lange 
terugweg hoorden we tot vervelens toe ‘What a wonderful 
world’ en dat Tino Tabak was afgestapt. 

Tie Schellekens

Als er wordt gemusiceerd door meerdere mensen 
tegelijk, moet er natuurlijk worden gestemd in het 
harmonieorkest.

Wij blazers doen dit door de lengte van hun instrument 
iets te veranderen. 

Het is van belang dat elke toon een bepaalde vastgestelde 
frequentie heeft. Als dit niet het geval is, zal het stemmen 
van het instrument met andere harmonieleden vrijwel 
onmogelijk zijn. 
Daarnaast bepaalt de geluidssnelheid in de lucht welke 
toonhoogte eruit komt. 
Dit betekent dat het van belang is dat de muzikant 
de juiste blaastechnieken beheerst. Dit noemt men de 
embouchure. Het is de wijze waarop de lippen de toon 
van een blaasinstrument aansturen. Indien meerdere 
blaasinstrumenten samen musiceren kunnen verschillende 
oorzaken ervoor zorgen dat ze samen niet stemmend zijn. 
Dit kan bijvoorbeeld door de blaastechniek van 
ieder individu, de temperatuur van het instrument 
(alle instrumenten moeten warm zijn) en zelfs door 
verschillende merken van instrumenten.
Om de instrumenten samen stemmend te laten worden 
kun je je eigen instrument langer of juist korter maken 
door bijvoorbeeld het kopstuk of mondstuk verder uit 
te trekken of juist meer in te duwen. De lengte van het 
instrument komt zo te veranderen, waardoor deze korter, 
hoger, langer of lager klinkt.
Daarnaast heeft elk instrument bepaalde tonen die lastig 
te stemmen zijn. Over het algemeen is het instrument goed 
gestemd, maar klinkt bijvoorbeeld de hoge C toch te hoog.
Het kan dan helpen om je instrument te draaien. Meer 
naar binnen of juist naar buiten toe gericht (bij een 
dwarsfluit) of je blaastechniek aan te passen door meer of 
minder spanning te geven of je kaak meer te laten zakken 
(bij een saxofoon). Het nadeel van deze technieken is dat 
als ieder individu deze aanpassingen maakt tijdens een 
muziekstuk het niet ten goede komt aan de stemming.
Er zijn namelijk te veel aanpassingen waardoor er geen 
vaste, stemmende toon kan bestaan. 
Daarnaast is het van belang dat je een goed gehoor hebt 
en weet wat je doet. Je moet weten of je toon te laag of 
juist te hoog is, wil je deze juist door technieken kunnen 
aanpassen.

Toonhoogte
Stel nu dat de temperatuur oploopt, dan gaan de 
moleculen in de lucht sneller bewegen. Daarmee 
kunnen ze drukgolven sneller doorgeven, dus 
wordt ook de geluidssnelheid groter. Een hogere 
geluidssnelheid betekent een hogere toonhoogte, 
indien de golflengte vastligt. Om precies te zijn: 
de toonhoogte is gelijk aan de geluidssnelheid 
gedeeld door de golflengte. Hoe hoger de 
temperatuur, hoe hoger de geluidssnelheid, en 
des te hoger de toon.
Dit verhaal geldt natuurlijk ook voor ons 
blazers. Maar wij hebben er ‘n probleem bij: 
wij verwarmen zelf het instrument met onze 
adem. Even inblazen voor het concert is dus 
niet alleen nuttig om de vingers los te maken, 
maar ook nodig om het instrument vast op 
temperatuur te brengen.

De hobo maakt het eerste geluid vóór de 
uitvoering. 
Het is het A (La) -geluid van de hobo en de 
A-noot van de hobo wordt het referentiepunt 
van alle muziekinstrumenten. Dus als de 
hobo een lange A blaast, kunnen andere 
instrumenten zich op het geluid af stemmen.
 
Waarom wordt de noot van de hobo een 
referentiepunt? 
De noot heeft wetenschappelijk een frequentie 
van 440Hz. Deze toon is het meest stabiele en 
comfortabele geluid, en het is ook het helderste 
geluid dat een persoon kan horen. Voor alle 
instrumenten is het dus het referentiepunt en 
is het de juiste toon voor afstemming.
 
Er is een reden voor de hobo om deze 
belangrijke rol te spelen? 
Allereerst bevindt de hobo zich in het midden 
van het orkest, zodat je het geluid naar de hoek 
van het orkest kunt verspreiden. Omdat het 
blaasinstrument minder wordt beïnvloed door 
de omgeving, zoals temperatuur en vochtigheid 
is er bijna geen verandering in toonhoogte. 
Het vibrato is ook erg stabiel omdat het geen 
vibrerend vibrato heeft. En het geluid van de 
hobo is verschillend van andere instrumenten. 

Cees de Cort

Goede ‘stemming’ in ons harmonie 
orkest!


