
Lieve Concordianen

Ondanks het feit dat we dit seizoen niet af kunnen 
sluiten met een concert, laten we 5 juli natuurlijk niet 

onopgemerkt voorbijgaan. We nodigen jullie die zondag uit 
voor een gezellige
borrel van 14:00 uur tot 17:00 uur
in zaal Vianden of bij lekker weer op het terras.
Naast het drinken van een borrel, gaan we ons deze mid-
dag ook wagen aan een ware Concordiaquiz. Uiteraard zijn 
er fantastische prijzen te winnen, dus zet je beste beentje 
voor!
In verband met de organisatie willen we graag weten op 
hoeveel leden we kunnen rekenen. Daarom vragen we jul-
lie om aan Frans door te geven of je wel of niet aanwezig 
bent op zondag 5 juli. 
Let op: gezien het feit dat we maar met 100 mensen samen 
mogen komen, is deze middag uitsluitend bedoeld voor 
leden van Concordia. Aanhang is volgend jaar (hopelijk) 
natuurlijk weer van harte welkom!
Dus: laat vóór vrijdag 26 juni weten of je zondag 5 juli 
aanwezig bent via onderstaand mailadres: 
f.v.hoogenhuyze@gmail.com
 
Tot dan!
imke en Tjerk

Wat:  borrel en quiz  
Waar:  zaal Vianden
Wanneer:  zondag 5 juli 14:00 uur - 17:00 uur
Melden a.u.b f.v.hoogenhuyze@gmail.com

Het weerzien!

Donderdag 16 juni 2020. Een bijzonder en
emotioneel moment. De muzikanten van harmonie 

Concordia mogen onder handhaving van bepaalde regels 
weer samen komen, samen muziek maken en tot slot als 
afsluiting van de eerste repetitie samen een borreltje 
nemen en samen babbelen. 
De eerste ervaring was fantastisch!
Alles verliep soepel, de toezichthouders waren tevreden en 
zeer te spreken over het bewust zijn van de muzikanten. 
De briefing van Nico was grondig door gelezen en de 
punten werden volledig opgevolgd. 
Het was een perfecte invulling. Compliment aan allen.

De voorzitter 

Wist u dat 

Harmonie Concordia in 1908 een toneelvereniging heeft 
opgericht? 

Helaas kostte dat de harmonie een aantal leden omdat zij 
de voorkeur gaven aan toneelspelen. De vereniging, die als 
naam droeg “De Kassie Kijkers” is  zeker tot 1968 actief 
geweest. 

Er maar liefst vier generaties Veltman slagwerker zijn 
(geweest) in de harmonie, te weten (overgroot)vader Hen-
drik Veltman, lid vanaf het laatste decennium van de 19e 
eeuw tot 1938, (groot)vader Hein Veltman lid van 1919 tot 
1975, Henk Veltman (al 60 jaar actief lid) en (klein)zoon 
Dominique Veltman (1982 tot 1987).

Steeds meer harmonieleden tevens lid zijn 
van de Club van 100?

Leonie

Een worst

Toen ik nog klein was, reed ik ooit in één dag van 
Houston naar Memphis. In Europa is een dergelijke 

afstand een kwestie van even kwaad maken, maar in het 
land van law and order met een tergende max. snelheid 
van 50 en 70 mijl gaat dat een stuk trager. Toen we een 
eind gevorderd waren in Arkansas, had mijn vriendinneke 
het helemaal gehad. Ik baalde en wees naar het einde van 
de onberispelijk blauwe horizon boven de weg. Daar was 
iets wits te zien. Een wolk natuurlijk, maar ik zei ‘dat zal 
wel de rots zijn van Little Rock, hoofdstad van Arkansas. 
Daar moeten we dan rechtsaf, de Mississippi over en aan 
de andere kant ligt de stad van B.B. King, Sun Records en 
natuurlijk Elvis’. Het duurde nog uren voordat we in Mem-
phis waren, maar de worst had gewerkt. Het einde van de 
reis was in zicht en stelde Irma gerust. 
Op dit moment geniet ik van mijn jaarlijkse Oerol vakantie 
op Terschelling. Het was een rustige editie dit jaar. Ook op 
de Wadden heerst Corona. Dus geen Oerol en ook geen soe-
safoon. Normaal neem ik die mee om te repeteren voor het 
afsluitingsconcert. Maar ja, dat gaat dit jaar dus ook niet 
door. En je toetert nu eenmaal enthousiaster in je eentje 
als je een worst van een optreden in je bereik hebt hangen.

De columnist Tie



De trombone
 
Geschiedenis

De trombone bestaat al zo’n 600 jaar en is ontstaan uit 
de trompet. In die tijd hadden trompetten geen 

ventielen, zodat er maar een beperkt aantal tonen op kon 
worden gespeeld. Toen op de trompetten een schuif werd 
aangebracht, werd het mogelijk om veel meer tonen te 
spelen. De naam trombone komt uit het Italiaans, “trom-
ba” betekent trompet en “one” betekent groot. De Engelse 
naam voor trombone is sackbut. In de 15de en 16de 
eeuw was de trombone vooral in Engeland een populair 
instrument. Veel Engelse koningen hadden trombonis-
ten in dienst in hun orkesten. Er waren zelfs ensembles 
bestaande uit 16 trombonisten. speelde de trombone een 
belangrijke rol, vaak in combinatie met orgel en viool. Ook 
in de kerkmuziek speelde de trombone een belangrijke rol, 
vaak in combinatie met orgel en viool.
 
Vanaf ongeveer 1750 maakt de trombone deel uit van het 
symfonieorkest. De meeste orkesten hebben 3 trombones. 
De toon van de trombone is zeer zangerig, daardoor kan 
hij uitdrukking geven aan diepe emoties. Ook prachtig 
klinken 3 trombones in zachte akkoorden. Maar het meest 
bekend is de trombone als instrument met een enorme 
geluidssterkte.
 

Bouw en kenmerken
Een trombone is eigenlijk een vergrote vorm van trompet 
met beker, hoofdbuis en ketelvormig mondstuk. De hoofd-
buis kan verlengd worden door een soepel schuivende 
schuif (coulisse). Door het uitschuiven ervan kunnen 
de natuurtonen 6 maal verlaagd worden. Het meest 
voorkomende type is de tenortrombone, gevolgd door de 
bastrombone. De stemming van de tenortrombone is C, het 
toonbereik 2½ octaaf. De buislengte is 2,7m. De bastrom-
bone heeft F of G als grondtoon.
Behalve de (schuif)trombone bestaan er ook ventieltrom-
bones. Deze worden echter weinig gebruikt, voornamelijk 

door het ontbreken van de mogelijkheid om een glissando 
te maken.

Gebruik
Onder de koperen blaasinstrumenten neemt de trom-
bone een middenpositie in: de trompet en de hoorn 
klinken hoger, de tuba klinkt lager dan de trombone.                          
De trombone, evenals de bastrombone wordt binnen het 
volledige hafabra gebruikt.

Cees de Cort, de conservator instrumenten

De organisatie 

De organisatie die muziek maken
weer mogelijk maakt! 

Vanaf het moment dat het licht op groen ging en de beves-
tiging van het protocol door de bond KNMO afgegeven was, 
is het “management van 3 “ met veel zorg en toewijding be-
gonnen de voorwaarden en regels te vertalen in de praktijk.
Niet alleen het management van zaal Vianden, maar ook 
de grootte van de zaal , infrastructuur én lucht beheers-
ing zijn positieve aspecten om te kunnen voldoen aan de 
voorwaarden. 
Compliment en dank aan Ruud, Kees en zeker ook onze 
Nico voor de perfecte implantatie van de voorwaarden. 

De voorzitter 

NIEUWSBRIEVEN HARMONIE 
CONCORDIA

De huidige nieuwsbrief Concordiaan is zeker niet het 
eerste medium waarin de Harmonie haar nieuws deelt. 

In 1959 werd nieuws doorgegeven aan de leden via Concor-
dia Klanken (1959-1960), daarna was het enkele jaren 
rustig op het nieuwsfront, maar in 1968 vonden enkele 
leden dat er toch wat meer ruchtbaarheid aan de activi-
teiten van de harmonie gegeven mocht worden en zag De 
Grote Trom het licht met een mooi voorpaginaontwerp van 
de hand van ons trouwe lid Ad van Zijp. Deze periodiek 
richtte zich niet alleen op de leden maar werd ook aan de 
donateurs gestuurd. 
In het tweede kwartaal van 1971 werd op speciaal verzoek 
van de leden nog
een uitgave van De Grote Trom gepubliceerd, maar uitein-
delijk was ook de Grote Trom geen lang leven beschoren. 
Mogelijk na kritiek van een “echte krant”, De Stem, op de 
technische uitvoering van de nieuwsbrief. 
In 1978 werd opnieuw een poging gedaan en werd een 
bulletin in A4 formaat uitgegeven: De Kleine Grote Trom.
In 1993 volgt de uitgave van de Concordia Courant, zeer 
professioneel aangepakt door de twee redacteuren Matty 
van der Brugge en Paul Schoot. Deze uitgave heeft de 
millenniumwisseling ruim overleefd.

De Boerenkapel
In de vijftiger jaren van de vorige eeuw werd er al ste-
vig carnaval gevierd in het Ginneken. In die tijd werd de 
Bredase Prins Carnaval op het Oranjeplein afgehaald door 
een Ginnekense delegatie om op de Ginnekenmarkt de 
pomp “droog te leggen”. Concordia begeleidde de stoet met 
muzikaal vuurwerk. 

Een aantal leden van Concordia waagde zich buiten 
het Ginneken en vierde successen als looporkest bij de 
besloten Carnavalsbals in de grote zaal van theater Con-
cordia. 
Deze groep van zo’n tien personen gaf niet alleen plezi-
er aan de carnaval vierende menigte maar had zelf ook 
het nodige plezier. Na afloop pakten de heren nog een 
afzakkertje in het artiestencafé onder het toneel waarbij 
opnieuw veel muziek werd gemaakt, zodat zij er voor 
zichzelf ook nog een spetterend carnavalsfeestje van 
maakten.
(vrij geciteerd uit de uitgave “Harmonie Concordia, meer 
dan een eeuw in ’t Ginneken”, samengesteld door Theo de 
Kanter).

Leonie


