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Eindelijk... 
 we mogen weer!

Een Phil Younger 
 in coronatijd

Signaal Taptoe:
 in beeld en geluid
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Woord vooraf - Jeugd

Hans Gerritsen, voorzitter

Na de vorige corona Phileriaan dit keer een bijna weer normale uit-

gave van ons clubblad. Alle orkesten repeteren weer, de bar is weer 

open gegaan en op beperkte schaal wordt het gebouw weer verhuurd. 

Uiteraard alles op basis van de RIVM-voorschriften. 

Op 6 juli jl. hadden en we een verlate maar drukbezochte Algemene 

Leden Vergadering. Als vereniging zijn wij verplicht om jaarlijks een 

ALV uit te schrijven om goedkeuring te krijgen voor de begroting en 

het gevoerde beleid. Dit keer was dat met gemengde gevoelens, om-

dat er decharge is gevraagd voor de begrotingsperiode tot 1 oktober 

2019. Dat was lang voordat er sprake was van het coronavirus. De 

penningmeester heeft op basis van zijn gegevens een nieuwe begro-

ting opgesteld, waarvan de uitkomst iets negatiever is dan de origi-

nele begroting. Op 1 oktober begint het nieuwe boekjaar al en moet er 

een nieuwe begroting klaar zijn. 

Vooral voor de penningmeester wordt dit een heel lastige opgave. Er 

spelen vragen zoals: hoeveel concerten kunnen we met onze orkes-

ten geven en wat zijn daarvan de financiële consequenties? Maar 

ook: hoe gaat het verder met de omzet van de bar en onze verhuur? 

Een belangrijk deel van onze inkomsten komt daar namelijk vandaan. 

Gelukkig kunnen we nu de vruchten plukken van jarenlang consistent 
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financieel beleid, waarbij iedere euro drie keer werd omgedraaid voor-

dat deze is uitgegeven. Wel zal 2021 financieel een lastig jaar worden, 

maar het bestuur is vol vertrouwen dat de vereniging er zonder al te 

veel kleerscheuren doorheen komt en dat we datgene gaan doen wat 

we allemaal zo ontzettend leuk vinden: muziek maken. 

Het bestuur is heel blij dat Lisa Korevaar deel is toegetreden als 

bestuurslid. Zij zal zich vooral gaan richten op jeugd en jeugdoplei-

dingen. Nico de Kievit zal de komende periode zoveel mogelijk infor-

matie uitwisselen met Lisa zodat we na de vakantie direct van start 

kunnen gaan. Het jaar 2020 is een heel turbulent jaar, maar de jeugd 

is de toekomst van onze vereniging waar we meer in moeten inves-

teren. Met het enthousiasme waarmee na de lockdown alle commis-

sies weer zijn opgestart zijn wij ervan overtuigd dat we sterker uit 

de coronacrisis zijn gekomen. We gaan nadenken over het 100-jarig 

bestaan in 2025. 

Een heel prettige vakantie toegewenst. 
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Contact – met Vereniging het Dordrechts Philharmonisch Orkest

Benevia Muziekcentrum Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht   078 613 22 60

Voorzitter – algemene zaken, sponsoring en PR

Hans Gerritsen  voorzitter@dpho.nl    078 612 06 06

Secretaris – secretariaat, verslaglegging, ledenadministratie en Phileriaan

Peter van Gool  secretaris@dpho.nl    06 53 40 60 52

Penningmeester – financiën en boekhouding

Ger Nas   penningmeester@dpho.nl   06 34 32 65 73

Lasthebber financiën – contributies en lesgelden

Steven Kransse  contributie@dpho.nl    078 642 74 29

Accommodatie – gebouwbeheer, verhuur en horeca

Ron van Dijk  accommodatie@dpho.nl   078 616 01 05

Muziek – orkesten, instrumenten, programmering en websites

Nico de Kievit  muziek@dpho.nl    06 24 25 33 33

Jeugd - jeugd en jeugdopleidingen 

Lisa Korevaar  opleidingen@dpho.nl    

Orkesten

Orkest repeteert wekelijks:  Repeteert - Dirigent -Telefoon

Dordrechts Philharmonisch Orkest  ORK donderdag 20:00-22:15 - Jan Gerrit Adema   

Phil Young                                           PYG donderdag 18:30-19:45 - Lisette Harms   

Phil Kidzz          PKZ donderdag 18:30-19:45 - Lisette Harms   

Phil Good          PGD dinsdag 19:45-21:45 - Jos den Boer   

Phil Spaß!         PSS maandag  20:00-22:15 - Ronald Limpens   

    zondag  19:30-21:45

 

Orkest repeteert elke twee weken:

Phil’s Bigband        PBB maandag  20:00-22:15
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Contributie en Vriendenbijdrage

Leden t/m 15 jaar:  € 15,00 per maand / € 45,00 per kwartaal / € 180,00 per jaar

Leden van 16 jaar en ouder: € 22,50 per maand / € 67,50 per kwartaal / € 270,00 per jaar

Vrienden van de Phil:  € 25,00 per jaar (minimaal)

Te betalen, bij voorkeur d.m.v. automatische overschrijving of incasso, op rekening NL12  INGB  0001  7201  96 

t.n.v. `Dordrechts Philharmonisch Orkest`. Betalingen over grotere periodes ineens (per kwartaal of per jaar i.p.v. 

maand) zijn voordeliger voor de vereniging. De contributie is verschuldigd bij vooruitbetaling aan het begin van 

de periode, minimaal 1 gehele maand, die u betaalt, dan wel die vervalt of verschuldigd is.

Contributie incasso’s worden maandelijks of per kwartaal in oktober, januari, april en juli, halfjaarlijks in oktober 

en april of jaarlijks in oktober, rond de 1ste dag uitgevoerd. Startende incasso’s worden uitgevoerd rond de eerst 

mogelijke 1e van de maand na machtiging afgifte, waarbij wordt ingevoegd op bovenstaand schema. Contribu-

tiebedragen volgens de besluiten van de Algemene Ledenvergadering, zoals die worden weergegeven elders in 

deze rubriek.

Vriendenincasso’s worden uitgevoerd rond 1 maart. Incasso’s die storneren of niet rond 1 maart kunnen worden 

uitgevoerd, waaronder deelincasso’s voor Vriendenbijdragen die (deels) handmatig voldaan (kunnen) worden, zul-

len worden geïncasseerd rond 1 september. Bedrag zoals in de machtiging is opgenomen. Uw eventuele eigen 

betalingen zullen worden beschouwd als aanvullend op het toegezegde bedrag.

Overige incasso’s worden uitgevoerd volgens in de machtiging afgesproken rooster en bedragen, rond de 1e van 

de maand. Een stornerende (niet-Vrienden-)incasso wordt rond de eerst volgend mogelijke 1e van de maand weer 

uitgevoerd. Bij vragen neemt u contact op met de Lasthebber financiën. Van elke machtiging zullen wij u op de 

hoogste stellen van de kenmerken en u een kopie verstrekken. U kunt ook altijd zelf een kopie van uw machtiging 

bij ons opvragen.

Mutatie ledengegevens en opzeggingen

Alle mutaties, zoals opzegging, wijziging orkest of wijziging in de persoons- of contactgegevens, dienen schrifte-

lijk, gericht aan de secretaris, kenbaar te worden gemaakt.

De statutair bepaalde opzegtermijn is twee maanden.

Leden zijn zelf verantwoordelijk voor het opzeggen van muzieklessen bij ToBe.

Deadline Phileriaan

De deadline voor de volgende Phileriaan loopt af op donderdag 1 oktober 2020.

De volgende Phileriaan komt uit omstreeks 15 oktober 2020.

Redactie

Malou Moor, Marieke Mulder, Carola van Iersel 

Vormgeving: Malou Moor Design Studio - www.maloumoordesignstudio.com 

Contact: phileriaan@dpho.nl; Spirea 7, 3317 JP te Dordrecht t.n.v. Redactie Phileriaan
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Covid-19 is een enge ziekte. Erg besmettelijk. De één wordt erg ziek en ervaart 

langdurig ernstige gevolgen. De ander is wel besmet, maar heeft geen lichamelijke 

klachten. Hij of zij kan de ziekte echter wel overbrengen. 

Om het besmettingsrisico onder leden van De Phil zo klein mogelijk te houden, 

hebben wij voor het BeneVia Muziekcentrum een protocol opgesteld. Looplijnen, 

zaalindeling, ontsmettingsmiddelen en allerlei voorschriften werden zichtbaar. Na 

het heropenen van de bar is dat protocol bijgesteld en zijn de looproutes in het 

gebouw aangepast. Een drankje halen aan de bar mag weer, maar dat moet op 

voldoende afstand van anderen worden gedronken. Daarom is het voorschrift dat 

zitplaatsen moeten worden gecreëerd op 1,5 meter afstand. Daar moet de drank 

worden genuttigd. 

De praktijk is anders. Op 13 juli werd bijvoorbeeld in de grote zaal van het BMC de 

afscheidsmusical van een basisschool opgevoerd. Iedere aanwezige kon volledig 

volgens de voorschriften zittend van de opvoering genieten. Na afloop zag je veel 

ouders buiten onder het genot van een drankje staande afscheid van elkaar nemen. 

De afstanden werden steeds kleiner. Ook na de ALV en na repetities blijkt het lastig 

die 1,5 meter in acht te nemen.  

Hiermee doe ik een dringende oproep aan onze leden het protocol nauwgezet te 

volgen en er ook op toe te zien dat anderen dat doen. Het moet voor alle leden 

weer mogelijk zijn om risicoloos aan alle activiteiten van De Phil deel te nemen. Het 
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Achter de Schermen

Peter van Gool, secretaris



protocol naleven doe je dus niet alleen voor jezelf. Dat doe je zelfs voornamelijk voor 

die ander. Hoewel inmiddels vaststaat dat ook jongeren ernstig ziek kunnen worden, 

moeten wij onze oudere leden en andere leden in de risicogroep willen beschermen 

voor de grotere risico’s die zij lopen. We moeten bovendien willen voorkomen dat 

wij ook buiten onze vereniging mensen besmetten met het coronavirus. Het aantal 

besmettingen in Nederland is op dit moment laag. Ik roep iedere Phileriaan op er 

alles aan te doen om dat zo te houden en vooral onze leden vrij te houden van 

covid-19. Het strikt opvolgen van het protocol binnen het BeneVia Muziekcentrum 

draagt daartoe bij. 
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Beste lezers van ons clubblad 
De Phileriaan

Door: Jaap de Ruijter

Uit de losse pols ben ik wat gaan schrijven als reactie op de oproep voor ons vereni-

gingsmagazine wat muziek in coronatijd voor mij betekent. Wat ik graag wil delen zijn 

twee opmerkingen van jaren geleden, die mij altijd bij zijn gebleven: “het blazen van 

lange noten” en “Wat je blaast is niet zo belangrijk, als je maar blaast. Maar dan het 

liefst Psalmen”.   

Het blazen van lange noten 

Ik was toen 15 jaar en kreeg van mijn pa de eerste beginselen van het klarinet spe-

len uitgelegd. En waar bestond dat dan uit? Het blazen van lange noten. Elke dag 

een halfuur, want anders komt er niks van terecht, was zijn visie. Een voor die tijd 

vrij normale opstelling: ouderwets en degelijk. Want eerlijk is eerlijk, ergens had de 

beste man wel gelijk. Want van lange noten blazen, daar krijg je wel een mooie toon 

van en je traint je longinhoud, zeer belangrijk.  

“Maar het liefst Psalmen” 

Maar goed, na ongeveer één maand lange noten blazen, moest ik voorspelen bij de 

dirigent. Dat was  de heer Palla. Misschien bij de ouderen onder ons niet onbekend. 

En als de heer Palla op de bok stond, stond daar de DIRIGENT. Je begon bijna al te 

bibberen alleen al als hij daar stond. Toen, 60 jaar geleden, was het eerste wat hij 

vroeg: “Wat heb je allemaal geleerd?” Mijn antwoord was dan ook: “Ik mag alleen 

maar lange noten blazen, mijnheer. Lange noten van 4 tellen en  toonladders”. En 

wat ik toen dacht, maar niet durfde te zeggen was: “Wat is er nu nog saaier dan het 

blazen van noten van 4 tellen en  toonladders?” Je wilt een versje spelen toch? Zeker 
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als je zo jong bent. Ik was toen 15 jaar. En wat zei die beste man met een vooruit-

ziende blik en pedagogisch zeer onderlegd: “Wat je blaast is niet zo belangrijk, als je 

maar blaast. Maar dan het liefst Psalmen.”  

Drie vliegen in één klap 

In die tijd  gingen zeker heel veel meer mensen naar een kerk, dus in bijna alle ge-

zinnen was wel een boek met psalmen aanwezig. En wat bereikte die slimmerik er 

mee? 

a) je blies; 

b) je blies lange noten, want bijna alle psalmen bestaan voor 50% uit lange noten; 

c) jij je zin, want je speelde een versje.  

Dus drie vliegen in één klap. Een slimmerik dus, die dirigent.  

Bekketrekkers 

En nu is er eerlijk gezegd in de loop der tijd voor de blazers weinig veranderd. Om 

een goede, mooie toon te houden, moeten we nog steeds lange noten blazen. En 

voor onze embouchure/ longinhoud moeten we nog steeds blazen. Dus wat doe ik: 

ik speel zogenaamde “bekketrekkers”. Dat is muziek waar lange noten in voorko-

men, zoals bijvoorbeeld Air van Bach en dan op halve snelheid. Dus in plaats van 80 

tellen per minuut doe ik er 50 of 60. Dat doe ik ook bij Just A Closer Walk with Thee. 

En wat te denken van Jesu Joy of Man’s Desiring? Daar komen dan wel weinig lange 

noten in voor, maar ik moet wel aan de beademing als ik die gespeeld heb.  

Zo zie je maar, “leuke” mogelijkheden voldoende om op een beetje leuke manier 

toch een beetje bij te blijven. Gelukkig is het weer mogelijk om te repeteren met 

het orkest. Mocht het coronavirus toch weer roet in het eten gooien, dan wens ik u 

alvast toe veel bekketrekkers te spelen, en vooral wens ik u nog meer gezondheid.



  
 
 

Nieuwe leden   Yfke Broere, PKZ, Trompet, per 1-8-2020 

   Robbert Broere, PSS, Euphonium, per 1-9-2020 

Verschuivingen   Guus Stefess, PGD, Tenorsax, rustend lid per 1-6-2020 

   Flinn Lute, PKZ, Trompet, rustend lid per 1-7-2020 

Vertrekkende leden  Jaap den Haan, PGD, Euphonium, per 30-6-2020 

   Sara van Breemen, PKZ, Hoorn, per 30-6-2020  

   Max Jan Elbers, PGD, Euphonium, per 31-7-2020 

   Jennifer Elbers, PGD, Tenorsax, per 31-7-2020 

   Deborah Gauvin, PSZ, Blokfluit, per 31-8-2020 

   Sander Verbeek, ORK, Trompet, per 30-9-2020 

Nieuwe vrienden  Mw. I. Lots-Hulsbosch, per 1-3-2020 

   Dhr. J. Lots, per 1-3-2020

   Ledental per 15/7:  188  (1/1/19: 196)  

   Vriendental per 15/7: 144  (1/1/19: 142) 

   Rustende leden per 15/7: 25  (1/1/19: 18) 

Mutaties
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Pils&
Glorix

Door: Elly Groenendijk en Marieke Mulder

Pils 

Na een heftige tijd van corona hebben we langzaamaan de draad 

weer opgepakt. Er zal al veel geschreven zijn over de eenzame 

opsluiting die ons gedwongen werd. 

De verhuren staan nog op een laag pitje, maar er komen alweer 

aanvragen binnen. Daarom hoop ik dat we er met z’n allen weer 

tegenaan zullen gaan. Dus mocht ik jullie nodig hebben, probeer 

dan een beetje snel te antwoorden of je kan. Als je niet kan, dan wil 

ik zo snel mogelijk op zoek gaan naar iemand anders. 

Dan wens ik allen nog een leuke, fijne vakantie toe. Het zal voor 

velen anders zijn dan andere jaren maar laten we blij zijn dat het 

allemaal weer kan. Hou je aan de regels, houd afstand, wees lief 

voor elkaar en denk aan anderen. Doe mij maar een Leffe Blond, 

dan zeg ik PROOST. 

Glorix 

Vanwege de afstand van 1,5 meter die we ten opzichte van 

elkaar moesten houden en het zeer geringe gebruik van ons 

muziekgebouw zijn de schoonmaakmomenten van april en mei 
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geannuleerd. In de tweede helft van juni en begin juli hebben 

we de schoonmaakmiddelen weer ter hand genomen. Buiten en 

binnen de ramen lappen zorgt voor spreiding van de teamleden. De 

korte pauze werd ook buiten gehouden. Verder hielp de looproute 

(“altijd met de klok mee” en A4’tjes ter herinnering) om elkaar niet 

“tegen het lijf” te lopen. Heel veel dank allemaal voor jullie inzet en 

flexibiliteit. Wie vrijwel geen kans liep om tijdens het ramen lappen 

bij iemand in de buurt te komen was Hemmy. Hij heeft vanuit de 

hoogwerker de ramen gelapt op de eerste etage en natuurlijk de 

vensterbanken gesopt.  

Op 5 september is de volgende schoonmaak.  



Tel: +31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl

WWW.THNA.NL

Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in 
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt 
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een 
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
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Voor alle rust in een hectische periode

inspiratie voor uw uitvaart

Els de Zanger 
Uitvaartbegeleidingg

www.elsdezanger.nl
06 - 57 44 78 42

Tel: +31 (0)88 234 45 00
info@thna.nl

WWW.THNA.NL

Ten Holter Noordam advocaten is een multiservicekantoor in 
Rotterdam. Samen werken wij aan één doel: ondernemingen, 
overheidsinstellingen en non-profitorganisaties snel en efficiënt 
helpen met praktische oplossingen bij juridische problemen en een 
duidelijk advies over het voorkomen daarvan.
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Kriebels en een Warme deken
“Het had zo mooi kunnen zijn” 

Door: Hans Verbeek 

Eindelijk is het dan zover, na weken van voorbereiden, bellen, mailen, vergaderen enz. 

gaan de deuren van ons gebouw open voor het Bevrijdingsconcert Phil Free. Ik par-

keer mijn auto en zie twee historische legervoertuigen staan van Keep them Rolling: 

de Nederlandse Vereniging Instanthouding Militaire Voertuigen. De bestuurders staat 

er in historisch uniform naast. Als ik het gebouw binnenloop waan ik me in een leger-

kamp uit de oorlogsjaren, zoals ik die in de film zag. Re-enactment groep The Tim-

berwolves heeft dit kamp gebouwd. Re-enactment is het naspelen van historische 

gebeurtenissen (zie Wikipedia). Ik zie oudere mannen in uniform zoals ik ze van TV 

ken: grijze pantalon, blauw colbert, wit overhemd met stropdas en baret. Allen dragen 

diverse onderscheidingen. In de foyer hangen mooie posters en eenmaal in de zaal 

voel ik de sfeer van het concert. Er hangen vlaggen van onze geallieerde bevrijders en 

foto’s, en er worden filmbeelden getoond van de bevrijding in Dordrecht. 

De locoburgemeester neemt het woord, heet iedereen van harte welkom en opent de 

avond. De overvolle zaal dankt hem met applaus. Vreemd, de voorste rijen met stoe-

len zijn onbezet. Wat is hier aan de hand? Ik kom het snel te weten. Van achteruit de 

zaal komt Albert, een oud-Marinier opgemarcheerd en stapt op het podium naast Jos 

onze dirigent (Jos is ook in zijn uniform). Doodse stilte in de zaal, kippenvel. De zaal-

lichten doven, GEEF ACHT is het commando van Albert en in de foyer word hier direct 

op gereageerd. De (veelal) oude lijven richten zich op, de blikken staan strak vooruit 

gericht. Heel zacht begint Wim Verboom de intro van The Longest Day te tromme-

len, overgenomen door Jacob op zijn piccolo. VOORWAARTS MARS... en daar komen 

onze oudgedienden/veteranen opgemarcheerd. Het publiek staat op en klapt mee op 
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de melodie. Het volledige orkest speelt The Longest Day en het concert vangt aan. 

WAKKER WORDEN HANS…… 

Talloze keren heeft het bovenstaande stuk zich in mijn dromen afgespeeld. De mees-

te dromen zijn bedrog zong Marco, en ook deze is er zo een. Het begon allemaal in 

januari, op de nieuwjaarsreceptie van de Phil, toen Jos aan Ed en mij vroeg of wij het 

zagen zitten om een Bevrijdingsconcert te organiseren. Na toch wel twee seconden 

te hebben nagedacht was het een volmondig “ja”, maar dan wel met een derde man 

erbij. We vroegen direct aan Willem de Zanger, onze barvrijwilliger, of hij die derde 

man wilde zijn. Ook hij zei direct “ja”. Afijn…om een lang verhaal kort te maken. De 

voorbereiding voor het concert was tot in het laatste detail afgerond. Sponsoren 

(door hen was het een gratis concert) Keep them Rolling, The Timberwolves, de 

locoburgemeester, Museum 40-45, Contact Oud Mariniers, posters, entreekaartjes, 

een mooie (gesponsorde) herinnering voor de orkestleden, het barteam en verder 

iedereen die ik vergeet. 

Het coronavirus nam de regie in de wereld over, en we gingen in lockdown. Hier hoef 

ik u niet verder over te informeren, toch? Gelukkig gaan we weer de goede kant op 

nu. Het Bevrijdingsconcert is niet van de baan, maar doorgezet naar 2021. De datum 

volgt nog. En dan maak ik het verslag voor u af. 
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Een Phil Younger in coronatijd 
Door: Demi Stegenga

Vóór corona 

Pfff, wat was dit een raar jaar. Ik ben vóór de coronatijd begonnen met spelen op 

mijn klarinet in Phil Young. Dat was de eerste keer wel erg spannend. Sommige 

stukken waren de eerste paar keer lastig om te spelen en ik moest hiervoor goed 

oefenen thuis. Maar na een paar keer voelde ik mij al meer op mijn gemak en ging 

het gemakkelijker.  

Corona  

Toen kwam corona om de hoek kijken. Alle repetities gingen opeens niet meer door. 

Dat vond ik erg jammer. Ook de lessen gingen niet meer door. Ik vond het wel lastig 

om te blijven oefenen, want het voelde als een soort vakantie. Gelukkig kreeg ik 

weer motivatie om te oefenen. Alle leden van Phil Young moesten een filmpje ma-

ken waarin ze Despacito speelden. Dat filmpje moesten we opsturen. Alle filmpjes 

werden aan elkaar geplakt. Daardoor hebben we in de coronatijd toch een beetje sa-

men kunnen spelen. Ook voor Phil Kidzz mocht/kon je iets doen: op bevrijdingsdag 

om precies 10:00 uur het Wilhelmus spelen. Deze dingen hebben mij weer gemoti-

veerd om te gaan oefenen.  

Alles weer begonnen  

Toen ik weer naar les mocht, was ik heel erg blij, want het is altijd erg gezellig. Op 

een gegeven moment gingen ook de repetities van zowel Phil Kidzz als Phil Young 

weer beginnen. De lange donderdag was weer begonnen, want ik zit bij de Phil van 

17:00 uur tot 19:45 uur. Ik vind het wel altijd het leukste moment van de week.
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Malou Moor Design Studio
Website ontwikkeling & Grafisch ontwerp

www.maloumoordesignstudio.com
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Signaal Taptoe door leden DPhO 
Door: de redactie

April 2020: de coronapandemie slaat hard toe in Nederland. Per dag overlijden zo’n 

160 mensen aan een vastgestelde corona infectie, en in werkelijkheid is dat waar-

schijnlijk vele malen meer. Inmiddels is bekend dat de Nationale Dodenherdenking 

op de Dam in Amsterdam zonder publiek zal plaatsvinden. En dat terwijl het dit jaar 

een bijzondere herdenking zou worden vanwege 75 jaar bevrijding. 

De Oranjestichting en het koor De Kerkzwervers uit Etten-Leur nemen samen het 

initiatief om een oproep te doen aan alle koperblazers in hun gemeente om op 4 mei 

het Signaal Taptoe te spelen vanuit huis. Het Nationaal Comité 4 & 5 mei omarmt dit 

initiatief. Het voorbeeld wordt landelijk gevolgd, ook in Dordrecht.  

Jubal neemt in samenwerking met De Phil en andere verenigingen de coördinatie 

op zich. Muzikanten wordt gevraagd zich van te voren aan te melden, zodat de loca-

ties waar wordt gespeeld zoveel mogelijk over Dordrecht verspreid kunnen worden. 

Ook een heel aantal Phil leden geven gehoor aan deze oproep. De redactie van De 

Phileriaan ontving spontaan enkele bijdragen: een verslag, foto’s en filmpjes. Van de 

filmpjes van het Signaal Taptoe heeft de redactie een compilatie gemaakt die zeer 

de moeite waard is. Ook ontvingen we filmpjes van het Wilhelmus:  Wilhemus met 

Christiaan en Wilhelmus met Els, Jan en Ed.

Ron van Dijk deed verslag van zijn Signaal Taptoe op het Damplein in Dubbeldam, 

dat hierna te lezen is. Wilbert Schreuder speelde bij hem buiten op de parkeerplaats 

het Signaal Taptoe. Hij nam het initiatief om een uitnodiging in de brievenbus te doen 

bij zijn buren om hen uit te nodigen het moment op gepaste afstand bij te wonen. 
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https://youtu.be/cYOzphjjep4
https://youtu.be/DhOwjNCDlI8
https://youtu.be/DhOwjNCDlI8
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De herinnering aan de bevrijding van 

Nederland die dit jaar 75 jaar geleden 

plaatsvond, heeft beslist een andere 

invulling gekregen dan oorspronkelijk 

bedacht. Met het spelen van het Signaal 

Taptoe en het Wilhelmus hebben leden 

van de Phil hun betrokkenheid getoond 

voor deze belangrijke historische dag 

voor Nederland.
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Signaal Taptoe: 
omdat het zo makkelijk is 

Door: Ron van Dijk

Ja, ook ik had mij opgegeven om het Signaal Taptoe op 4 mei jl. te spelen. Van Hans 

Kloppert kreeg ik te horen dat ik stond ingedeeld en dat ik maar een plekje moest 

zoeken in Dubbeldam. Het Damplein was nog vrij en ik wist dat daar een klein mo-

nument staat waar de oorlog jaarlijks wordt herdacht.  

 

De voorbereiding 

Ik had het nooit eerder gedaan maar ach, qua muziek is het niet de moeilijkste partij 

om te spelen. Ventielen hoef je niet te gebruiken en qua muziekritmes is dit niet een 

werk waar je nachten van wakker ligt. Het werd mij gemakkelijk gemaakt, want de 

bladmuziek kon ik via de website 4&5 mei downloaden en ja, ook op papier zag het 

muziekwerkje er niet ingewikkeld uit. 

Ik besloot me toch maar voor te bereiden en heb het Signaal Taptoe op zolder vele 

keren gespeeld. Ook nog even met begeleiding van YouTube. Het werd mij steeds 

gemakkelijker gemaakt, want daar staat een uitvoering waarbij je de tijd kunt klok-

ken. En, zo leerde het filmpje, als je precies om 19:58 uur het signaal inzet en je 

speelt het stukje rustig uit dan ben je enkele seconden voor 20:00 uur klaar en kan 

de 2 minuten stilte beginnen. Wat kan er feitelijk misgaan? Een makkelijk stukje mu-

ziek, geen moeilijke loopjes en zelfs de tijdscodering werd meegegeven.  

 

Het moment 

Dan is het 4 mei. Buiten waait een gure wind. Zeg maar gerust een snijdende wind. 

Ik besluit de 200 meter naar het Damplein maar per auto te overbruggen, zodat 
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ik mijn toeter in de auto in ieder geval kan warm blazen. Bij de plek aangekomen 

wapperen de drie vlaggen in de sterke wind. Ik pak mijn lessenaar en voorzie al het 

eerste probleem. Hoe blijft de lessenaar staan? En… hoe blijft mijn muziek aan de 

lessenaar kleven? Het is even zoeken om de wasknijpers vast te maken en de lesse-

naar zo achter de sokkel van het monument te plaatsen dat hij niet kan omvallen. De 

klokt tikt en ik zie op mijn mobieltje dat ik nog enkele minuten heb. Ik blaas warme 

lucht in de trompet. Het helpt nauwelijks. In mijn ooghoeken zie ik een stil en leeg 

Damplein. Een enkeling fietst voorbij en stopt even.  

Spanning van de stilte 

Ik voel ineens mijn hartslag omhoog gaan. Vreemd, er is geen publiek en toch pakt 

de spanning mij beet. Ik moet mijn stressvaardigheden aanspreken. Rustig ademha-

len en vertrouwen op de voorbereiding. Dan zie ik dat de klok op 19:58 uur springt. 

Ik begin. Gelukkig zit de eerste noot er meteen op. In een roes speel ik de taptoe uit. 

Of het foutloos ging weet ik niet eens. De 2 minuten stilte zijn het gevolg. Om 20:02 

zet ik het Wilhelmus in. Mijn taak zit erop. Ik pak mijn spullen en ga geruisloos weer 

naar huis. Nu begrijp ik waarom het misschien toch niet zo makkelijk is.  

En ach, waar maak ik me eigenlijk druk over. Juist op 4 mei. De dag waarin we al-

lemaal even stilstaan bij mensen die echte moeilijkheden moesten overwinnen en 

zelfs het leven lieten bij de strijd om onze vrijheid. 



Geen Bachfestival voor De Phil, wel 
voor Van Rijen

Door: Ron van Dijk

In de drukke agenda van Jörgen van Rijen stond in het weekend van 26 juni het 

Bachfestival Dordrecht geboekt. De beste trombonist van de wereld stond promi-

nent op de aankondiging van het festival. Even leek het coronavirus roet in het eten 

te gooien, maar het concert ging in aanpaste vorm toch door. Niet met de Phil in het 

voorprogramma, en geen afterparty. Maar wel een live uitzending van de NTR van 

het concert van Jörgen van Rijen.  

Weer even “thuis” 

Jörgen vroeg of hij ter voorbereiding op zijn concert enkele uren van ons mooie 

gebouw gebruik kon maken. Natuurlijk kon dat: een erelid heeft privileges. Op zater-

dagmiddag 27 juni kwam ‘s wereld beste trombonist om 14:00 uur naar het BeneVia 

Muziekcentrum. Hij werd begeleid door vijf collega’s van het Koninklijk Concertge-

bouw Orkest: het Camerata RCO. Het gezelschap bestond voor deze gelegenheid uit 

drie violisten, een cellist, en een contrabassist uit het Koninklijk Concertgebouw Or-

kest. Jörgen leidde het gezelschap even rond in het gebouw en de leden van Came-

rata RCO waren zeer onder de indruk van de prachtige ruimte van onze vereniging. 

Het is duidelijk dat Jörgen met enige trots had verteld over de vereniging.  

Muzikaal grensverleggend 

Vervolgens ging het gezelschap hard aan het werk. Het blijft bijzonder om Jörgen te 

horen spelen. Ditmaal had hij zijn muzikale grenzen verlegd. Het repertoire voor een 

trombone is niet zo bijster groot en dus zorgt Jörgen zelf voor de uitdaging. Ja, The 

Bluebells of Scotland speelt hij nog wel eens. Het technisch uitdagend werk wordt 
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vaak als afsluiter gespeeld als Jörgen ergens een masterclass geeft. “Op een gege-

ven moment ben je daar wel klaar mee”, aldus Van Rijen, die uitdaging vond in Jo-

han Sebastiaan Bach. En een uitdaging werd het. Hij vertaalde de muziek van Bach 

naar de trombone, en daarvoor moesten grenzen worden verlegd, ook in techniek. 

En toen iedereen dacht dat het maximale wel was bereikt toverde Van Rijen nog 

meer verrassende technieken uit zijn trombone. Zijn collega’s van het gezelschap 

keken zelfs af en toe verbaasd toe. 

Concert en solo album 

Na enkele uren repeteren trok het gezelschap naar DordtYard, waar een miniconcert 

werd gegeven. Het werd live uitgezonden op NPO Radio 4. Van Rijen speelde twee 

stukken van Bach die hij zelf arrangeerde voor trombone. Als mensen het concert 

hebben gemist dan is de aanschaf van de solo-cd Fratres de moeite waard. Daar-

op staan ook de twee stukken die hij uitvoerde tijdens het Bachfestival. De cd van 

Jörgen van Rijen is een ode aan Johan Sebastiaan Bach en is een sieraad om te 

beluisteren. 
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We mogen weer beginnen! 
Door: Karin van Donk

En dan was daar eindelijk het bericht dat we weer mochten repeteren. Alleen met 

maximaal 30 personen, dus voorlopig met een kleine groep. Het orkest was daarom 

opgesplitst in hout en koper. Het hout was als eerste aan de beurt.  

Op donderdag 11 juni stapte ik om kwart voor acht het Philgebouw weer binnen en 

zag daar direct mijn medemuzikanten. Zo blij!! Helaas geen hugs, maar wel heerlijk 

om iedereen weer te zien. Allereerst werden we door Peter Wolf geïnformeerd over 

de regels die gelden in het gebouw. Alles eenrichtingsverkeer, handen desinfecteren 

en wat nog meer van toepassing is wat betreft corona. Dat was prima geregeld, ook 

met stikkers en dergelijke. 

Gezellige repetitie 

Tja, en dan? Hoe begin je een repetitie na een stop van drie maanden? Op de vraag 

van Jan Gerrit hoeveel mensen thuis iets gedaan hadden qua studie kwam niet veel 
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respons. Ook ik moest thuis zoeken naar mijn klarinet! Maar goed, daar gingen we 

dan………met toonladders. Jippie, mijn klarinet deed het nog! Gelukkig hield Jan Ger-

rit rekening met ons, en hoefden we niet tot het gaatje te gaan. Het was een ont-

spannen en gezellige repetitie.  

Live stream 

Ben van der Klei had ervoor gezorgd dat de muzikanten die niet naar de repetitie 

konden komen vanuit huis actief mee konden spelen of gewoon gezellig konden 

meekijken naar de repetitie. Wij konden hen niet horen maar zij ons wel. Ze konden 

wel iets zeggen door iets te typen in de app. Ben had op drie plaatsen een camera 

neergezet zodat ze ons vanuit verschillende hoeken konden zien. Op een gegeven 

moment ging Jerry in bad, maar gelukkig nam hij de camera niet mee! Carola en 

Marieke hebben vanuit huis mee gerepeteerd. 

Al met al was het een gezellige repetitie om mee te beginnen. Het was wel vreemd 

om ver uit elkaar te zitten, maar dat is nu eenmaal even niet anders.
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Agenda

20 sep ‘20 - 14:00 uur Museumtuinconcert  ORK, PG, PY 

29 nov ‘20 - 14:00 uur Phil’s Playground  Alle leden 

27 dec ‘20 - 12:00 uur Oudejaarsconcert  Alle leden 

In samenwerking met RTV Dordrecht wordt het Oudejaarsconcert 

mogelijk vooraf opgenomen en op TV uitgezonden. 

20 mrt ‘21 - 20:00 uur Franse avond   PG 

03 apr ‘21 - 19:30 uur Paasbingo   PY 

10 apr ‘21 - 20:00 uur Vriendschapsconcert  

   i.s.m. Sophia’s Vereeniging  ORK 

Alle geplande activiteiten zijn onder voorbehoud van de op dat moment 

geldende richtlijnen met betrekking tot het coronavirus. 

SDK kinderopvang
Dagopvang, Peuterspeelzaal & BSO!

Bij SDK kinderopvang bieden wij kinderen een rijke, veilige en liefdevolle 

omgeving, waarin zij zich spelenderwijs kunnen ontwikkelen.  

Het plezier van kinderen staat voor ons op nummer één.
 

Bij de dagopvang en peuterspeelzaal werken we met het  
educatieve programma Uk en Puk en voor de oudere kinderen  
hebben we ons eigen ontwikkelde programma BSO in Bloei. 

   Nieuwsgierig? Kom langs! 
   Bel voor een vrijblijvende rondleiding: 078 622 61 99

   
   Noorderkroonstraat 164, Dordrecht
   www.sdk-kinderopvang.nl 
   kantoor@sdk-kinderopvang.nl

https://sdk-kinderopvang.nl
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