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Van de redactie
Hierbij treft u het BN 1-2017 aan, met als vanouds de activiteitenfolder en een aantal inlegvellen. Bekijkt u alles goed, noteer de activiteiten
waar u belangstelling voor hebt, in uw agenda en
schrijf u op tijd in!
In overleg met het bestuur en de PR-commissie
is besloten het aantal uitgaven van het BN terug
te brengen van vier naar drie per jaar. Aanleiding
was dat niet ieder nummer op een handig moment kwam; net voor de zomervakantie is voor
de lezer niet zo nuttig, het herfstnummer moest
alweer in de zomervakantie worden gemaakt wat
onhandig is voor de redactie, en het winternummer komt steeds net te laat voor kerstmuziek…
De komende jaren zult u het BN begin januari,
begin mei en begin oktober ontvangen. Er blijft
evenveel ruimte voor kopij!
Op de drie nummers van 2017 zult u de foto
van de prachtig versierde fluiten van Hetty van
Geene aantreffen. Voor de omslagfoto van 2018
komt er een wedstrijd: alle leden kunnen foto’s
insturen en de winnende foto komt op de cover!
Voorwaarden: het moet een scherpe kleurenfoto
zijn en de afbeelding moet duidelijk iets te maken
hebben met bamboefluiten. Insturen kan vanaf
nu, tot 1 november 2017.
Ook binnenin het BN is aandacht voor versierde
fluiten: er komt een serie afleveringen over het
versieren van fluiten, geschreven door Hetty van
Geene.
Maar de leukste fluit staat op pagina 16…
Ik wens u allen een creatief, muzikaal en gelukkig
2017!
Irene Gosselink

Van de bestuurstafel
Er is sinds het vorige BN weer het nodige
gebeurd. De bamboeklanken die 30 oktober in
het Akoesticum klonken, waren een groot succes. En het ensembleweekend ligt ook al weer
achter ons. Anders dan jullie gewend zijn, staan
in dit BN niet meer de notulen afgedrukt van de
jaarvergadering van 2016. Ze worden, samen
met het jaarverslag en de financiële stukken per
email verzonden aan alle mensen van wie wij een
e-mailadres hebben. Onderaan de kennisgeving
en de agenda van de jaarvergadering van 2017
verderop in dit blad, staat hoe leden zonder
e-mailadres ook over deze stukken kunnen
beschikken. Jullie kunnen ze ook al lezen op de
besloten ledenpagina van onze website: www.
bamboefluiten.nl.
Deze ledenpagina is niet voor het ‘world wide
web’, maar alleen voor leden bedoeld.
Hiervoor moet worden ingelogd. In de rechterkolom onderaan staat: Inlogformulier.
De gebruikersnaam is: NPGleden.
Het wachtwoord is: Bamboeinfo2016
Als het vakje ‘Onthoud mij’ aangevinkt wordt,
hoeft er voorlopig niet meer opnieuw te worden
ingelogd.
Klik in de linkerkolom onderaan op Ledenpagina.
Op deze pagina kunnen de notulen van de jaarvergadering 2016 gedownload worden, evenals
het verslag van Start van 25 september 2016.
Als jullie dit BN hebben ontvangen, hebben
velen van jullie waarschijnlijk al een e-mail in een
nieuwe vorm van ons ontvangen: een BN nieuwsflits. Anders komt die er binnenkort aan. Daarin
staan kort actuele zaken met een link naar de
website. In de eerste BN nieuwsflits staat net als
in dit stukje, hoe de besloten ledenpagina bereikt
kan worden.
Het ligt in de bedoeling om op de besloten ledenpagina dingen te plaatsen die voor leden interessant zijn. We zijn benieuwd of het ons en jullie zal
bevallen en zijn benieuwd naar jullie reacties.
Hopelijk tot ziens in het jaarvergaderingsweekend op 11 en 12 maart in Bennekom. Regio Oost
is druk bezig met de voorbereidingen.
Titia den Haan
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P.S. Wie twijfelt of het NPG in het bezit is van het
juiste e-mailadres: stuur een bericht naar
voorz@bamboefluiten.nl.

In Memoriam
Alles ist eitel, du aber bleibst!
In Memoriam Nelly van Leest

Reizende attributen
Het Pijpersgilde heeft een aantal voorwerpen in
bezit, die door actieve leden en gezellen geleend
en gebruikt kunnen worden. Maar lang niet
iedereen weet van het bestaan ervan.
In deel 1 van deze serie:
De PR-koffer
De PR-koffer kun je gebruiken als je met een
stand op een markt wil gaan staan. Hij wordt
beheerd door de PR-commissie in de persoon
van Marleen Oosterhuis. Er zit van alles in wat je
kunt gebruiken: grote informatieplaten, fluiten,
standaards om dingen op te zetten, folders,
een cd-speler en cd’s, alles ziet er heel mooi en
verzorgd uit.

Nelly van Leest-Roos, onze vastberaden, vriendelijke, vrolijke vrouw en bamboevriendin heeft ons
verlaten.
In het Gilde kwam ik haar voor het eerst tegen
samen met Piet en de kinderen Anneclaire ,
Myriam en Paul in de gezinscursus te Lochem
in 1977, wat mijn eerste bamboecursus was. De
familie van Leest was al vanaf 1969 besmet met
het bamboevirus. Er zouden nog vele nationale
en internationale bamboecursussen volgen.
Vele jaren speelde Nelly samen met Piet bij de
Beaufortgroep en tot het laatst thuis in Parkflat
Beukenhorst bij de Kruisbessen. Een voorbeeldkoppel voor het Gilde , want er werd elke dag
geoefend op de bamboefluit! Tijdens de crematieplechtigheid op 15 oktober bedankte Piet als
eerste het Nederlandse Pijpers Gilde waarmee ze
samen zoveel jaren lief en leed hebben gedeeld.
“We zijn toch eigenlijk familie van elkaar” ontboezemde Piet deze week nog tijdens een Kruisbessenochtend. Tijdens de dienst speelde Ita de
Pastourelle uit de twaalfde eeuw op de tenorfluit
die later bespeeld werd door Piet, die samen met
zijn Kruisbessen de Herfstblaadjes speelde van
Hanneke Cator. Op speciaal verzoek van Nelly
nodigde Corry de aanwezigen uit om samen de
canon te zingen: Alles ist eitel, du aber bleist.
Ooit dacht ik bij het zien van een rijtje Gildeleden
op leeftijd tijdens een Paascursus in Eefde: ‘Het
is goed oud worden in het Gilde’, Nelly is hiervan
een prima voorbeeld!
Rina Teuben

Wij hebben spullen uit de koffer gebruikt voor
een kraam op de uitmarkt in Emmen op 10
september. Dit is bij ons de start van het culturele seizoen en ik stond met mijn kraam tussen
kramen van muziekdocenten, koren en orkesten.
Het is een aanrader om op zo’n markt te gaan
staan; er komen heel veel mensen langs. Omdat
kinderen bij onze kraam een onweermaker konden maken was het het grootste deel van de dag
gezellig druk bij de kraam.
Wil je de PR-koffer ook lenen? Neem dan contact
op met Marleen Oosterhuis: m.h.oosterhuis@
freeler.nl.
Jeroen Zijlstra en Irene Gosselink
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Interview met vioolbouwer Peter Brandt
Hoe kwam u voor het eerst in aanraking met
muziek?
Ik had drie oudere zussen die grammofoonplaten
draaiden, bijvoorbeeld van de Beatles. Ik kende
toen nog geen klassieke muziek, en er werd geen
muziek gemaakt bij ons thuis.

Vorig jaar begon onze dochter Eva met celloles.
Om een cello te huren moesten wij naar vioolbouwer Peter Brandt in Assen. Op zoek naar het
adres belandde ik op zijn website en daar ontdekte ik dat hij ook cursussen vioolbouw geeft. Daar
had ik nog nooit aan gedacht: dat je ook zelf een
viool kunt bouwen. Mijn interesse was gewekt,
en zo ontstond het idee voor dit interview.
Op 17 november stappen wij, ik en mijn dochter
Sofie, binnen in het atelier van vioolbouwer Peter
Brandt. Het is een kleine, lichte ruimte met een
paar werkbanken en het is er propvol. Er hangen
rijen violen en strijkstokken en onderdelen,
overal ligt gereedschap, er liggen (delen van)
violen in aanbouw of reparatie en allerlei spulletjes die ik zo direct nog niet kan thuisbrengen.
Er klinkt muziek van een klassieke radiozender.
Dat het even duurt voordat Peter Brandt koffie
en limonade heeft gehaald is niet erg, er is zoveel
te bekijken... ‘Viool van Stradivarius klinkt niet
beter dan nieuw gebouwde viool’, lees ik op een
krantenartikel op de muur. Aangezien ik, behalve
wat ik heb opgestoken van het eerste jaar celloles
van mijn dochter, niets van violen en cello’s weet,
zegt ook dit mij niets. Ik ben benieuwd…

Hoe kwam u op het idee om instrumenten te
gaan bouwen?
Ik begon als elektronicamonteur. Ik was altijd
bezig met apparaten als radio’s en televisies uit
elkaar te halen. Na een tijd kon ik ze ook weer in
elkaar zetten en kwamen steeds meer mensen bij
mij om hun apparaat te laten repareren. Ik heb
een tijd gewerkt als elektronicamonteur maar
zag een vervolgopleiding aan de MTS of HTS niet
zitten omdat ik niet goed was in wiskunde.
Lesgeven trok mij ook, maar op de pedagogische academie trof ik mensen met geitenwollen sokken die precies wisten hoe de wereld in
elkaar zat. Dat was niets voor mij. Ik heb een tijd
kunstgeschiedenis gestudeerd en besloot toen
om in een museum te gaan werken. Daar kwamen kunst, techniek en onderwijs samen. In die
tijd kreeg ik van een collega een boekje te leen
over de vioolbouwer Stradivarius. Ik ging zelf een
viool bouwen aan de hand van dat boekje en wist
het meteen: ‘Dit is het!’. Ik ging navraag doen bij
andere vioolbouwers in Nederland. Er was nergens werk voor mij en er was geen droog brood
mee te verdienen, zeiden ze. Wat mij hooguit nog
meer motiveerde om door te gaan.
Welke opleiding heeft u gevolgd?
Ik kon kiezen voor een opleiding in Italië, Duitsland of Londen en koos voor Londen omdat daar
drie grote veilinghuizen waren waar regelmatig
oude violen werden geveild. Die mocht je toen
nog gewoon in de hand houden. Dus zat ik wekelijks bij een veiling en leerde ik de verschillen
kennen tussen de verschillende merken. Ik kocht
een catalogus en zo wist ik van elke viool welke
soort het was.
Na de dagopleiding van 4 jaar heb ik nog twee
jaar restauratiewerk gedaan in Londen, vervolgens kon ik in Beilen het werk van een oudere
man overnemen, en daarna ben ik voor mezelf
begonnen in Assen. En ja, ik kan hier mijn brood
mee verdienen, al zal ik er niet rijk van worden.
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Interview met vioolbouwer Peter Brandt
Welke materialen worden bij het bouwen van
een viool gebruikt?

1
We beginnen met een binnenmal (1). Daar worden blokjes van vurenhout tegenaan gemaakt.
Vervolgens wordt de vorm van de viool op de
blokjes afgetekend en wordt het overtollige hout
weggehaald (2).

spiegelbeeld tegen elkaar gelijmd, met de dikke
delen tegen elkaar (3).

3
Nu heb je dus twee plankjes tegen elkaar die
in het midden dikker zijn en aan de uiteinden
dunner. Hier wordt een onderblad of bovenblad
van gemaakt. Doordat beide helften uit één stuk
zijn gemaakt, is de tekening van het hout op een
viool precies symmetrisch.

2
De zijkant van de viool wordt gemaakt van
esdoornhout van 1,2 mm dik. Het wordt gebogen langs een apparaat dat het hout verhit
met stoom. Door de hitte kunnen de houtvezels
langs elkaar schuiven. Door het vocht wordt de
warmte goed over het hout verdeeld. Langs de
randen worden randverstevigers van vurenhout
aangebracht, dit randje hout zorgt ervoor dat het
lijmvlak groter wordt.
Het onderblad wordt gemaakt van esdoornhout
en het bovenblad van vurenhout. Dit hout wordt
speciaal voor vioolbouwers als een soort hoge
taartpunten uit een stam gezaagd. Deze ‘taartpunt’ wordt dan nog eens in tweeën gezaagd
en de beide plankjes die je nu hebt, worden in

4
Met welvingsschaafjes wordt de buitenkant van
het blad gevormd (4). Welvingsschaafjes hebben
een licht bolle onderkant, de kleinste is zo breed
als een pink. Met schraapstalen wordt het blad
glad gemaakt. Deze schraapstalen lijken op de
stalen die wij voor de bamboefluiten gebruiken,
maar ze zijn dunner en buigzaam.
Langs de randen wordt een inkeping ingekrast
voor de inleg (5). Dan wordt het blad omgedraaid
en wordt hij met gutsen uitgehold.

5

Interview met vioolbouwer Peter Brandt
De toets wordt gemaakt van ebbenhout, omdat
het niet mag slijten als vingers en snaren erop
worden gedrukt. Onderdelen zoals de knoppen
worden in serie geproduceerd en besteld.
Wij bouwen violen zoals Stradivarius (±16441737) dat deed. Stradivarius heeft de viool zowel
akoestisch als qua schoonheid op het hoogste
plan gebracht. Dit kunnen wij niet meer verbeteren. Maar het is zeker mogelijk om in deze tijd
een viool van dezelfde kwaliteit te maken als een
Stradivarius.
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6
Bij het bovenblad wordt aan de kant van de lage
snaren de zangbalk geplaatst (6), deze verdeelt
de klank van de lage snaren over het bovenblad;
en de f-gaten worden uitgezaagd. De krul wordt
van esdoornhout gemaakt (7).
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Wat maakte dat u ook cursussen vioolbouw ging
geven?
Ik kreeg veel vragen van mensen die zelf een
viool aan het bouwen waren en daar advies over
vroegen. Zoveel dat ik niet voldoende meer aan
mijn eigen werk toekwam. Ik ging er geld voor
vragen, maar dat hielp niet, er bleven net zoveel
mensen komen.
Toen ontstond het idee om, samen met een collega vioolbouwer, een cursus te gaan geven op
zaterdagen. We vonden een ruimte en na een
jaar konden we terecht bij Podium Zuidhaege in
Assen. De cursus bestond onlangs 20 jaar en toen
hebben we een groot feest gegeven. We hebben
een beroepsviolist en een beroepscellist uitgenodigd die alle door leerlingen gebouwde violen
hebben bespeeld en van commentaar hebben
voorzien. De cursus is tweewekelijks op zaterdag.
Er kunnen 12 mensen terecht en de cursus zit
altijd vol; we hebben een wachtlijst van 2 jaar.

Interview met vioolbouwer Peter Brandt
Wat is de motivatie van de leerlingen om een
viool of cello te gaan bouwen?
Dat is heel verschillend. Mensen komen uit
heel Nederland, uit alle lagen van de bevolking.
Ongeveer 75% van hen speelt geen viool. We
hebben er nu twee beroepsviolisten bij. En het is
altijd gezellig. Toen er voor het eerst een nieuwe
cursist bij de groep kwam dachten wij: hoe zou
dit gaan? Wordt nu alles anders? Maar de goede
sfeer blijft, dit gaat bijna altijd helemaal vanzelf.
Mensen zijn bezig, ze maken iets moois en ze
leren iets. Een leerling verwoordde het op Peter’s
site als volgt: ‘mensen die lol hebben in het bouwen van een viool zijn eigenlijk allemaal aardig’.

Welke opdracht zou u als vioolbouwer graag nog
eens willen krijgen?
Ik bouw nu één viool per jaar, die wordt ook altijd
wel verkocht. Verder doe ik heel veel restauratiewerk. Ik zou wel eens een viool willen bouwen
voor een beroemd iemand. Dan kan er tijdens de
bouw een samenwerking ontstaan: de violist kan
aangeven wat hij precies wil. Welke klank, welke
kleur…
Tekst: Irene Gosselink
Foto’s: Sofie Zijlstra
http://members.home.nl/p.brandt/homepage.
html

7

Big Bamboo… op schoot
Vandaag ga ik met mijn bamboefluiten op mijn
rug met de trein naar Ede-Wageningen om daar
samen met andere fluiters uit het land samen
te fluiten. Het evenement vindt plaats in het
voormalig Friso kazerne wat nu het Akoesticum,
nationaal trainingscentrum voor muziek, dans en
theater, is geworden. Het is groot en imposant.
We worden ontvangen met koffie en thee en
op tafel ligt een kaartje met onze namen, zodat
iedereen weet wie je bent. Ik ga aan de grote
tafel zitten en ik raak in gesprek met een oudere
vrouw uit Almelo die al jaren bamboefluit speelt.
Andere mensen komen erbij zitten. Dan is het
tijd om te beginnen. Er zijn twee zalen waar in de
zaal waar ik speel ongeveer 35 mensen samen
gaan spelen en in de andere zaal wordt er door
een aantal goede ensembles geoefend op het
muziekstuk van “Big Bamboo back in Town” van
Ton van der Valk. Later deze middag zal er voor
ons en voor vrienden en familie een miniconcert
gegeven worden.
Na een korte inleiding en uitleg van Corrie gaan
we beginnen. Wat is het toch leuk om samen te
fluiten met zoveel verschillende fluiten. Het klinkt
fantastisch. Ik heb door de blessure aan mijn arm
een hele tijd niet kunnen fluiten en heb het best
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wel gemist. Bij sommige stukken wordt er ook
gebruik gemaakt van andere muziekattributen.
En ook wordt er gezongen. Door mijn jarenlange
fluitervaring speel ik de stukken zo mee. Sommige zijn bekend van mijn eigen fluitcluppie en
sommige niet, maar dan luister ik even mee. We
lunchen met zijn allen, ook samen met andere
muzikanten die niet bij ons horen, in de grote
ruimte of we zitten buiten. Het Akoesticum
verzorgt de lunch. Er is soep met heerlijk brood
en broodjes en lekkere vleeswaren/kaas. Na de
lunch wandel ik met Dorine een rondje rond de
kazerne en praten we weer wat bij.
We spelen na de lunch nog een uurtje samen en
eindigen met het prachtige “Deep Harmonie”.
We spelen het een aantal keren in verschillende
toonhoogtes. Als je deze eenmaal hebt gehoord
of gespeeld, vergeet je em nooit meer. Prachtig.
Het is tijd voor het concert. Het wordt druk en er
worden stoelen bijgezet. De verschillende ensembles laten mooie stukken muziek horen.
Ook is er een zanggroepje van vijf mensen die
wat laten horen. Het ensemble besluit met het
muziekstuk “Big Bamboo” waar ze onderling hard
op geoefend hebben. Halverwege het eerste stuk
van in totaal zeven kleine muziekstukken wordt

Big Bamboo… op schoot
de “Big Bamboo” binnengedragen. Een (echte)
grote bamboefluit waar je met behulp van meerdere mensen op zou kunnen fluiten. Deze enorm
grote fluit had ik al gezien bij Dorine, sterker nog,
wij hebben met drie personen uit deze fluit één
of twee tonen gespeeld.
Op de beamer werd het verhaal in beeldvorm
en tekst verteld, terwijl de ensembles speelden.
Het verhaal gaat over de “Big Bamboo” wat in
een stadje zijn muziek laat horen. De mensen
zijn heel nieuwsgierig en verwachten er veel van.
Als blijkt dat het maar een klein fluitje is klagen
de mensen en mopperen ze tegen elkaar. (mooi
gespeeld van twee fluiters).
Het leven gaat verder en ze zijn toch wel blij met
het mooie geluid van de bamboefluit. Ze kregen
na afloop een staande ovatie en we kregen
nogmaals het laatste slotnummer te horen. Het
was een mooie afsluiting van een gezellige dag.
Dorine was met de auto en samen met haar en
de “Big Bamboe” half op mijn schoot (ik kon geen
kant meer op :-)) keerde wij gezellig kletsend
terug naar Zoetermeer.
Lenie Marienus
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Fluiten versieren
Een fluit is niet af voordat er een persoonlijke
versiering op staat. Dat kan in de vorm van een
mooi geschreven naam (handig als je je fluit kwijt
raakt) en/of een versiering. Het geboortejaar van
je fluit erop zetten is leuk voor de toekomst. Versieren kan op veel manieren. Ter inspiratie komen
er in alle nummers van 2017 beschrijvingen van
versiertechnieken. Een fotoboek ervan is inmiddels ook beschikbaar.
Voor vragen hier over ben ik bereikbaar op hettyvangeene@hotmail.com.
In deze aflevering: motieven overnemen, branden, schilderen met acrylverf en ecoline.
In aflevering 2 volgt: schilderen met sjablonen,
sponzen, contourstickers en Oost-Indische inkt.
In aflevering 3 volgt: het gebruik van servetten en
tattoos en versieringen met reliëf.

MOTIEVEN OVERNEMEN
Trek het gekozen motief met potlood
over op transparantpapier.
Leg het transparantpapier op je fluit en
plak het langs één kant vast met papier
plakband.
Schuif een velletje carbonpapier onder
het transparantpapier met de inktkant
op de fluit. Let op: plak het carbon
NIET vast, anders scheurt het bij het
losmaken. Carbonpapier kan veel keren
opnieuw gebruikt worden.
Trek het motief over met pen onder
stevige druk.
Controleer of alles op de fluit staat.
Werk onduidelijke stukken op de fluit bij
met potlood.

Iedere aflevering eindigt met een afwerkschema
waarin je kunt opzoeken welke beschermlagen
wel en niet geschikt zijn voor jouw versiering.
Veel plezier!
Hetty van Geene

BRANDEN
Schraap de bast van de fluit en schuur
de fluit glad.
Eenvoudige motieven direct met
potlood op de fluit tekenen.
Ingewikkelde motieven eerst op papier
tekenen, daarna met carbon en pen
op het hout overnemen. Trek de
carbonlijnen zo nodig over met potlood.
Gebruik een omgekeerd werkplankje als
steun voor hand of arm.
Beweeg de brandstift langzaam over de
fluit. Houd de stift hierbij een beetje
schuin.
Maak het motief na het branden glad
met staalwol.
Afwerken met politoer.
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Fluiten versieren
Tips:
-

Blijf uit de buurt van het venster van de
fluit.
Brand geen lange rechte lijnen over de
lengte van de fluit; die kunnen de fluit
verzwakken.
Gebruik voor strakke rechte lijnen de
schuine punt.
Gebruik voor ronde lijnen de korte bolle
punt. Die trek je gemakkelijk over de
vezels van het bamboe heen.
De brander schuin houden tijdens het
branden.

SCHILDEREN
Acrylverf
-

-

Acrylverf kan op een fluit met en zonder
bast, maar op een fluit zonder bast
hecht de verf zich beter. Laat je de bast
zitten, dan moet je de fluit eerst licht
opschuren.
Ook te gebruiken in combinatie met
branden: buitenlijnen branden, inkleuren met verf.
Afwerken met een beschermlaag (zie
schema).

Ecoline
-

-

-

Ecoline is gekleurde tekeninkt en heel
geschikt om fluiten te kleuren.
Schraap de bast van de fluit en schuur
de fluit daarna zorgvuldig glad.
Teken met een pennetje direct op de
fluit. Met een dun penseel kan het ook,
maar met een dikker penseel loopt de
ecoline uit over de fluit. Gebruik geen
potlood of carboninkt, want die lijnen
blijf je zien.
Ecoline is heel goed te gebruiken in
combinatie met branden: brand de
buitenlijnen en kleur de vakken in met
ecoline.
Afwerken met politoer of vernis.

AFWERKSCHEMA

Acryl
- met bast
- zonder bast
Ecoline
- met bast
- zonder bast

Politoer

Acrylvernis

Terpentinevernis

Spuitvernis (acryl)

-

+
+

+
+

+
+

+

-

+
+

+
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Een onweermaker maken
Vorig jaar op hoorde ik voor het eerst een
onweermaker op het bamboefluitkamp in Sint
Odiliënberg. Ik was verrast over de klank: echt
zo’n onheilspellend gerommel kwam eruit, en
dat gewoon uit een kartonnen buis! Ik heb hem
bekeken want ik dacht dat ik die ook wel zelf kon
maken: een buis, een hard plastic plaatje en een
veer is alles wat er nodig is. Maar dat bleek minder makkelijk dan gedacht: met een veer van de
Pipoos en een plastic plaatjes van diverse verpakkingen bleek het niet te werken. De klank werd
bij lange na niet zo goed als van de onweermaker
die ik inmiddels had gekocht.

De experimenten werden afgelopen zomer vervolgd in Odiliënberg: samen met Hetty van Geene
en Anja van den Bogaart gingen we in een vrij
uurtje aan de slag. We hadden alledrie materialen meegenomen en ook een paar kinderen
kwamen ons helpen, maar we behaalden geen
goed resultaat. Onze conclusie was: het ligt aan
de veer; die moet precies goed zijn.
Ik ben toen met mijn gekochte onweermaker
naar het industrieterrein gegaan en binnengelopen bij autogarages en gereedschapwinkels.
Niemand had zo’n veer, maar uiteindelijk werd
ik gewezen op Verenfabriek Globe in Coevorden.
Dus ik met mijn onweermaker naar Coevorden.
En ja hoor, zij konden wel 50 veren voor mij
maken, voor €1,50 per stuk want ze moesten er
speciaal een machine voor instellen. Ze kregen
wel eens vaker particulieren, mensen met een
oude brommer bijvoorbeeld. Volgens mij vonden
de heren die onweermaker wel grappig.

En nu is een onweermaker maken niet moeilijk
meer:
Benodigdheden:
kartonnen of bamboe buis van
minimaal 5 cm doorsnede; hoe breder
en hoger, hoe meer klank
hard plastic plaatje, bijvoorbeeld
afkomstig van treetjes waar planten in
hebben gezeten, gratis af te halen bij
het tuincentrum
veer
Werkbeschrijving:
Versier de buis; karton kun je gemakkelijk beschilderen.
Zet de buis op het plastic en trek er met
pen of potlood een lijn omheen. Knip
het cirkelvormige plaatje uit. Prik met
een priem een heel klein gaatje ongeveer in het midden.
Buig met een tangetje het uiteinde van
de veer iets rechter zodat je de veer
door het gaatje kan prikken. Draai de
veer in het gat tot hij vast zit. Evt. extra
bevestigen met een klodder lijm.
Lijm het plaatje met de veer op de
koker. Laten drogen.
Schudden maar!
Natuurlijk kun je ook als laatste de buis versieren, maar dan kan hij alleen nog op de kop staan
vanwege de veer.
Kartonnen kokers worden veel gebruikt als verpakkingsmateriaal, ik heb er heel wat gevonden
in oudpapiercontainers.
Veren zijn bij mij te bestellen voor €1,50 per stuk
en de verzendkosten, via muziekschooldetoverfluit@gmail.com.
Irene Gosselink
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Harder en zachter, hoger en lager
Het wonderlijke van die prachtige bamboefluiten
van ons is, dat als je er harder op blaast, de toon
dan hoger wordt. Met gemak kan een enigszins
geoefend blazer op een enigszins redelijke fluit
een verschil van een halve toon laten horen
tussen een forte en een pianissimo aangeblazen
noot. Het maakt het stemmen van de fluit soms
lastig, vooral voor mensen met uitstekende oren,
want die blazen oh zo makkelijk naar de juiste
toon toe – soms zelfs zonder het zelf door te
hebben.
Ooit begon ik als jochie van 8 op de klarinet. Dit
instrument heeft, zoals bekend, een rietje, en
de klank wordt gemaakt tussen het riet en het
mondstuk. Zo’n rietje heeft een nummer, en
dat nummer zegt iets over de dikte van het riet.
Beginners starten met een heel dun rietje, dat
blaast makkelijker, maar je hebt minder controle
over de toon. Meer gevorderde blazers kiezen
soms – maar lang niet altijd! – voor zwaardere
rieten: meer weerstand in de mond, maar een
stabielere toon.
Een aardige oefening op de klarinet is om een
toon pianissimo aan te zetten, een crescendo te
maken naar fortissimo, en weer een diminuendo
naar pianissimo, zonder dat de toonhoogte en
de toonkwaliteit eronder lijden. Op de bamboefluit een schier onmogelijke opgave! Probeer het
maar eens.

Dat doet hij of zij dan niet met het volume, maar
met ademtechniek en mondspanning, embouchure met een duur woord. En ja, dat wapen kun
je op de bamboefluit natuurlijk ook inzetten. Dat
vergt wel oefening overigens. Maar het is oefening die letterlijk kunst baart.
Jeroen Zijlstra

Wel allemachtig,
Olga is 80!
Olga van Eeden vierde haar tachtigste verjaardag
op 6 oktober thuis in Bilthoven. Ita Kloos zorgde
voor een passend verjaardags-lied en begeleidde de zang van familie en vrienden op haar
tenorbamboefluit. Olga verzorgt al jarenlang de
Gildewinkel (zie binnenkant voorblad) en speelt
met veel plezier bij de Kruisbessen en bij de
Beaufortgroep. Enne Olga: ”Gewoon doorgaan,
tachtig is toch prachtig!”
Rina Teuben

Maar hoe kan dat nou? Je hebt toch te maken
met dezelfde luchtkolom? Hoe kan die nou ineens een hogere toon produceren als je er harder
doorheen blaast? En een klarinet is toch ook van
hout? Waarom gebeurt het daar dan niet?
Over het antwoord zou je boeken vol kunnen
schrijven. Een tipje van de sluier kan ik hier
wel oplichten: van belang is de precieze plaats
waar het geluid ontstaat. Bij de klarinet is dat
tussen riet en mondstuk – in de mond dus! Bij
de bamboefluit is het bij het venster. Buiten de
mond dus, waardoor het uitoefenen van directe
controle op de toon veel moeilijker is. Iedere
gevorderde blokfluitist zal dit kunnen beamen.
Maar iedere gevorderde klarinettist zal je kunnen
vertellen dat het ook op de klarinet heel goed
mogelijk is om een enkele toon op te drijven of
te laten zakken, met name in de hogere registers.
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Het Jaarvergaderingsweekend 2017

Noten, noten en nog eens noten.
Hoge noten, lage noten, valse noten, zuivere
noten, lekkere noten, gekraakte noten, harde
noten, kortom alle denkbare noten komen dit
weekend voorbij!
De zaterdagmiddag is de jaarvergadering, maar
voor en na die tijd worden er de nodige noten
gespeeld, gekraakt, beluisterd enz.
Wanneer:
Waar:
Hoe laat:

Meenemen:
Opgeven:

11 en 12 maart 2017
NIVONhuis Bennekom,
Bosbeekweg 19,
6721 MH Bennekom
zaterdag 11 maart om 10.00
staat de koffie klaar
14.00 uur jaarvergadering
zondag 12 maart rond 16.00
gaat iedereen weer naar huis
fluiten, muziekstandaard en
allerlei bijzondere (en gewone)
noten
vóór 15 februari via het
speciale opgaveformulier

Routebeschrijving:
Met OV:
naar station Ede Wageningen. Als je een OV-fietsabonnement hebt kun je met de fiets verder.
Het huis ligt vrij ver van de bewoonde wereld en
als je met openbaar vervoer komt, probeer dan
met iemand af te spreken om van het station
afgehaald te worden. Wanneer dat niet lukt,
neem even contact met ons op, dan zorgen we
voor vervoer.
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Ga je verder met de fiets:
Ga in oostelijke richting
Via een voetgangerstunnel onder de
Klinkerbergerweg door.
Dan fiets je ten Noorden, parallel aan
het spoor op de Doctor Hartogsweg
Bij de kruising met Sijselt ga je rechts
over het spoor en meteen weer links. Je
blijft langs het spoor rijden. Je rijdt
onder de E35 door
Bij de kruising met de Renkumseweg ga
je naar Rechts, de Bosbeekweg. Een km
verder aan je linkerhand is de Bosbeek.
Met auto:
Vanaf A12, afslag 24 Wageningen.
Volg de N781, Dreeslaan voor ca. 1,5 km
richting Bennekom
Bij stoplichten links, van Balverenweg in
1,3 km
Bij rotonde rechtdoor, Vosseweg 800
dan ben je bij het dorp
Rechts de Selterskampweg in, 450 m
links de Dikkenbergweg in, die singert
door het bos, 2,7 km
Bij T-splitsing rechts. Panoramaweg,
170m, dus al vrij snel
Links een klein onverhard weggetje in,
de Hertogweg, die helemaal uitrijden
Links, dit is de Bosbeekweg en na 200m
is aan de rechterkant de ingang van het
NIVONhuis.
Regio Oost:
Corrie van ‘t Spijker, Willemien Rouwenhorst,
Truus Siddré voor vragen neem contact op met
Willemien: willemien@zwaluwstaart.eu, tel: 06
33139937

Kennisgeving Jaarvergadering
van Bamboefluitvereniging Het Nederlands
Pijpersgilde, op zaterdag 11 maart 2017 om
14.00 in het Natuurvriendenhuis de Bosbeek
in Bennekom.
Agenda
1.
Opening, vaststellen agenda
2.
Mededelingen en ingekomen stukken
3.
Notulen van de algemene ledenvergadering d.d. 13 februari 2016
4.
Jaarverslag 2016
5.
Financieel verslag 2016
6.
Verslag van de financiële controlecommissie over het boekjaar 2016
7.
Benoeming van de financiële controlecommissie voor 2017
8.
Werkplan van het bestuur voor 2017
9.
Aangepaste begroting voor 2017
10.
Voorlopige begroting voor 2018
11.
Vaststellen van de contributie voor 2018
12.
Werkprogramma van de diverse
commissies en werkgroepen
13.
Rondvraag
14.
Sluiting

Toelichting
Ad. 3, 4 en 5. Vooraf zullen deze stukken per
e-mail verzonden worden. Mensen die niet over
e-mail beschikken en vooraf de notulen, het
jaarverslag en de financiële stukken willen inzien,
kunnen onze secretaris bellen: Maaike Feijten,
0342-491619. Zij zal de stukken per post versturen. Op de vergadering zelf zijn een aantal uitgeprinte exemplaren van de stukken beschikbaar.

Legaten en
Schenkingen
Het NPG is belastingtechnisch gezien een
instelling van algemeen nut (ANBI).
Schenkingen aan onze vereniging zijn
volledig vrijgesteld van schenkings - en
successierecht.
Denkt u er eens aan dat wanneer uw
totale giften aan instellingen en verenigingen hoger zijn dan de drempel (1 %
van uw inkomen), u deze kunt aftrekken
voor de inkomstenbelasting. Raadpleeg
uw eigen belastingadviseur of de toelichting bij uw aangifte.
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De lentecursus
Een nieuwe lente… een nieuw geluid: De meicursus heeft een nieuwe naam gekregen!

zelf meedraaien, met een aantal andere stafleden
ben ik nog in overleg.

Om de simpele reden dat koningsdag iets vroeger valt tegenwoordig, is ook de meivakantie
verschoven. Onze cursus vindt plaats in de week
van Koningsdag, nl. van zondagavond 23 april t/m
vrijdagochtend 28 april.

Alle informatie over deze cursus is te vinden op
de website en in de activiteitenfolder, maar op
deze plaats wil ik er nog even extra op wijzen,
dat het een cursus is die op vele manieren kan
worden ingevuld. Er is een mooie muziekvakantieweek van te maken: van absolute beginners
op de bamboefluit tot gedreven a.s. gezellen,
van pure genieters tot actieve vakantiegangers,
kortom iedereen tussen de 6 en 80+ is van harte
welkom!

Vorig jaar hebben we de cursus moeten afblazen
omdat téveel potentiële deelnemers naar Zwitserland gingen. Dit jaar hopen we weer met een
flink aantal deelnemers te gaan bouwen, spelen
en zingen. En… we gaan ons best doen, nog wat
andere disciplines erbij te betrekken.
In de staf gaan in elk geval Hetty van Geene,
Ineke van Gelder, Josje Lodder, Renilde Duif en ik-

Je kunt je partner, vrienden, kinderen, of andere
familieleden gezellig meenemen!
Corry de Klepper

BamboefluitKinderNieuws
Ik heb een treinfluitje gemaakt.
Ik vond het maken van de wieltjes het leukst.
Van dunne bamboe ging ik ringetjes afzagen.
Hij kan echt fluiten (hij piept heel hard)
Je moet er wel een kurk in doen,
anders geeft hij geen geluid.
Bas de Graaf
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NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe
Anneke Swaak
Aart v.d. Leeuwlaan 10
9721 TG Groningen
T: 050-526 15 60
Renilde Duif
Dijkstreek 2
9811 TC Enumatil
T: 0594 504753
OOST
Overijssel, Flevoland
Gelderland - Oost

Regio
WEST
Noord - Holland
Zuid - Holland
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820
Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-315 336

Corrie van ‘t Spijker
P. Van Anrooylaan 9
6952 CW Dieren
T: 0313-416 863

MIDDEN
Gelderland - West
Utrecht, Het Gooi
Gerdien Feijten
Hof der Toekomst 59
3823 HX Amersfoort
T: 033-258 59 11
ZUID
Noord - Brabant
Limburg, Zeeland
Regio Noord - Brabant
VACATURE
Wilma Stultiëns
Schaapsweg 25
6077 CD St. Odiliënberg
T: 0475-533 332
Nicolette Blom
Rooseveltlaan 39
4463 GL Goes
T: 0113-223 822

Commissies
Muziekcommissie

Corry de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 806

Bouwcommissie
Hans Linders
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12

Schoolcontacten

Willemien Rouwenhorst
Elzerdijk 7
7211 LV Eefde
T: 0575-512248

Commissie
Examen Regeling
& Kadervorming
CERK
Phyllis van Ewijk
Krekel 14
3766 HK Soest
T: 035-603 13 98

Internationale
Contacten

Truus Siddré-van Geer
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Publiciteit &
Reclame

Marleen Oosterhuis
Scheepmakerskade 83
3011 VX Rotterdam
T: 010-433 28 03

Cursus
Administratie

Janny Sluijs
Vikingrade 46
2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
IBAN:
NL60 INGB 0003503647

