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Zangzaod
Nieuwsbrief van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor – Jaargang 20, nummer 1 (maart 2011)

John Wiermans is niet meer …
Als je dit leest ... gaat er een grote schok door je
heen.
Geboren op 28 november 1950, dus nu 60 jaar,
maar John is niet meer, veel …ja veel te vroeg
gestorven. De laatste jaren was hij regelmatig met
zijn gezondheid op diverse manieren aan het
sukkelen. Daar wilden de heren doktoren hem mee
helpen. Het heeft jammer genoeg niet zo mogen
zijn en John is op 10 maart jl. ingeslapen.
Van ons ging heen: een zeer gelovig man, “eine echte Remunjse jong” met een
groot hart voor zijn stad, een opgeruimd mens, die voor veel mensen klaar
stond, graag een praatje maakte met iedereen die hij kende om nieuwtjes uit te
wisselen. Zo verkocht hij voor diverse verenigingen de kaartjes voor
evenementen, uitvoeringen of concerten in zijn winkel ‘De Póppedokter’ op het
Munsterplein.
John, een mooie bas, al ruim 32 jaar lid van ons Koninklijk Roermonds
Mannenkoor, is van ons heengegaan.
Wij zullen je missen… maar je blijft leven in onze herinnering.
John … RUST ZACHT.
Namens het KRM,
Lauw te Meij
1e tenor
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Zomaar een zondag...
door Jan te Meij, president
Normaal gesproken ga ik, indien de
weersomstandigheden dit toelaten,
paardrijden. Vroeger was het inderdaad
echt paardrijden: onder het zadel. Maar
de laatste jaren is dit inspannen voor de
koets geworden. Dat betekent daags van
tevoren paard poetsen, koets zover
klaarmaken en het tuig nakijken. Dit alles

weersomstandigheden wordt het bij goed
weer: Swalmen richting Beesel, Asselt
langs de Maas richting Leeuwen en weer
terug naar Swalmen. Bij minder goed
weer zoeken we de beschutting van de
bossen op: richting Duitsland – Boukoul,
kasteel Hillenraedt en weer terug naar
huis. Zulke tochten kunnen, inclusief een
korte pauze voor paard
en koetsier, 2 tot 2½
uur duren. Bij mooi
weer gaat vaker de
hele familie mee en
wordt er onderweg op
een leuk plekje
gepicknickt. Dit heeft
dan wel tot gevolg dat
we heel wat later
thuiskomen.
Thuisgekomen volgt
altijd hetzelfde ritueel:
aftuigen, paard schoon
en droog borstelen,
deken omdoen, paard
op stal zetten, het tuig
op eventuele gebreken
nakijken en
schoonmaken en daarna opbergen.
Hieruit blijkt dat je niet maar ”eventjes”
met de koets op stap kunt gaan. Is alles
klaar, dan zijn we zelf ook wel toe aan
een lekkere kop koffie en in de koude
periode komt daar dan vaker een
opwarmingsborreltje bij.

om de dag erna zo vlug mogelijk te
kunnen vertrekken.
Mijn chroom, dit is een tweede persoon
die mee gaat, is in de regel op tijd
aanwezig om mee te helpen met
inspannen. Een chroom is ook
noodzakelijk om, indien nodig, onderweg
in te grijpen. Ik ga nooit alleen, omdat er
zich altijd wel eens iets kan voordoen.

Aangezien ik nu met pensioen ben en
mijn tijdsinvulling zelf kan indelen, komt
het vaker voor dat het paardrijden niet
zomaar een zondag wordt maar dat het
ook zomaar een door de weekse dag kan
worden.

Bij vertrek overleggen we welke tour we
gaan maken, want uiteindelijk vertrek je
altijd van ’t zelfde punt en daar kom je
ook weer terug. Afhankelijk van de
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Het Genootschap van de zilveren Jacobsschelp
En ineens... was er op 13 november 2010 tijdens het Caecilia-feest een nieuw
genootschap binnen het Koninklijk Roermonds Mannenkoor: ‘Het genootschap van de
zilveren Jacobsschelp‘. Frans Lutters hield een voordracht en stelde het nieuwe
genootschap voor. Hier is zijn verhaal zwart op wit.
Het idee om het genootschap op te richten
ontstond vanuit de behoefte om iets te
doen voor onze leden Kurt Posthoff en
Frans Routs en later onze dirigent Hennie
Ramaekers na hun terugkeer van hun
2500 km lange tocht naar Santiago de
Compostela in Noord-Spanje. Immers een
geweldige prestatie die we dagelijks
hebben kunnen volgen.

plaatste het KRM een herinneringszuil op
het pleintje bij de kathedraal vlak bij de
Jacobuskapel. Op de achterzijde van die
zuil staat het refrein van het Jacobslied
afgebeeld. Tijdens de onthulling en
inhuldiging van die zuil in september 2007
kreeg het KRM van de Roermondse
‘Broederschap van Sint Jacobus’ een
zilveren Jacobsschelp. Die schelp hangt
sindsdien aan de kroon van het vaandel
van het KRM. De Broederschap wilde
daarmee onze pelgrimage naar Santiago
de Compostela bevestigen.

Even terug naar het verleden
In 2006 ondernam het KRM een jubileumen pelgrimsreis naar Santiago de
Compostela en zong aldaar in de
kathedraal de zondagse pelgrimsmis op 17
september om 12.00 uur. Tijdens die
pelgrimsmis zong het koor ook een eigen
‘Jacobslied’ in het Roermondse dialect,
speciaal geschreven en gecomponeerd
voor deze gelegenheid door resp. Pierre
Bakkes en Gerard Sars.

Nu terug naar het verhaal...
Vanaf dat moment bestond er binnen het
KRM een geheim genootschap: Het
genootschap van de zilveren
Jacobsschelp. Ik ben daarvan de
zelfbenoemde proost en griffier met de
opdracht het genootschap geheim te
houden totdat er leden zouden zijn. Nu is
het moment van opheffing van die
geheimhouding gekomen. Er zijn op dit
moment een aantal personen die
gerechtigd zijn lid te worden door hun
verdiensten en prestaties.

Een jaar na die indrukwekkende reis

Even tussendoor...iets over de filosofie van
dat geheim gebleven genootschap. Wij
weten allemaal dat het Jacobslied
meerdere coupletten heeft. Wij zingen
altijd de coupletten 2, 3 en 4. Nooit couplet
5. En toch staat in couplet 5 de essentie,
de filosofie of belangrijke
achtergrondgedachte: “Wanneer de reis is
afgerond en onderweg grote en kleine
levenswijsheden zijn opgedaan, kan de
Camino werkelijk beginnen: het echte
leven met al zijn belangrijke
levensvragen”. Anders gezegd: de weg
maakt wijzer dan alle wegwijzers, tegelijk
>>>

Frans Lutters stelt ‘Het genootschap
van de zilveren Jacobsschelp‘ voor,
tijdens de Caecilia-avond 2010. Frans
Routs en Kurt Posthoff zijn tot tranen
toe geroerd. Foto Frans Lutters.
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Drie van de vier leden
van het nu niet meer
geheime Genootschap van de zilveren
Jacobsschelp, zojuist
versierd met hun
onderscheidingsteken. Foto Frans
Lutters.

>>>
het devies van het genootschap. De tekst
van het vijfde couplet sluit daar bij aan.

Nu heeft het genootschap vier leden. Vier?
Ja, het grootste geheim is dat we allang
een lid hadden. Het eerste lid was al een
hele tijd Piet Huikeshoven. Ter bevestiging
van deze benoeming en proclamatie hang
ik jullie deze zilveren Jacobsschelp om. Als
griffier zal ik een en ander aan het bestuur
melden zodat het officieel vastgelegd en
bekrachtigd kan worden.

Kurt, Frans en Hennie, jullie zijn door jullie
prestatie gerechtigd aan de echte Camino
te beginnen, het leven na de Camino. En
daarmee ook gerechtigd toe te treden als
lid van het Genootschap van de zilveren
Jacobsschelp. Bovendien hebben jullie het
KRM vanaf dit moment het recht gegeven
ook couplet 5 te zingen.

Heren, gefeliciteerd en laten we nu allen
uit volle borst het refrein van ons
Jacobslied zingen.”

Vijfde couplet van het Jacobslied
Veer höbbe de geis van versjterving geveuld.
Hie zeen veer noe need’rig, van sjpoje bekeuld:
oos laeve geit wiejer mer mit dien gegaeve
det ’t good is te loest’re nao versjtild belaeve
want dao sjoelt de geis in dae d’ miens adviseert:
gaot laeve oet sjtilte. Zeet toet rös weer bekeerd...
Refrein van het Jacobslied
Jacobus, doe sjter, doe bös oos kómpas:
Doe gifs ós vertroewe en sjtevig haajvas’.
Doe höbs ós in ’t laeve meer op de geis gerich
Jacobus, veer ware bie dich!
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KRM Kerstnachtmis
door Olaf Schouten
Op 24 december 2010 gaf het Koninklijk
Roermonds Mannenkoor muzikale
medewerking aan de pontificale
Kerstnachtmis onder leiding van bisschop
Frans Wiertz. Omdat de nachtmis om elf
uur begon werden de KRM leden een uur
eerder verwacht zodat om half elf alvast
een voorprogramma werd gezongen. “En
het was er zo koud” is een zin uit een
kerstlied dat nu helemaal waar was. De
Kathedraal was heel koud en buiten lag
een flink pak sneeuw. Het had niet veel
gescheeld of onze dirigent Hennie
Ramaekers was door de barre
weersomstandigheden helemaal niet
kunnen komen. Enkele leden waren zo
ingesneeuwd dat zij helaas niet

aanwezig konden zijn. Maar Hennie heeft
het weer getrotseerd en was zelfs
ruimschoots op tijd in Roermond. Je hebt
als dirigent wat over voor het koor blijkt
hieruit wel.
Het KRM was aanwezig met 57 leden en
dus een flinke bezetting, waarvan een 23tal nieuwe leden. Dat alles dankzij de inzet
en goede voorbereiding van het afgelopen
jaar door onze dirigent. Ondanks de koude
brachten we met onze koorzang de nodige
warmte en was het ook dit jaar weer de
moeite waard. De bisschop klopte onze
dirigent met het behaalde resultaat extra
op de schouders!

Bisschop Frans Wiertz bedankt dirigent Hennie Ramaekers voor de
medewerking van het KRM aan de Kerstnachtmis. Foto Olaf Schouten.

6

Lentenummer

Lering maar ook vermaak
Een mens is nooit te oud om te leren, dat geldt ook voor de leden van het KRM. Rob
Huver biedt ons een aantal nuttige tips en wetenswaardigheden aan, met ‘kind regards’.
Uitspraak Engels – In de uitvoering van
onze Engelstalige liederen is het van
belang te weten dat een R aan het einde
van een woord in het Engels niet wordt
uitgesproken. Dus, ‘car’ wordt
uitgesproken als [kaa], ‘more’ als [moh],
‘higher’ als [haie], etc.

2. At the evening service tonight, the
sermon topic will be 'What Is Hell?'
Come early and listen to our choir
practice.
3. Eight new choir robes are currently
needed due to the addition of several
new members and to the
deterioration of some older ones.

Vakliteratuur – Een aantal koorleden
heeft nooit de nuttige koorscholing gehad
die de laatste drie nieuwe koorlichtingen
van Hennie hebben ontvangen. Sommigen
zitten na jaren nog met vragen op het
gebied van begeleidende symbolen,
afbeeldingen van noten, tonen, ritme,
maten, etc, in onze muziekteksten. Twee
nuttige boekjes in dit verband zijn:
• Tipboek 1: Hugo Pinksterboer,
Muziek op papier, Basistheorie
(ISBN: 90-76192-02-2), ± € 12,50.
• Tipboek 2: Hugo Pinksterboer, Zang
(ISBN: 90-76192-08-1), ± € 14,00.
Ik heb er ontzettend veel van geleerd en
gebruik ze nog steeds als naslagwerk.

Mis – Het (Zuid-)Limburgse woord:
‘Koerjong’, betekent niet ‘Koorlid’, zoals te
verwachten, maar ‘Misdienaar’. Hij dient
de mis op het priesterkoor.
Weg met verwarring – Op de
notenbalken staan twee verwarrende
rusttekens die met een Engels ezelsbrug
(bridge of donkeys in Dunglish, rule of
thumb in correct Engels) te onthouden zijn
als:
• Een hoedje op de notenlijn lijn is een
HAT dus HAlve rust
• Een hoedje onder de notenlijn ziet er
uit als een HOLE (gat) = wHOLE, dus
HELE rust.

Humor – Zoals bekend houden Engelsen
van subtiele humor, waarvan hier voor ons
relevante voorbeelden van Church
announcements:
1. Next Thursday there will be tryouts
for the choir. They need all the help
they can get.
Nederlands

Engelse muziektermen – Voor diegenen
onder ons die Engelse muziek van
partituren willen lezen zijn de termen in
bijgaande tabel wellicht bruikbaar.

Engels

Toelichting

Maat (1)

time (algemeen); rhythm; beat

indeling volgens tijdmaat

Maat (2)

bar; measure

afdeling van toonduur

Noot

note

Notenbalk

staff; stave

Partituur

score; scoring

Toon

tone; note

Toonhoogte

pitch

volledige notering van een compositie
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Wat zingen we eigenlijk?
Het leek de redactie leuk om eens wat nader in te gaan op de stukken die we zingen.
Onderstaand een eerste artikeltje van René Dittrich over de West Side Story. En ook zijn
persoonlijke belevenissen over deze musical.
ze bij verschillende bendes behoren. Tony
hoorde bij de 'Jets', en de Puerto Ricaanse
Maria hoort bij de 'Sharks'. Beide
straatbendes vechten voor de straten van
New York, waardoor ze eigenlijk rivalen
zijn. Toch is de liefde van Tony en Maria
voor elkaar te sterk en kunnen ze elkaar
niet los laten. Ook al heeft dat slechte
gevolgen.
Het sombere thema, de prachtige muziek
en de verhaallijn gericht op de sociale
West Side Story
Jets
Sharks
Tony
Maria

Romeo en Julia
Familie Montague
Familie Capulet
Romeo
Julia

problemen van die tijd, betekenden een
ommekeer in het Engelstalige
muziektheater van deze periode. Voor het
verschijnen van West Side Story was dit
voornamelijk gericht op lichtere thema's
als bijvoorbeeld My fair lady.

De West Side Story
Onze invaldirigente Sylvia Ramakers:

Persoonlijke ervaringen
Ik heb de film die gemaakt is van de West
Side Story, drie keer gezien, de eerste
keer op 4 november 1963. Ik was toen 17
jaar en voor het eerst zag ik een film in
breedbeeld (cinemascope ) en in stereo.
Het was in het Chicago-theater in de
Vrijstraat in Eindhoven. Het is de enige film
die ik drie keer gezien heb: de eerste keer
voor de film zelf, de tweede keer voor de
dans en de derde keer, hoofdzakelijk met
gesloten ogen, voor de muziek.

“Det geit euver eine jong en ein meadje,
die neet van thoes meuge.”
West Side Story is een Amerikaanse
musical, die later ook verfilmd is. Het
verhaal is ontleend aan Shakespeares
Romeo en Julia. Het libretto werd
geschreven door Arthur Laurents en
Stephen Sondheim (liedteksten). Leonard
Bernstein was de componist.
De verhaallijn is een vrije bewerking van
het verhaal van Romeo en Julia en speelt
in dit geval tussen een Pools-Amerikaanse
en Puerto Ricaanse straatbende in de
Upper West Side van New York City. Tony
en Maria worden verliefd op elkaar, hoewel

Wat een romantische en dramatische film.
Natuurlijk werd je als zeventienjarige een
beetje verliefd op Nathalie Wood, die de
>>>
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>>>
rol van Maria speelde, en de meisjes
zullen wel gezwijmeld hebben bij het zien
van Beymer... als Tony.

•
•
•
•
•
•

Wat konden die prachtig zingen. Dat dacht
ik, pas later bleek dat ze zelf niet zongen
maar dat het de zangstemmen waren van
Jimmy Bryant en Marni Nixon.

Tonight
Maria
America
One hand, one heart
I feel pretty
Somewhere.

Het koorarrangement is van de hand van
Eddy Rhein.

Er zijn natuurlijk veel uitvoeringen door
operazangers van de musical, onder
andere gezongen door José Carrera en
Kiri Te Kanawa. Maar ja, voor mij is er
maar één uitvoering de mooiste: de
soundtrack van de film West Side Story.
Uit die musical zingen wij een medley:

Natuurlijk valt er nog veel te vertellen over
de componist Leonard Bernstein en de
verschillende musicals door de jaren heen.
Kruip maar eens achter de computer en ga
eens googlen, zou ik zeggen.
René Dittrich

Een van de kaartjes en het boekje naar aanleiding van de film gekocht.

Gedenkwaardige woorden van onze dirigent

✴ “Nieuwe mensen, geen paniek: de anderen hebben het ook
moeten leren.”
✴ “Baritons, was het toevallig dat jullie het goed deden?”
✴ “Niet componeren, heren!”
✴ “Nog één keer, het is bijna goed.”
✴ “Niet met een ‘requiemgezicht’ een romantisch lied zingen.”
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De Stem
door Olaf Schouten
De stem is het mooiste instrument waarover de mens beschikt. Met de stem kunnen
mensen vele verschillende en ook hele mooie geluiden maken. Van heel mooi rond naar
scherp, hard, steeds luider naar heel zacht en sensibel. De stem is bepalend voor de sfeer
en de stemming die heerst. Stemmen kunnen een volk opjagen. Vaak ontstaat een
bepaald beeld in gedachte bij het horen van een stem. Een stem kan afschrikken maar ook
erotiserend zijn. Een stem hoort ergens bij en is uniek. Soms is een stemgeluid zelfs
geheel functioneel en maakt dat net een verhaal compleet. Een stem kan de luisteraar
boeien, verbinden maar ook uitdagen om iets te doen dan wel om te laten.
Zo ken ik een verhaaltje over een ijsvogeltje dat op een tak van een grote boom zat. Het
vogeltje was nog jong en teer en viel plots uit de boom op de grond. Het ijsvogeltje kon
nog niet vliegen. De grond was hard en het was koud zodat het vogeltje met een heel
pieperig stemmetje de aandacht trok van een koe die voorbij kwam. De koe had gelijk in
de gaten dat het vogeltje het te koud had en goot zijn ontlasting over het vogeltje heen.
Het piepstemmetje verdween en door de warmte begon het vogeltje te kwetteren van
genot en dat warme stemmetje trok vervolgens de aandacht van een kat die voorbij kwam.
De kat zag het genietende vogeltje en dacht gelijk aan een lekker hapje. En weg was het
vogeltje. In een hap zat het in zijn bek en verdween.
Wat is nu de moraal van dit verhaal? Dat iemand die je in de stront duwt niet per definitie
je vijand hoeft te zijn en iemand die je er uit haalt niet per definitie je vriend is!

De ijsvogel is een typische
viseter (piscivoor), dus
sterk aan water gebonden.
Zijn voorkeur gaat uit naar
stromende wateren. In het
grootste deel van het
verspreidingsgebied is de
soort algemeen, maar in
sommige gebieden wordt
de ijsvogel met uitsterven
bedreigd. (Bron: Internet)
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Ons repertoire
door Hennie Ramaekers
Uitgangspunt van ons repertoire is veelzijdigheid. Dirigent en muziekcommissie streven naar een
interessante programmering waarin iedere zanger altijd wel iets van zijn persoonlijke voorkeur kan
terugvinden. Naast een zekere terughoudendheid qua moeilijkheidsgraad (groot aantal nieuwe
onervaren leden) mag een uitdagend werk niet ontbreken. Een veelzijdig taalgebruik is eveneens
uitgangspunt van repertoire-opbouw. Er zal altijd naar een evenwicht gezocht worden tussen een
publieksvriendelijk en een educatief repertoire.
Bij de samenstelling van het repertoire zal iedere dirigent rekening moeten houden met de
kwaliteiten van de diverse stemgroepen en met name met de stemomvang daarvan. Het repertoire
is bovendien ook zéér afhankelijk van de concertagenda. Hoe meer diversiteit in de optredens hoe
meer afwisseling van repertoire, met als positief effect een aangename invulling van de repetities.
Het repertoire voor mannenkoor kan als volgt ingedeeld worden:

Soort muziek

Omschrijving

Religieus

Van eenvoudige 3-4 stemmige liederen en motetten tot moeilijkere
polyfone liederen en missen; spirituals en kerstliederen.

Volksliederen en
evergreens

Diverse genres en stijlen: liefdeslied, levenslied, historisch lied,
geuzenlied, spotlied, moordlied, straatlied, danslied, drinklied,
werklied.

Originele werken van
bekende klassieke
componisten

Vanaf de vroegromantiek t/m de hoogromantiek, maar zeker ook
moderner repertoire uit de tweede helft van de 20ste eeuw.

Opera, Operette en Musical

Uit opera’s bij voorkeur originele mannenkoren; voor musicals zijn
meestal arrangementen nodig.

Overig repertoire

Daarbij kan gedacht worden aan muziek uit films of uit de
popwereld. Verder is er ook zgn. gelegenheidsmuziek voor bijv.
verjaardagen en jubilea.

Een paar opmerkingen als toelichting:
• Begeleiding – De begeleiding van koorwerken kan op diverse manieren ingevuld worden:
met piano, orgel, met een klein ensemble of met een groot harmonieorkest of
symfonieorkest.
• A capella – Niet altijd is begeleiding mogelijk of wenselijk. Dan wordt er a capella gezongen.
Het is van groot belang dat hier voldoende aandacht aan besteed wordt, omdat met name de
zuiverheid daarmee gediend is.
• Groot project – Periodiek wordt er gestreefd naar een grote productie waarbij een belangrijk
werk uitgevoerd wordt, indien gewenst in samenwerking met vrouwenstemmen. Daarbij gaat
in dat geval de voorkeur uit naar bestaande meisjes- of vrouwenkoren omdat de
voorbereiding van zo’n project dan veel sneller zal verlopen en ook meer garantie op
kwaliteit geeft.
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Maedjes van Sjtichting
Melieve beginne nuuj aksie
door Ingrid te Meij, voorzitter en PR Melieve

Om het Koninklijk Roermonds
Mannenkoor opnieuw met geldelijke
middelen te ondersteunen, starten de
dames van de Stichting Melieve een
nieuwe actie.

Wij gaan mee doen aan een tweejaarlijkse
inzameling: april en november. Onze 1ste
ophaaldag wordt 5 april 2011.
U kunt uw niet meer gebruikte kleding en
schoenen inleveren voor of na de repetitie
bij: Lei Sijbers, Frans Steeghs en Jan te
Meij. Hun partners zorgen dan voor
verdere opslag. Bij grote hoeveelheden
kunt u ook telefonisch contact opnemen
met Lei (464 604, Frans (332 812) of Jan
(501 417).

In samenwerking met Re Share
kledinghergebruik van het Leger des Heils
willen wij graag uw kleding en schoenen
inzamelen. Daar zijn wel bepaalde
voorwaarden aan verbonden. Het
materiaal moet:
✴ niet kapot zijn,
✴ schoon zijn,
✴ aangeleverd worden in plastic
zakken.

Wij hebben gelukkig gratis een mooie
ruimte in Swalmen kunnen krijgen om de
kleding op te slaan. Dus beste mensen:
vanaf nu geen kleding meer in de
vuilnisbak, maar gaan sparen voor jullie en
ons Koninklijk Roermonds Mannenkoor!
Maak deze actie ook bekend bij jullie
families, vrienden, bekenden etc.: hoe
meer kilo’s, hoe meer er te incasseren
valt. Wij houden jullie op de hoogte.

Als wij onordelijke kleding aanleveren, dan
worden wij als inzamelaar geschrapt van
de lijst! Daar het voor ons ondoenlijk én
veel te veel werk is om alle aangeleverde
kleding na te kijken, gaan wij er in vol
vertrouwen van uit dat u zich aan dit
voorschrift zult houden.
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Woordzoeker
door Camil Giebels
Zoek de volgende namen van 2e tenoren:
dittrich, druncks, fakkert, fortuin, francken,
hagenaars, heynders, klaver, kuypers, roos,
routs, selen, stollman, werd, willemse, winden,
woltgens.
Na wegstrepen van deze achternamen
vormen de overgebleven 40 letters de
oplossing. Succes ermee.
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Caecilia-feest 2010 – Druk, warm en zeer
geslaagd was het feest in het Katoenen
Dorp op 13 november 2010. Tommij Roos
werd gehuldigd wegens 25 jaar trouwe
dienst als koorlid en koffiehulp. Plaatselijke
artiesten oogstten veel succes met een
bont programma. Foto’s: Frans Wulms.
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Van waek toet waek...
door Camil Giebels
14 december 2010
In verband met een groot kerstdiner in het restaurant van ‘ons’ repetitielokaal in Niekée,
kunnen we vanavond niet terecht op onze repetitieplek. In de “Trompetter” staat een artikel
om het KRM aan meer bassen te helpen: ‘De Bas de Baas’.
Omdat Hennie tijdens het Caecilia-feest afwezig was en toen dus niet benoemd kon
worden tot lid van het geheime Genootschap van de zilveren Schelp, gebeurt dat nu.
Daarna zong het KRM het refrein van ons Santiago-lied (nog steeds te horen op het
carillon van het stadhuis, meestal om 16.00 uur).
21 december 2010
Generale repetitie in de kathedraal in verband met de Nachtmis. ... en het was er zo
koud...
24 december 2010
We luisteren de Nachtmis op in een zeer koude kathedraal. Enkele leden hebben op
advies van Nick thermisch ondergoed aangedaan. We zingen net niet ... de herdertjes
lagen bij nacht te ... bevriezen...
4 januari 2011
We wensen elkaar het allerbeste toe. De echtgenote van Hennie is vanavond aanwezig,
“om te zien hoe Hennie werkt”. Het bestuur heeft voorafgaand aan de repetitie het plan
voor 2011 en een deel van 2012 besproken.
11 januari 2011
Vanavond start ... jawel hoor ... de 4de koorscholing, speciaal voor nieuwe bassen. Het
laatste half uur van de repetitie praten de leden die tijdens de periode van Hennie er bij
zijn gekomen, met Hennie over ervaringen e.d.
18 januari 2011
Het aantal mannen dat de 4de koorscholing volgt is weer gegroeid.
25 januari 2011
Hennie is ziek en wordt vervangen door Sylvia Ramakers. Die verdient lof en respect voor
de wijze waarop ze deze ondankbare klus uitvoerde.
1, 8 en 15 februari 2011
Hennie is weer beter en er wordt flink gerepeteerd voor het Concert Royal.
22 februari 2011
Vandaag is de jaarvergadering. Zie “Van de bestuurstafel”, elders in dit blad.
1 maart 2011
Eerste generale repetitie voor het Concert Royal. Eerst de koren samen bij Niekée waarna
alle zangers zich verplaatsen naar het clubgebouw van de Koninklijke Harmonie.
>>>
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8 maart 2011
Geen repetitie, wegens vastelaovend.
15 maart 2011
Het KRM staat stil bij het overlijden van John Wiermans, zijn stoel blijft leeg. Daarna een
stevige repetitie voor het komende Concert Royal, met Monique Offermans aan de piano.

Van de bestuurstafel
door Louis Hauer, secretaris

Beleidsplan KRM – II
In het vorige nummer van Zangzaod schreef ik, dat het bestuur de Commissie
Beleidsplan aan het werk gezet heeft om binnen een vastgesteld raamwerk een
beleidsplan te maken. Deze commissie heeft hard gewerkt – het bestuur heeft het
concept beleidsplan ontvangen. Op de afgelopen jaarvergadering is gebleken dat een
nieuw beleidsplan leeft bij de leden. Een aangename ruggesteun voor het bestuur, dat
zich nu verder gaat buigen over de inhoud. De volgende stap is de leden inhoudelijk te
informeren, waarna het plan kan worden vastgesteld.
De jaarvergadering
Hierboven liet ik het woord jaarvergadering al vallen. Deze werd op dinsdag 22 februari
gehouden. We mogen terugkijken op een druk bezochte vergadering, waar in een
opvallend prettige sfeer positief kritisch werd teruggeblikt en vooruitgekeken. Jan te
Meij en Camil Giebels werden herkozen in het bestuur.
Concert met het Tata Steel Orkest
Onze dirigent Hennie Ramaekers is ook dirigent van het Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest, het muzikale visitekaartje van Tata Steel uit IJmuiden/Beverwijk –
voorheen de Koninklijke Nederlandse Hoogovens/Corus Group. In oktober komt het
voltallige symfonische orkest een lang weekend naar Limburg om te werken aan hun
repertoire. Dankzij bemiddeling van Hennie is het gelukt dit orkest te strikken voor een
matinee optreden op 9 oktober in De Oranjerie. Voor de pauze zal het KRM optreden
en na de pauze zult u kunnen genieten van de klanken van het Tata Steel Symfonisch
Blaasorkest. Om al vast te noteren!
Een jaar zingen…
Zie het jaaroverzicht op blz. 16.
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Een jaar zingen...
Jaaroverzicht repetitiebezoek 2010 van het Koninklijk Roermonds Mannenkoor
door Louis Hauer
Het aantal geregistreerde zangrepetities bedroeg op 31 december 2010 40. Over het jaar
2009 was dit aantal 39. Het opkomstpercentage werd gescoord door: 17 eerste tenoren,
17 tweede tenoren, 26 baritons en 17 bassen; het bedroeg 84,8 %. Dit was in 2006
77,7%, in 2007 79,6 %, in 2008 77,7 en in 2009 85,7%. Een minimale achteruitgang ten
opzichte van vorig jaar.
De gemiddelden per partij waren als volgt:
Eerste tenoren:
90,2 % (was 86,0 %) – per 31-12-09 17 zangers (+6)
Tweede tenoren:
79,9 % (was 86,8 %) – per 31-12-09 17 zangers (+3)
Baritons:
83,9 % (was 85,5 %) – per 31-12-09 26 zangers (+10)
Bassen:
85,3 % (was 84,8 %) – per 31-12-09 17 zangers (+3)
De bariton Marcel Peeters is in dit overzicht niet meegeteld. Hij heeft per 1 januari 2010
bedankt als lid en is nu senior-lid. Wel moet aangetekend worden dat bij leden die
langdurig afwezig waren als wegens ziekte, deze afwezigheid niet mee gerekend is. Ook
is de afwezigheid van Frans en Kurt tijdens hun tocht naar Santiago de Compostela niet
meegerekend.
We tellen per 1 januari 2011 78 actieve zangers – inclusief Marcel Peeters. Dit was op 1
januari 2010 nog 56. Een groei van ruim 39%! Een opkomstpercentage van 100%
behaalden de volgende leden:
De 1e tenoren: Camil Giebels, Rob Wever en Martin Moolenaar.
De baritons: Jan Stollman en Kurt Posthoff.
De bassen: Herman Geelen, Piet Huikeshoven en Henk Plass.
Opmerkelijk: vorig jaar behoorden Herman Geelen en Kurt Posthoff ook al bij de trouwste
leden.

Colofon
Redactie: Camil Giebels, Leonard Fortuin en René Dittrich
Alle leden van het KRM ontvangen Zangzaod digitaal, dus op hun eigen e-mailadres, dit uit financiële
overwegingen. De redactie verzoekt u daarom (wijzigingen in) uw e-mailadres kenbaar te maken via
zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
Koorleden die (nog) geen toegang hebben tot de elektronische snelweg, kunnen een papieren versie
krijgen. Aanvragen bij Herman Aben.
Reacties, suggesties, opmerkingen, overpeinzingen enz. zijn welkom, liefst per e-mail. De redactie houdt
zich het recht voor ingezonden stukken in te korten en/of tekstueel aan te passen, in overleg met de
schrijver(s). Kopij inleveren bij de redactie, bij voorkeur via zangzaod@roermonds-mannenkoor.nl.
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