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Voorwoord 
 
Hartelijk welkom allemaal bij deze tweede editie van de Open 
Nederlandse Harmonie Kampioenschappen. Helaas hebben wij 
als bestuur afscheid moeten nemen van Bob Reek, die vanwege 
gezondheidsredenen, zijn functie als voorzitter van de ONHK niet 
meer kan uitoefenen. Wij zijn hem erg dankbaar voor het werk en 
de inzet die hij voor de ONHK heeft gedaan. 
 
Dit jaar zijn er minder deelnemende orkesten, maar dat heeft ons 
niet de moed ontnomen om het gebeuren toch te laten doorgaan. 
We vinden het fijn dat u wel de moeite hebt genomen om hier 
aanwezig te zijn en/of aan de kampioenschappen deel te nemen. 
We proberen er weer net zo’n mooie dag van te maken als vorig 
jaar. Om de vrijgevallen tijd en ruimte in De Lawei op te vullen 
hebben we samenwerking gezocht en gevonden met de OMF 
concertwedstrijd voor slagwerkensembles. 
 
In totaal zijn er zes deelnemende harmonie orkesten. De 
muzikanten en dirigenten van deze orkesten hebben er de laatste 
maanden veel tijd en energie ingestoken om hier vandaag zo goed 
mogelijk te presteren. Wij als bestuur hebben ons best gedaan om 
uw verblijf hier in De Lawei zo aangenaam mogelijk te maken. 
 
Wij wensen de juryleden heel veel wijsheid, de deelnemers heel 
veel succes en u als publiek een fantastische dag. 
 
Doeke bij de Leij, interim voorzitter 
Stichting Open Nederlands Harmonie Kampioenschappen 
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Programma 
 

van het concertwedstrijd voor slagwerkensembles op 
 

4 november 2017 
 
In schouwburg De Lawei, Burgemeester Wuiteweg 24, 
DRACHTEN. Tel.: 0512 - 33 50 00 
 
 
Organisatie 
Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân (OMF), 
in samenwerking met de muziekbonden Groningen/Drenthe, 
Gelderland/Flevoland en Overijssel. 
 
Presentatie 
Johan Meesters 
 
 
Juryleden 
De heer A. Appelo 
De heer R.J. Jongsma 
De heer J.G. Nagel 
 
 
Concourssecretaris 
Mevrouw Aafke Poelstra – Hoogstra 
Meckama 16, 9291 MH  KOLLUM 
Tel.: 0511 – 45 29 94 / Tel.: 06 – 30748182 
e-mail: aafke.poelstra@kpnmail.nl 
 
 
Entree 
Volwassenen: € 7,50 (incl. programmaboekje) 
Kinderen t/m 11 jaar gratis. 
Entree bewijs is ook geldig voor het Open Nederlands Harmonie 
Kampioenschap (ONHK)
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Beste deelnemers en bezoekers, 
 
Namens de OMF wil ik jullie van harte welkom heten op het 
slagwerk podiumconcours in De Lawei. Helaas hebben we 
vandaag een beperkt deelnemersveld. Gelukkig kunnen we door 
een samenwerking met het ONHK toch de geïnteresseerde 
verenigingen een mooi podium geven. We hebben vandaag een 
mooi en gevarieerd programma. Jullie kunnen genieten van vier 
verenigingen. 
 
Voorafgaand aan dit compacte concours wil ik alle vrijwilligers op 
alle vlakken alvast bedanken voor hun inzet. Zonder deze vaak 
‘stille’ krachten zouden we als bond geen activiteiten kunnen 
organiseren. Mocht u nu denken ik wil ook meehelpen spreek dan 
iemand van de OMF aan, wij hebben altijd behoefte aan 
vrijwilligers. 
 
Ik wens de juryleden de heren Appelo, Jongsma en Nagel veel 
wijsheid toe bij de beoordeling van de optredens. 
 
De deelnemers wens ik voor vandaag heel veel succes. Als 
iedereen maximaal presteert wordt het vast een geweldige middag 
voor de deelnemers en bezoekers. Rest mij nog iedereen veel kijk 
en vooral luisterplezier toe te wensen. 
 
Namens de doelgroep SMP van de OMF, 
 
Hendrik Buwalda 
Voorzitter doelgroep SMP OMF 
Organisatie van Muziekverenigingen in Fryslân 
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Festival deelname 
 
1. ReUnited Percussion, Joure 
 Aantal deelnemers : 14 leden 
 Instructeur  : Jelle Roeper 
 
 Bossa des Amberes Leo Ouderits/arr. Jelle Roeper 
 Dreaming  Leo Ouderits/arr. Jelle Roeper 
 Toccata in d-min  J.S. Bach/arr. Jelle Roeper 
 Tileto  Leo Ouderits/arr. Jelle Roeper 
 Beat 70  Pat Metheny/arr. Jelle Roeper 
 
  Punten . . . . . . . .  Prijs  . . . . . . . . . 
1e divisie 
 
2. Muziekvereniging Koningin Wilhelmina, Delfzijl 
 Aantal deelnemers : 32 leden 
 Instructeur  : Theo van Kruistum 
 
 Firedance  Menno Bosgra 
 The Legend of Troy Menno Bosgra 
 
  Punten . . . . . . . .  Prijs  . . . . . . . . . 
 
3e divisie 
 
3. Slagwerkgroep Dynamic van Euphonia, Nijeveen 
 Aantal deelnemers : 22 leden 
 Instructeur  : Frank Ritsema 
 
 Argenshout  Henk Martens 
 Nemesis  Martijn Oostra 
 Hymn to the Fallen J. Williams/arr. R.J. Rondaan 
 Deel1 Berelian Rhapsody Menno Bosgra 
 
 Punten . . . . . . . .  Prijs  . . . . . . . . . 
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2e divisie 
 
4. Christelijke Muziekvereniging David, Oosterwolde 
Aantal deelnemers  : 17 leden 
Instructeur  : John Jans 
 
Triptych  Henk Smit 
As the Deer  arr. Martijn Oostra 
Alkuntam  Martijn Oostra 
 
  Punten . . . . . . . .  Prijs  . . . . . . . . . 
 
 
Prijstoekenning 
Het hieronder vermelde is een gedeelte uit het Nationaal Reglement 
Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2016. Dit reglement is onverkort van 
toepassing. Het volledige reglement vindt op de site van de KNMO 
www.knmo.nl. 
Artikel 07: Prijstoekenning 
 a. bij minimaal 90 punten: eerste prijs met onderscheiding 
 b. bij minimaal 85 punten: eerste prijs met promotie (4e, 3e en 2e divisie) 
 c. bij minimaal 80 punten: eerste prijs 
 d. bij minimaal 70 punten: tweede prijs 
 e. bij minimaal 60 punten: derde prijs (Jeugd, 4e en 3e divisie) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In het kader van LF 2018 organiseert de OMF op 12 mei 2018 weer het 
concertwedstrijd voor slagwerkgroepen in De Lawei te Drachten. 
U bent hiervoor van harte uitgenodigd. 
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Algemene Bepalingen concertwedstrijd voor slagwerkers 
 
1. Het concours wordt gehouden overeenkomstig het Nationaal Reglement 

Concertwedstrijden Slagwerkensembles 2016 van de KNMO. 
2. Op de toegang tot de concoursaccommodatie wordt controle gehouden. 

Iedereen dient in het bezit te zijn van een deelnemersbewijs of een 
toegangsbewijs. 

3. Tijdens het optreden van een deelnemende vereniging is de toegang van 
 en naar de concourszaal gesloten. 
4. Behalve in de daartoe aangewezen ruimtes, is roken in het totale 
 complex verboden. 
5. Het gebruik van dranken en/of etenswaar is in de wedstrijd  accommodatie 

is niet toegestaan, behoudens met toestemming van de plaatselijke 
organisatie. 

6. Het gebruik van mobile telefoons in de concourszaal is niet toegestaan. 
 Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te worden. 
7. Het is, zonder vooraf verkregen uitdrukkelijke toestemming van de 

organisatie, niet toegestaan om van de optredens van de deelnemers 
 enigerlei opnamen te maken. 

8. Aan eventuele radio- en/of televisieopnamen kunnen geen rechten worden 
ontleend. 

9. Het in de nabijheid maken van muziek, in welke vorm dan ook, gedurende 
het concours is niet toegestaan. 

10. Een ieder die iets beschadigd heeft, is gehouden tot vergoeding van de 
 kosten van de aangerichte schade. Dit geldt zowel voor de deelnemers als 
voor het publiek. Dit alles ter beoordeling van de plaatselijke organisatie. 

11. De plaatselijke organisatie stelt zich niet aansprakelijk voor enige vorm van 
letselschade en schade als gevolg van diefstal of beschadiging van welke 
aard dan ook aan kleding, instrumenten, uniformen etc. 
 Deze bepaling geldt zowel voor het publiek als de deelnemende 
verenigingen en haar leden. 

12. Klachten van welke aard dan ook, dienen direct aan de plaatselijke
 organisatie te worden gemeld. 
13. Reclame-uitingen (m.u.v. reclame op uniformen of instrumenten) door 
 deelnemers in de concourszaal zijn niet toegestaan. 
14. In alle gevallen waarin deze algemene bepalingen niet voorzien beslist de 

plaatselijke organisatie. 
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Deelnemende harmonie verenigingen 2e ONHK 
 
5e divisie 
 
1. Harmonievereniging Excelsior Warnsveld 
 42 leden dirigent: Geert Jan Dijkerman 
 
2. CMV Wilhelmina Bedum 
 43 leden dirigent: Floris de Wever 
 
3. CMV Crescendo (B-korps) Drachten 
 45 leden dirigent: Gatze Verbeek 
 
4e divisie 
 
4. Christelijke Muziekvereniging Jubal (B-korps) Varsseveld 
 49 leden dirigent: Gerjo Seesink 
 
2e divisie 
 
5. Chr. Muziekvereniging Advendo Franeker 
 50 leden dirigent: Siemen Hoekstra 
 
6. Muziekvereniging Klarenbeek Klarenbeek 
 55 leden dirigent: Jos Pijnappel
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Verplichte werken ONHK 2017 

Aangewezen door het Repertoire Informatie Centrum 
 
5e divisie 
Suite Miniatura Componist: Santiago Quinto Serna 
1. March 
2. Waltz of the Triangle 
3. A Christmas Carol 
4. Burlesque March 
 
4e divisie 
The Duke of Albany Componist: Jacob de Haan 
1. Prins of Renaissance 
2. Countess of Auvergne 
3. The Holy Chapel 
 
3e divisie 
Morning Star Variations Componist: Bert Appermont 
 
2e divisie 
Suite Classique: L’as 2 pique Componist: Bart Piqueur 
1. Prelude 
2. Toccata 
3. Choral 
4. Valse du mal du pay 
5. Hoppa 
 
1e divisie 
Rapsodia Hernandiana Componist: Santiago Quinto Serna 
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Dagindeling ONHK 
 
Loting van volgorde optreden 
 
Loting 5e en 4e divisie  16:00 uur 
 
Loting 3e – 2e – 1e divisie  18:30 uur 
 
 
16:55 uur Opening Kampioenschap 
 
17:00 uur aanvang 5e divisie 3 deelnemers 
 
18:15 uur aanvang 4e divisie 1 deelnemer 
 
19:30 uur aanvang 2e divisie 2 deelnemers 
 
20:30 uur einde wedstrijd uitslagen en prijsuitreiking 
 
Elke kampioen ontvangt een wisselbeker. 
 
Aangeboden door: 
  Uitreiken door: 

• KNMO 1e divisie 

• Rabobank 2e divisie wethouder Cultuur 

• Van der Glas Heerenveen 3e divisie 

• OMF 4e divisie Johan Meesters 

• Repko Prijzen Sneek 5e divisie Gerard Hoekstra 
 
Er is een prijs beschikbaar gesteld door Van der Glas 
Heerenveen: 
een Majestic Prophonic snare of een set Majic bekkens 
Deze prijs wordt op het podium verloot onder de kampioenen 
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Juryleden ONHK 
 
Alex Schillings 
Alex Schillings stamt uit 
een muzikaal gezin waar 
de blaasmuziek en de 
klassieke muziek een 
belangrijke rol speelden. 
Op 8-jarige leeftijd kwam 
hij bij de plaatselijke 
harmonie als trompettist. 
Op 15-jarige leeftijd ging 
hij trompet, Algemene 
Muzikale Vorming en 
Hafa-directie studeren 
aan het Conservatorium Maastricht. In 1983 behaalde hij het groot 
diploma Hafabra-directie bij zijn docent Rien Rats. Verder studeerde hij 
orkestdirectie bij Lucas Vis en Anton Kersjes. 
In 1985 won Alex de Zilveren Dirigentenstok tijdens de Internationale 
Dirigentenwedstrijd van het Wereld Muziek Concours te Kerkrade. 
In de tweede helft van de jaren tachtig was Alex dirigent van het 
Kerkraads Symfonie Orkest. Hij dirigeerde vijf jaar lang het 
semiprofessionele kamermuziekensemble Musica Mosa. 
Van 1989 tot 1995 leidde hij de Koninklijke Harmonie Sainte Cécile te 
Eijsden, het Harmonieorkest St. Jozef, Kaalheide te Kerkrade en de 
Fanfare St. Joseph in Meers. Van 1995 tot en met 2001 was hij 
chefdirigent van de Johan Willem Friso Kapel Assen, van mei 2001 tot 
en met januari 2002 chefdirigent van de Koninklijke Militaire Kapel Den 
Haag en vanaf 2005 tot begin 2011 ook dirigent van de Koninklijke 
Harmonie van Peer. Alex leidt verder het Nationaal Jeugd Harmonie 
Orkest, de Brass Band Schoonhoven, de Kerkelijke Harmonie St. 
Joseph Weert en het harmonieorkest Concordia Obbicht. 
 
Alex is vaak te gast als leider van directiecursussen en geeft workshops 
voor HaFaBra-dirigenten in binnen- en buitenland. 
Hij is als hoofdvakdocent Directie Hafabra verbonden aan ArtEZ en aan 
het Koninklijk Conservatorium te Den Haag. Daarnaast is hij principal 
teacher bij ISEB in Italië, een internationaal instituut voor de opleiding 
van dirigenten, en de hoofddocent aan de Bundes Akademie te Staufen 
Duitsland.
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Hennie Ramaekers 
Hennie Ramaekers, 
geboren te Maastricht, 
studeerde piano en 
orkestdirectie aan het 
Maastrichts 
Conservatorium bij 
respectievelijk Jean 
Antonietti en Martin 
Koekelkoren. Hij slaagde 
cum laude voor het 
Einddiploma Solospel 
Piano en voltooide de studie orkestdirectie eveneens met het 
Einddiploma Harmonie- en Fanfaredirectie. 
Bij Yvon Ducene (kapelmeester van De Gidsen te Brussel van 1962-
1985) specialiseerde hij zich in eigentijdse muziek. 
 
Hennie Ramaekers was dirigent van diverse bekende koren en 
symfonische blaasorkesten, waaronder de Koninklijke Zangvereniging 
Mastreechter Staar, het Koninklijk Kerkraads Mannenkoor St. 
Lambertus, Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eysden, Harmonie St. 
Michaël Thorn, Koninklijke Harmonie Orpheus Tilburg, Muziekvereniging 
Wilhelmina Glanerbrug-Enschede en Tata Steel Symfonisch 
Blaasorkest. 
Met de "Mastreechter Staar" trad hij o.a. op tijdens de inhuldiging van 
koningin Beatrix in de Nieuwe Kerk te Amsterdam. Tijdens de Wereld 
Muziek Concoursen te Kerkrade in 1985, 1989, 1993 en 1997 behaalde 
hij telkens een eerste prijs met lof der jury in de concertafdeling. 
Naast het dirigentschap van verenigingen was hij als pianodocent 
verbonden aan het Maastrichts Conservatorium; later werd hij directeur 
van de Streekmuziekschool te Roermond. Tot december 2005 was hij 
directeur van het Centrum voor Muziek & Dans "Midden-Langstraat" te 
Waalwijk. Van 2000-2009 was hij hoofdvakdocent HaFaBra directie aan 
het conservatorium te Enschede. Vanaf september 2009 is hij 
herintredend jurylid van de KNFM. Ook voor de VLAMO is hij jurylid. 
 
Als dirigent is Hennie Ramaekers momenteel actief bij de 
Brabantzangers EDMK te Eindhoven en het Groot Mannenkoor Zwolle.
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Peter Kleine Schaars 
Peter Kleine Schaars, geboren te 
Deventer, zet zijn eerste stappen op het 
muzikale vlak als hij tien jaar oud is. 
Door een gebrek aan trombonisten in 
de regio speelt hij op jeugdige leeftijd al 
in diverse orkesten, uiteenlopend van 
symfonieorkesten, harmonie- en 
fanfareorkesten, koperensembles, 
bigbands, jazzensembles, 
salsaorkesten en popgroepen. Op 
zestienjarige leeftijd begint hij met het 
maken van arrangementen voor de 
diverse ensembles waarin hij speelt. 
Zijn veelzijdige interesse groeit uit in het 
voltooien van vier conservatoriumopleidingen, te weten trombone 
klassiek, trombone jazz, compositie/arrangeren lichte muziek en HaFa-
directie. 
 

Vanaf juni 1989 is hij werkzaam bij de Marinierskapel der Koninklijke 
Marine in de functies van trombonist, stafarrangeur en assistent-dirigent. 
Onafgebroken speelt de kapel twaalf jaar lang arrangementen en 
composities van zijn hand. Hij ontvangt veel compositie- en 
arrangeeropdrachten van orkesten, solisten en instanties, en geeft door 
zijn professionele ervaring met lichte muziek en symfonische 
blaasorkesten regelmatig gastdirecties en workshops. Nadat zijn 
compositie Funky Fuque meets Waddle Waltz wordt beloond met de 
eerste prijs in de compositiewedstrijd van het Nederlands Instituut voor 
de Blaasmuziek componeert hij uitsluitend nog in opdracht. 
 

Naast de beroepssector ontdekt geleidelijk ook de amateursector zijn 
vernieuwende stijl van schrijven als in 1996 de eerste werken bij 
uitgeverij Molenaar verschijnen. De toenemende internationale 
werkzaamheden als componist en dirigent zijn steeds moeilijker te 
combineren met een volledige baan bij de Marinierskapel. Vanaf eind 
2002 is hij dan ook parttime werkzaam als klankregisseur en producer bij 
de Haske Publications B.V., komen zijn werken uit bij de Haske en 
geniet hij volop van zijn werkzaamheden als dirigent en workshopleider. 
Momenteel is hij dirigent van het Nederlands Politie Orkest, Gruno’s 
Postharmonie Groningen, Koninklijke Biltse Harmonie en artistiek 
eindverantwoordelijke van wereldtitelhouder Kunst en Genoegen Leiden.
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Uitslagen 
 
2e Open Nederlandse Harmonie Kampioenschappen

Naam vereniging div. loting uitslag plaats 

  1.  Harmonievereniging “Excelsior“
 Warnsveld 

5e    

  2.  CMV Wilhelmina 
 Bedum 

5e    

  3.  CMV Crescendo (B)
 Drachten 

5e    

  4.  Chr. Muziekvereniging Jubal (B)
 Varsseveld 

4e    

  5.  Chr. Muziekvereniging “Advendo”
 Franeker 

2e    

  6.  Muziekvereniging Klarenbeek 
 Klarenbeek 

2e    
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Stichtingsbestuur ONHK 
 

vacature - voorzitter 
Doeke bij de Leij - interim voorzitter 
Anne Albada - secretaris 
Saekle Belksma - penningmeester 
Gerda Canrinus - wedstrijdsecretaris 
Rients van Wier - bestuurslid 
Judith Hoekstra - media 
 

De 3e ONHK is op zaterdag 3 november 2018 
in De Lawei te Drachten 

Vanaf gisteren is inschrijving hiervoor mogelijk. 
 

De regelingscommissie bestaat uit leden van 
Chr. Muziekver. Looft den Heer uit Oudega (Sm.)  


