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Het concert eindigt met een 
sfeervolle recession: een 
eigentijdse zetting van  

“Stille Nacht” van Jeremy Jackman.  
Zaterdag 24 december werken we 
mee aan een kerstzangdienst in de Hervormde Kerk van 
Beesd. Aanvang 21.00 uur. Hier zingen we vooral Carols. 

[Jeroen, Leen en Arie aan het ‘koken’ ] 

 
Op 31 januari 2003 werken we mee 
met de Paulus van Mendelssohn. 
De Oratoriumverenigingen van 
Gorinchem en Werkendam voeren 
met het Randstedelijk Begeleidings 
Orkest dit werk uit.  

De jongeren  
zijn aardig: 
zij laten het 
jong zijn aan    
ouderen over. 

Jonckheere 

citaatje 

Dirigentenpraat 
 
In dit pas begonnen seizoen staat er 
nogal wat op stapel: kerstconcerten, 
orkestconcerten en Engelandreis en CD 
opname. 
 

Allereerst de CD opname: zaterdag 9 november gaan we 
een groot deel van de kerst CD opnemen in de Kapel St. 
Louis van Oudenbosch. De opname duurt van 10.00 tot 16.00 
uur. Deze kapel heeft een schitterende akoestiek en het is er 
buiten omheen zeer rustig. Gelukkig hebben we enkele 
sponsors gevonden die een deel van de kosten voor hun 
rekening nemen. Maar wilt u ook onze CD sponsoren, bel dan 
onze CD promotor: Koos van Beeck (010-4816151) of e-mail 
stads-knapenkoorgorcum@hetnet.nl. In het voorjaar van 2003 
             hopen we de rest van de CD op te nemen. 
 
Kerstconcerten: we geven dit jaar een groot kerstconcert in 
de Grote Kerk van Dordrecht op zaterdag 14 december. 
Aanvang 20.00 uur! Deze enorme kerk met echte koorbanken 
is deze keer de plaats waar we een groots Carol Concert 
geven. Zowel aan het begin als na de pauze starten we vanuit 
het koor met introitus en procession.  

 
Op het programma staan naast bekende Carols in net iets andere 
bewerkingen dan je vaak hoort, ook diverse klassieke koorwerken 
zoals enkele anthems van Orlando Gibbons: “See, see the Word is 
Incarnate” en “ The record of John”, “O magnum Mysterium” van T.
L. de Victoria en enkele delen uit de “Messiah”.  
 
Voor dit concert komt Countertenor Richard Blood (die we kennen 
van All Saint’s Church Choir) speciaal uit Engeland over. Hij zingt 
naast de solo’s in de diverse koorwerken ook enkele aria’s uit de 
Messiah: o.a.: “O Thou that tellest good tidings”, “And He shall feed 
his flock’ en “But who may abide”. 
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Wij zijn gevraagd om de koralen en een 
enkele koordeel mee te zingen. Ook 
zingen de sopranen mee in het prachtige 
koorwerk “Aber unser Gott ist im 
Himmel” waar de sopranen de 
geloofsbelijdenis “ Wir glauben all an 
einem Gott” doorheen zingen, net zoals 

in het openingskoor van de Matthäus Passion.  
De Generale Repetitie is op donderdag 30 januari. Op 10 en 11 
april zijn we gevraagd mee te werken aan de  Matthäus     
Passion, uitgevoerd door de COV Katwijk en het   Nederlands 
Radio Orkest. Ik weet nog niet zeker of dit doorgaat, want onze 

bezetting van sopranen is mogelijk niet sterk genoeg ! 
 

En dan... ENGELAND.  
We gaan weer op tournee 
(de 3e alweer) naar Engeland 
in de meivakantie van 
maandag 28 april tot en met 
zaterdag 3 mei 2003. Onze 
gastouders  zijn vrijwel zeker 
weer onze vrienden van het 
All Saints’ Church Choir van 
Peterborough.  
We hopen concerten en 

Evensongs te verzorgen in de Kathedralen zoals Canterbury, 
Peterborough en  Lincoln en in de Chapels van Eton en Windsor 
Castle ! Ook willen we weer een Engelse dirigent vragen voor een 
workshop “Choir-singing”. De voorbereiding zijn alweer begonnen! 
 
De begroting komt deze keer iets hoger uit, maar dat is natuurlijk 
niet zo gek; in de 2 jaren sinds 2001 houden we rekening met 
gestegen prijzen. Zoals het er nu uit ziet zal de eigen bijdrage € 
150,00 bedragen voor de hele week! Dit is natuurlijk erg weinig 
voor een hele week Engeland, maar we hebben dan ook gratis 
onderdak bij het koor. Maar voor alles: Soli Deo Gloria!         

Jeroen Bal 

EEN TERUGBLIK OP 
ONS KOORKAMP 2002. 
 

Ja jongens, het is alweer bijna 
een halfjaar geleden, dat we ons 
fijne Koorkamp hadden in Almelo. Het begon allemaal 
op Koninginnedag, ‘s morgens om kwart over negen. 

 
Rond het 
middaguur 
waren we in 
het onder-
komen van 
scouting-
groep ‘De 
Tubanten’ in 
Almelo,  
 
 

[Reinier heeft nú al lol - en dan moet ‘t nog gaan beginnen!] 

 
waar snel werd gegeten en toen –zoals daar ook in eer-
dere jaren moest– 
schoonmaken! De jongens 
hebben we maar gauw naar 
buiten gestuurd, om het bos 
te gaan verkennen. Dat 
maakt een stuk rustiger 
schoon! 
 
We hadden gepland ‘s 
avonds naar het vuurwerk in 
Rijssen te gaan, maar er 
bleek helemaal geen 
vuurwerk te zijn. ‘n Spel, dus... 

[Bedenkt Henry daar kattenkwaad?]  
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Het grote spel die avond was ‘Vlag 
veroveren’. De opdracht was niet zo 
moeilijk; de vlag van de tegenpartij 
veroveren, en je kon tegenstanders 
ook gevangen nemen. Maar; die 
moest je dan wel bewaken, en dat 

leidde nog wel eens tot probleempjes. Lastig, hè! 

 
[boven: Reinier en  
Diederik  wassen  
hun schmink  van  

‘vlag veroveren’ af’] 
 

[links: Leen en Joël 
doen dat ook, en 
kennelijk is het zó 
erg dat Joël zelfs 

in de wasbak 
moet klimmen!] 

Onze tieners waren er als 
de kippen bij om láát op 
te blijven; kijk maar... 

pas érg laat werd er gewassen! 

[links: sommige kinderen, zoals ‘oudje’ 
Leen, hebben méér nachtrust nodig!] 

 

[lrechts: 
andere 
zijn al 
vroeg  
in de 
weer  
in het 
bos] 

 

Toen ik  
jonger was 
onthield ik alles, 
of het gebeurd 
was of niet. 

Mark Twain 

citaatje 
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[Herbert -  Sebastiaan] 

 

Overdag speelden we diverse bosspellen, waaronder ook 
weer ‘vlag veroveren’; soms moesten de spelregels een 
beetje worden aangepast om het spannend te houden, 

maar... een kniesoor die daarop let. En toen: midget-golf. 

[boven: Henry, Leen en Joël doen hun best om een 
goede score neer te zetten] 
[rechts: Leen was zo slim geweest om géén regenjas 
mee te nemen, maar Koos* maakte van hem snel een 
‘vuilnisman’ - of is ‘t alleen een ‘vuile regenjas’?] 

‘s Avonds speelden de 
jongens het spel ‘Hints’. 
Eén jongen van je groep  

moest –zonder woorden– een 
woord of een gezegde uitbeelden 
en de groep moest raden wát! Mensen; je gelooft 
écht niet hoe snel ze dát onder de knie hadden! 
Nadat de jongste jongens rond achten naar bed 
gingen, werd onder leiding van Koos* met negen 
spelers een ‘Murder Mystery’ gespeeld; dat duurde 4 uur! 

[boven: 
Diederik 
schminkt 
Arie, die 
het 

slachtoffer van de moord speel] 
[boven: Roelof won de prijs als de beste 
verklede speler, voor zijn rol al Dr. Smith] 
[links: Matthijs was ‘de moordenaar’; en hij 
maakte het zijn tegenspelers erg moeilijk!] 

 
Het spel werd gewonnen door 
Leen Klijn, die als zwerver 
Bernie Davidson raadde wie de 
‘moordenaar’ was: Matthijs! 
 

10 11 
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‘s Avonds was er 
natuurlijk het lang- 

verwachte kampvuur, maar niet 
voordat we in een ander, héél 
groot bos, nog een douanespel speelden. Dat was 
wel griezelig hoor; pikdonker, alleen een zaklamp, 
sloten waar je telkens in kon lopen (hè, Herbert?) en 
dan ook nog van die ‘halve zolen’ die je lieten schrik-
ken. Dan is een fijn, groot kampvuur een stuk toffer! 
 
[rechts: Maas en 
‘kleine’ & ‘grote’ 
Henry genieten 
van ‘t Kampvuur] 
 
[onder: Maarten 
was op tijd van de 
partij, om weer 
mee te doen!] 
 

En zo kwam na 
een vurig slot, 
een einde aan 
wéér een héél 
fijn Koor 

kamp. 
Tot de 
volgende 
keer! 
 

Koos* 

Het geheim van  
jong blijven is: 
correct leven, 
langzaam eten en 
liegen over je leeftijd. 
 

Onbekend 

citaatje 

Maarten had al enkele jaren zijn 
verjaardag op 1 mei door koor-
activiteiten zoals de Engelandreis in 
2001, niet thuis kunnen vieren. Nu 
had hij dat wel gedaan, maar donder-
dag kwam hij alsnog om mee te 

doen. ‘s Middags was er in het centrum van Almelo een 
vossen-jacht, met daarbij een ruilspel, waarbij de 
jongens –en meisjes– met succes ruilhandel dreven met 

winkeliers. 

[boven: Anne als 
‘plantsoenenvos’] 
[boven: Adrie Lemmen 
met buurvrouw als 
Kabouter Plop en 
Kwebbel; dat was voor 
sommigen wel moeilijk te 
zien in ‘t begin] 
 
[links: Roelof met Reinier, 
Derk, Herbert en Maas] 
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Hartelijk dank aan alle 
gastouders, die dit 
korte, leuke bezoek 
mogelijk maakten. 

Bonifantes Boys Choir uit 
Pardubice, Tsjechië op bezoek in 
Gorinchem, vrijdag 28 juni 2002. 

Dirgenten 
Jan Mišek en 
onze Jeroen,  
even in overleg. 

 


