
Bouw en kenmerken

Het euphonium en de bariton staan beiden in Bb. De bariton 
(ook soms tenorsaxhoorn genoemd) behoort tot de 

saxhoorngroep terwijl het euphonium (ook soms tenortuba 
genoemd) tot de tubafamilie behoort. Vaak worden de namen 
‘Bariton’ en ‘Euphonium’ verkeerd en door elkaar gebruikt.
Het verschil tussen de bariton en het euphonium
Tenorhoorn, tenortuba, bariton, euphonium. Allemaal namen 
voor hetzelfde instrument? Nee! De tenorhoorn is het 
instrument dat door Adolf Sax is ontwikkeld. Het is de voorloper 
van zowel de bariton als het euphonium. Met tenortuba wordt 
het tenorlid van de tubafamilie bedoelt. Hiermee kan ook de 
bariton en het euphonium bedoeld worden. Maar wat is nu het 
wezenlijke verschil tussen bariton en euphonium?
Een veel gehoorde verklaring is dat baritons drie ventielen 
hebben en euphoniums vier. Dat dit niet waar is blijkt uit onder-
staande plaatjes. De twee bovenste instrumenten zijn baritons 
en de twee onderste zijn euphoniums. Van allebei bestaat dus 
een exemplaar met drie en met vier ventielen
Het echte verschil is dat het euphonium wijder gebouwd is dan 
de bariton. De buis van de bariton is cilindrisch en de buis van 
het euphonium conisch. Dit is te merken aan het feit dat de 

euphonium 1 euphonium 2

bariton 1 bariton 2

stembuis van de bariton op twee manieren in het instrument 
te schuiven is en de stembuis van een euphonium maar op één 
manier in het instrument past. Door deze verschillen is het 
geluid van de bariton wat lichter en helderder en het geluid van 
het euphonium voller, krachtiger en warmer. Het woord 
euphonium is afgeleid van de Griekse woorden ‘eu’ en ‘phone’ 
die ‘goed’ en ‘geluid’ betekenen. Een treffende naam voor een 
instrument met een diepe, rijke toon.

Gebruik
Het euphonium en de bariton worden beiden in het volledige 
hafabra gebruikt.

Cees de Cort

Het euphonium en de bariton

Een eigen Stichting voor onze Club van 100
Stichting Vrienden van Harmonie Concordia Ginneken

De afgelopen maanden heeft het bestuur zich beijverd om de 
leden van de Club van 100 in een eigen stichting onder te 

brengen. 

De stichting heeft ten doel het ondersteunen van Harmonie 
Concordia dan wel haar rechtsopvolger in de meest ruime zin 
van het woord.  
Hierdoor wordt het belang van de Club van 100 voor Harmonie 
Concordia Ginneken nog duidelijker. De stichting heeft geen 
winstoogmerk en wordt opgericht voor onbepaalde tijd. 

Het bestuur van de stichting zal bestaan uit een door het 
bestuur van Harmonie Concordia Ginneken aan te stellen drietal 
bestuurders. Deze bestuurders worden benoemd voor een 
periode van vier jaar. 

Voor de leden van de Club van 100 heeft de nieuwe stichting een 
belangrijk financieel voordeel (het bedrag mag volledig van de be-
lasting afgetrokken worden) als uw gift voldoet aan de volgende 
voorwaarden:

⁕ U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde vereniging
⁕ U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar, langer mag ook
⁕ U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die  
 u met de vereniging sluit
⁕ U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoor 
 beeld na 5 jaar of als u overlijdt
⁕ U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift

Leonie

Van de bestuurstafel
In samenwerking met de Nieuwe Veste en onder voorbehoud van 

Coronamaatregelen gaat harmonie Concordia in maart en april 
2021 weer een tweetal scholenprojecten uitvoeren. 

Op 4 maart 2021 start Blaasmuziek is Cool voor de 4 groepen 
van het 5e leerjaar van de Laurentiusschool. Het project loopt 5 
weken. Het afsluitend concertje voor de leerlingen en hun ouders 
vindt plaats op 8 april in Vianden.  

Eveneens in maart 2021 werkt een deel van ons opleidingsorest 
mee aan de uitvoering van Het Mysterie van het Verdwenen 
Geluid en dit voor 4 scholen. 

Leonie

Zaal Vianden Corona proof
Ik heb het niet van professionals maar van medemuzikanten van 

andere orkesten die zeggen dat het lucht systeem in Vianden 
niet voldoende is. 

Nico: ik was natuurlijk erg benieuwd om te weten waarom dat niet 
goed zou zijn. 

Bij zaal Vianden is het ventilatie systeem zo, dat de lucht in de 
zaal door drie grote ventilatoren (ieder doorsnede 2 meter) in 
het plafond wordt weggezogen en naar buiten geblazen en dat de 
verse lucht van buiten af wordt aangevuld. 
De voorschriften van Corona zijn gecontroleerd door de toezicht-
houders en is vastgesteld dat de lucht-circulatie ruim voldoende 
is. 
Volgens Ruud en Kees is dit systeem erg goed. Mede door de goede 
lucht-circulatie is de zaal bij Vianden totaal vol geboekt. 

Nico

Naomie en Doutzen
De columnist Tie Schellekens

Je hebt goede muzikanten en muzikanten. Ik ben een 
muzikant. Ik gedij uitstekend in de schaduw van Tjerk en 

Loek. Twee geweldige bassisten. Met hen stap ik vol vertrouwen 
een podium op. Al heb ik net een paar te hete bitterballen op. Met 
Tjerk en Loek overkomt me niks. Wordt het te moeilijk, dan houd 
ik me gedeisd. Je kunt beter iets niet spelen dan iets net niet. 
Dat ik verzaak, merkt het publiek niet. Ik ontvang net zoveel 
applaus als Tjerk en Loek. En ik laat het publiek graag in de 
waan net zo’n goede muzikant te zijn. Dat gaat me goed af. Ooit 
zocht modefotograaf Peter Lindbergh een kolenberg in de Rot-
terdamse haven om een modelleke te laten poseren. Ik regelde 
dat en mocht op de opening van zijn overzichtstentoonstelling in 
de Kunsthal komen. De bananentrein was weer eens te laat. Ik 
kon net op het laatste moment naar binnen glippen. Gelijk met 
Doutzen Kroes, Naomi Campbell en nog een paar madammen van 
hetzelfde pluimage. Ik hoorde de fans denken: Bij wie hoort die 
vent? Iemand stopte een microfoon onder mijn mond: ‘May I ask 
you a question?’. De lul dacht dat ik Elton John was.

Tie

Beste muziekvrienden
Onderdeel van het besluit dat het bestuur op 24 augustus heeft 

genomen om de repetities voorlopig nog niet te laten beginnen, 
is ook dat het bestuur omstreeks 10 dagen voor oktober een 
nieuw besluit zal nemen. 
Het bestuur is aan het zoeken naar mogelijkheden om de 
repetities op 1 oktober a.s. weer te laten beginnen. Hoe we dat 
gaan doen, is op dit moment nog onderwerp van beraad.
 
Namens het bestuur, 
Nico
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RABO CLUBSUPPORT 2020

Heeft u een bankrekening bij de RABO?
Bent U klant van de Rabobank?
Meld U nu ook aan als lid van de Rabobank,
dit is gratis en vrijblijvend. U kunt de harmonie Concordia 
helpen om de doelen te realiseren door vervolgens Uw stem uit 
brengen op harmonie Concordia Ginneken, Iedereen die lid is van 
de Rabobank mag stemmen, U kunt dus ook kennissen, vrienden 
en familie te vragen op ons te stemmen

Wat is Rabo Clubsupport?
Rabobank Breda stelt door middel van Clubsupport de clubs en 
verenigingen in de gelegenheid om van Rabobank Breda een 
donatie te ontvangen. De leden van Rabobank Breda mogen stem-
men en bepalen daarmee hoe de donaties over de deelnemende 
clubs wordt verdeeld.

Elke stem telt.
In de periode van 5 oktober tot en met 25 oktober kunnen 
leden van de Rabobank online stemmen op hun favoriete club of 
vereniging. Zij ontvangen de uitnodiging daarvoor van Rabobank 
Breda. Hoe meer stemmen, des te hoger de bijdrage. Iedere 
stem is dus geld waard! De uitslag wordt in november bekend 
gemaakt. Wij zullen U daarover informeren.

Stemgerechtigden
Let op: alleen leden van Rabobank Breda mogen stemmen. Als 
U klant bent, bent U niet automatisch lid. Wel een bankrekening 
bij de RABO, maar nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan via 
https://www.rabo-clubsupport.nl/breda/lid-worden. Op de web-
site https://www.f clubsupport.nl/breda/over-rabo-clubsupport 
vindt U alle overige informatie.
Rabobank Breda in


