Nr. 2-2017, jaargang 64

2017
Omslag buiten BN 02-2017_01.indd 1

4/23/2017 2:15:39 PM

Beheer

Bestuur
Voorzitter

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Penningmeester

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
E: j.f.sluijs@wxs.nl

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Materialen &
gereedschap

Bibliotheek

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

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Bamboemagazijn
Verkoop van bamboe en
vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Gilde winkel

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaike@zonnet.nl

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

2e Secretaris

Archief

Secretaris

Clara Mak
De Vang 10
6581 DR Malden
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Foto archief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Website

Activiteiten 2016-2017

Meer informatie en aanmelden: www.bamboefluiten.nl

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

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

26-28 mei 2017
Sint Odiliënberg 22-29 juli 2017
Batenburg 22-29 juli 2017

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

Omslag binnen BN 02-2017_02.indd 1

Regio

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Jongerenweekend 					
Muziekvakantieweek I 					
Muziekvakantieweek II 					

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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

Atie Nunnink-Bastiaans
Ferdinand Huyckburg 2
2907 HE Capelle a/d IJssel
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647

4/23/2017 2:17:30 PM

2017-2

Colofon
Winternummer 64e jaargang nr. 2-2017
BamboefluitNieuws is een uitgave van
bamboefluitvereniging het Nederlandse
Pijpersgilde en verschijnt drie keer per jaar.
Het blad is gratis voor leden en contribuanten.
Website: www.bamboefluiten.nl
Redactie: Irene Gosselink
Omslag en lay-out: Lydia Hoogland
Aanleveren kopij: voor het voorjaarsnummer
vóór 1 september 2016 bij de redactie:
bn@bamboefluiten.nl
Redactie BN
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
0591-646581
Drukwerk en distributie: Drukkerij Paswerk
Ledenadministratie: Wil van den Berg
Kleine Vinkstraat 36
2912 AG Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 315 336
Contributieregeling 2017
Individuele leden / contribuanten €35,00
Jeugd				€25,00
Gezinslidmaatschap		 €50,00
Scholen / instellingen		
€35,00
Donateurs			€20,00
IBAN: NL50 INGB 0002 0813 22
t.n.v. Ledenadministratie NPG
In overleg met de penningmeester is reductie
mogelijk, maar méér is zeer welkom.
De contributie moet vóór 1 april betaald zijn.
Het verenigingsjaar loopt gelijk met het
kalenderjaar. Opzeggen van het lidmaatschap
is mogelijk tot 1 november met ingang van het
volgende jaar.
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Van de redactie
Voor u ligt het tweede BN van 2017, met veel
aandacht voor de waarde van het bamboefluiten
in het onderwijs. Annie Verhulst beschrijft vanuit
haar jarenlange ervaring als leerkracht, remedial
teacher en bamboefluitdocent over de rol die het
bamboefluiten kan spelen bij de motorische
ontwikkeling van jonge kinderen.
Ook in de rubriek ‘De commissie’ aandacht voor
het onderwijs en de plannen van het Pijpersgilde
om een grotere rol in het basisonderwijs te spelen. Bijdragen over dit onderwerp zijn ook in de
komende nummers zeer welkom!
Ik kreeg de vraag hoe dat nu precies in zijn werk
gaat met het BN, vanaf het moment dat kopij
wordt ingeleverd tot het moment dat hij bij u
op de mat valt. Dat gaat zo: ik verzamel de kopij,
corrigeer waar nodig, orden en kies uit, maak
een indeling en stuur dan alle bestanden naar
Lydia Hoogland, die de lay-out verzorgt. Lydia
maakt dan het digitale boekje en stuurt dat naar
drukkerij Paswerk. Paswerk ontvangt in dezelfde
periode ook de muziekbijlagen van Corry de
Klepper, en de adressen van de Gildeleden van
Wil van den Berg. Paswerk zorgt voor het drukken
en verspreiden. Of de drukkerij ook bij mij in de
buurt was, werd mij gevraagd. Ik woon in Emmen
en de drukkerij is in Hoofddorp. Nee dus… Alle
overleg gaat via de mail; ik heb zowel Lydia als
de drukkers nog nooit gezien; en toch verloopt
de samenwerking prima en lukt het iedere keer
weer om het BN netjes bij jullie te krijgen!
In dit nummer zijn ook weer allerlei verslagen te
lezen van mooie activiteiten binnen het Gilde:
hartelijk dank aan de inzenders! En u kunt weer
aan de slag met het versieren van fluiten: in dit
nummer deel twee van de serie.
En tot slot kunt u heerlijk ontspannen met een
bamboemeditatie…

Van de bestuurstafel
We kijken met genoegen terug naar een geslaagd
jaarvergaderingsweekend.
In de nieuwflits van april was te lezen dat de
notulen van deze vergadering op de ledenpagina
staan.
De planning van het volgende jaarvergaderingsweekend is inmiddels bekend; dat vindt plaats
op 17 en 18 maart 2018 in natuurvriendenhuis
Morgenrood in Oisterwijk.
En als het BN uitkomt, is de lentecursus in Baarlo
ook al weer achter de rug.
In de diverse regio’s zullen inmiddels afsluitende
samenspelbijeenkomsten plaatsvinden en net
hebben plaatsgevonden.
De laatste week van juli zal er in Batenburg en
St.Odiliënberg flink gebouwd en gefloten worden.
Kortom, er is nog van alles te doen op bamboefluitgebied.
Naast het BN zijn er inmiddels een aantal
Nieuwsflitsen verzonden. Als je die niet hebt
ontvangen, hebben we waarschijnlijk een onjuist
e-mailadres. Stuur het juiste e-mailadres naar
voorz@bamboefluiten.nl. We maken het dan zo
snel mogelijk in orde.
Ook op Facebook en Youtube zijn wij als
vereniging inmiddels actief.
Een fijne, muzikale zomer toegewenst.
Namens het bestuur
Titia den Haan

Veel leesplezier!
Irene Gosselink
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De Commissie:
Bamboefluiten in het onderwijs

Er is een nieuwe werkgroep binnen het gilde ontstaan, die het bamboefluiten in het basisonderwijs wil bevorderen. Leden van deze werkgroep
zijn: Annie Verhulst, Brigit de Klerk, Norbert
Kunst, Maaike Feijten en Willemien Rouwenhorst.
Het wordt steeds duidelijker hoe belangrijk het
is voor kinderen om muziekonderwijs te krijgen.
Het gaat om het horen van muziek en deelnemen
aan muziek (Erik Scherder pleit hier veel voor in
De Wereld Draait Door, ook Jan Willem de Vriend
pleit steeds voor muziek in het onderwijs) en
daarnaast gaat het erom dat kinderen op jonge
leeftijd leren om hun twee handen met elkaar
te laten samenwerken, waardoor de verbinding
in de hersenen tussen links en rechts bevorderd
wordt. Er wordt wel met bamboefluiten gewerkt
in het Vrije School onderwijs, maar dit is voornamelijk persoonsgebonden. Als een leerkracht die
dit in zijn pakket heeft vertrekt, is er soms geen
opvolging, met het gevaar dat het bamboefluiten
op die school verdwijnt. Graag zouden we zien
dat het bamboefluiten op scholen structureler
ingezet gaat worden.
Hiervoor is nodig dat het gilde een grotere plaats
in gaat nemen en dus ook professioneler wordt.
Er is een inhoudelijk verhaal nodig over het
belang van bamboefluitmuziekles. Daarnaast is
belangrijk om scholen een werkplan te kunnen
bieden. Sommige scholen willen wel bamboefluiten in hun onderwijs, maar weten niet hoe. Er
is budget bij gemeentes voor muziekonderwijs.
De werkgroep wil in gesprek met iemand van de
opleiding voor vrijeschoolleerkrachten. Graag
zouden we ook andere basisscholen betrekken,
maar dat doen we in een later stadium. We richten ons in eerste instantie op deze groep scholen
waar al een ingang is.
Willemien Rouwenhorst

Een nieuwe bundel
Ik heb weer een nieuwe bundel gemaakt met
arrangementen van 15 melodieën van Edvard
Grieg: vijf melodieën uit de Peer Gynt suite:
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Morgenstimmung, Aases Tod, Anitra’s Tanz,
In der Halle des Bergkönings en Solveigs Lied;
en 10 melodieën uit Lyrische Stücke opus 12:
Walzer, Matrosenlied, Lied des Bauern, Volksweise 1, Elegie, Wächterlied, Elfentanz, Einsamer
Wanderer,Albumblatt en Volksweise 2.
Anneke Swaak,
email: ahswaak@ hetnet.nl

Inloop/ensemble
regio Noord
In regio Noord organiseert Renilde Duif regelmatig een “inloop-ensemble”. Dit ensemble is
open voor iedereen uit Groningen, Friesland en
Drenthe die af en toe bamboefluit wil spelen.
De basis van dit ensemble is de speelgroep uit
Haren, die iedere woensdag repeteert.
Belangstellenden zijn welkom op 14 juni,
10.00 - 12.00 uur, in het kerkje aan de van
Haersmasingel 30 te Drachten.

Prijzen van kurken
vanaf 2017
vanaf ø 19 t/m ø 36
ø = binnendiameter van het bamboe
ø 17-18-19-20-21 =
22 =
€ 0,60
ø 23 = € 0,65 		
ø 25 = € 0,85		
ø 27 = € 1,20		
ø 29 = € 0,95		
ø 31 = € 1,10		
ø 33 = € 1,50		
ø 35 = € 1,70		

€ 0,55		
ø 24 =
ø 26 =
ø 28 =
ø 30 =
ø 32 =
ø 34 =
ø 36 =

ø

€ 0,75
€ 1,10
€ 1,30
€ 1,10
€ 1,40
€ 1,60
€ 1,85

grotere maten € 2,00 of meer
Kurken en bamboe kunnen worden besteld bij
het Bamboemagazijn, zie binnenkant kaft.
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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 hierover ben ik bereikbaar op
hettyvangeene@hotmail.com.
In aflevering 1 kunt u terugvinden: motieven
overnemen, branden, schilderen met acrylverf en
ecoline.
In deze aflevering: schilderen met sjablonen,
sponzen, contourstickers en oostindische inkt.
In aflevering 3 volgt: het gebruik van servetten en
tattoos en versieringen met reliëf.
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
SCHILDEREN
Sjablonen
Ruw de bast op met schuurpapier of
schraap hem eraf en schuur de fluit
glad.
Kies een sjabloon.
Plak het sjabloon op de fluit.
Doe een beetje verf op een deksel.
Neem een tamponneerkwast (platte
rechte top) en doop die in de verf. Hoe
droger de verf, hoe beter.
Dep de verf in het sjabloon; dit heet
tamponneren.
Verwijder het sjabloon als de verf nog
nat is en was het sjabloon direct af met
water en zeep.
Dep het sjabloon droog en stop het 		
terug in de map.
Afwerken met een beschermlaag (zie
schema).

Sponzen
Ruw de bast op met schuurpapier of 		
schraap hem van de fluit en schuur de
fluit glad.
Verf de hele fluit in een kleur.
Doe een beetje contrasterende verf op
een groot plat deksel en dep er een
spons in. Hoe droger de verf, hoe
scherper het patroon.
Dep eerst de spons op papier/krant/		
keukenrol om de overtollige verf eraf te
halen.
Dep dan een sponspatroon op de fluit.
Afwerken met een beschermlaag (zie
schema).
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Fluiten versieren
Contourstickers
Ruw de bast op met schuurpapier of 		
schraap de bast er af en schuur de fluit
glad.
Plak contourstickers op de fluit.
Tamponneer de fluit daarna met verf of
kleur de fluit met het penseel.
Verwijder na het drogen de contourstickers.
Afwerken met een beschermlaag (zie
schema).

Oost-Indische inkt
Schraap de bast van de fluit en schuur
de fluit daarna zorgvuldig glad.
Teken met pen of een dun penseeltje.
Afwerken met een beschermlaag (zie
schema).

AFWERKSCHEMA

		Politoer		Acrylvernis
Terpentinevernis		Spuitvernis (acryl)
Acryl
- met bast
-		+		+			+
- zonder bast
-		+		+			+
Ecoline
- met bast
- zonder bast

-		-		+			+		-		+			+

Oost-Indische
Inkt
- met bast
- zonder bast

-		-		+			-		-		+			+
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Mijn eerste bamboefluit(en)
In 1950 deed ik eindexamen van de Kweekschool
in Alkmaar. In Alkmaar was ik lid van de z.g.
VCJG – en in die club was een onderwijzeres, mej.
Annie Hagedoorn die veel aan muziek deed en bij
haar aan huis een cursus “het maken en bespelen van bamboefluiten” organiseerde met Mies
Müller uit Amsterdam . Mies was verbonden aan
de Volksmuziekschool van Willem Gehrels en
maakte daar ook de fluiten met de leerlingen (en
schreef mee aan het eerste Fluitekruid !)

met een stuk van de bamboehengel van mijn
vader (die stond werkeloos in de schuur) een fluit
te maken Ik maakte die winter ook al een alt en
een tenor.
Op 12 december 1950 werd ik geïnstalleerd als
leerling van het Ned. Pijpersgilde. De handtekening van Gehrels en mej. Voûte (toentertijd
secretaresse van het bestuur) staan op mijn
diploma.
Ik zette er wel vaart achter, want op 11 juli 1951
deed ik al gezelexamen in Amsterdam in de Volksmuziekschool in Amsterdam. De heren Gehrels
en van Duuren (die ook voor de bamboefluit een
speelboekje maakte) zaten in de examencommissie. De eisen waren wel heel veel lichter later. Ik
moest b.v. 3 trioboeken kennen en samen met
de commissie een stukje spelen uit één van die
boeken.
Daarna kon ik aan de gang met clubjes “fluiten
maken en spelen” bij mij thuis en op de lagere
school, in de Noord-Beemster, waar ik 3 jaar les
gaf. Toen ik in 1953 ging trouwen werd ik ontslagen (onbegrijpelijk voor jonge mensen in deze
tijd, maar zo was dat voor de vrouw als je ging
trouwen). Maar het lesgeven kon ik mooi doen
met de bamboefluiten op alle plekken waar ik
kwam te wonen (mijn man volgend in zijn carrière). Na Alkmaar in Amsterdam , in Zwolle, in
Muiderberg , in Linne (bij Roermond) en tenslotte
in Bilthoven (waar we intussen 40 jaar wonen).
Op alle plekken ben ik bezig gegaan met die
fluiterij. In 1983 werd ik tot Meester benoemd op
voorspraak van Truus ten Cate.

Ik was op de lagere school op een blokfluit gaan
spelen bij de onderwijzeres van de eerste klas
en begeleidde later, toen ik op de UlO en op de
Kweekschool zat de Engelse volksdansen, die we
in die tijd in de JG veel deden. Van de vingervlugheid die ik daarbij opdeed heb ik mijn leven lang
plezier beleefd.

6

Het is een heel verhaal geworden – en nu heb ik
nog niet verteld van de Internationale Cursussen
en de opleiding die ik in Utrecht deed in de dirigentencursus en het spelen in het Furenokwartet. Misschien later nog een keer.
Ita Kloos-Marwitz

Het eerste fluitje was van een stukje Frans riet,
dat in die tijd voor het begin veel gebruikt werd
om de handelingen van meten, zagen vijlen
te oefenen voor je aan de echte fluit begon.
Het fluitje was ca 12 cm lang , zoals nu wel de
kleuterfluit wordt gemaakt. Ik ging de eerste dag
thuis meteen aan de gang om zelf te proberen
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Kruisbessengroep
De Kruis-bessengroep speelde op 27 januari in
Amersfoort. Nannie was jarig en dat werd gevierd
met taart en zoals gebruikelijk met een verjaardags-lied. Zoals te zien op de foto speelde Nannie
op de sopraanlier, die ze van Nelly van Leest
heeft overgenomen.

Piet van Leest heeft nog een mooie altlier in de
aanbieding. Telefoon 034 3513703.
Sinds kort speelt Kees Blase bij de Kruis-bessen,
kom toch en volg hem na….!
Eén keer in de veertien dagen speelt de groep bij
Olga van Eeden in Bilthoven (030 2283756).
We spelen o.a. met veel plezier uit het boek
Vogelvlucht van Hanneke Cator, waarin ze voorin
de tekst heeft geschreven :
Vogel in mij
Spreid je vleugels
Vlieg omhoog
Vogel in mij
Wees vrij
Rina Teuben Naber

Reizende attributen:
Gereedschap, instrumenten, keukengerei en een
kopieerapparaat
Iedereen die wel eens naar een cursus geweest
is, weet het: er zijn Gildegereedschapskisten
met alle gereedschappen die nodig zijn voor het
bouwen van bamboefluiten.
Maar er is nog meer in Gildebezit.
Tegenwoordig hebben alle groepsaccommodaties een prima keuken met alles erop en eraan,
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maar dat was vroeger anders. Dan moesten
we alle keukenmateriaal zoals potten, pannen,
snijplanken enz. enz. meenemen. Al dat keukenmateriaal (inclusief de nostalgische theepotten)
staat opgeslagen.
We beschikken over een heel ORFF-instrumentarium, xylofoons, klokkenspellen, ritme-instrumenten en dergelijke. Verder is er een bamboeorgeltje, gemaakt door Peter Hogerheide, en een
reisklavecimbel. Dit reisklavecimbel bestaat uit
drie losse delen die makkelijk stapelbaar en mee
te nemen zijn. Aan elkaar gekoppeld ontstaat er
een heus klavecimbel. Dit klavecimbel was te
horen tijdens het concert op 30 oktober in Ede.

En sinds een paar jaar beschikt het Gilde ook
over een kopieerapparaat. Heel handig voor in
een cursus.
In principe is al dit materiaal bedoeld voor gebruik in de cursussen. Maar het gebeurt wel eens
dat een gezel op een school fluiten wil maken en
zelf (nog) niet zoveel gereedschap heeft. In zo’n
geval mag een gezel een gereedschapskist van
het Gilde lenen en gedurende een paar weken
gebruiken. Natuurlijk moet alles weer terug zijn
voor de Landelijke cursussen beginnen en er
moet van te voren een borg betaald worden.
Het bamboeorgeltje en reisklavecimbel kunnen
ook door leden gebruikt worden. Hiervoor is het
wel noodzakelijk dat degene die het in bruikleen
heeft enig verstand van het instrument heeft en
er ook goed mee kan omgaan. Het stemmen van
het klavecimbel luistert heel nauw.
Wie iets wil lenen kan contact opnemen met
Hans Siddré, de contactgegevens staan op de binnenzijde van de kaft van dit BN.
Truus Siddré.
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Kerstfeest in Almen
Op 14 december 2016 vierden de “Vrouwen van
Nu” in Almen hun kerstfeest. Zij hadden gevraagd
of ik met een groepje het muzikale gedeelte voor
mijn rekening wilde nemen. Zelf lazen zij enkele
gedichten, een bijbellezing, een kerstverhaal en
zongen zij enkele kerstliederen.

Wies van Zalk, Riet Karsch, Corrie van ‘t Spijker
en ik hebben op die avond verschillende stukjes
gespeeld. Het eerste blokje bestond uit: drie
Japanse stukjes. Bij het eerste begeleidde het
publiek het fluitspel door te fluisteren: bamboo
sara, sara sara. Daarna speelden we het Ave
Verum van Edward Elgar.
Het tweede blokje bestond uit: En natus est
Emmanuel, Non fu d’amor, (waarbij ik zong) en
Radiance. Het derde blokje ging over de herders
op het veld: Tabortuznel, Rise up Shepherds en
Tollite hostias. Als laatste speelden we 6 Engelse
carols. Toen ik ging zitten nadat ik het aangekondigd had, hoorde ik iemand zachtjes zeggen: ik
ben benieuwd welke we daarvan kennen. Toen
we speelden, werd er zacht meegeneuried. Dit
gaf een prachtige sfeer.
Willemien Rouwenhorst

Winterbouwcursus
in Bergen aan Zee

8

Op een zonnige vrijdagmiddag in februari arriveren wij in het Zeehuis, een voormalig burgerweeshuis in de duinen. Na het verdelen van de
kamers zoekt ieder de bamboe uit voor zijn of
haar bouwproject. Dit weekend draait het om
bouwen van (hele) grote fluiten, van bas tot
gesloten big bamboo en zelfs de ‘boerhoorn’,
samengesteld uit meerdere delen.
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Ter inspiratie heeft Iris een aantal enorme fluiten
op tafel gelegd. Ik kijk als nieuwkomer bij het gilde mijn ogen uit over zoveel variatie. Mijn project
is het verder bouwen aan mijn bas en ik neem mij
voor om hier rustig aan te werken, zeker als ik om
mij heen zie hoe handig en voortvarend de meesten aan de slag gaan; er zit duidelijk veel ervaring
in deze groep. Er wordt serieus gebouwd maar
de sfeer is heel gemoedelijk en er is veel overleg
en samenwerking. Tot mijn verrassing wordt de
maaltijd helemaal verzorgd, door Annethera Hos
en Marleen Vet. Zij maken van elke maaltijd een
feestje. ’s Avonds gaan we samen spelen op de
vele meegebrachte fluiten. Daar ben ik wel een
beetje zenuwachtig voor, want ik heb nog weinig
speelervaring. Gelukkig is fouten maken geen
taboe en er is altijd iemand die de sopraanpartij
met mij meefluit. Zo kan ik al snel genieten van
het spel. De meesten van ons duiken bijtijds het
bed in, voldaan van de eerste dag.
Dag 2 begint met bouwen. De big bamboos krijgen hun eerste gaatjes en nieuwsgierig luisteren
we naar de diepe, donkere klanken. We fluiten
nog eens met de hele groep. Na een middagpauze is het weer bouwen geblazen. ’s Avonds houdt
Piet Zomerdijk uit Alkmaar een lezing over de
midwinterhoorn, die hij uit de achterhoek naar
het westen des lands heeft gehaald. Hij kan goed
vertellen hoe deze hoorns gebouwd worden,
want onder zijn (bege)leiding zijn er in Alkmaar
al zo’n 100 gemaakt. Na de lezing is het tijd voor
een glaasje en knabbel en babbel.
Dag 3 kunnen we nog even bouwen. Sommigen
hebben hun fluit al (bijna) af en bespelen deze
bij ons laatste samenspel, dat daardoor extra
diepte krijgt. De boerhoorns zijn nog niet af
maar hebben grotendeels hun vorm al en geven
soms een flinke toeter door de zaal. Na de lunch
bezoeken we samen de schaapskooi in de duinen,
waar lammetjes te bewonderen zijn. Velen van
ons maken nog een wandeling over het strand en
dan is het echt tijd voor een hartelijk afscheid en
de reis naar huis. Voor mij was dit een geweldige
kennismaking met het gilde en ik kijk met veel
plezier terug op het weekend!
Hanneke Ouwerkerk
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Jubileumfestijn Els Schreuder
Zaterdag 1 april 2017 vond het jubileumfestijn
van Els Schreuder plaats in de Stichtse Vrijeschool
te Zeist. Een mooie locatie waar alle genodigden
zich vanaf half tien ’s morgens bij de jubilaris
meldden. Het jubileum werd georganiseerd om
te vieren dat Els al 50 jaar als beroepsmuzikant
werkzaam is. Zij houdt zich o.a. als muziekpedagoog, uitvoerend musicus, dirigent en directeur
met muziek bezig. Binnen onze vereniging kennen we haar als dirigent van de Beaufortspeelgroep, die eens per maand in Utrecht bij elkaar
komt.

Er kon door deze opzet voldoende tijd besteedt
worden aan het koor, orkest en de bouwers. Het
doel was om muzikaal feest te vieren en gelegenheid te bieden voor het leggen van contacten
tussen de muzikanten.

Workshop van Jeroen Moes

Els Schreuder met haar echtgenoot Niels
Gedurende de dag bleek dat zij niet de enige binnen haar familie met passie voor muziek is, want
we werden verrast met aantal mini-concerten
van Els samen met haar echtgenoot Niels op de
vleugel en met zang van dochter Janneke. Samen
met het blokfluitspel van Els waren het mooie,
ontroerende en afwisselende stukken die we te
horen kregen.

Arpad Schermann en het gelegenheidsorkest
Iedere gast had de mogelijkheid om te kiezen uit
een aantal workshops. Deze workshops werden
gegeven door Jeroen Moes, Arpad Schermann en
Hetty van Geene. Verspreidt over de dag volgde
ieder die dat wilde, drie maal de workshop waar
men zich van te voren voor had kunnen opgeven.
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De workshop van Jeroen was bedoeld voor
mensen met en zonder zangervaring. Hij behandelde prachtige, leuke en stemmige liederen uit
vele landen van de wereld. Arpad gaf enthousiast
leiding aan een gelegenheidsorkest, waarbij o.a.
blokfluiten, dwarsfluiten, cello, viool én natuurlijk
bamboefluiten meededen. Hetty, bij ons bekend
van o.a. het winnen van de eerste prijs voor de
mooist klinkende én mooist versierde bamboefluit, had ons aan het werk gezet met het maken
van een Bamboezella, een verrassend instrument
waar iedereen enthousiast mee aan het bouwen
is geslagen.
Het maken en versieren van dit instrument was
een leuke bezigheid voor jong en ouder. Ter
afsluiting van al deze bezigheden liet iedere
groep aan elkaar horen waar ze mee bezig waren
geweest, waarbij bewondering, waardering en
verrassing aan elkaar werden getoond.
Daarna was het tijd voor ontspanning en werden
we getrakteerd op allerlei lekkers, waarbij zelfs
een echte popcornmachine stond opgesteld
waarmee de kinderen bakjes met popcorn
vulden. Na een speech van Niels over het verloop
van de muzikale loopbaan van Els heeft Ita
Kloosons door middel van het spelen op haar alt
bamboefluit uitgenodigd ‘Lang zal ze leven’ voor
de jubilaris te zingen. Er werd deze dag kennis gemaakt, gepraat en gemusiceerd. Er werden ervaringen uitgewisseld en oude verhalen opgehaald.
Een heel geslaagde dag waar we met elkaar van
genot en hebben.
Rina Teuben (foto’s) en
Sandra Willeboordse (tekst).
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Studieweekend in
Fredeshiem
Steenwijk
Van 25 tot 28 november was er weer een gezellig
speelweekend voor ensembles en loslopende
fluiters. Ik was een loslopende en heb heerlijk
gefloten in de inloopsessies, die gecoacht werden
door Josje, Renilde, Ineke en ook Corry, die overal
de gaatjes opvulde. Zij was overal en nergens.
Regelde van alles en zorgde er voor dat er meer
dan voldoende te eten te drinken was.
Enkele fluiters hadden op zaterdagmiddag veel
plezier met hun mandoline, ukelele en slagwerk.
Zij wisten van geen ophouden. Op zaterdagavond
hebben we, als vanouds, heerlijk gezongen onder
leiding van Ineke en Renilde.

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.

Er werd overnacht in het gebouw Stins en in vier
huisjes. Ik had een kamer alleen en genoot van
de stilte in en om Fredeshiem. Een uil liet zijn
roep horen, om mij nog extra te laten genieten
toen ik wakker lag.
Het was eigenlijk een culinair fluitweekend. Er
kon op vier plaatsen gegeten worden. We zaten
met een huiskamergezelschap aan tafel en hadden een eigen kok. De koks hebben met liefde en
onopvallend alle maaltijden verzorgd. Gelukkig
geen corvee, daarvoor was er een “Truus” in elke
keuken.
Tussendoor konden we heerlijk wandelen in de
prachtige bossen rondom Fredeshiem. We troffen
het met het zonnige herfstweer.
Het is werkelijk een weekend voor jong en oud.
We kunnen met een gerust hart oud worden in
het gilde, door gewoon te blijven fluiten. Leeftijd
maakt niet uit omdat we allemaal jong van hart
zijn en blijven. Muziek maakt mensen blij en het
bamboe verbindt. Ik wens iedereen van harte
toe om gezond te mogen blijven tot de laatste
seconde geslagen is.
Dank aan al degenen die dit weekend onvergetelijk hebben gemaakt.
Bep van Dijk
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Bamboefluiten op de vrijeschool
Bamboefluiten op de vrijeschool:
herinneringen en nieuwe ideeën
Ongeveer dertig jaar geleden, begon ik op de
vrije school in Eindhoven met het bouwen van
bamboefluiten met hele klassen. Daarnaast
kreeg ik een aantal uren om de leerkrachten te
ondersteunen bij hun lessen. Wat heb ik toen,
met vallen en opstaan, veel geleerd. En wat heb
ik ervan genoten en de kinderen ook.
Later ben ik in Den Bosch op de vrije school gaan
werken als klassenleerkracht en uiteraard wilde ik
daar het bamboefluiten heel graag introduceren.
De schoolleider maakte er meteen goed werk
van. Ze liet me alles doen wat ik belangrijk vond
en dat betekende: bouwen van sopranen in klas 1
en een tweede fluit, alt of tenor, in klas 4.

dingen opvallen. Ik zag dat bij sommige kinderen
de vingers van beide handen in de knoop raakten, wanneer ze met de klas meededen.
Het bleken ook die kinderen te zijn in heel veel
gevallen, die moeite hadden met het leren van
schoolse vaardigheden. Collega’s merkten het uiteraard ook op en vroegen om raad. Goede raad
is hier duur, want wat is er dan aan de hand? En
hoe moet je hulp bieden? Het zette mij aan het
denken. Duidelijk is dat beide handen nog niet
onafhankelijk van elkaar kunnen bewegen, zoals
je dat doet met de vingers op de fluit. Het zijn
ook de kinderen die moeite hebben om vloeiend
en vlot te leren schrijven. En deze kinderen hebben eveneens moeite met lezen en vaak ook met
rekenen.

De schoolleider schreef een protocol in overleg met mij. De leerkrachten oefenden vrijwel
dagelijks, kort aan het begin van de schooldag en
één keer in de week gaf ik fluitles in de klassen
3,4,5,6. De klassenleerkracht speelde mee en
kreeg zo tegelijkertijd oefenmateriaal. Bovendien organiseerde ik in die jaren vijftien keren
het kinderkamp van het NPG en er kwamen veel
kinderen van de beide scholen. Die brachten dan
vanzelfsprekend hun nieuwgebouwde fluit weer
mee naar school. Zo konden we vanuit een vaste
structuur het muziekonderwijs vormgeven met
een duidelijke opbouw, die voor iedereen haalbaar was. Ik kan er nog heimwee naar hebben, zo
fantastisch vond ik het om dit allemaal te mogen
doen.

Na mijn opleiding tot remedial teacher, groeide
het verlangen om beter te begrijpen waarom een
kind de middenlijn niet kan kruisen, de duim niet
kan opponeren, niet tot vloeiend schrijven kan
komen, motorisch onhandig is en bij werkzaamheden als knutselen mee-bewegingen vertoont.

Tijden veranderen, met andere eisen en ook
andere ideeën en er bleef steeds minder tijd over
voor mij om het bouwen zoals boven beschreven,
vol te houden. Gelukkig kwam Ine Looymans als
vaste bouwer op school helpen. Toch merkte
ik dat er steeds minder aandacht was voor het
fluiten door een grotere werkdruk en andere
prioriteiten.

Mesker legt uit hoe het kind verschillende fases
doorloopt en hoe je dat kunt herkennen. Het
jonge kind vertoont tekenen van slurfmotoriek:
dat wil zeggen dat wanneer de linkerhelft van
het lichaam aanspant, de rechterhelft ontspant
en andersom. Wanneer je het kind in jouw hand
laat knijpen, strekt de andere hand zich. Deze
fase duurt tot rond het vijfde jaar. De handen
gaan door het doen en vooral door het spel, een
belangrijke ontwikkeling doormaken. Bij volwassenen zijn beide handen op hun eigen manier
zelfstandig. Er gaan heel erg veel handelingen aan
vooraf, voordat het zover is.

In de jaren dat ik op de vrije school in Den Bosch
werkte, ben ik remedial teacher geworden,
althans ik haalde het diploma maar bleef met
hart en ziel klassenleraar. Ik leerde er veel, maar
miste toch de kern van de zaak. Waarom hebben
sommige kinderen zo veel moeite met het leren
lezen, schrijven en rekenen en… FLUITEN???
Bij de fluitlessen gingen mij in de loop der jaren
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In deze jaren kwam ik in aanraking met het boek
en het werk van Dr. P. Mesker: De menselijke
hand. (Heruitgave bij Suyi publicaties, Amsterdam
ISBN 978-90-72008) Ik volgde de opleiding om
zijn specifieke behandelwijze van leerstoornissen
te leren kennen. Ik merkte dat het moeilijke stof
is om goed te begrijpen. Ik kan hier maar kort op
ingaan en gebruik daarom enkele voorbeelden
die iedereen herkent.

In de kleuterjaren ontwikkelt zich langzamerhand
de symmetrische motoriek. Deze fase is voor de
ontwikkeling van de hersenen ontzettend belang-
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Bamboefluiten op de vrijeschool
rijk en moet goed doorlopen worden. Wanneer
ik de fluit vastpak, doe ik dat met twee handen
en ik houd de fluit vóór mij vast. In feite beweeg
ik dan op de middenlijn; onze denkbeeldige
verticale symmetrieas die we ons midden door
ons lichaam van boven naar beneden kunnen
voorstellen.
In de kleuterfase is het “normaal”, wanneer het
kind fluitles zou hebben, dat de vingers van beide
handen niet los van elkaar kunnen bewegen. In
deze leeftijd moeten de handen leren om heel
goed samen te werken en dat is de reden dat
er in de kleuterklassen veel met klei gewerkt
wordt, geknipt, geplakt, geknutseld en meer
van dit soort activiteiten. Het kleine kind beleeft
beide handen als identiek. Handelingen voert hij
soms met rechts uit en soms met links. Wanneer
de kinderen letters en cijfers schrijven, worden
deze vaak gespiegeld. Je zou kunnen zeggen
dat bimanueel handelen ervoor zorgt dat beide
schorsvelden goed geïnformeerd worden en dat
mede ook daardoor de hersenbalk, het corpus
callosum, goed wordt ingezet, wat nodig is voor
het leren later. Alleen daardoor krijgen de beide
handen hun eigen specifieke taak en kunnen ze
los van elkaar, d.w.z. zonder dat ze elkaar storen,
handelingen verrichten.
Als het kind dan in de eerste klas, groep drie,
mag gaan leren schrijven en lezen, wat volgens
Mesker onlosmakelijk met elkaar verbonden
moet zijn, wordt de ene hand de voorkeurshand
en de andere hand krijgt daarbij zijn eigen taak.
Meestal is al lang duidelijk welke hand zijn voorkeurshand wordt. Maar toch moet er eerst nog
veel gehandeld worden, voordat de verschillende
functies in de hersenen en haar sensomotorische
structuren zijn ingeslepen. Pas dan kan het lateralisatieproces beginnen. Bij dit proces ontstaan
verschillen tussen de linker - en rechterhersenhelft.
De aansturing vanuit één van beide hersenhelften wordt mogelijk, zonder dat de andere
hersenhelft ‘meedoet’. Hierdoor wordt het in
deze fase motorisch mogelijk om verschillende
bewegingen van verschillende lichaamsdelen
onafhankelijk van elkaar te laten plaatsvinden; de
rechterhand kan schrijven zonder dat de linkerhand zich spreidt of wil meedoen . In de eerste
klas zie je kinderen soms nog letters en cijfers

in spiegelbeeld schrijven, maar als het kind dan
het verbonden handschrift aangeboden krijgt en
meespreekt met wat het schrijft, voorkom je het
spiegelen. Echter, wanneer dat niet voldoende is
en blijkt dat, in het ergste geval, er nog slurfresten zijn of dat er onvoldoende symmetrie
is, moet dit opgelost worden, voordat het kind
verder kan met het leren. Deze ontwikkeling leidt
tot uiteindelijke dominantie (de voorkeur voor
de rechter-of linkerhand, red), waarbij dit ook
helemaal is vastgelegd in de hersenen.
Deze ontwikkeling neemt de hele basisschooltijd in beslag en daarom is het van belang dat
er in die tijd er veel aandacht moet gaan naar
motorische activiteiten in de breedste zin van het
woord. Daaronder valt zeker muziek en uiteraard
het bespelen van de bamboefluit!
Terug naar het fluiten. We zien dat kinderen,
vergeleken met vroeger, heel erg veel later in
de symmetrische fase komen maar dat scholen
steeds vroeger met cijfers en letters in de weer
zijn om maar geen kansen te laten liggen. Voor
een aantal kinderen lijkt dat geen probleem te
zijn. Voor een groeiende groep kinderen lijkt het
averechts te werken.
Wanneer je een kind iets laat doen wat het eigenlijk nog niet kan, dan zal dat kind dat doen op een
kunstmatige wijze. Er ontstaat geen vloeiende
beweging bij het schrijven en bij het fluiten raken
de vingers in de knoop. Wanneer je niet voelt of
het gaatje echt gesloten is, kan je natuurlijk geen
liedje leren spelen en evenmin wanneer je niet
weet welke vinger bij welke hand hoort. De ene
hand stoort de andere hand. Een vinger moet
iets doen op de fluit, maar dezelfde vinger van
de andere hand beweegt “spontaan” mee. Fluit
leren spelen heeft nog niet zoveel zin. Naast het
boetseren, knutselen, knippen, plakken etc., kan
er vanuit de muziek wel veel gedaan worden.
Er zijn veel vrijescholen, die een mooi plan op
papier hebben uitgewerkt. Zelf kwam ik door
mijn ervaringen en door het feit dat leerkrachten
misschien wel gezel zijn en dus mogen bouwen,
maar daar te weinig tijd voor krijgen, tot een
volgende opzet.
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Bamboefluiten op de vrijeschool
KLAS 1/ GROEP 3
In de loop der jaren merkte ik dus, dat de kinderen van de eerste klas veel meer moeite hebben
met de eerste beginselen van het fluit spelen dan
dertig jaar geleden.
Het bouwen van de eigen fluit schoof ik door
naar het einde van het schooljaar. Ondertussen
waren we wel heel actief met de kinderen, wat
betreft hun muzikale vorming.
Ik besloot, geïnspireerd tijdens de internationale
cursus in Engeland waar Harrie Krens met ons op
de Orff-instrumenten speelde, om xylofoontjes
aan te schaffen. Elke dag speelden we daarop
met TWEE stokjes, heel bewust met twee handen. We maakten daarmee ook kruisbewegingen
(kruisen van de middenlijn). We leerden liedjes
o.a. uit speenkruid, dus liedjes die het volgende jaar op de fluit gespeeld zouden worden.
Daarnaast gingen we iedere dag in de zaal om
kringspelletjes, klapspelletjes, en volksdansjes te
doen maar ook om te jongleren met twee ballen,
werpen en vangen etc. Dit alles vanuit een duidelijke structuur en opbouw. Het kost dan echt niet
veel tijd, omdat je gezorgd hebt voor een goede
gewoontevorming.
Dit betekent dat dit onderdeel consequent
dagelijks op hetzelfde tijdstip moet plaats vinden.
Je kunt er zo veel in stoppen, o.a. ook rekenactiviteiten. Verder zou ik eigenlijk nog een aantal
activiteiten moeten beschrijven, die nodig zijn
om beide handen tot onafhankelijk en goed
samenwerken te brengen. Dat voert hier te ver,
maar is wel actueel en interessant met betrekking op alle informatie die ons ter ore komt via
de krant en wetenschappelijke artikelen over dit
onderwerp.
Kort samengevat: bewegen in de ruimte, zingen,
handelen, klappen, kruisen, huppelen, galoppas,
kruispas, aansluitpas, rechtsom, linksom, naar
voren, naar achteren, in flankcirkel, in paren, in
viertallen etc. En bij dit alles speelt natuurlijk DE
TAAL een zeer grote rol.
KLAS 2/GROEP 4
In de tweede klas kwam dan de fluit. We begonnen met de grondtoon en daarna het eerste
gaatje. Maar dat is, fysiologisch gezien, eigenlijk
het moeilijkste gaatje. Dat heb ik altijd voor lief
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genomen vanwege de opbouw van de bamboefluit. Ik ging erover nadenken toen ik hoorde
dat bij sommige vrije scholen het fluiten op de
agenda stond en zag van een afstand dat het in
veel klassen veel te lang duurt voordat je met
twee handen goed aan de slag bent. Juist in de
tweede klas moet je lekker kunnen werken aan
de fijne handmotoriek.
De kern van dit artikel is: FLUITEN MET TWEE
HANDEN TER BEVORDERING VAN…. Soms kwam
het vierde gaatje pas aan het einde van het
schooljaar. Dan heb je een hele belangrijke fase
niet goed benut. Je hebt maar met een hand
geoefend en de andere hand hield de fluit vaak
vast met een klauwgreep, omdat de aandacht
uitsluitend gericht was op de rechterhand. Een
jaar lang!! En…. omdat er steeds minder tijd is
om het bouwen in school vol te houden, bedacht
ik het volgende plan.
De school beschikt over voldoende fluiten met
vijf gaten, die je ieder jaar weer opknapt en
inzet in elke nieuwe tweede klas. Vanaf dag één
worden de fluiten ingezet. Je gaat twee-toons
liedjes spelen met a en b , bijv.: Vos, vos kippendief. Daarna speel je liedjes met drie tonen. B.v.
Ooievaar, lepelaar b, a g , b, a, g. enz. Dit is veel
makkelijker en je bereikt veel eerder het stadium
van het tweehandig samenwerken. Want daarna
kun je liedjes met de kleuterdeun gebruiken!
A, a, b, b, a, fis! Ha daar zijn de twee handen.
Streef er dan naar dat de kinderen deze vingerbewegingen daadwerkelijk onder de knie krijgen
en laat ze naar hartenlust improviseren en geef
beurten, zodat ze zichzelf goed kunnen horen. Ga
niet te vlug verder met de volgende mogelijkheden, maar zorg dat iedereen twee onafhankelijke
handen gekregen heeft. Durf te herhalen op zo’n
manier, dat de kinderen merken hoe belangrijk
het is om het precies te doen.
Leerkrachten zijn vaak heel creatief in het bedenken van zinvolle variaties. Mijn streven zou dan
zijn dat ze met advent: Stil nu stil nu, kunnen spelen. En daar ging: Sint Martinus bisschop al aan
vooraf en ja natuurlijk, je krijgt dan: Sinterklaas
kapoentje cadeau. De liedjes kennen ze al lang en
hebben zoveel gevoelswaarde, die kans mag je
niet laten liggen. Wanneer kinderen dan toch nog
opvallend veel mee-bewegingen hebben, kun je
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extra hulp inzetten door bijv. ergotherapie. (Er
zijn in heel Nederland veel ergotherapeuten, die
opgeleid zijn als Meskertherapeut.)
KLAS 3 (GROEP 5)
Op de vrijeschool wordt in een aparte periode
veel aandacht besteed aan ambachten. Het is
wederom hier niet de plaats om uit te leggen
waarom dit is en hoe dat gebeurt. Wel laat het
zich raden dat het erom gaat dat de kinderen met
hun handen ervaren wat het betekent om iets
zelf te maken.
Het past dan heel mooi om de kinderen nu hun
eigen fluit te laten maken aan het begin van het
schooljaar. Hier zou een vrijeschool gebruik kunnen maken van de expertise en ondersteuning
van het Gilde en haar gezellen. In een week tijd
kan de fluit dan zo goed als af zijn. De leerkracht
zelf is nu ook 100% betrokken en gemotiveerd en
kan met het lesgeven meteen aan de slag.
Het hele jaar ligt voor hem om uit het hoofd de
liedjes te spelen die zo mooi op de fluit liggen.
Het is raadzaam, dat zo’n leerkracht ook zelf eens
een cursus volgt, want daarmee wordt zijn kunde
vergroot en blijft hij enthousiast. Bovendien kan
hij altijd een beroep doen op de vele gezellen die
her en der over het land verspreid, actief zijn.
Ook wanneer er eens iets is met een fluit.
Ooit, heel lang geleden, ging ik hospiteren op de
Geert Grote school in Amsterdam. Daar kwam
ik in klas drie terecht en ontmoette Noor Roes.
Zij was de juf. Toen ik dat meemaakte was ik
verkocht. De kinderen speelden het ene liedje na
het andere in een bijzondere ontspannen setting
en ze konden er geen genoeg van krijgen. Vanaf
dat moment wilde ik dit ook voor alle kinderen
van mijn school.
Fluiten met klassen is iets heel bijzonders. Tenminste, als alles klopt. En als dat zo is en wanneer je dat allemaal voor elkaar hebt is hun spel
hemels, ik kan het niet anders zeggen.
KLAS 4 (GROEP 6)
Ook bij de vierde klas vond ik aanknopingspunten. In dit schooljaar gaan we op de vrije school
intensief aan de slag met canons zingen en….
spelen. Niet alle canons die geschikt zijn om te
zingen zijn automatisch geschikt om te spelen. Hij

moet mooi op de fluit passen.
Een simpele canon geschreven in C, is wel geschikt, want je speelt hem gewoon een toon hoger dus in D. Met het spelen van canons kom je
in een bepaalde vorm van meerstemmigheid. Dat
heb je misschien ook al een beetje voorbereid
in klas drie met leuke klapoefeningen, waarbij je
hele-, halve-, kwart, achtste- en zestiende tonen
gebruikt als simpel uitgangspunt.
Nu in klas vier kan je de koppeling maken met de
breuken, die in dit leerjaar geïntroduceerd worden. Daarnaast liet ik de kinderen nog iets anders
doen. Elke week schreven we een canon over van
het bord in een muziekschriftje. Dat moet je wel
stap voor stap opbouwen.
De verdeling in maten, de verdeling van de noten
in een maat. De richting van de stok (van boven
naar beneden), en de vorm van de noot. Keurig
netjes! De kinderen moesten eerst nogal wat
kritiek accepteren voordat ik het goed kon keuren. Maar dan kregen ze er zo veel plezier in en
werden het prachtig gevulde schriftjes, aangevuld
met piepkleine verzorgde tekeningetjes!
Een tip hierbij is: zet “De canon van de week ”op
maandag op de achterkant van het bord en speel
vanaf het bord. Zo leren de kinderen de noten
herkennen, benoemen, zingen en tenslotte de
plaats van de noten op de fluit. Reserveer een
vast moment voor het opschrijven. Als ze de eerste strubbelingen overwonnen hebben, kunnen
ze het na een paar maanden helemaal alleen.
Dan wordt het zo’n heerlijk moment waarbij het
zoemt.
In sommige klassen is het me zelfs gelukt om de
kinderen zelf een liedje te laten componeren.
We deden zelfs ooit mee met een wedstrijd,
uitgeschreven door het bestuur van het koor van
de Sint Jan in Den Bosch. We wonnen als klas de
prijs.
Met de bus mochten we naar de Kempener vennen en waren daar de hele dag onder de pannen
met sportieve evenementen en lekker eten en
snoepen.
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Bamboefluiten op de vrijeschool
KLAS 5 EN 6 (GROEP 7 EN 8)
Als het je gelukt is om een klas goed te leren spelen, dan wordt het een groot feest in klas 5 en 6.
Hier is het probleem vooral om geschikte muziek
te vinden. Er is echter veel in omloop en je kunt
altijd contact opnemen met het gilde. Het is dan
ook vanzelfsprekend dat een school lid is van het
NPG. Al eerder noemde ik het volgen van een
cursus. Daar leer je veel, er is altijd een winkel en
het gilde heeft een eigen bibliotheek.
Ga ook eens naar een internationale cursus, waar
je in aanraking komt met muziek en mensen, uit
andere landen. Dat is ook iets wat zo mooi past in
het vrijeschool onderwijs.
En na al die jaren hebben de twee handen op de
fluit bewegingen gemaakt (wat mij betreft dagelijks kort!) waardoor in de hersenen vele verbindingen zijn aangelegd en onderhouden door het
dagelijks inslijpen. Een geschenk voor het leven!
Annie Verhulst
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Ingezonden brief
BN van vier naar drie keer per jaar?
In overleg met het bestuur en de PR commissie
is besloten het BN nog maar drie keer per jaar te
laten verschijnen.
Niet elk nummer komt op een handig moment
uit, óf voor de lezer óf voor de redactie.
Er blijft wel evenveel ruimte over voor kopij.
Dit las ik in de eerste kolom van het BN 2017-1,
dezelfde kolom waarin alle lezers een Gelukkig
2017 werden gewenst.

Het bestuur van het NPG heeft het besluit om
over te gaan van 4 naar 3 uitgaves van het Bamboefluitnieuws, toegelicht tijdens de jaarvergadering. De aanwezige leden hebben hierbij geen
bezwaren naar voren gebracht.

Ik ben verbaasd en verbijsterd.
Het BN, het verenigingsblad en het visitekaartje
van het Gilde voortaan nog maar drie keer in de
bus van de leden, de abonnees en buitenlandse
Gildes.
Ik begrijp dat we met onze (digitale dus snelle)
tijd mee willen gaan en dat er gedacht wordt
over andere en snellere manieren van informatie
verstrekking.
Toen ik redactrice was heb ik me er sterk voor
gemaakt om het BN ook digitaal te laten verschijnen en het op de website te krijgen. Veel lezers
gaven toen aan het BN als blad in de hand te
willen lezen, slechts enkelen wilden daarbij graag
een digitale versie ontvangen.
Uit ervaring weet ik ook hoe moeilijk het is om
het BN goed en gevarieerd gevuld te krijgen.
Dat het moment van verschijnen veranderd
wordt omdat het voor de lezers of makers beter
uitkomt wil er bij mij ook nog wel in.
Maar om een nummer en daarmee ook een
muziekbijlage te laten vervallen is een besluit dat
je eerst aan de leden (middels een enquête) voor
zou moet leggen.
Wat vinden de overige leden van het Gilde van
dit besluit, willen zij wel of niet een vierde BN
en de bijbehorende muziekbijlage? Zijn zij wel of
niet bereid vaker en meer bij te dragen aan de
kopij en de foto’s?
Jammer dat dit in de vaart van het digitale denken over het hoofd gezien.
Marieke Henni
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Vanuit de Gildewinkel
De Gildewinkel is weer een paar mooie muziekstukken rijker, dank zij nieuwe, goed speelbare
composities, meegenomen uit de Internationale
Cursus in Zwitserland, Immensee.
Het betreft:
Compositions & Adaptations voor 		
bamboetrio en - kwartetten door
Vago Anagnostopoulos, € 7
Greek traditional tunes deel 2 voor
bamboesolo, - duetten, - trio’s en - 		
kwartetten door Dr. Spyros Marinis; € 7
Tafelmusik voor bamboetrio (A/T/B) 		
door Johann Fischer Augsburgiensis, € 6
Ook nieuw in de Gildewinkel
Renilde Duif: “Vogelweekend” Jaar
vergadering 14-15 maart 2015 is uitgebreid met aparte partijen, € 10.“Anthology” , samengesteld door
Bernard Thomas, geselecteerd en aangepast voor bamboefluiten door Renilde
Duif
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22 jaar Cursus Administratie voor het NPG !
Tijdens de Jaarvergadering werd aandacht
besteed aan het vele werk, dat Janny Sluijs,
achter de schermen, voor het Bamboegilde heeft
verricht. Speurend door de PN’s (de voorloper
van het BamboefluitNieuws, red.) kwam ik er
achter, dat ze deze functie in 1994 heeft opgepakt, dus al 22 jaar geleden!
Tijdens verder speurwerk in het fotoarchief
kwam ik naast foto’s een dankbrief tegen van
Janny, Jos en Marieke Sluijs aan het Gouden Gilde
in 1988 met als titel: Hulde aan het Gilde.
“Een bijdrage van enkele “Groene” leden.
Wij zijn in 1986 bij het Gilde gekomen…
Heerlijke ervaring om op 40-jarige leeftijd – voor
het eerst – aan de gang te gaan met actieve
muziekbeoefening: fluit bouwen, noten leren
lezen samen spelen… Een waardevolle en inspirerende vereniging”
Nadat Jos een fotocollage in ontvangst had
genomen klonk een daverend dankapplaus
voor Janny, die wegens gezondheidsredenen niet
aanwezig was.
Daarna begeleidde Gerdien, op de bamboefluit,
samen met Maaike een prachtig lied voor Janny
Sluijs.
Refrein:
Bij Janny Sluijs geef j’op! Bij Janny Sluijs, geef
j’op! Ja dat weet toch iedereen.
Gelukkig heeft ze een opvolgster voor de functie:
Atie Nunnink, die, zoals ze vertelde, net toe was
aan een nieuwe uitdaging in het vrijwilligerswerk.
Al jarenlang lid van het Gilde en net als Janny en
Jos geïnspireerd door Corry en Jan de Klepper!!
Rina Teuben-Naber
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Fotoverslag jaarvergaderingsweekend
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Bamboe-meditatie
Spiritualiteit is het ademen van de geest. Het
Latijnse woord voor geest is ‘spiritus’. Dit woord
betekent zelfs: levensadem. Maar ook: geestdrift,
leven, lucht. En ademen, blazen en waaien is in
het Latijn ‘spirare’. In veel woorden herken je
deze kern: inspiratie, inspireren, spirit, spiritualiteit, negro-spiritual, ongeïnspireerd, spiritus
(alcohol) en zo voort.
De herkomst van het woordje ‘fluit’ uit het Frans
is verwant met ons ‘fluisteren’ (flûte - fluste). Al
deze betekenissen kunnen je terug brengen tot
de kern van het ademhalen en daarna één toon
voortbrengen: uitademen wordt dan een klein
wonder. Veel gezellen, en ik ook, doen het nog:
als op een nieuw te maken fluit haar eerste toon
geblazen wordt, vragen we aandacht van alle
aanwezigen om deze toon mee geboren te laten
worden. “Even stil zijn allemaal, en luister eens”.
Het is zowel aandacht voor degene die haar
gebouwd heeft, aandacht van en voor alle aanwezigen, aandacht voor het materiaal waaruit ze
gemaakt is en al het handwerk en vindingrijkheid
dat er aan besteed is, en ook voor het wonder
van de eerste toon dat zij voortbrengt.

dan verder met intervallen. De een speelt een
grondtoon en tegelijk speelt de ander er een willekeurig interval bij. Herhaal dit interval telkens 3
keer. En ook al vind je bijvoorbeeld een interval
niet direct mooi: even wennen en herkennen. Je
gaat na verloop van tijd bijna alle samenklanken
waarderen en hun kleur herkennen.
Op deze basis kun je eindeloos variëren, zowel
alleen als met z’n tweeën. Maar ook in een groep
kun je deze techniek zo aanpassen, dat je in vijf
minuten aandacht en innerlijk stilte kunt laten
ontstaan. Na enig oefenen kun je na verloop van
tijd ook melodiefragmenten en echo’s inlassen.
En behalve met fluiten kun je ook met (bamboe-)
slagwerk aan de slag gaan; dan ligt de nadruk op
ritmische patronen. Je zult verrast zijn van het
resultaat.
Veel inspiratie gewenst.

Mensen hebben baat bij momenten van rust die
structuur geeft in je geest: nieuwe spirit. Hier
enkele ‘oefeningen’ waarmee jezelf en elkaar
kunt helpen om in vijf minuutjes rust te creëren
in jezelf.
Neem een ontspannen houding aan. Let enkele
ademhalingen bewust op, hoe je adem haalt:
eerst goed uitademen, dan één seconde wachten
en weer rustig inademen. Blaas dan een van de
lagere tonen van je fluit. Drie tellen (seconden)
zacht maar stabiel blazen, daarna drie tellen rust.
Alle zes tellen goed luisteren, liefst met je ogen
dicht. Je hoort en voelt het fluisteren en het
naklinken van de toon. Doe dit enkele keren: drie
keer bijvoorbeeld. Enkele tellen pauze en dan
doe je hetzelfde geurende 4 tellen en ga verder
tot 5 of 6 tellen; blijf ontspannen en aandachtig
bezig. Wissel eventueel van toon. Ben je met
z’n tweeën, doe het dan om de beurt en luister
naar elkaar. Neem de toon (en het ritme van de
ademhaling) van de ander over of spreek af dat je
juist een andere toon kiest.
Ben je met iemand samen en je heb je draai en
ritme gevonden in bovenstaande oefening, ga
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Beheer

Bestuur
Voorzitter

Titia den Haan
De Pracht 8
5583 CW Waalre
T: 040-8442314
E: voorz@bamboefluiten.nl

Penningmeester

Hans Sluijs
Vikingrade 46, 2912 PM
Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180-313 745
E: j.f.sluijs@wxs.nl

Vice voorzitter

Annie Beulen
Aalsburg 12-39
6602 TE Wychen
T: 024-645 68 12
E: abeulen@msn.com

Materialen &
gereedschap

Bibliotheek

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

Te leen bij
Hans Siddré
P. van Anrooylaan 5
6952 CW Dieren
T: 0313-416 650

Bamboemagazijn
Verkoop van bamboe en
vijltjes
Iris Hos
Westerlanderlaan 9
1778 KX Westerland
T: 0227–591 820

Gilde winkel

Maaike Feijten
Slangenburg 37
3772 LR Barneveld
T: 0342-49 16 19
E: maaike@zonnet.nl

Verkoop bladmuziek en
snuisterijen
Olga van Eeden
Dudokkwartier 5
3723 AV Bilthoven
T: 030-2283756
Rekeningnummer:
NL39 INGB 0751 6955 80
T.n.v. Olga van Eeden
Winkel NPG

2e Secretaris

Archief

Secretaris

Clara Mak
De Vang 10
6581 DR Malden
T: 06-14045163
E: claramak96@gmail.com

Proef afleggen
Mirte Lohmann
Nijenheim 3324
3704 SE Zeist
T: 030-877 88 36

Foto archief

Rina Teuben-Naber
Nijenheim 21-16
3704 AK Zeist
T: 030-695 61 35
E: rinateubennaber@ziggo.nl

Website

Activiteiten 2016-2017

Meer informatie en aanmelden: www.bamboefluiten.nl

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

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

26-28 mei 2017
Sint Odiliënberg 22-29 juli 2017
Batenburg 22-29 juli 2017

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
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Regio

Jan de Klepper
Schoolstraat 22
2912 CR
Nieuwerkerk aan de IJssel
T: 0180 313806
E: jan.de.klepper@gmail.com

Jeroen Zijlstra
Bargerweg 35
7826 BP Emmen
T: 0591-646581
E: jeroenzijlstra76@gmail.com

Jongerenweekend 					
Muziekvakantieweek I 					
Muziekvakantieweek II 					

NOORD
Groningen, Friesland
Drenthe

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

Atie Nunnink-Bastiaans
Ferdinand Huyckburg 2
2907 HE Capelle a/d IJssel
010-4519644
IBAN:
NL60 INGB 0003503647
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