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NIEUWE TROMMELS VOOR SHOW- AND
MARCHINGBAND
door Jan Mosselman

Gerard Cox zong het al in 1973: “Je hebt er maanden lang naar uitgekeken” (‘‘t Is weer voorbij die
mooie zomer’- red.). Bij K&G gaan we niet over één nacht ijs. Dat bleek wel wij bij het proces over
de aanschaf van nieuwe trommels voor de Show- and Marchingband. Over de vervanging van de
oude trommels waren we het snel eens. Na vele jaren trouwe dienst was er een einde gekomen
aan de levensduur van de oude trommels. Er volgde een lang traject, waarbij uitvoerig werd
stilgestaan bij de uitvoering en kleurstelling van de nieuwe trommels: gaan we voor zwarte ketels
en glimmende accessoires, of houden we het ingetogener met onze (kenmerkende!) witte ketels
en zwarte randen.
Het totale besluitvormingsproces duurde alles bij
elkaar meer dan een jaar. Samen met Jan ter Heide,
directeur van Vancore Percussion Instruments uit
Joure, vond de ontwikkeling van een nieuwe trommel
plaats, waarin de allernieuwste technieken zijn
toegepast. Nadat we een proefmodel conform
onze wensen hadden ontvangen, werd de definitieve
keuze gemaakt: een witte ketel met zowel boven als
onder zwarte randen, en voorzien van zilver- en goudkleurige accessoires. Aansluitend werd de
definitieve order geplaatst.
Zaterdag 29 mei was het zover. De tamboersectie van de Show- and Marchingband was
uitgenodigd voor de overhandiging en presentatie van de nieuwe trommels. Tijdens de
presentatie werd uitgebreid stilgestaan bij de unieke eigenschappen van de nieuwe instrumenten,
waarmee we de komende jaren weer goed voor de dag kunnen komen.
Nieuw

Oud
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vervolg Nieuwe trommels......

Alhoewel de nieuwe trommels nog verder afgesteld moesten worden, werden zij na de
overhandiging direct in gebruik genomen tijdens de buitenrepetitie van de SMB. Naast de
trommels, bleek dat ook de grote trom (‘basedrum’) aan vervanging toe was. Deze vertoonde
inmiddels de nodige slijtageplekken. Ook de nieuwe aanwinst bevat weer geavanceerde
technieken en is, niet onbelangrijk, een stuk lichter dan de oude. Met de aanschaf van de nieuwe
instrumenten was een forse investering gemoeid. Deze werd door een groot deel gedekt door
toezeggingen van o.a. het Prins Bernhard Cultuurfonds en Fonds 1818. Grote dank aan Geertrui
Betgen die zich over de fondswerving heeft ontfermd! In een volgende uitgave van de Klanken
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ZATERDAG 3 JULI A.S.: VRIENDJESDAG BIJ K&G
door commissie ledenwerving

Het wordt een eentonig verhaal: vorig jaar oktober zou K&G een open dag organiseren in het
kader van ledenwerving. Er was toestemming om voorafgaand aan de open dag met een
promotiestand op de Leidse Haarlemmerstraat te staan, er waren flyers en posters gedrukt en de
planning voor de dag was gemaakt. Niets stond ons nog in de weg totdat… Op het laatste ogenblik
werd de activiteit afgeblazen en verhuisden flyers en posters bij het oud papier (4 cent per kilo!)
Korte tijd later moesten alle verenigingsactiviteiten noodgedwongen worden gestaakt.
De ledenwervingscommissie o.l.v. Robin Gibson pakte de draad weer op zodra er sprake was van
versoepeling van de maatregelen. De plannen van vorig jaar werden afgestoft en nieuw leven
ingeblazen. Er was veel aan gelegen om nog voor de zomervakantie iets te organiseren. Het
mediateam werd ingeschakeld om nieuwe flyers te ontwerpen (dank je wel Melvin!) en bij de
gemeente werd toestemming gevraagd om voorafgaand aan de Vriendjesdag wederom met een
promotiestand op de Leidse Haarlemmerstraat te staan. Omdat nog steeds de 1½ meter restrictie
geldt kregen we daarvoor geen toestemming. We mochten wel met onze stand in twee Leidse
buurtcentra staan. Tja, de gemeentelijke verordeningen zijn soms ondoorgrondelijk…
Op zaterdag 19 juni waren wij present in Winkelcentrum De Kopermolen in de Leidse Merenwijk,
en op zaterdag 26 juni in Winkelcentrum De Stevensbloem in de Stevenshof. We hebben veel
jeugd uitgenodigd om naar onze Vriendjesdag te komen.
Op zaterdag 3 juli worden er van 10:00 tot 14:00 uur in ons clubgebouw veel activiteiten
georganiseerd, zoals een ‘open repetitie’ van Jong K&G. Natuurlijk proberen we de jeugd te
interesseren om bij K&G muziek te komen maken. Uiteraard zijn ook zijinstromers, zowel voor
Jong K&G als de Show- and Marchingband van harte welkom.
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EEN BIJZONDER KWARTET
door Jan Mosselman

Ze hebben het niet zelf bedacht maar staan bekend onder de naam ‘Kleding Jong K&G’ en bestaan
uit Erna Sloots, Brenda Stadt, Laura de Vries en Hannie Meeuwissen. Alle vier betrokken moeders
met jongens bij Jong K&G. We hebben afgesproken in de bestuurskamer in het clubgebouw.
Hannie moest op het laatste moment verstek laten gaan vanwege verhuisperikelen. Het belooft
een gezellig onderonsje te worden, waarin veel wordt gelachen en menige anekdote de revue
passeert.
In deze samenstelling werken de dames nog niet zo lang samen: Laura heeft het stokje 5-6 jaar
geleden van haar voorgangster overgenomen. Haar eerste klus was het bevestigen van het
embleem op de baretten: “Op een gegeven moment had ik zelfs de blaren op mijn vingers staan.”
Vervolgens sloot Brenda aan, daarna Erna en later maakte ook Hannie deel uit van deze gezellige
club.
Het lijkt zo eenvoudig om de zorg te hebben voor de uniformen, maar het werk omvat meer dan
alleen een knoop aanzetten. Brenda: “Ja dat klopt. Het zijn natuurlijk allemaal jongens in de groei.
Dat betekent dat broeken bijvoorbeeld regelmatig moeten worden aangepast op hun lengte.
Gelukkig zit daar een ruime zoom in en dat biedt mogelijkheden. Maar: de broeken behouden
altijd de lengte waarin zij geleverd zijn en we knippen nooit iets af.” Een echte taakverdeling
hebben ze niet, hoewel de één beter is met naald en draad en de ander weer goed is in
organisatie en administratie. Zo heeft Laura een ingenieus administratiesysteem opgezet,
waardoor er in één oogopslag zichtbaar is welk uniformonderdeel is gekoppeld aan welke Jong
K&G’er. Brenda: “We hebben inmiddels ook een aparte App-groep ‘Kleding Jong K&G’, waarvan ook
de bestuursleden Christiaan Bastiaan en Koos Maaskant deel uitmaken.” (Christiaan en Koos
vertegenwoordigen op dit ogenblik Jong K&G in het bestuur op interim basis, naast hun
bestuurstaken als manager en bestuurslid materiaal - red.) “De app-discipline moet nog wel een
beetje groeien, omdat men vanuit het verleden gewend was vrijwilligers direct aan te spreken als
er iets geregeld moest worden, maar we hebben goede hoop. Het is namelijk belangrijk dat we
alle vier tegelijk dezelfde informatie krijgen en dat het voor iedereen helder is.”
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vervolg Een bijzonder kwartet

In tegenstelling tot de Show- and Marchingband, kleden de jongens van Jong K&G zich voor een
optreden meestal in het clubgebouw om, behalve bij verre en buitenlandse busreizen. In die
situatie worden de uniformen netjes op nummer in rekken gehangen. “Tja, en als de jongens dan
weer terugkomen, dan moet alles weer worden uitgehangen om te drogen en te luchten. En zo is
het wel eens voorgekomen dat ik hier midden in de nacht met de uniformen bezig was. Dat is nu
eenmaal het nadeel als je dicht bij het clubgebouw woont”, meldt Laura met een glimlach.
Hoewel ze elkaar inmiddels al goed kennen, is er (nog?) geen sprake van een wekelijkse
borrelavond, hoewel Laura en Brenda elkaar al heel lang kennen. Erna vervolgt: “Ik ben er gewoon
‘ingeluisd’. Brenda heeft Hannie en mij gewoon gevraagd of ik ook wat voor K&G wilde doen,
omdat Laura een poosje niet beschikbaar was wegens gezondheidsklachten. En ja, we zaten hier
toch te wachten tot de lessen van onze kinderen voorbij waren, dus waarom niet?”
Vanaf de zijlijn houden ze natuurlijk wel in de gaten of de uniformen nog wel goed passen en heel
soms, als de mannen al in het gelid staan, wordt er nog even snel een jasje rechtgetrokken en een
kraag goed gedaan. Want alles moet natuurlijk perfect zijn… En ja, het komt natuurlijk wel eens
voor dat er op het laatste ogenblik een knoop afvalt. Daarvoor is een slimme oplossing bedacht: in
ieder uniformjasje zit aan de binnenkant een veiligheidsspeld die uitkomst biedt, want het
aanzetten van een knoop met naald en garen duurt dan natuurlijk veel te lang. Ook de zomen in
de pantalons vereisen een bepaalde vaardigheid, want die worden met een onzichtbare steek
vastgezet. “Je mag natuurlijk niet zien dat die zoom gestikt of geplakt is aan de onderkant. Dus
lusje voor lusje pak je een steekje en ja, dan komt het wel eens voor dat de jongens bij het
aantrekken daar met hun tenen in blijven hangen”, weet Brenda. Mochten er echt grote reparatieof verstelklussen zijn, dan gaat het uniform naar een kleermaker. Afhankelijk van het aantal
optredens worden de uniformen één tot twee keer per jaar
gestoomd. Dat wordt allemaal netjes geregeld door het
bestuurslid materiaal a.i. Koos Maaskant.
Op mijn vraag wat het raarste is dat de dames ooit eens
hebben meegemaakt antwoordt Erna: “We hebben eens
een keer vreselijk gelachen toen een leerling voor het
eerst zijn uniform ging aantrekken. Hij kwam aanzetten met
het uniformjasje in zijn broek gepropt en daar overheen
zijn bretels. Een soort André van Duin. Sommige jongens
moet je dus letterlijk en figuurlijk leren hoe je het uniform
moet aan trekken.” En zo komt ons gesprek op de
veranderingen in de omgang met jeugdleden.
boven van links naar rechts: Erna Sloots en
Brenda Stadt
onder van links naar rechts: Laura de Vries en
Hannie Meeuwissen
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vervolg Een bijzonder kwartet

Brenda: “Wat heel belangrijk is, is dat je kinderen van te voren duidelijk vertelt wat je gaat doen als
ze al een uniform aan hebben en daar ook toestemming voor vraagt. Dus: “Joh, ik moet even een
knoopje aan je uniform zetten, mag dat?” Laura: “Ja, de één is daar wat makkelijker in dan de
ander. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de leeftijd.”
Gevraagd naar de muzikale naar de ambities antwoordt Brenda: “Ooit ben ik begonnen als
majorette bij Concordia uit Leiden, daarna bugel en vervolgens belandde ik op alt saxofoon. Na de
bevalling van onze zoon Thomas ging het weer kriebelen, maar ik wilde niet in zo’n
hoempapaband spelen. Uiteindelijk kwam ik terecht bij Excelsior Delft en heb daar twee jaar
euphonium gespeeld.” Erna had heel andere ambities. Zij is lid geweest van de majorettes van
Concordia in Groningen. Laura heeft weer vaardigheden op een heel ander gebied: “Ik heb alle
zwemdiploma’s gehaald die er maar te halen zijn. Vervolgens ben ik gaan wedstrijdzwemmen.
Maar ja, als kind van 12 had ik heel lang haar en het duurde erg lang voordat het droog was. Op
zekere dag heb ik daar, tot grote schrik van mijn moeder, de schaar in gezet. In die tijd zat mijn
zusje op taekwondo en dat leek mij ook wel wat en dat heb ik tien jaar gedaan. Helaas net geen
zwarte band gehaald…”
Wat zijn naast K&G jullie hobby’s vraag ik dit drietal? Erna: “Ik ben een grote liefhebber van
wandelen in de natuur, samen met mijn hond en camera. Heerlijk. Soms zijn mijn vriendinnen mij
even kwijt, want dan zie ik weer wat en moet ik daar een foto van maken die vervolgens in de
digitale schoenendoos beland waar ik verder niets mee doe.” Ook Brenda houdt van wandelen
met de hond, maar is op veel gebieden creatief. Zo verzorgt zij de namen op het bord van
‘Vrienden van K&G’ in de kantine en bedrukt ook nog wel eens T- shirts. Laura daarentegen heeft
weer een andere vrijetijdsbesteding. Geef haar een lege wijnfles of jampot en daarvan maakt ze
de mooiste creaties. “Een poosje terug ben ik nog bezig geweest met kerstballen, een lijmpistool,
lampjes en blaadjes. Daar maak ik dan weer bijzondere dingen van.”
Wat maakt K&G uniek? Laura: “K&G is uniek door de specifieke sound, de repertoirekeuze én de
discipline. Gelukkig is de vereniging er ook voor jongens die het soms met bepaalde dingen
moeilijk hebben. Er is altijd een luisterend oor en ze worden hier perfect opgevangen.” Brenda:
“Ook het K&G-kamp draagt bij tot versterking van de onderlinge band en teambuilding.” Laura:
“Petje af voor de kampleiding die tot in de perfectie zaken verzorgt. Gelukkig kunnen we de
laatste jaren via K&G Kampradio meegenieten van alles wat er op het kamp gebeurt. Geweldig!”
Met z’n vieren gaan ze helemaal voor de belangen van Jong K&G. Laura: “Bedenk wel: Zonder Jong
K&G geen SMB. Bijna ieder lid van de SMB is ooit lid geweest van Jong K&G.” En zo is het maar
net.
Dank voor het gesprek dames, en veel succes met jullie werkzaamheden.
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JEUGDLEDEN DAGJE UIT
door het bestuur

We hebben allemaal een zware tijd achter de rug, waarin er bij K&G geen optredens, repetities
e.d. plaats konden vinden. Gelukkig mag er nu steeds iets meer. Om het seizoen voor de
zomerstop leuk af te sluiten wordt er voor alle Superkids, Leerlingen en Jong K&G- ers een dagje
uit georganiseerd.
Op zondag 4 juli a.s. staat een bezoek aan Familiepark Drievliet op het programma. Omdat deze
dag door de vereniging wordt aangeboden is er geen eigen bijdrage verschuldigd. ’s Morgens staat
een luxe touringcar van onze huisvervoerder en sponsor Beuk gereed voor vervoer richting den
Haag. Eenmaal in het park aangekomen mogen de oudere leden op eigen gelegenheid het park in
en de jongere onder begeleiding.
Wij wensen iedereen een fantastische dag met mooi weer toe.
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TWEE ZIELEN, ÉÉN GEDACHTE
door het bestuur

Al langer speelde het bestuur met de gedachte om contact
op te nemen met BplusC, een voortzetting van wat we vroeger
de muziekschool noemden. Door allerlei omstandigheden
kwam het daar niet van, totdat we begin maart een mailtje
ontvingen van BplusC met de vraag om eens informatie
uit te wisselen en te bezien of samenwerking in de toekomst
mogelijk was. Omdat we nog dik in de beperkingen rondom
corona zaten werd er een afspraak gemaakt voor een
online kennismaking. K&G was vertegenwoordigd
door instructeur René Leckie en bestuurslid Jan Mosselman en namens BplusC waren een tweetal
muziekdocenten en muziekcoördinator Vivian Wesselingh present.
De ontwikkelingen
Tijdens het gesprek bleek al snel dat beide partijen dezelfde ontwikkelingen bemerken:
Een teruglopend aantal leerlingen in de jeugd.
Beiden willen investeren in de muziekeducatie van kinderen.
Instrumenten als dwarsfluit en saxofoon zijn steeds minder populair.
Driehoek ouder-kind-muziekopleiding is essentieel, zonder de ouder komt het kind
niet op les. De vraag is daarom: Hoe bereiken we de ouders?
Meebewegen in de tijd is daarin belangrijk, welk repertoire kies je, ga de scholen in
ter promotie, filmpjes op Tik Tok, toegankelijkheid voor alle kinderen.
De kansen
Om muziek in z’n algemeenheid meer onder de aandacht te brengen, werd er spontaan een
aantal ideeën geboren zoals het organiseren van een slagwerk- en/of blazersdag met leden van
alle muziekverenigingen in Leiden. In 2022 is Leiden ‘City of Science’, met veel evenementen.
BplusC en K&G zouden iets gezamenlijks kunnen organiseren. Dat zijn mooie initiatieven waarbij
wij als vereniging best zouden kunnen aanhaken, maar tijdens het gesprek is aangegeven dat de
organisatie van dergelijke evenementen wel bij BplusC moet liggen. Tenslotte werd een mogelijke
samenwerking besproken met de Cultuurcoach.
Cultuurcoach
Het team cultuurcoaches in Leiden bestaat uit 7 personen die zelfstandig werken, maar gebruik
maken van de faciliteiten van BplusC. Zij hebben de opdracht om met name voor kinderen in een
aantal wijken kunstzinnige- en culturele activiteiten aan te bieden. Het betreft o.a. de wijken
Slaagwijk/Merenwijk en Stevenshof.
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vervolg Twee zielen, één gedachte

Door de cultuurcoaches wordt het programma ‘Verwonder om de hoek’ aangeboden. Zie ook:
https://verwonderomdehoek.nl/over-ons. De cultuurcoaches bezoeken scholen en proberen
kinderen enthousiast te maken voor diverse culturele activiteiten. Het idee is om laagdrempelige
activiteiten aan te bieden die in buurt- en clubhuizen worden georganiseerd.
In gesprek met de Cultuurcoach
De rol van K&G wordt concreter tijdens een vervolggesprek met één van de cultuurcoaches. De
coach in kwestie (zelf muziekdocent) roemt de kwaliteit en het niveau van onze opleidingen. De
vraag is of K&G daarom in de genoemde wijken een aantal proeflessen kan verzorgen. Na de
proeflessen kunnen belangstellenden zich aanmelden als lid van K&G. Deze vraag is tijdens de
laatste bestuursvergadering besproken en het bestuur ging unaniem akkoord met dit voorstel. De
beoogde samenwerking biedt zeker kansen en mogelijkheden met betrekking tot ledenwerving. In
een volgend gesprek willen we concrete afspraken maken. De start van dit project is na de
herfstvakantie en loopt tot en met de kerstvakantie 2021.
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NIEUWS VANUIT HET K&G-MANAGEMENT
door Christiaan Bastiaan en Eric Meijers

Vanuit het management bemerken we dat de
belangstelling voor K&G-orkesten nog steeds onverminderd
groot is. Hoewel het afgelopen 1½ jaar nagenoeg alle
optredens en medewerkingen zijn geannuleerd, zien we nu weer een groeiende vraag. Als alle
medewerkingen doorgaan, wordt het tot het einde van dit jaar nog een drukke periode voor onze
orkesten. De repetities zijn gelukkig hervat en, hoewel nog niet optimaal, valt er met de huidige
beperkingen te leven. Om tot optimale resultaten te komen wordt er zelfs gekeken of we tijdens
de zomervakantie kunnen door repeteren.
Na de vakantie gaan we weer los met nieuw repertoire en splinternieuwe trommels voor de Showand Marchingband, nieuwe leden op trombone, en trommel bij Jong K&G en eveneens
nieuwrepertoire bij K&G 3. Kortom: we zijn er klaar voor!
Concert
Zoals u ongetwijfeld nog weet, stond voor 2020 ons jaarlijkse concert op het programma en
zouden we terugkeren naar de vertrouwde Stadsgehoorzaal. De coronapandemie gooide echter
roet in het eten en uiteindelijk moesten alle voorbereidingen worden gestaakt. Maar niet getreurd.
Met gepaste trots kunnen wij u melden dat alle onderdelen van de vereniging zich graag
presenteren op zaterdag 15 januari 2022, in de Stadgehoorzaal te Leiden. Voor het gemak gaan
we er maar vanuit dat de beperkingen rondom corona dan gelukkig tot het verleden zullen
behoren. Na de zomervakantie zal er meer bekend worden over de kaartverkoop.
Nog meer goed nieuws
Al een aantal jaren is er sprake van het samenwerkingsverband Bollenstreek Orkesten. Naast K&G
maken daarvan deel uit D.V.S. – Katwijk, Floraband – Rijnsburg en Adest Musica – Sassenheim.
Door o.a. corona was de samenwerking wat verwaterd, maar onlangs zijn de bandmanagers van
alle orkesten bij elkaar geweest en is afgesproken om de samenwerking voort te zetten en te
verlengen. Resultaat van deze samenwerking is o.a. dat ieder orkest 1x per 4 jaar een taptoe
organiseert waaraan alle deelnemende orkesten zullen deelnemen. Met veel kunst en genoegen
zal K&G in 2022 deze taptoe organiseren, datum zal waarschijnlijk 2 juli 2022 worden, maar wij zijn
nog in afwachting voor akkoord vergunning en locatie. Na de zomer meer hierover.
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vervolg Nieuws vanuit het K&G-management

Toegift
Ook podiumorkest K&G trappelt vol ongeduld om weer voor het voetlicht te treden. Er zijn
plannen om op zondagmiddag 26 september a.s. een openlucht concert te verzorgen in het
Ankerpark, nabij de Zijlpoort. Bij de Gemeente Leiden is daarvoor inmiddels een
evenementenvergunning aangevraagd. Tenslotte kunnen we nog melden dat er ook voor Jong
K&G een vergunning is aangevraagd om het opheffen van alle beperkingen te vieren. Graag willen
zij binnenkort een feestelijke streetparade door de Leidse binnenstad verzorgen. Via K&G-Klanken
en mogelijk e-mail houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen.

ZOMERGROET
door Redactie Klanken

Het mooi zomerse weer van de afgelopen weken wakkert het vakantiegevoel bij veel mensen weer
aan.
Het vaccineren in Nederland loopt steeds beter, waardoor steeds meer groepen Nederlanders zijn
beschermd. De hoop dat half juli iedereen die dat wil gevaccineerd zal zijn met minimaal 1 prik is
reëel aan het worden. Hierdoor zullen steeds meer mensen denken aan een zomervakantie, zelfs
buiten Nederland, want het ziet ernaar uit dat reizen naar het buitenland ook echt weer tot de
mogelijkheden behoort.
Namens de redactie van de Klanken willen wij iedereen die de afgelopen edities een bijdrage heeft
geleverd aan de totstandkoming van de Klanken heel erg bedanken. Zonder deze bijdragen is het
niet mogelijk om de digitale nieuwsbrief gevuld te krijgen met leuke en interessante artikelen. Ook
wij gaan er even tussenuit en komen in september weer terug met een (ver)nieuw(d)e digitale
uitgave.
Wij wensen alle lezers een hele fijne en prettige zomer/vakantie. Geniet allemaal van de
welverdiende rust en zorg er met elkaar voor dat we na de vakantie allemaal weer gezond aan de
slag kunnen gaan.
De redactie.
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NAMENS DE REDACTIE VAN
DE 'K&G KLANKEN'
wensen

wij

u een
zomer

hele

fijne

VOLG NU OOK ONZE SCOCIALE MEDIA (K&G LEIDEN).

COLOFON
'K&G-KLANKEN' is de officiële digitale nieuwsbrief van Chr. Muziekvereniging Kunst
en Genoegen - Leiden en is bestemd voor alle leden, donateurs en overige relaties.
Opmerkingen, tips en reacties zijn welkom op redactie@keng-leiden.nl
Wilt u de K&G-KLANKEN niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje
naar redactie@keng-leiden.nl. Redactie: Christiaan Bastiaan, Eric Meijers, Lucinda
en René Truijers, Jordy Kortekaas en Jan Mosselman.
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