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27 jan. 2009 - 'De 100-ste uitzending van 'De Stoere Jongens'.
Op 27 januari 2009 was het zover, de 100e uitzending van het shanty en sea-song
programma 'De Stoere Jongens bij Omroep IJsselmond. Na een periode van
voorbereiding, waarbij alle presentatoren en de technicus hun eigen muziekvoorkeur
hadden ingebracht, en de playlist was samengesteld barstte het feest los. De 100e
uitzending had een bijzondere presentator. Als liefhebber van shantymuziek, hij heeft al
eens met het koor meegezongen, de burgemeester van Kampen Jan Oosterhof. Bij de
start van het programma werd hij ingelijfd als stoere jongen. Hij deed zijn stropdas af en
zette de speciale Kamper Koggezangers muts op. Jan was er klaar voor! In afwisselende
samenstellingen werd het programma gepresenteerd en hier en daar voorzien van tekst
en uitleg over shanties. Ook Jan deed zijn duit in het uitzendzakje en als een volleerd
presentator en met zichtbaar plezier sprak hij zijn woordje mee. Shanties en
zeemansliedjes hebben zo hun geschiedenis. Alle presentatoren hadden er duidelijk
plezier in en al enige tijd naar deze mijlpaal toegeleefd. De twee uur waren dan ook zo
om en afsluitend werd Jan bedankt voor zijn inbreng en hem een cd en een speciale
Kamper Koggezanger kalender aangeboden, met daarop o.a. schitterende foto’s van
Kampen en de Kamper Koggezangers. De speciale muts mocht hij ook behouden. Al met
al een leuk en gezellige feestelijke 100e uitzending.
Jack Joosse
21 febr. 2009 - Het Kamper Korenfestival 2009.
Op vrijdag 20 febr. 2009 was het dan weer zover, het jaarlijkse Kamper Korenfestival in
de Stadsgehoorzaal. De volgende koren traden op: Kamper Koggezangers, Uienkoor,

Torenkoor, Recht deur zee, Ketelbinken, Kamper Schokkerkoor en het
gelegenheidskwartet Il Campo! Het programma voor de senioren begon om 13.00 uur. Al
om 12.00 uur stonden mensen te trappelen voor de deuren van het Kamper theater.
Presentator Jack Ruiten praatte én zong het programma op een geweldig leuke manier
aan elkaar. Natuurlijk genoten de ouderen met volle teugen. Er werd volop meegezongen
met de bekende liedjes en het werd het een onvergetelijke middag!
Om 19.00 uur begon het avondprogramma. Het was, net als bij de middagvoorstelling,
weer erg druk. De eerste bezoekers stonden al om 18.00 uur voor de deuren van de
Stadsgehoorzaal. De koren deden allemaal weer hun uiterste best. Net als bij de
middagsessie verliepen ook de avondoptredens vlekkenloos. Alle bezoekers, en natuurlijk
ook alle koorleden, hebben erg genoten van het achtste Kamper Korenfestival.
Er waren zelfs een aantal bezoekers die, naast de middagvoorstelling, ook de
avondvoorstelling bezochten. Tussen de twee voorstellingen aten zij ergens een patatje!
Nadat het laatste koor uitgezongen was, dronken deze mensen nog iets in de foyer en
gingen tegen twaalf uur naar huis. Eén van de oudere dames uit die groep sprak:
'We waren vandaag van twaalf uur .... tót .... twaalf uur in de Stadsgehoorzaal en ..... we
hebben ons geen moment verveeld! Daarom willen we alle mensen die deze geweldige
dag hebben georganiseerd én alle koren hartelijk bedanken. Hopelijk doen zij het
volgend jaar weer!'.
Rolf Plender
30 mrt. 2009 - Shanty Festival Wervershoof
Op zondag 29 maart vertrokken de Koggezangers naar Wervershoof op uitnodiging van
het Andijker Havenkoor, om deel te nemen aan het Shanty Festival dat werd gehouden in
het gezellige Cafe ’t Fortuin. Ook de Brabantse Theodora met haar trekzak, De Dulle
Griet uit Enkhuizen en het Andijker Havenkoor traden op.
De Kamper Koggezangers traden twee keer op. Ze maakten het publiek in de gezellige
zaal snel enthousiast! Dat het prachtige nummer “De Twaalf Rovers” helemaal niet
misplaatst is op het repertoire van ons koor, bleek deze middag!

Door de prachtige inleidende woorden van onze spreekstalmeester Berend werd het
publiek muisstil. Men luisterde ademloos! We kunnen heel trots zijn op deze goede
prestatie, die we hier met dit lied neerzetten. Ook de rest van ons optreden ging met
veel energie en ook vrolijkheid gepaard. De optredens van de andere koren waren
eveneens sprankelend met vele leuke acts. Tussendoor kon er gegeten worden van
diverse stamppotgerechten of een soepje. Rond 19.45 uur was er een samenzang met
alle deelnemers. Na nog een drankje werd het tijd om huiswaarts te keren. Al met al
kunnen we spreken van een goed optreden en een geweldig begin van de nog komende
optredens in het seizoen 2009!
Adri Schinkel
13 april 2009 - Gezellige drukte op 2e paasdag
Ook dit jaar was het weer gezellig druk op de maritieme festiviteit op de Koggewerf. Ook
de Kamperkoggezangers brachten weer sfeer tijdens dit evenement. Liefst een drietal
keren traden zij op voor het massaal toegestroomde publiek. Uit volle borst, soms
gedragen, dan weer uitbundig werden er diverse shanty- en zeemansliederen ten gehore
gebracht. Ook het toegestroomde publiek genoot met volle teugen en een enkeling
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durfde het zelfs aan om mee te zingen. Bekende en minder bekende liederen werden
gezongen. Ook werd er weer een oproep gedaan om één en ander van de Koggezangers
aan te schaffen, zodat de jeugdopleiding gewoon doorgang kan vinden. U ziet op één van
de foto’s dat ook onze jeugd al aan het oefenen is om plaats te nemen op het podium,
weliswaar nog ondersteund. Jong geleerd blijft nog steeds oud gedaan. Tijdens deze
gezellig maritieme markt was het een drukte van jewelste, het bracht ook veel mooie
momenten voor publiek, maar ook voor ons! Want zingen voor een grote schare publiek
is en blijft nog steeds het leukste, dan weet je weer waar al die repetitieavonden goed
voor zijn.

Zelfs zonder dirigente, zij was verhinderd, zat de discipline, die zij ons bijbrengt er zo
goed in, dat het bijna foutloos ging. Al met al een fijne middag in een leuke ambiance
met geweldig goed weer. We zullen maar zeggen tot volgend jaar!
Jack Joosse
21 april 2009 - Optreden in verzorgingstehuis Margaretha.
Het belangeloos optreden voor bewoners en gasten van verzorgingstehuizen is voor de
Kamper Koggezangers jaarlijks een vast gegeven. Elk jaar zijn er wel 2 of meer
repetitieavonden gereserveerd voor deze oudere bewoners.
Behalve in verzorgingstehuizen treden de Koggezangers ook vaak op bij
hospitaalschepen als van de Zonnebloem, de Willem Alexander en de Henri Dunant. Op
20 april hebben de bewoners van het verzorgingstehuis Margaretha kunnen genieten van
het hoofdzakelijk Nederlands repertoire van de Kamper Koggezangers. Het monumentale
pand aan de Burgwal staat op de nominatie om binnenkort plaatst te maken voor
nieuwbouw, waarbij het monumentale karakter van het gebouw gelukkig bewaard blijft.
De oude recreatiezaal is qua oppervlakte en zeker ook qua luchtbehandeling niet meer
helemaal van deze tijd.

Een van de hoogtepunten van deze avond was
ongetwijfeld de 55-jarige huwelijksdatum van de
voorzitter Evert en zijn vrouw Joke. Namens de
Kamper Koggezangers kreeg het bruidspaar een
prachtige bos bloemen aangeboden.

De publieke belangstelling was groot en in de oude maar gezellige recreatiezaal werden
de bekende zeemansliedjes uit volle borst meegezongen. De oude zeemansliederen
roepen een stuk herkenning op bij de gasten en dat doet goed. Maar ook nieuw en
minder bekend repertoire als de 'Zwölf Räuber' en 'Wem kan segla' werden gewaardeerd.
Het is altijd weer fijn om met een dergelijk optreden, de herkenning en de blijdschap van
de bewoners weer te kunnen zien. Wij kijken terug op een fijne avond en bedanken het
aanwezige publiek en het organiserende bestuur van Margaretha.
We komen zeker volgend jaar weer terug en misschien wel in de nieuwe recreatiezaal.
Eric Roosink.
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17 mei 2009 - Internationale Koggentreffen.
Vorig jaar augustus was het 1ste internationale Koggentreffen in Vegesack. De zaterdag
viel de regen daar met bakken uit de lucht en de zondag, de dag van ons optreden, was
het stralend mooi weer. Met die gedachte in het achterhoofd leefde ik naar deze dag toe.
De hele week de weersvooruitzichten in het oog houdende en de lucht maar afturend.Een
paar maand geleden had het bestuur van de Koggezangers hun diensten aangeboden bij
de Koggestichting om deel te nemen aan het 2de Internationale Koggentreffen welke dus
in Kampen zou worden gehouden.

Onze penningmeester, welke ook weer toevallig de penningmeester van de
Koggestichting is, liet mij weten dat we welkom waren en dat er nog een koor
uitgenodigd mocht worden. Dat werd het Andijker Havenkoor. Ook dit koor reageerde
enthousiast op de uitnodiging. Doch wij zouden moeten zingen op de Kamper Kogge en
niet op de werf, dit in verband met de middeleeuwse markt, met andere woorden het
werd een buitenoptreden en weersafhankelijk. Vandaar mijn eerdergenoemde zorgen.
Vrijdag 15 mei. Met bakken kwam het hemelwater naar beneden. Nee hè het zal toch
niet ?Maar ja ik vertrouwde op Berend, “want waar de Koggezangers verschijnen gaat
de regen verdwijnen”. Zaterdagmorgen 16 mei, 10.15 uur gezongen op de Kamper
Kogge. Gezien het tijdstip was er nog weinig publiek, maar het publiek wat eraan kwam
bleef staan luisteren of bleef kijken naar De Kogge, die tijdens ons optreden gevaarlijk
begon te hellen. Het was dus niet de drank zoals Berend het publiek geruststellend
mededeelde. Doch met deze ervaring in het achterhoofd werd ‘s middags aan wal
opgetreden voor de Kamper Kogge. Om 14.00 uur begon het Andijker Havenkoor en het
in grote getale toegestroomde publiek luisterde aandachtig. Hierna volgden De Kamper
Koggezangers en de bekende liedjes vonden gretig aftrek bij het publiek. Af en toe met
een schuin oog de hemel afturend naar een donderwolk. Hierna om 15.30 wederom het
Andijker Havenkoor. Weer veel publiek en vervolgens weer de Kamper Koggezangers.
Vooral het lied “Tabee Kamper Kogge” paste heel goed in deze entourage. Maar ja, niet
het weer maar de techniek liet ons in de steek. Een geluidsbox liet het afweten en onze
drummer Evert had tijdens het optreden materiaalpech. Een vanuit het publiek
toegestormde drummer diende Evert van advies waarna het euvel tijdelijk, tijdens het
optreden, werd opgelost. Evert hierna op de fiets de stad in om het gesneuvelde
onderdeel te vervangen. Ko, de rekening volgt. Tijdens ons laatste blok, laatste nummer
vielen er een drietal spatjes dus wij hebben weer geluk gehad met het weer.
Wat mij weer opviel was weer de inzet van Joke, onze muzikanten en Berend. Wat ik ook
mooi vond dat ik een ( niet met name genoemd) koorlid zag die het deze dagen
ontzettend druk heeft met zijn werk als havenmeester maar toch de moeite had
genomen die drukte even te ontvluchten en met ons laatste blok mee te zingen. Hij was
hierna ook rap verdwenen. Al met al voor mij in ieder geval een geslaagde dag. Een dag
die ik NIET met vertrouwen tegemoet ging m.b.t. het weer en de opkomst van het
publiek, maar deze zorgen bleken ongegrond.
Jongens en Joke weer bedankt. Het was weer een geweldige dag.
Rienk de Vries.
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2 juni 2009 - Benefietconcert voor IJsselheem.
Zorginstelling IJsselheem had voor de aanschaf van een rolstoelbus een aantal
benefietconcerten georganiseerd met medewerking van diverse Kamper koren en
artiesten. Wij, De Kamper Koggezangers, waren met o.a. Stef Ekkel en het
Schokkerkoor uitgenodigd voor de donderdag avond. Jammer voor de
organisatie was de publieke belangstelling niet overweldigend. Na het optreden van Stef
Ekkel met o.a. zijn succes nummer 'De Woonboot' was het de beurt aan het
Schokkerkoor. Met de achterliggende gedachte, dat de ontruiming van Schokland dit jaar
precies 150 jaar geleden is, paste het lied 'Schokland het land onze vaderen' heel goed
in hun repertoir. Na een korte pauze konden, aangekondigd door spreekstal meester
Bertus Krabbe, De Kamper Koggezangers aan de bak. Ik weet niet of het kwam door de
diverse aanwijzingen van Joke op de laatste repetitie maar de aanwezige 35 zangers en
muzikanten hadden, volgens deskundigen, een uitstraling van hier tot Tokio. Houden zo
, mannen! De vonk sloeg dan ook dadelijk over naar het publiek. Met een goede mix van
samenzang en solisten kwam de sfeer er goed in. Of het kwam door de priemende
blik van roverhoofdman Gudiyar, maar met het lied van de Zwolf Rauber werd het
doodstil in de zaal. Er viel ons een geweldig applaus ten deel. Tijdens een korte pauze
werd aan de coördinator van deze concerten, Mevr. Rita van Doorn, door onze voorzitter
Evert van Dijk een envelop met inhoud namens De Kamper Koggezangers aangeboden
voor de rolstoelbus!Koggezangers allemaal bedankt voor de geweldige inzet om deze
avond tot een succes te maken. De geluidsmensen van Fa. Prins hadden de zaken prima
voor elkaar en zoals bij ieder optreden, onder leiding en inspiratie van onze
dirigent Joke van Tent, kunnen we terugzien op een voortreffelijk optreden.
Herman Otten.
13 juni 2009 - Optreden Rabobank Kampen.
De Kamper Koggezangers traden op bij de bijeenkomst van de Rabobank op
vrijdagmiddag 12 juni. In een redelijk grote Rabobank feesttent op het van Heutzplein te
Kampen verzamelden zich genodigden, zakenrelaties en de burgemeester van Kampen
Jan Oosterhof zich zo rond 1600 uur. De middag werd geopend door de Kamper
Koggezangers die een aantal liederen ten gehore brachten. Aansluitend werd er een
eerste "vaatje Haring" ter veiling gebracht door de burgemeester. Er volgden er nog vier
en de opbrengst kwam geheel ten goede aan de stichting vrienden van IJsselheem, die
heel hard aan "het sparen" is om een nieuwe rolstoelbus te kunnen kopen.Het eerste
vaatje geveild door de burgemeester, die de aanwezige aardig opzweepte te bieden,
bracht een bijzonder mooi bedrag op. Daarna waren de Kamper Koggezangers weer aan
de beurt om het feest op een voortreffelijke wijze te beëindigen. Ook, en we kunnen wel
zeggen traditiegetrouw, zong de burgemeester nog een lied mee in het koor.Daarna
doneerden de Kamper Koggezangers het bedrag wat zij voor dit optreden ontvingen
eveneens aan de vrienden van IJsselheem. Al met al een geslaagde (en zoute, van de
haring) middag!
Jack Joosse
13 juni 2009 - Druk bezocht grachtenfestival in Meppel.
De Kamper Koggezangers waren op zaterdag 13 juni in Meppel op het grachtenfestival.
Waren we in voorgaande jaren te vinden rondom de grachten, nu was er na enig heen en
weer gepraat plaats ingericht in de binnenstad van Meppel. Dat scheelde ons gezien
eerdere ervaringen wat minder “de schoenen verzolen”. De loopafstanden tussen de
diverse podia waren een stuk korter! Maar alvorens te beginnen was er natuurlijk eerst
de ontvangst in het Café Restaurant Nijmeijer Markstraat 43 te Meppel. Nadat de piraten
onderweg in een heus gevecht waren verwikkeld, namelijk een heuse file op weg naar
Meppel! werden we bijzonder hartelijk welkom geheten en een ieder van wat
consumptiebonnen voorzien. De uitleg door het organiserende comité was weer als
vanouds, en de koren konden zo richting 13.00 uur naar het Prinsenplein en andere
locaties in de stad. Enkele koorleden hadden inmiddels al wat “zangzaad” genuttigd want
de haring van de dag ervoor veroorzaakte nog steeds een “dorstig” gevoel. Om dit bij
iedereen gelijk te krijgen, was er zelfs nog een haring te happen voordat we gingen
zingen. Enkele koorleden laten hieronder zien hoe dat moet!
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Daarna op naar de diverse podia. We hebben daar weer een mooi stukje “koorwerk”
laten zien en horen. Het lijkt wel als we met een wat kleiner aantal zijn of iedereen dan
twee tandjes bijzet, want het werd een groot festijn met een enthousiast publiek. Ook nu
weer was er een fijne wisselwerking tussen koor en publiek. Ondanks de afwezigheid van
onze dirigente maar met de inzet van Ab als invaller, toch een heel goed aantal
optredens neergezet. Ook dit bleek bij het aanwezige publiek in de goede smaak te
vallen (mogelijk ook door de drank en de haring, maar gezellig was het). Na terugkeer in
restaurant Nijmeijer bleek ook de “uitbater” geleerd te hebben van ons vorig bezoek,
want hij had nu in ruim voldoende maten zijn beruchte gehaktballen klaarliggen zodat
een ieder die dat wenste zich daar aan kon laven. Dit tot groot enthousiasme van enkele
andere koren die deze beruchte bal nu ook ontdekten. Zo tegen 18.00 uur werd de
thuisreis weer aangevangen en konden we terugkijken op een zonnige en geslaagde dag.
Jack Joosse
28 juni 2009 - Shantykorenfestival Epe.
Op zaterdag 27 juni vertrokken de Koggezangers naar Epe voor het shantykorenfestival.
Op diverse plaatsen in het Eper Centrum traden diverse koren op van 13.30 tot 17.30
uur. De Koggezangers deelden met de Kajuitzangers uit Putten het podium op
het gezellige kerk/horecaplein. Het moet gezegd worden dat de ambiance perfect was
geregeld! Hoewel het weer klam en heel warm was heeft dat geen enkele invloed gehad
op de prestaties van ons koor. We hadden algauw weer een overvol plein met
enthousiast publiek! Epe kreeg die middag een primeur: het lied Erie-Canal (low bridge)
werd voor de eerste maal ten gehore gebracht voor publiek en het werd heel goed
ontvangen (waar was de banjo?haha). Weer wisten de Koggezangers een plein met meer
dan honderd mensen stil te krijgen met het nummer DE 12 ROVERS!! Iedere keer nemen
ze het risico en steeds wordt het ovationeel ontvangen: (klasse mannen!!). Bewijs: De
solo-microfoon weigerde bij de eerste coupletten bij de prachtige stem van Jan Bastiaan
maar er werd professioneel doorgezongen. Tijdens het lied werd het euvel verholpen dus
het publiek had niet veel gemist……dachten wij. Meteen na de laatste tonen werd door
een geroerd publiek het verzoek gedaan DE 12 ROVERS nogmaals te willen horen.

Nu waren de Koggezangers stil en ontroerd, maar ze zongen hem nogmaals met verve!!
Bravo!! Al met al een geslaagde middag! Een heel gezellige samenzang met 150 zangers
en muzikanten onder leiding van onze Joke van Tent, die totaal geen moeite had om
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zoveel mannen onder haar duim te krijgen! Het heeft de Koggezangers in ieder geval één
daadwerkelijke donateur opgeleverd en de cd’s gingen ook heel goed. Het was een
perfect georganiseerd shantyfestival en de ondernemingvereniging van Epe verdient
hiermee een dikke pluim en mag daar heel trots op zijn! Bedankt!
Adri Schinkel
4 juli 2009 - Sailwolde.
Het is zaterdag 3 juli, de dag begint zeer warm. Rond half drie vertrekken we naar
Zeewolde voor een optreden op sailwolde. Het weer begint om te slaan en we hopen
dat het droog blijft. Dit is ijdele hoop want onderweg krijgen we een bui waarbij het lijkt
of alles in een keer naar beneden wordt gegooid. We zien de kamper kogge varen die
ook onderweg is naar Sailwolde. We hebben medelijden met de bemanning die volgens
ons net zoveel water boven als onder de boot heeft. Maar aangekomen in Zeewolde
scheen de zon. Het dreigde ook daar te gaan regenen dus werd het eerste optreden
vanuit de tent gezongen. Het bleef gelukkig droog en we hebben de doorweekte
bemanning van de Kogge en het statenjacht van Flevoland naar binnen gezongen. De
gasten aan boord van beide schepen waren echter opvallend droog. Dat het droog bleef
lag volgens Berend, onze spreek stalmeester, aan de Kamper Koggezangers zelf. Waar
wij optreden is het altijd droog zo vertelde hij. Het waren leuke optredens in een haven
vol oude schepen. een mooier decor kun je niet wensen. Het publiek heeft zich prima
vermaakt.
Nico van Roon
16 juli 2009 - Hanzedagen Harderwijk
Woensdag 15 juli waren de Kamper Koggezangers uitgenodigd om op de 1e hanzedag te
komen optreden op diverse locaties in het centrum van Harderwijk. Alles was in
middeleeuwse sferen en het weer was zonnig en warm. Met (alweer) een klein clubje
begonnen we na 14.15 uur op een gezellig horecaplein. Eerlijk is eerlijk: er werden wel
wat foutjes gemaakt en we hebben wel eens beter gepresteerd! Maar het publiek had het
niet in de gaten en was heel erg enthousiast en daar gaat het om. Ook in het Hortuspark
was het goed toeven en gezellig druk. Er zijn een flink aantal cd’s verkocht en de
fotokaarten vonden gretig aftrek. Rond 17.00 uur begonnen we aan onze laatste blok en
of het kwam door flink de kelen te hebben gesmeerd dankzij de gekregen
consumptiebonnen: Hier haalden we weer onze goede niveau, haha!! Al met al was het
een gezellige middag en hebben we onze fans weer vermaakt!
Adri Schinkel
17 juli 2009 - Start bouwactiviteiten in Hanzewijk te Kampen.
Al weer een optreden van de Koggezangers en wel een thuiswedstrijd in de Hanzewijk.
Dit ter gelegenheid van het startsein van nieuwbouw van 67 woningen tussen de
Hanzelaan en de Europalaan. Zowel de bouwer Delta Wonen als ook makelaar Renes zijn
hierbij aanwezig en niet te vergeten de heer Wieten, wethouder van de Gemeente
Kampen. Bij gebrek aan een eerste paal worden 2 flessen met inhoud stuk gesmeten
tegen de laadschop van een graafmachine. Voor en na dit gebeuren zorgen de Kamper
Koggezangers voor een feestelijke sfeer en dat gaat ze goed af. Onder een stralende zon
met toekomstige bewoners is er een hapje en een drankje ter opluistering.
Kortom, weer een geslaagd optreden waar we met een goed gevoel op terug kunnen
kijken.
Gerrit Lindeboom
19 juli 2009 - Workum.
Dankzij initiator/organisator Harry Regelink, camping 'It Soal' en de familie Lodders
kunnen de Kamper Koggezangers op zaterdag 18 juli een geheel verzorgde zangreis naar
de prachtige Friese stad Workum maken.
Wanneer de bus om 13.00 uur uit Kampen vertrekt zijn de mannen van de
opbouw/geluid in Workum al bijna klaar met hun werkzaamheden.
Jacco, Wim, Adrie, Bert en Jack zijn, met eigen auto en aanhanger, al vroeg in Workum!
Aan de kwaliteit van het geluid zal het vandaag niet liggen. Net als de vorige keren,
wanneer dit vijftal zich ermee bemoeit, klinkt het geluid weer fantastisch! Bedankt
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mannen! 's Middags treden de Kamper Koggezangers afwisselend op met het Shantychor
Bremerhaven. Het speelt zich allemaal af in de muziektent op het gezellige plein in het
centrum. Wanneer het mooi weer is kun je daar fijn zitten op één van de vele terrassen
en genieten van de zon, een drankje en een voorstelling in de muziektent. Maar ....
vandaag is het weer niet best! De achterzijde van de muziektent wordt met zeildoek
afgeschermd en de geluidsboxen krijgen hun plastic regenhoezen om! 't Is natuurlijk wel
leuk om shanties en zeemansliedjes te zingen met klapperende zeilen rondom! Met het
weer valt het, tijdens de optredens, gelukkig nog wel een beetje mee.
Wat niet mee valt is het tempo van het lied 'The Erie Canal'. Onze accordeonisten Ab en
Harry loodsen ons wel heel snel door het lied en enkele Koggezangers raken hiervan echt
achter adem. Articuleren is niet meer mogelijk! We moeten alle zeilen bijzetten om
Harrie en Ab bij te houden. Berend verwoordt dit later heel mooi, wanneer hij zegt:
'Ab en Harrie ... allemachtig, wat zaten jullie te trekken aan die accordeons bij 'The Erie
Canal'! Het leek wel op een gevaarlijke afdaling in een zware bergetappe van de Tour de
France. Wat ging het snel!'

's Avonds gaan we met de bus naar de camping It Soal. De bussen, ook die van
Chantychor Bremerhaven, worden als grote windschermen naast het podium gezet. Van
de wind hebben we dus weinig last én .... het blijft ook nog eens de hele avond droog.
Wat een geluk! In de kantine krijgen we eerst een drankje en daarna een uitleg over de
procedure rond de barbecue. De barbecue is zeer uitgebreid en het één is nog lekkerder
dan het ander. Je hoeft alleen maar met je bordje langs de barbecues te lopen en de
koks, waaronder Harrie, zorgen dat de lekkernijen erop terecht komen. Je blijft eten,
maar .... natuurlijk moet er ook gezongen worden, daar komen we immers voor.
Op toerbeurt treden het Shantychor Bremerhaven, Nyefurd sjongt, Bert Brinkman en
natuurlijk de Kamper Koggezangers op.
Om 23.00 uur vertrekt de bus weer richting Kampen. We kijken terug op een hele
gezellige dag!
Rolf Plender
3 aug. 2009 - Bremen/Vegesack
Vrijdag: Na een korte toespraak van voorzitter Evert van Dijk vertrekt de bus om 9.00
richting Bremen. De Kamper Koggezangers gaan deelnemen aan het Festival Maritiem
georganiseerd door City Marketing Vegesack. Een grote eer want dit festival is met 35
koren en bands uit 7 verschillende landen het grootste maritieme festival van Duitsland.
Op de anderhalve kilometer lange Vegesacker Weser Promenade zullen meer dan 150
concerten gegeven worden. De Kamper Koggezangers nemen er hiervan 6 voor hun
rekening! De driedaagse concertreis wordt een aaneenschakeling van hoogtepunten
waarvan we er hieronder een paar zullen beschrijven.
Vrijdag 31 juli: Heenreis en aankomst.
Zoals al gezegd vertrekt de bus vrijdagmorgen precies op tijd. Buschauffeur Machiel zegt
dat de koffie klaar is, maar .... we zitten met 50 mensen in de bus en hoe organiseer je
dat dan? Ep van de Belt meldt zich spontaan aan als steward en voorziet de hele groep
van koffie en thee. Ook rekent hij meteen even af. Ep blijkt voor deze werkzaamheden
een uitzonderlijk talent te hebben en met hem worden meteen afspraken voor de
toekomst gemaakt. In de buurt van Lastrup houden we een korte plas- en rookpauze en
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in Wildeshausen pauzeren we, i.v.m. de lunch, wat langer.
Om drie uur 's middags komen we aan bij de jeugdherberg 'Worpswede' in het
gelijknamige stadje. Secretaris Rienk de Vries maakt de kamerindeling bekend en
verdeelt de kamersleutels.
Ontvangst en opening.
Met de bus gaan we naar hotel Strandlust in Vegesack en daar wordt ons een diner
aangeboden. Ook krijgen we een badge met daarop de tekst:
City Marketing Vegesack e.V. präsentiert das Festival Maritim
De Kamper Koggezangers
ARTIST
Vooral dat laatste woord spreekt ons aan! De Kamper Koggezangers worden hier dus
echt aangeduid als ... artiesten! Wat leuk! Een aantal Koggezangers houdt de badge zelfs
's nachts in bed op. Om acht uur wordt het Festival Maritiem officieel geopend met een
enkele korte toespraken en hierna volgt het openingsoptreden van .... de Kamper
Koggezangers! Wat een eer. De organisatie van het festival heeft, met de keus van de
Kamper Koggezangers als openingsact, een hele goede zet gedaan.
Het wordt een spetterende show! Het publiek geniet. De Koggezangers genieten en alle
liedjes klinken geweldig. Ko Kolk praat, als een volleerd entertainer, de show vol grapjes
en grollen aan elkaar. Ons optreden is een passende en waardige opening van dit grootse
maritieme festival in Duitsland! Die avond gaan de Koggezangers niet te laat naar bed,
want er zullen nog twee drukke dagen volgen.
Zaterdag 1 aug.: Opstopping, sound-check en wraak!
Om 9.30 uur vertrekt de bus naar Vegesack. We zijn druk vandaag want we mogen 3
keer optreden. Om 11.00 uur bij de Markthalle an Sedanplatz. Je hebt soms locaties
waarvan je denkt: 'Wat moet dit hier gaan worden ... vreemd plekkie?' De Markthalle is
er zo een! Maar ... niets is minder waar. Het blijkt al heel snel een ideaal optreedpunt te
zijn. Van alle kanten stroomt het publiek toe en honderden mensen zingen en klappen
enthousiast mee. Een aantal winkels is niet meer te bereiken en de Kamper
Koggezangers zorgen ervoor dat er geen mens meer de markt op of af kan. I.v.m. de
openbare orde en veiligheid probeert de organisatie nog of het koor misschien iets kan
bijdraaien. De mensenmassa en het koor staan aan alle kanten vast en dit lukt dus niet!
Zonder problemen en met een dolenthousiast publiek wordt de show gewoon afgemaakt.
Met de bus vertrekken we naar het 10 kilometer verderop gelegen 'Boothaus
Blumenthal'. Een prachtige locatie om een grapje uit te halen. De accordeonisten hebben
hier geen beschikking over een stoel, maar moeten met met z'n drieën op één bankje
zitten. Er wordt hen verteld dat ze, voor we op kunnen treden, even naast elkaar op het
bankje moeten gaan zitten i.v.m. een sound-check. Als ze even later, met de accordeon
voor de buik, keurig naast elkaar zitten zingt opeens het hele koor: 'Drie kleine
kleutertjes die zaten op een BANK!'. De drie muzikanten kijken heel even beteuterd ....
hè ... sound-check .... en lachen dan hard met het koor en het publiek mee.
Al meteen bij het eerste nummer van ons
optreden volgt hun wraak. Na het korte intro van
het lied Caramba stoppen ze opeens met spelen
én .... verlaten hun bank en het koor! Nu is het
de beurt aan het koor om heel beteuterd te
kijken. Met pijn en moeite, en dus zonder
muzikale begeleiding, wordt het lied 'Caramba'
afgemaakt. De rest van de show verloopt
uitstekend en om 15.30 uur vertrekken we met
de bus naar ons volgende optreden. Dit vindt
plaats op de Bühne Schulschiff Deutschland. (zie
foto)
Wij staan op het schip en zingen richting kade en terrassen. De Koggezangers staan bij
dit derde optreden van deze dag wat ver van het publiek af. Ook zijn sommige zangers
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een beetje moe. Het is vandaag veel zingen en ook veel reizen! Dirigente Joke van Tent
heeft dit natuurlijk feilloos in de gaten. Ook tijdens dit optreden weet zij haar tomeloze
energie en dynamiek over te brengen op het koor. Ze 'straalt het koor in' en weet veel
'Koggezanger-batterijen' op afstand weer op te laden! Ook dit optreden is succesvol. Op
de kade en terrassen wordt meegeklapt en gezongen.
's Avonds zijn de Koggezangers vrij. Wij kunnen feest vieren en andere koren bekijken
en beluisteren. De Koggezangers gaan weer niet te laat naar bed, want er zal nog een
drukke dag volgen.
Zondag 2 aug: Kwijt! .... dansende veerponten, geluid en ... bedankt!
Om 11.30 uur vertrekken we uit de jeugdherberg. We zullen daar niet meer terugkomen
en dus moeten alle spullen bij elkaar gezocht worden. Voor sommige Koggezangers is dat
nog een hele toer! Jaques van de Hul heeft nu ook alles bij elkaar maar ..... dat ging niet
zonder moeite! Hij is zijn laarzen kwijt geweest. Hij verliest zijn portemonnee en ook die
wordt gelukkig ook weer teruggevonden!
Maar .... Jaques is nog iets heel belangrijks kwijt geweest en dat heeft hij, kruipend
onder de tafel, gelukkig zelf weer teruggevonden. Wat dat is? Daar wijden we hier niet
over uit, maar Jack is dolgelukkig dat hij 'hem' weer terug heeft!
Om 13.00 uur treden we op bij het 'Signalstation', een hele leuke locatie aan de
boulevard. Wederom honderden mensen die van ons optreden genieten. Opeens horen
we een luid getoeter. Op de rivier de Weser 'dansen' twee grote veerponten, op de maat
van onze muziek om elkaar. Vanaf de boten wordt gezwaaid en meegeklapt! Een prachtig
gezicht! Ook op deze locatie is het geluid weer fantastisch. We hebben het dan niet
alleen over het geluid wat uit de kelen van de Koggezangers komt, maar ook over onze
geluidsinstallatie. Geweldig dat de installatie zo goed klinkt. Bij de optredens op de
grotere podia, met professionele geluidsmensen, moesten we toch wel eens om wat
aanpassingen vragen.
Ons laatste optreden vindt weer plaats op het hoofdpodium Bühne Vegesacker Balkon.
We geven nog één keer alles ... en .... dat is veel! Het ene nummer komt er nog mooier
uit dan de ander. Het publiek schreeuwt na afloop om een toegift maar .... het goede
organisatieteam staat dit niet toe.
'The show must go on' ... de volgende artiesten staan alweer achter ons klaar!
De Kamper Koggezangers nemen met een diepe buiging afscheid van hun publiek. Het zit
erop! Om 16.30 uur vertrekt de bus richting Kampen .... wat een prachtige dagen!
Op de terugreis worden de volgende mensen bedankt:
- Rienk en Jack voor al hun werkzaamheden om deze reis mogelijk te maken. Er gingen
maanden van voorbereiding aan vooraf en ook tijdens het festival moest er door deze
heren ongelooflijk veel geregeld worden!
- Dirigente Joke van Tent wist bij de 6 optredens, waaronder 2 hele zware, haar tomeloze
energie en dynamiek over te brengen op het koor. Ze 'straalde het koor in' en weet veel
'Koggezanger-batterijen' op spanning te houden of, wanneer nodig, weer op te laden!
- Buschauffeur Machiel van Márion-Reizen. Deze zeer bekwame chauffeur heeft ons
keurig en veilig overal gebracht waar we verwacht werden. Hij is drie dagen bij ons
geweest en heeft alle optredens gezien. Ook verrichtte hij, waar en wanneer nodig, veel
hand- en spandiensten. We hopen dat Machiel ons nog vaak mag vervoeren. Natuurlijk
kreeg hij een leuke attentie bij aankomst in Kampen.
- Alle Koggezangers voor hun inzet tijdens de optredens. Ook het gezegde 'vele handen
maken licht werk', wordt tijdens dit driedaags evenement goed in praktijk gebracht.
Rolf Plender
22 aug. 2009 - Afscheid burgemeester Jan Oosterhof
Op vrijdag 21 augustus was de versoberde afscheidsreceptie van burgemeester Jan
Oosterhof. (Het was een versoberde receptie in verband met het drama wat zich op
woensdag 19 augustus in Kampen afspeelde. Bij een brand kwamen vier broertjes om
het leven).Bestuursleden Ab Diender, Evert van Dijk en Rienk de Vries hebben deze
receptie bezocht. Evert van Dijk overhandigde, namens de Kamper Koggezangers, een
ingelijste foto. De burgemeester en zijn vrouw waren zeer verrast en gaven nog een keer
te kennen grote fans van de Kamper Koggezangers te zijn. Het echtpaar Oosterhof gaat
binnenkort een aantal weken op vakantie. De cd's van de Kamper Koggezangers gaan
zeker weer mee!
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De foto krijgt een mooie plaats in hun (nieuwe) woning. Een aantal maanden later
hebben we een verrassingsoptreden verzorgd bij de burgemeester thuis. (foto rechts)
Rienk de Vries
26 aug. 2009 - DelfSail 2009
Het is zondag 23 augustus 09.00 uur. De bus is keurig op tijd en de koggezangers staan
klaar voor de reis naar Delfzijl. Er staan 4 optredens gepland op Delfsail, één van de
grootste maritieme evenementen van Nederland met ongeveer een miljoen
bezoekers. Zondag waren er ongeveer 300.000 en dat was te merken ook. Het was
prachtig weer en we vertrokken op tijd om ook weer op tijd in delfzijl aan te komen
waar we door de organisatie door allerlei afzettingen werden geloodst. Het is gebruikelijk
dat de instrumenten op een kar worden geladen, die vervolgens naar de plaats van het
optreden moet worden getrokken. Er was een mevrouw die slecht ter been was en daar
werd snel vervoer voor geregeld. We moesten toch zo’n 700 meter lopen. De organisatie
stuurde twee taxibusjes, dus snel ook de instrumenten in de busjes aangevuld met nog
iemand die slecht ter been was. Bleek er ook nog plaats voor de schrijver dezes die dus
niet hoefde te lopen! Op weg naar ons podium konden we goed zien hoe druk het al was
terwijl de temperatuur al aardig richting de dertig graden opliep. Op de plaats van
optreden aangekomen bleek het podium een trailer te zijn. Voor de afwisseling waren we
met een groot koor en al snel bleek dat we niet met z’n allen op het podium pasten. De
jongens die op de Kogge waren voegden zich bij ons en het hele koppel was compleet.
De optredens waren succesvol dat was te merken aan het publiek dat al toestroomde
voordat de eerste noot was gezongen. Er stond een groepje mensen luid mee te zingen.
Zij kwamen uit Brabant en vonden de koggezangers geweldig. Zo mooi zelfs dat ze alle
optredens zijn gebleven. Ze zongen zelf in een gemengd koor dat ook shanties zong. Het
repertoire vonden ze geweldig met een uitschieter naar Vem Kan Segla, dat ze zeer mooi
vonden. Ze hebben een flink deel van de optredens op de mobiele telefoon opgenomen
om het aan hun dirigent te laten horen. Dat de optredens in de smaak vielen bleek uit
het feit dat het publiek bleef staan en in omvang toe nam. Het was warm… zeer warm.
Bij onze voorzanger Jan kon je precies zien waar zijn hoofddoek had gezeten.

Er werd iemand uit het koor onwel en hij werd voor de zekerheid naar de EHBO gebracht.
Bleek gewoon van de hitte te komen.Na de optredens hadden we nog twee uur de tijd
om rond te kijken alvorens aan de thuisreis te beginnen.
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Het was zo druk op de kades en op de schepen dat veel koggezangers een plaats op
zochten waar ze rustig konden zitten en een “chocomelletje ‘’ konden kopen. Een paar
van ons hebben het gered en zijn op een van de schepen geweest. Al met al was het een
leuke dag met succesvolle optredens.
Op weg naar de bus stond een stand met Vlaamse frites en ja, U raadt het al: het halve
koor zat in het gras te smullen van deze lekkernij.
Nico van Roon
7 sept. 2009 - Zevende editie Shantyfestival Rotterdam
Op uitnodiging van de Stichting Shantyfestival Rotterdam -en als losgekoppeld onderdeel
van de Wereld Havendagen- hebben de Kamper Koggezangers op 6 september
meegedaan aan het groots opgezette 2-daagse Shanty- en Havenfestival.
Samen met maar liefst 39 andere koren werd rond de Oude haven en de Wijnhaven aan
het Shantyfestival meegedaan.
Een impressie:
Op zondagmorgen 8 uur zie je in Kampen uitsluitend dominees en vroege vissers.
Zo niet op zondag 6 september…… 35 piraten (en hun al of niet wettelijke wederhelften)
verzamelden zich op de Koggewerf.
Het stuur van de bus werd in handen gegeven van (alweer een) Joke en de koers naar
Rotterdam wordt uitgezet. Onderweg een rook-, plas- en koffiestop in Woerden waar ook
een eerste ontmoeting plaats vond met onze collega’s van “De Ketelbinken”. Dankzij de
royale appelpunten was het laatste stukje naar Rotterdam overbrugbaar.Onze
onvermoeibare secretaris, en Rotterdam-kenner bij uitstek, had ons al gewezen op de
zeer beperkte omkleed-mogelijkheid, maar een beetje Koggezanger schaamt zich er niet
voor om in het hartje van Rotterdam in zijn onderboek te staan (als hij maar schoon en
heel is). Met een lunchpakket, consumptiebonnen en een half litertje halfvolle melk
werden we welkom geheten. Het 1ste optreden was op een drijvend ponton in de Oude
haven met als achtergrond de bekende kubuswoningen van de architect Piet Blom. Een
goed optreden met een uitstekende geluidsinstallatie en in een prachtige ambiance.
Het 2de optreden op prime-time was op de toegangsbrug naar het festivalterrein.
Niemand kon (en wilde) om de Kamper Koggezangers heen. De potpourri met het
Rotterdamse Ketelbinkie deed het bij deze 2 optreden goed.Deze 2 optredens waren
echter de opmaat voor het laatste optreden. In de grote feesttent, met naar schatting
500 shantyliefhebbers, hebben we vrienden gemaakt. Het is fijn zingen als je een
dergelijk enthousiast publiek tegenover je hebt. De wisselwerking tussen koor en publiek
drijft beiden tot grote hoogte.

Maar ja ….hoe krijg je op het juiste moment je publiek stil?? Gewoon iets onverwachts
doen…...Gooi eens 12 rovers in de strijd! Na afloop hebben we diverse positieve reacties
ontvangen over de uitvoering van dit bijzondere lied. Samenvattend kunnen we
terugkijken op een prima optreden en de Koggezanger-vrienden uit Rotterdam en
omgeving nodigen wij hierbij uit om op 26 september naar de Branderfeesten in
Schiedam te komen.
Eric Roosink
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13 sept. 2009 - Canon van Kampen.
Als een Kamper canon begint met de geschiedenis van de Koggen, wie kun je dat dan
beter laten zingen dan de Kamper Koggezangers? En om die reden liepen we dan ook
voorop in een hele mooie lange stoet van ca. 30 koren vanaf de Bovenkerk tot de
Buitenkerk. Met name op het eerste gedeelte tot aan ongeveer de VVV stond er
behoorlijk wat publiek naar ons allen te kijken en te luisteren. Aan de reacties te zien kon
men het best waarderen.Op het van Heutsz plein wachtte ons een welkome verrassing.
We werden tegengehouden door een dame met een groot dienblad met daarop heerlijke
Kogge “glazen” met Koggebitter.
Waarom Hans Sparreboom daar “toevallig”ook stond te glunderen? Hij had, met vrouw
en dochter deze act bedacht en laten uitvoeren om ons te plezieren. Sparrebomen,
hartstikke bedankt!
Aangekomen in de Buitenkerk wachtte ons een fles koel helder water en een koek.
Daarna een gezamenlijk optreden op het plein bij de kerk waar de laatste twee
coupletten van de canon nog een keer gezongen hebben.
Al met al een mooie happening ter gelegenheid van het 100 jarig bestaan van de K.O.V.
en ook heel mooi dat we een heel goede opkomst van onze leden hadden.
Allemaal bedankt en maar weer op naar ons volgende optreden in Schiedam.
Gerrit Lindeboom
21 dec. 2009 - Kerst in Oud Kampen.
Op vrijdag 18 dec. deden de Kamper Koggezangers weer mee aan Kerst In Oud Kampen.
Ook dit jaar weer een prachtig feest. Na aanvankelijk een lichte aarzeling binnen de
vereniging, of wij in Dickens-stijl zouden optreden, mogen wij trots zijn op het plaatje
dat wij met z’n allen hebben neergezet.
Alles liep voortreffelijk, onder de bezielende leiding van onze dirigent Joke van Tent. De
complimenten aan de muziekcommissie voor het gekozen repertoire, Berend voor het
aan elkaar praten van diverse nummers, de muzikale begeleiding van de accordeons en
drums en de extra muzikale inbreng van de blazers van het Stedelijk Orkest.
Koggezangers, bedankt voor de geweldige inzet en moeite die is gedaan om voor een
geweldig groot publiek, en in een prachtige monumentale kerk, zo’n mooi optreden te
mogen verzorgen. KOGGEZANGERS wees trots dat je hier bij hoort!
Herman Otten.
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