
 

We zingen weer samen! 
Wat een heerlijk gevoel! We zijn weer begonnen. Na 16 maanden eindelijk weer samen 
repeteren. Gewoon in ons vertrouwde verenigingslokaal in de Wieëtsjaf. Nou ja gewoon, 

we hebben het koor in 2 delen gesplitst. 
Op de vaste vrijdagavond bijten om half 
acht de bassen en baritons het spits af. 
Niet langer dan 50 minuten, zonder 
pauze. En om half negen volgen de 2 
groepen tenoren. En nog op anderhalve 
meter uit mekaar. Maar goed ook dat we 
het koor hebben opgedeeld, want de 
eerste opkomst was dusdanig goed, dat 
dit echt niet als geheel in de zaal had 
gepast. En Micha had tijdens de lockdown 
de gelegenheid aangegrepen om de 
luchtinstallatie te verbeteren. Micha: “in 
onze zaal is de complete 
luchtbehandeling vorig jaar vernieuwd, 
zowel de afzuig alsook de inblaas van de 
“zaallucht" is motorisch vernieuwd en de 
kanalen volledig gereinigd. De afzuig van 
onze keuken is ook helemaal gereinigd en 
heeft een nieuwe sterkere motor 
gekregen. De zaalinhoud kan nu op vol 
vermogen iedere 7 minuten ververst 
worden. Daarnaast vindt er nu ieder jaar 
een keuring plaats van alle luchtkanalen, 
deze zal in de maand juli wederom 
plaatsvinden”. 

En ook nog met de mobiele luchtfilterinstallatie, beschikbaar gesteld door Marcel Ballas, 
en de voor- en achterdeur open, hebben de zangers niets meer 
te duchten van een slecht binnenklimaat. De openstaande 
deuren hebben tevens als bij-effect dat je passanten op straat 
verwonderd ziet stilstaan om even te luisteren naar de 
meerstemmige klanken die tot buiten te horen zijn. Zo maken 
we nog wat reclame voor ons koor. En meteen viel het verschil 
op met online zingen: de dirigent hoort zijn discipelen weer en 
zet meteen de puntjes op de i: let op je ademhaling, zing 
vanuit je onderbuik, neem geen overdreven aanloop, kap de 
toon goed af, zo kregen we de gedetailleerde aanwijzingen om 
onze zang weer op een goed kwaliteitsniveau te krijgen. Daar 
hoefden we thuis natuurlijk niet op te letten, daar zongen we 
wat met de Franse slag want de dirigent kon ons toch niet 



beluisteren. En wat heerlijk om de andere partij ook weer te horen zingen. Nu nog 
tweestemmig, nog even geduld hebben voordat we het vierstemmige geluid weer de 
ruimte in kunnen slingeren. Het helpt je ook bij het zoeken naar de juiste tonen: de 2e 
tenoren moeten onder de toonhoogte van de 1e tenoren blijven en hetzelfde geldt voor de 
bassen ten opzichte van de baritons. Ondanks de 1,5 meter afstand hebben we toch steun 

aan elkaar ervaren, de 1e 
repetitie op 9 juli was 
daarmee succesvol te 
noemen. En na afloop zocht 
menige zanger een vrije plek 
op het terras om als vanouds 
een lekker biertje met elkaar 
te drinken. Wat hebben we 
dat gemist. Nu maar hopen 
dat de oprukkende 
deltavariant geen spaak 
tussen de wielen gaat 
steken, ook al zijn we 
inmiddels allemaal volledig 
gevaccineerd, dat geeft ons 
wel een veilig gevoel. 

 

Programma 2021 

Tijdens de online repetities hebben we ons vooral gericht op het kerstrepertoire in de 
verwachting dat we dit in december kunnen gaan uitvoeren. Maar in de komende repetities 
gaat onze dirigent ook aandacht besteden aan de wereldlijke liederen en de kerkstukken. 
Dat brengt de nodige variatie in het oefenen. Dus alle zangers brengen zelf hun mappen 
mee, en wel alle drie de mappen die eerder zijn uitgereikt. Als het even kan, willen we 

namelijk een soort van corona 
herdenkingsbijeenkomst houden in de 
Lambertuskerk, waarschijnlijk op 
zaterdag 25 september. Want ook 
binnen onze vereniging heeft corona 
zijn destructieve sporen achter 
gelaten. Enkele zangers en aanhangers 
zijn er serieus ziek van geworden of 
zijn er zelfs aan bezweken. Ook naaste 
familieleden hebben het virus 
opgelopen, daar willen we nog even 
bij stilstaan. Mogelijk kunnen we een 
en ander combineren met ons 
Patroonsfeest. 
En als het echt meezit, overwegen we 

zelfs dit jaar nog een weidefeest te organiseren. Zou dat niet fantastisch zijn om 
uiteindelijk de overwinning op corona te vieren?  

 

  



 

 

Beethoven in percussie 

Wat doe je als je vanwege corona een mondkapje moet dragen en dus niet kunt zingen? 
Een groep jongens en meisjes in Frankrijk heeft er iets op bedacht: we gaan klappen en 
trommelen op ons lichaam. En zo ontstond er op de melodie van de 5e Symfonie van 
Beethoven een prachtige uitvoering van een zogeheten body percussion, kijk zelf maar. 

Link: Beethoven’s Fifth Symphony, But With Body Percussion... - YouTube 

 

 

 


