
Nieuwsbrief
Stichting Vrienden Fanfare Korps Nationale Reserve

Jaargang 15, nr. 1 (februari 2016)

In dit nummer o.a.

n  Korpsconcert op 12 maart a.s.!

n Muzikant FKNR promoveert 
 Cum Laude

n  Terugblik op de tryout  van het 
 Kerstconcert 2015 in Hoenderlo



Colofon

Eindredacteur 

Rob Cohen

Redactie
Bertrand Verbeek

Gerben Kobus

---------------------------------

Omslagfoto
Promoveren van sld 1 Jeroen Wolbers tot

doctor in de sociale wetenschappen.

foto: sgt1 Michel Nauta

 ---------------------------------

Vormgeving
Hans de Haas, Leidschendam

---------------------------------

Adres Secretariaat
Carla de Vet

Plantsoen 27

3755 HH Eemnes

secretaris@stichtingfknr.nl

---------------------------------

IBAN: NL33 INGB 0006 9906 04

t.n.v. St Vrienden FKNR

www.fknr.nl

Oficiële website orkest

http://www.defensie.nl/onderwerpen/fanfare-natres

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 
Stichting “ Vrienden Fanfare Korps
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Van de voorzitter

Beste vrienden,

Op 3 februari 2016 heeft het bestuur van de Stichting Vrienden 
Fanfare Korps Nationale Reserve mij gekozen tot uw nieuwe 
voorzitter. Graag stel ik mij aan u voor. 

Mijn naam is Robert (Rob) Cohen, ik ben 66 jaar en nog steeds voor gemiddeld ongeveer 1 dag per week 
werkzaam als belastingadviseur. Bij de Natres heb ik gediend van februari 1978 tot en met augustus 2009, 
het laatst in de functie van commandant van 10Natresbat. Samen met mijn partner Froukje van Eijk woon 
ik in Hoevelaken.

Sinds 3 februari heeft de stichting ook een nieuwe penningmeester: luitenant-kolonel Hans Vis. 
Hans is niet alleen financieel zeer goed onderlegd, maar ook een groot fan van blaasmuziek. 
Het derde nieuwe bestuurslid is Hans de Haas, voormalig vormgever van de Landmacht. Hans doet al langere 
tijd de vormgeving van de nieuwsbrief en is sinds vorig jaar lid van het bestuur. 

We hebben op 3 februari afscheid genomen van Jan van der Woerdt als voorzitter en Paul Zwaan als 
penningmeester. Beiden hebben veel gedaan voor de stichting en namens het bestuur en alle vrienden wil ik 
ze hiervoor hartelijk bedanken.

Op 12 maart is het korpsconcert in de Flint in Amersfoort. 
Eindelijk weer een gelegenheid voor u allen om te genieten van onze fanfare. De fanfare heeft een moeilijke 
tijd achter de rug. Door alle bezuinigingen zijn er veel optredens afgelast. Niet optreden is niet alleen een 
teleurstelling voor de fans, maar ook voor de muzikanten zelf. Zij willen niets liever dan spelen en optreden. 
Op 12 maart mogen we weer een geweldig concert verwachten. Ik verheug me er op en hoop u daar te 
ontmoeten. 

Tot ziens op 12 maart!

Rob Cohen,
Voorzitter



Ongeveer 590 Nederlanders hebben voor kortere of 
langere tijd gevangen gezeten in dit kamp. 
Jaarlijks wordt door Marjolein de Loos, een dochter 
van een oud-Natzweiler, het initiatief genomen voor 
een herdenkingsreis. Overlevenden en nabestaanden 
reizen dan af naar deze plaats om hun verloren vrien-
den en familieleden te herdenken. 

Het is niet de eerste keer dat ik deze herdenking mag 
bijwonen. In 2007 heb ik voor het eerst als hoorn-
blazer de herdenkingen bezocht en in de navolgende 
jaren ben ik hier met het koperensemble meerdere 
malen geweest. 
Hoewel de overlevenden en de familieleden jaarlijks 
bij elkaar komen om te gedenken, heb ik inmiddels 
de ervaring dat deze club mensen het samen erg 
gezellig hebben, ze veel waarde hechten aan lekker 
eten en ons als gast altijd hartelijk welkom heten 
binnen hun gezelschap. 

Dit jaar kijk ik met gemengde gevoelens uit naar dit 
optreden. Na bijna tien jaar bij de FKNR te hebben 
gespeeld, zal dit mijn laatste optreden zijn. Erg jam-
mer, maar wel een mooi optreden om afscheid mee 
te nemen. 

Na een korte repetitie op  woensdagavond vertrekken 
wij op donderdagochtend naar Natzweiler. De reis is 
voorspoedig en na aankomst worden we verwelkomd 
met een drankje en een uitgebreid diner in hotel La 
Fishhutte, waar het grootste gedeelte van de gasten 
verblijft. De sfeer is goed, mensen zijn blij om elkaar, 
maar ook ons, weer te zien. 

De volgende dag heeft het gezelschap ons uitgeno-
digd om met hen een bezoek te brengen aan het 
museum Mémorial de l’Alsce-Moselle. Dit museum is 
groots opgezet en leert veel over de regio. 
Fransen en Duitsers hebben in het verleden vele ma-
len strijd gevoerd om deze streek. De landsgrenzen 
zijn vaak aangepast en het museum laat zien welke 
impact dit op de bewoners heeft gehad.  Dit museum 
is zeker een bezoek waard. 

Mijn laatste…
Tekst: sgt1 (b.d.) Arjen Zwaan

Koperensemble FKNR bij herdenkingen in Natzweiler (F)

Op 10 september jongstleden is het 
koperensemble van de FKNR 
wederom afgereisd richting Frank-
rijk. Waar in juni nog een bijdrage 
werd geleverd aan de herdenking 
van het begin van de bevrijding van 
Europa, gaan wij nu richting het 
oosten. 

In de Vogezen ligt op ongeveer 50 kilometer van 
Straatsburg op 800 meter hoogte het plaatsje Natzweiler. 
Op deze plek lag tussen 1941 en 1944 het enige 
Nacht und Nebel concentratiekamp in Frankrijk. 



Al weken heb ik uitgekeken naar het diner op vrijdagavond, we krijgen een traditionele zuurkoolschotel met 
verschillende soorten worst geserveerd. Na het diner vertrekken we voor onze eerst dienst naar het voormalig 
kamp.  Deze herdenking is bijzonder, er zijn geen speeches en er wordt slechts één krans gelegd. Het grootste 
gedeelte van deze herdenking vindt plaats in stilte met een fakkelwacht in het 40 meter hoge monument. Zes 
fakkels worden, nadat de tamboer hiervoor het signaal heeft gegeven, doorgegeven door de overlevenden 
aan de tweede en derde generaties. Hiermee wordt symbolisch het vuur der herinnering brandend gehouden. 
Voorafgaand en na afloop spelen wij koralen. De stilte, de muziek en op de achtergrond het kamp zorgen 
voor kippenvel.

De volgende ochtend rijden we alweer bijtijds naar de plek waar we de avond daarvoor  ook hebben gespeeld. 
Via een kronkelende weg door het bos rijden we de berg op. Er zijn geen huizen meer te zien. Dit benadrukt 
hoe afgelegen deze plek is. 

Tijdens de tweede herdenking worden verschillende kransen gelegd bij het monument. Daarnaast zijn er toe-
spraken van enkele hoogwaardigheidsbekleders, waaronder Kolonel Blacquière (defensie attaché in Parijs). 
Ook de kleinzoon van oud-Natzweiler Ernst Sillem spreekt een aantal woorden. Hij vertelt over zijn ‘grand-
père’ die samen met Jaap van Mesdag in een kano naar Engeland wilde varen om van daaruit tegen de Duit-
sers te strijden. Hun tocht was geen succes en beide eindigden in Natzweiler.  

Mooie woorden ook over zijn eigen herinneringen aan zijn opa. Persoonlijk vond ik de les “kijk met een klein 
spiegeltje naar het verleden, maar kijk vooral over dat spiegeltje naar de toekomst” erg bijzonder.  

De herdenking wordt afgesloten met een tocht naar de as-kuil. Door de overblijfselen van het kamp volgt de 
groep het vaandel naar een kuil die zich onderin het kamp bevindt. In de kuil, vlak bij het crematorium, is de 
as van veel overledenen verstrooid. In deze kuil zijn nu bloemen in de vorm van een kruis en een aantal 
gedenkstenen terug te vinden. Tijdens deze laatste plechtigheid staan de nog aanwezige overlevenden in de 
kuil, terwijl de overige aanwezigen zich hogerop aan de rand van de kuil bevinden. Bij de as-kuil wordt 
nogmaals de laatste eer bewezen aan de personen die het kamp en de ontberingen niet hebben overleefd. 

Na de plechtigheden gaan we samen met het gezelschap naar Metziger voor een gezellige en lekkere lunch 
in restaurant Auberge. Ook hier blijkt hoe sterk de saamhorigheid is; niemand mag weg voordat de jaarlijkse 
groepsfoto is genomen! 

Alsof we nog niet genoeg gegeten hebben, is ook ‘s avonds een uitgebreid diner georganiseerd met als verras-
sing een zeer uitgebreid toetjesbuffet. Marjolein dankt iedereen voor de geleverde bijdrage. Uit haar woorden 
blijkt dat de bijdrage van het koperensemble zeer gewaardeerd werd. 

De volgende dag vertrekken we weer richting Amersfoort. Voldaan en met genoegen kijk ik terug op mijn 
laatste optreden met de FKNR. De hartelijkheid en dankbaarheid van  Marjolein de Loos en ‘haar’ Natzweiler 
Vriendenkring is absoluut fantastisch. Het is mooi dat met muziek een bijdrage geleverd kon worden aan deze 
intieme herdenkingen. De aanwezigheid en verhalen van de oud kampbewoners geeft het geheel een extra dimensie. 
Het is inspirerend om te zien hoe deze mensen, na zoveel verschrikkingen, toch met een lach in het leven 
staan; misschien juist wel door alles wat ze hebben meegemaakt. Ik zal dit niet snel vergeten. 

1. Wat doe jij in de burgermaatschappij en wanneer en 
waarom heb jij je aangemeld voor het orkest?
“In de burgermaatschappij ben ik muziekdocent en dirigent 
van verschillende ensembles. Verder maak ik graag een 
tochtje op de racefiets, ook in wedstijd verband zoals af-
gelopen augustus het Nationaal Militair Kampioenschap. 
Ik ben in 2010 begonnen bij de FKNR, net na mijn stu-
die en dus opzoek naar werk in de muziek”.

2. Wat vind jij het aantrekkelijke van het orkest?
“De saamhorigheid tussen de orkestleden. Met z’n allen 
in niveau willen groeien op alle vlakken, zowel muzikaal 
als in de bedrijfsvoering. En je komt nog eens ergens!  
Zo speel je de ene avond het Wilhelmus in de Arena ter-
wijl je twee dagen later hetzelfde nummer speelt op een 
herdenking in Apeldoorn. Allebei prachtig om te doen”.

3. Aan welke dienst en of optreden heb je de leukste herin-
neringen en waarom? 
“Dat zijn toch wel de diensten die je met het koperen-
semble meemaakt zoals in Natzweiler. 
Met het orkest heb ik goede herinneringen aan bijvoor-
beeld de Taptoe Bremen 2015, prachtig om te zien hoe 
iedereen ongelofelijk zijn of haar best doet om daar een 
mooie show neer te zetten!”

4.Welke uitdagingen liggen er in de nabije toekomst voor 
het orkest te wachten? 
“Bij elkaar blijven zeker nu in de tijden van bezuinigen. 
Altijd positief blijven ook als het nu even tegenzit. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit orkest dit kan”.

De zes vragen aan: kapelmeester/baritonist adjudant Ralf Goddrie

5. Heb jij ideeën waardoor de FKNR zich verder kan onderscheiden van de andere Landmachtorkesten?
“De grootte van het orkest speelt in ons voordeel. Zo kunnen wij verschillende diensten op één dag doen 
met verschillende ensembles. We kunnen het vangnet voor de Militaire Muziek zijn”.

6: Wat is volgens jou de waarde van de stichting voor het orkest?
“De stichting draagt ons een ongelofelijk warm hart toe. Bijna overal waar wij komen is de stichting ook te 
vinden en zo dragen zij bij aan meer naamsbekendheid van ons orkest!”



Iets vroeger in het jaar dan anders, maar op 12 maart a.s. brengt de FKNR 
weer het jaarlijkse korpsconcert in theater De Flint in Amersfoort. . U als 
donateur bent er met uw twee gratis kaarten natuurlijk weer bij!

U kunt uw gratis kaarten reserveren door een e-mail te sturen aan onze penningmeester via 
penningmeester@stichtingfknr.nl.

Zoals u gewend bent is de garderobe geregeld en ontvangt u in de pauze een gratis drankje.

Het korpsconcert heeft dit jaar als thema “de reservist op uitzending”. Met dit thema wil  de FKNR het belang 
van de reservist binnen onze krijgsmacht onderstrepen.

Steeds vaker wordt op de reservist een beroep gedaan op allerlei vakgebied en zo is er inmiddels al een groot 
aantal reservisten op uitzending geweest. Dit item zal o.a. muzikaal omlijst worden door ‘Windows of the 
World’ geschreven door Peter Graham.  Dirigent Harrie Wijenberg:: “Het belooft weer een mooi avondvul-
lend programma te worden met muziek van o.a. Maurice Ravel (Bolero), Jan van der Roost (Canterbury Cho-
ral), Dimitri Shostakovich (Overture to the Gadfly) en Philip Sparke (Hymn of the Highlands). Aangevuld 
met bekende filmmuziek uit de films Frozen en The Chronicles of Narnia, de traditionele marsmuziek en, last 
but not least, een verrassende act van onze tamboergroep samen met het orkest, staat dit korpsconcert garant 
voor een avond vol luister- en kijkgenot”.

Nou, als dit niet voldoende is om u naar het prachtige theater De Flint in Amersfoort te lokken… Wat een 
prachtige stukken hebben we in het vooruitzicht!

Nogmaals, reserveert u uw gratis twee kaarten door een mail te sturen naar penningmeester@stichtingfknr.nl. 
Extra kaarten kunt u bestellen via www.deflint.nl. Er zijn geen geplaceerde plaatsen, dus u kunt altijd bij 
elkaar zitten.

Het Korpsconcert 2016 komt eraan!
 Tekst: sm Bertrand Verbeek, foto: sgt1 Michel Nauta



Al vanaf mijn geboorte kwam ik in aanraking met blaasmuziek. Mijn ouders, opa’s en veel van mijn ooms 
bespeelden allemaal een blaasinstrument. Toen er 12 jaar geleden - ik was toen 8 - een ledenwerfactie bij de 
plaatselijke fanfare was georganiseerd, was ook niet de vraag of ik zou gaan spelen, maar welk instrument 
ik zou kiezen. Na een tijdje wikken en wegen viel mijn keuze op de bugel.

Eerst kreeg ik les van Hans Hilgerink, hij leerde me de beginselen van ademsteun, noten lezen, etc. Vervol-
gens kreeg ik door bezuinigingen en wisselingen van de muziekschool les van een aantal verschillende lera-
ren: Ivo Lamonaca, Brendy Wassink en Willem Kerssies. Bij Willem behaalde ik mijn D-diploma. 

Ondertussen zat ik op de middelbare school ook niet stil, ik speelde piano in de schoolband, organiseerde 
musicals en deed mee aan podiumavonden. Vaak ten koste van de lesuren maar gelukkig hadden de meeste 
leraren er begrip voor. De titel van mijn profielwerkstuk luidde: ‘De essentie van filmmuziek’. Samen met 
een klasgenoot en de muziekleraar zijn we naar Hilversum gegaan om Ronald Schilperoort (Nederlandse 
filmcomponist) te interviewen. Voor het praktische deel van het werkstuk hadden we zelf een aantal stukjes 
onder filmtrailers gecomponeerd. Dankzij al deze muzikale bezigheden was het een logische stap om aan het 
conservatorium te beginnen.

Zo geschiedde: ik deed auditie voor het conservatorium, klassieke muziek met als hoofdvak trompet en werd 
aangenomen. Na een jaar studeren en lessen van Jos Verspagen, Willem van der Vliet en Reijer Dorresteijn 
besefte ik  dat ik geen toekomst  voor mezelf zag als uitvoerend musicus. Ondanks de leuke tijd die ik had 
gehad besloot ik om te stoppen.

In de periode dat ik nog aan het conservatorium studeerde, vertelde Gerco de Zeeuw - euphoniumspeler bij 
de FKNR - dat er een vacature was op bugel en dat ik wel auditie kon komen doen bij het orkest. Na een lange 
tijd van keuringen en miscommunicatie ben ik sinds 1 juni 2015 (eindelijk) officieel in dienst. Het spelen bij 
de fanfare vind ik een erg leuke uitdaging, vooral het marcheren en de taptoeshow aangezien ik hier nog geen 
ervaring mee had.

In het jaar na het conservatorium en voor de volgende studie ben ik bezig geweest met het opzetten van een 
bedrijfje. Via arne-design.nl heb ik een aantal leuke opdrachten gehad; het maken van websites, posters en 
promotie via social media voor hoofdzakelijk winkels. 
Ik hoop in februari te kunnen beginnen aan de opleiding Communication and Multimediadesign in Leeuwarden 
om dit door te kunnen zetten. 

Naast spelen bij de FKNR speel ik trompet bij Excelsior Bruchterveld en sinds kort solocornet bij Brassband 
David Zwolle. Bij beide verenigingen zit ik in de muziekcommissie.

Het spelen bij de FKNR is voor mij enerzijds ontspanning en plezier en anderzijds een eer om te mogen 
doen. Ik hoop nog lang deel uit te maken van het orkest en nog veel mooie dingen mee te maken!

bugelist soldaat Arne Schepers

Jonge hond aan het woord:

De Fanfare Korps Nationale Reserve is een unieke groep mensen die heel diverse en vaak 
bijzondere achtergronden hebben. Dat bleek eens te meer op 8 januari jl. toen soldaat 1 en 
bugelist Jeroen Wolbers aan de VU in Amsterdam promoveerde tot doctor in de sociale 
wetenschappen. Hij kreeg zijn titel Cum Laude en dat is heel bijzonder.

Muzikant FKNR promoveert Cum Laude!
Soldaat Doctor Jeroen Wolbers

Tekst: sm Bertrand Verbeek, foto’s: sgt1 Michel Nauta



Jeroen kwam drie jaar geleden bij de FKNR en is 
inmiddels plaatsvervangend concertmeester. 
Toen hij bij het orkest solliciteerde was hij al bezig 
met zijn promotie en kende hij de defensieorganisatie 
al vanuit diverse onderzoeken.

Jeroen kende de FKNR als inwoner van Amersfoort, 
maar eerder ook door familie en vrienden. Hij sol-
liciteerde bij het orkest omdat hij naast zijn werk als 
wetenschapper ook op een hoog niveau muziek wilde 
maken.

Zijn proefschrift getiteld: “Drawing the line, cross-
boundary coordination processes in emergency 
management” geeft een scherpe analyse van de wijze 
waarop crisismanagers de hulpverleningsoperaties 
coördineren over de grenzen van hun organisatie 
heen en in snel veranderende omgevingen. Hij en 
doet aanbevelingen over het voorbereiden maar 
vooral ook voor het coördineren tijdens de crisis zelf. 

Strikte commandovoering en heldere taakverdelin-
gen helpen een crisis beheersen. Uit het onderzoek 
van Jeroen Wolbers blijkt dat crisismanagers tijdens 
rampen echter meestal anders te werk gaan. Zij 
blijken politie, brandweer en ambulancediensten te 
coördineren op basis van ‘fragmentatie’: met sponta-
ne aanpassingen, onderhandelingen en het afbakenen 
van verantwoordelijkheden. Hoewel fragmentatie 
vaak een negatieve betekenis heeft, laat het onder-
zoek zien dat het crisismanagers helpt om snelheid in 
de operatie te houden.
De promotiecommissie, bestaande uit vijf internati-
onaal vermaarde professoren uit de USA, Engeland 
en Nederland (waaronder professor Myriame Bol-
len van de Nederlandse Defensie Academie) was 
unaniem in de beoordeling Cum Laude. Niet alleen 
vanwege de kwaliteit van het onderzoek, maar zeker 
ook vanwege de wijze waarop Jeroen zijn proefschrift 
heeft verdedigd. Indrukwekkend!

Jeroen, van harte gefeliciteerd!

De door bezuinigingen tijdelijk bijna op non-actief staande Fanfare Korps 
Nationale Reserve werd onverwacht toch nog ingeschakeld om op 
12 december 2015 een besloten kerstconcert te verzorgen voor familie, 
vrienden en kennissen van individueel uitgezonden militairen. 

Het Bureau Individuele Uitzending had daarvoor een zaal gereserveerd op een bungalowpark in Hoenderloo. 
Om toch nog een beetje te oefenen werd een zogenaamd ‘try-out’ concert gehouden op vrijdag 11 december. 
Daar konden vrienden (en niet vrienden) van de FKNR -gratis - naar toe.

Nu was het niet omdat het gratis was, maar juist omdat het de FKNR betrof, dat er een auto vol Friezen naar 
Hoenderloo vertrok. Met onze aanwezigheid wilden we graag de FKNR een steuntje in de rug geven en laten 
zien dat er veel belangstelling is voor dit orkest en dat het niet mag worden wegbezuinigd!

Try out kerstconcert FKNR: de I.M.M.S. was er bij  
 Tekst: Theo de Haan en Wim Oldekamp, foto’s: Andries Toering en sm Bertrand Verbeek

Het was maar goed dat de TomTom ook mee was, want in het donker, in de regen en in de bossen, is een bun-
galowpark vinden erg lastig. De toegangsweg liep ook nog dood, maar gelukkig niet voordat wij te bestemder 
plekke waren. Omdat er geen vrijdagavondspitsfiles waren, hadden we een half uurtje over, dat gedood werd 
met een lekker welkomstbakje koffie in een schitterende naastgelegen gelegenheid.

Soldaat doctor Jeroen Wolbers wordt gefeliciteerd door de 
korpscommandant Reservisten kolonel Gerard van der Thiel.



Ik noteerde achtereenvolgens:
•	 Proclamation	of	Christmas
•	 Canterbury	Choral
•	 O	Holy	Night1)     
•	 A	Christmas	Carol	Fantasy	(leuke versie van Oh denneboom)
•	 Winter	Wonderland2)    
•	 It	’s	a	Wonderful	Christmas
•	 Santa	Is	Coming	to	Town2)    
•	 A	Christmas	Fantasy	
•	 Rudolph,	the	Red-Nosed	Reindeer2)  
•	 Jingle	Bells2)     
•	 Christmas	Dance	Party3)   
•	 I	‘m	Dreaming	of	a	White	Christmas			
•	 Aren’t	we	all?2)     
•	 Merry	Christmas	Medley	 	 	 	 1) met bugelsolo  2) met zang  3) zonder dans

Enkele van deze stukken zijn terug te vinden op de dvd ‘Holidays are coming’ die de FKNR in 2013 uitbracht. 
Verkrijgbaar bij de Stichting Vrienden van de FKNR voor slechts € 10,-. 
Ik had met de Kerstdagen eindelijk eens wat andere muziek dan de deuntjes van de radio! 

Dames en heren van de Fanfare Korps Nationale Rerseve: bedankt voor een mooie avond. Wij komen een 
volgende keer zeker weer!

Rond 20.00 uur begon het concert en de (vele) bezoekers werden welkom geheten door majoor Gert Ver-
steeg, de commandant van de FKNR. Delen van zijn openingsspeech heb ik maar even van de website ge-
plukt:

Ondanks de huidige omstandigheden van bezuinigingen en vergaande urenreducties voor reservisten die ook de 
FKNR hebben getroffen, geeft het orkest in Hoenderloo toch een uiterst sfeervolle uitvoering van de ‘Holidays Are 
Coming’-kerstshows zoals u die al jaren gewend bent. Ook brengt het orkest dit jaar een viertal verrassende so-
listen. Naast nummers uit de voorgaande jaargangen zal de FKNR ook flink wat nieuwe en gezellige kerstmuziek 
op de lessenaars hebben staan. Voor een heerlijk avondje uit zorgen het sfeervolle en knusse decor én de sound, 
spirit en enthousiasme van de muzikanten van het mooiste orkest van de Nederlandse krijgsmacht!

Dat heeft de majoor (o.a.) gezegd en hij heeft gelijk gekregen, al was het soms toch wel waarneembaar dat het 
orkest repetitie-uren tekort had gehad. Het enthousiasme van de muzikanten was zeker aanwezig, maar eer-
lijk is eerlijk, af en toe was de zuiverheid iets minder dan we van dit orkest gewend zijn, maar het zat er wel 
weer en met dat gegeven moeten we heel erg blij zijn.

O.l.v. dirigent kapitein Harrie Wijenberg werden wij verrast met een hele reeks kerstliedjes van klassiek tot 
populair, van authentiek tot speciaal bewerkt. De door de majoor als ‘een viertal verrassende solisten’ aange-
kondigde ‘special guests’ bleek een viertal zeer charmante zangeressen te zijn. Cato, Nina, Vicky en Michelle 
waren bij een aantal nummers de vocale ondersteuning van het orkest (of andersom).

Natuurlijk heb ik de dames na afloop even geïnterviewd, zij bleken bij een koor te zingen dat wel eens muzi-
kaal wordt ondersteund door een combo van de FKNR. Zo konden zij mooi eens wat terug doen. Een goede 
vondst! Personeelsmutaties, bevorderingen en medailles

Alex van Abeelen (trombone)  –        17 juli 2015

Arne Schepers (bugel)   –         1 mei 2015

Arjen Zwaan (trompet)  –          1 juli 2015

Arjen Zwaan (trompet)  –          1 juli 2015

Hans Broers (bugel)   –     14  juni 2015
Jolanda Luthart (saxofoon)  – 1 oktober 2015

Jaap van der Velden (bugel)  – 1 oktober 2015

Erik Stevens (trombone)  –         9 mei 2015sld 2

sld 1

kpl  1

sgt 1

sld 1

sld 3

sld 3 sld 2

sgt 1sgt

Nieuw is:

Bevorderd zijn:

De dienst verlaten hebben:

Op een scherm achter het orkest werden filmpjes van Kerstmis en sneeuw gedraaid maar gelukkig zat ik recht 
achter de dirigent. Filmpjes leiden mijns inziens de aandacht van de muziek af en ik kom voor de muziek, 
niet voor de film. 

De aankondigingen via een ingesproken stem kwamen voor mij wat onpersoonlijk over. Wel goed aangekon-
digd, maar een ‘bandje’ vind ik zeker bij een kerstconcert niet geslaagd. Later bleek mij dat de commandant, 
Gert Versteeg, de bandjes had ingesproken. Ik had liever gehad dat hij of de dirigent dat live hadden gedaan.

Omdat de gespeelde stukken verder niet werden aangekondigd, was het scherm toch wel weer gemakkelijk. 
Daar verschenen wel de titels op van de gespeelde stukken. 
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