Optredens 2018
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– Kampen – Sail
– Kampen – Zwembad De Steur
– Kampen – Zorghotel
– Hasselt – Euifeest
– Holten – Keunefeesten
– Zwolle – Oranjefeest
– Kampen – Stadskazerne
– Kampen – KKZ-feestavond
- Kampen - Seniorenmiddag en Korenfestival in de Stadsgehoorzaal
– Kampen - Zorgcentrum Myosotis
– Kampen – Basisschool De Groenling op bezoek
– Kampen – Kerst In Oud Kampen
– Kampen - Margaretha

03-04-18 – Sail Kampen
Drie dagen lang stond Kampen op z’n kop. Met totaal 250.000 bezoekers verreweg het
grootste meerdaagse Paasevenement van Nederland. De grote publieke belangstelling
was mede te danken aan het gunstige frisse weer maar zeker ook aan het
gepresenteerde programma.
De Kamper Koggewerf was wel een van de belangrijkste locaties wanneer het ging om
…. muzikale optredens. Alhoewel de optredens van de koren niet in het officiële Sailprogramma opgenomen waren, wist het publiek ons zeker wel te vinden! Samen met
Het Torenkoor Kampen, op zaterdag Kordaat en op maandag het Hanzekoor hebben
we er als Kamper Koggezangers weer een fantastisch feest van gemaakt.
Alle koren zongen drie blokken van een half uur met daartussen een uurtje bijkomen.
De samenwerking tussen de vier koren verliep uitstekend. De geluidsinstallatie van
het Torenkoor was prima ingeregeld …. wat een geluid …. heerlijk zingen zo! Onze
drummer Evert van Dijk voelde zich thuis achter het drumstel van Piet Bredewold, de
drummer van Het Torenkoor. Fred Feijth, de toetsenist én banjoman van Het
Torenkoor, speelde bij veel van onze liedjes op zijn banjo mee. Wat een toegevoegde
waarde! Wat ons betreft is Fred Feijth van harte welkom bij onze optredens tijdens
speciale gelegenheden. En wat te denken van het optreden van onze invaldirigent Rolf
Plender? Veertig jaar kinderen dirigeren komt goed van pas wanneer je moet zorgen
dat 25 Koggezangers en 35 Torenkoorleden een beetje gelijk beginnen en stoppen
met zingen. Daarnaast mocht hij ook nog eens 12 blokken van een half uur zingen én
….. na afloop zo snel mogelijk de verslagen en de foto’s op de sites plaatsen.
Trouwens ook Henk Strieker had zijn handen vol met zijn optredens bij ons koor en bij
de Ketel Binkenoptredens tijdens SAIL. Op paasmaandag was het zo druk op de
Koggewerf dat de politie moest ingrijpen, toen enkele zangers met hun fiets de
Koggewerf op wilden fietsen. Ook wanneer je minder goed ter been was kende de
politie geen medelijden. Zelfs onze voorzitter kon niet rekenen op enige vorm van
clementie. Ook hij moest de laatste 200 meter te voet afleggen. Er was slechts één
uitzondering: Ene Hans S. uit Kampen heeft een familielid die enige invloed heeft op
het justitiële apparaat. En volgens ingewijden heeft Hans S. deze persoon omgekocht
zodat hij wel met zijn fiets naar binnen mocht. Klassenjustitie noemt men dat!
Tenslotte nog een woord van dank aan de Stichting Kamper Kogge. Zij stelden net als
voorgaande jaren weer hun overkapte timmerwerkplaats beschikbaar. Ook dit is weer
een mooi voorbeeld van de fijne samenwerking tijdens Sail 2018. Met z’n allen hebben
we toch maar weer iets moois neergezet dat - ook in de jaren die gaan volgen - vast
en zeker een vervolg gaat krijgen!
Eric Roosink
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Zo dat waren dan de paasdagen van de Kamper Koggezangers, die zich - in het kader
van Sail Kampen 2018 - voor een groot deel afspeelden op de Koggewerf. Het waren
op zaterdag en maandag zes optredens, waar we met trots op terug kunnen kijken!
Het is - volgens mij - zo knap omdat we in korte tijd een aantal nieuwe zangers
ingewerkt hebben en omdat het koor behoorlijk kleiner is geworden dan in het
verleden. Kortom, ik ben dan ook erg trots op jullie! De solisten waren ook in
topvorm, onze dirigente deed het prima en ondanks de lage temperaturen …. was de
muziek ook best heel goed!(eigen roem stinkt). Dat ook onze aankondigingen, zoals
altijd, weer heel komisch waren, was duidelijk merkbaar aan de leuke reacties van het
publiek. Berend Scholten (foto links) is in mijn ogen dan ook een natuurtalent … zoiets
leer je niet …. zo ben je … dat zit in je! De mensen die de KKZ-spullen (cd’s, petten,
sjaals enz.) verkocht hebben trokken zich ook niets van de kou aan …. bedankt …
dikke pluim! De controle bij de ingang van de Koggewerf leek op de Berlijnse muur.
Vraag dit maar eens aan onze voorzitter. Hij belandde bijna in de bajes, omdat hij met
zijn fietsje de Koggewerf op wilde. Ondergetekende had een vorm van dispensatie en
mocht daarom wel gewoon door fietsen. Hier kan ik verder niet teveel over zeggen,
behalve dat het belangrijk is dat je de juiste mensen kent. Ook petje af voor onze
invaldirigent, die ervoor stond alsof hij les had gekregen van Jaap van Zweden. Het
deed mij goed dat ons oud lid Jan van Dijk ook uit volle borst met ons heeft
meegezongen. Kortom mannen, het was weer als vanouds! Laten we zo doorgaan.
Ondanks de kou houden we - naar ik hoop én verwacht - allemaal veel fijne
herinneringen over aan deze twee mooie Sail-dagen. Oh ja, de samenwerking met het
Torenkoor Kampen was ook heerlijk relaxed. We maakten dankbaar gebruik van hun
installatie en een extra muzikant in de persoon van Freddy Feijth op zijn banjo. Dit is
beslist voor herhaling vatbaar.
Hans Sparreboom
05-04-18 – Kampen – Zwembad De Steur
Sportfondsen zet zich in voor een vitaal Nederland. Zij geloven in de kracht van
bewegen. In de kracht van mentale uitdaging én in het plezier om dat samen te doen.
Zij werken samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties en andere partners
m.b.t. van beweging én welzijn. De Kamper Koggezangers geloven ook in de kracht
van bewegen, de mentale uitdaging en het plezier om het samen te doen. Dus er zijn
veel overeenkomsten tussen ons koor en Sportfondsen Nederland. Logisch dat deze
twee partijen elkaar vonden, wanneer een meeting van Sportfondsen Nederland
muzikaal opgeluisterd moet worden. Daniëlle Koopman, de algemeen manager van
Sportfondsen Kampen, heette ons op donderdag 5 april welkom bij de ingang van
zwembad De Steur. Zij vertelde dat 80 managers van Sportfondsen Nederland een ‘2daagse’ hebben met als thema ‘De Hanzesteden’. Ze reizen met 2 grote touringcars en
bezoeken Deventer, Zwolle en Kampen. De eerste indruk - wanneer je ergens
binnenkomt - is vaak erg belangrijk. Wanneer het bij binnenkomst ongezellig, koud en
niet sfeervol is blijft dit gevoel vaak lang hangen. Wanneer het juist gezellig, warm en
zeer sfeervol is, is die toon meteen gezet én … blijft dit gevoel hangen. De
organisatoren van de meeting in Kampen hadden dit feilloos in de gaten en nodigden
daarom De Kamper Koggezangers uit. We zagen de verraste gezichten van al die
managers, die meteen begonnen te klappen, te zingen en te fotograferen! Ze
luisterden naar onze liedjes: ‘Red Sails in the sunset’, ‘Sloop John B’, ‘Caramba’, ‘De
Stedenmaeght’, ‘The fields of Athenray’ en ‘Anchors Aweigh’. We waren van plan om 2
liedjes meer te zingen, maar de genoemde zes kwamen recht uit het hart en we
hebben het met veel plezier gedaan. Wanneer de touringcars op tijd waren geweest
hadden we ons hele programma af kunnen werken, maar … in het verkeer kun je dat
nooit precies zeggen. Kort en goed: Wij vonden het leuk om een half uurtje te zingen
in de hal waar het heerlijk klonk. We hebben ook sterk de indruk dat de 80 managers
er met volle teugen van genoten hebben.
Rolf Plender
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16-07-18 – Kampen – Zorghotel
Maandagavond 16 juli …. een ingelast optreden én …. wat voor één?! Soms ontstaan
de mooiste dingen compleet onverwachts en dit was dan zo’n moment. Na een periode
van onrust - waarin er een aantal leden het koor had verlaten en waarbij er een
nieuwe voorzitter de stoute schoenen aantrok en de durf had om gepaste maatregelen
te treffen om het koor weer op de rails te zetten - voelden we dit moment allemaal
aankomen. Onze dirigente uit vroegere jaren kwam gelukkig terug op haar honk …. en
hoe! De leden, die het koor hadden verlaten, kwamen bijna allemaal terug én het was
weer ouderwets genieten. De Kamper Koggezangers zijn er weer!
Na de intro van Berend Scholten - die de bewoners van Zorghotel “Het Gouden Hart”
vertelde wat hen te wachten stond in twee blokken van een half uur - begonnen wij
ons optreden als vanouds met Caramba. Zoals altijd zat de stemming er gelijk in! De
liedjes, waar we de afgelopen tijd wat moeite mee hadden, kwamen vlekkeloos weer
naar boven borrelen! De potpourri’s liepen gesmeerd en dat voelde voor het koor, het
combo en de dirigente wel heel erg lekker. Ab Diender knalde de Zuipschuit weer uit
die keel van hem en natuurlijk met ongelooflijk veel passie. Zijn passie was zo
duidelijk hoorbaar, dat net die ene Kampenaar zo nodig de politie moest bellen in
verband met …. geluidsoverlast! We konden - omdat het heerlijk weer was - lekker
buiten zingen, maar dit werd dus snel in de kiem gesmoord door de directrice van het
Zorghotel én door ….. de politie! Ons repertoire liep heerlijk, oud Hollandse liedjes
afgewisseld met mooie Ierse shanty’s. Het publiek was enthousiast en in dat publiek
zat gelukkig ook …. onze penningmeester Eric Roosink. Hij onderging recent een
zware operatie en hij had zijn vrouw én zijn vier bypasses meegenomen naar dit
optreden. Gelukkig gaat het momenteel weer heel goed met hem. Er zou bij dit
optreden ook een mooie groepsfoto worden gemaakt door Mirjam Fidder. Maar …. dit
liep heel anders. Wij hadden ons optreden afgesloten en Berend Scholten had het zo
warm dat hij zich even discreet wilde omkleden. Dries Fidder stond in zijn de buurt en
hij zag Berend in zijn sexy onderbroekje staan. Dries kon het niet laten …. hij trok de
onderbroek een eindje naar beneden en bewonderde de gespierde bilpartij van
Berend. Mirjam schrok van deze reactie en legde de actie meteen vast op de gevoelige
plaat, of was zij - net als haar man Dries - ook zo onder de indruk van Berends
bilpartij? De groepsfoto werd - onder andere door deze commotie - in ieder geval
uitgesteld tot na de zomervakantie. De foto die Mirjam van Berend en Dries maakte is
zeker niet geschikt voor publicatie. Het is heerlijk om na zo’n optreden lekker de
vakantie in te gaan. Ik denk dat alle Koggezangers en de dirigente er naar uitkijken
om na deze rustperiode weer lekker te gaan zingen. Als sluitstuk van mijn verhaaltje
vind ik het gepast om onze nieuwe voorzitter Wily Elhorst de complimenten te geven
die hij verdient. Hij zorgde voor de wederopstanding van de Kamper Koggezangers!
Dus …. Wily, veel dank van ons allen. En Joke: Jij weet met jouw uitstraling, de spirit
weer bij ons wakker te maken. Zonder jou zijn wij de Kamper Koggezangers niet!
Hartelijk dank hiervoor namens alle koorleden en de aanhang.
Berrie Broekhuizen
29-08-18 – Hasselt – Euifeest
De ouderenvereniging Hasselt had ons, De Kamper Koggezangers, uitgenodigd om op
woensdagmiddag 29 augustus, tussen 15:00 en 17:00 uur een optreden te verzorgen
in ‘De Schakel’ in Hasselt. De opbouwploeg, bestaande uit Wily, Gerard en Arie en
deze keer aangevuld met Herman vertrok om 13.00 uur vanaf de Koggewerf.
Aangekomen in Hasselt, moest alles vanuit de aanhanger naar het podium in de
Schakel gebracht worden. Gelukkig waren er vroegtijdig al meerdere Koggezangers
aanwezig, zodat er vele helpende handen bij kwamen.
Na een kort openingswoord van de voorzitter en een welkom aan de ruim 80 leden,
werden wij uitgenodigd om van start te gaan. Berend gaf, op de voor hem bekende
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wijze, in het kort even door wie we zijn en wat we doen! Op een sein van Joke
schalden ‘Caramba’ en de volgende liedjes van het blok 1 door de zaal. We kregen een
luid applaus! Joke nodigde - vol enthousiasme – het publiek uit om mee te zingen en
hieraan werd met liefde gehoor gegeven. Na het eerste blok was er gelegenheid een
consumptie aan de bar te halen. Door de grote belangstelling, het talrijke publiek, de
dertig Koggezangers én hun dames was het een drukte van belang aan de bar.
Na onze dorstige kelen gesmeerd te hebben, begonnen wij aan het tweede blok. De
hond van Ab Kok gaf met een korte - maar zeer krachtige blaf - het startsein voor de
Stedemaeght en de andere liedjes van het tweede blok. Na onze tweede – en wat
kortere pauze - waarin weer gelegenheid was te drinken, begonnen wij aan ons derde
en laatste blok, dat vanwege de tijd iets ingekort moest worden. Met het bekende
slotnummer, Anchors Aweigh, sloten wij het optreden af. De voorzitter van de
ouderenvereniging dankte ons voor het prachtige optreden en zou beslist onze naam
onthouden. Ik overdrijf niet wanneer ik stel dat we op een geweldig optreden kunnen
terugzien. Dit onder de bezielende leiding van onze dirigent Joke en met de geweldige
muzikale ondersteuning door ons combo, waarin Hans Sparreboom wegens ziekte
helaas ontbrak. Fred Feijth – die pas één repetitie meemaakte – speelde op zijn banjo
mee alsof hij al vele jaren deel uitmaakt van het combo van De Kamper
Koggezangers.
Herman Otten
08-09-18 – Holten – Keunefeesten
Van donderdag 6 tot en met zondag 9 september kon men tijdens de Keunefeesten in
Holten weer genieten van muziek en tal van andere activiteiten. Op de
zaterdagmiddag was het weer meedeinen, schieten en darten in en rondom de grote
feesttent. De Kamper Koggezangers waren ook uitgenodigd om hun medewerking aan
het ‘meedeinfeest’ te verlenen. Wij gaven graag gehoor aan deze uitnodiging, omdat
we veel gehoord hadden over de Keunefeesten. Het zou gezellig zijn, de grote
feesttent zou bomvol zitten en er zouden geweldige koren meewerken. Het klopte
inderdaad! Het was erg gezellig, de tent zat vol en er deden nog een paar geweldige,
grote koren mee. Alle koorleden kregen hun eigen microfoon! Je ziet dat wel eens bij
semi-professionele gospelkoren, maar wij als Kamper Koggezangers hebben dit nog
nooit meegemaakt. Het zingt trouwens heel lekker zo’n eigen microfoon, het lijkt
allemaal net iets serieuzer én het geluid klonk erg goed. We zagen dat de mensen ook helemaal achterin de grote feesttent - met ons meezongen en klapten.
We waren met tweeëndertig koorleden en dan komt er een flink volume uit ons koor!
Tenminste … dit dacht het publiek én dit dachten … wij! Maar het is niet de waarheid.
Omdat ieder een microfoon had én omdat het erg gezellig was zong elk koorlid voor
twee. Als zestien mannen voor twee zingen, lijkt het dus of er een koor van
tweeënderig kerels staat te brullen. De andere twee deelnemende koren hadden zo’n
vijftig koorleden en dat scheelt toch wel een beetje, wanneer het gaat om het volume.
Maar … we hoorden na afloop van veel mensen dat we echt niet voor de andere koren
onderdeden. We hebben nog wel even gevraagd wat een ‘Keune’ is en waarom het
‘Keunefeesten’ heet. Een ‘keune’ is een big en de Keunefeesten worden zo genoemd,
omdat er vroeger heel veel varkensboeren in Holten woonden.
Het was een hele leuke middag in Holten. Veel koorleden hadden ook hun echtgenote
gevraagd om mee te gaan en niemand heeft daar spijt van gehad. Hopelijk worden we
nog eens voor dit feest uitgenodigd. Optreden bij zo’n professionele organisatie - én
met behulp van hele goede geluidsmensen - is op zich al een feestje! De koorleden,
het combo en de dirigente hebben laten zien én horen dat je ook met zestien zangers
een prachtig optreden kunt verzorgen! Bedankt Holten én ….. hopelijk tot volgend jaar
maar weer!
Rolf Plender
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11-09-18 – Zwolle – Oranjefeest
De commissies van de Wijkvereniging Berkum hebben een leuk en gevarieerd
programma opgesteld voor de traditionele Oranjeweek in Zwolle Berkum, die
gehouden wordt van dinsdag 11 t/m zondag 16 september. Tweederde deel van alle
mensen die in Zwolle Berkum wonen zijn lid van deze zeer actieve wijkvereniging.
In de zomermaanden waren er geen activiteiten gepland voor de senioren van
Wijkvereniging Berkum. De eerste activiteit ná de zomervakantie was een … optreden
van De Kamper Koggezangers. Na een aantal stille maanden hadden de ouderen dus
eindelijk weer eens wat te doen.
Berkumstede is een veelzijdige locatie die de verbinding met de wijk en dorpse
karakter weet vast te houden. Betrokken en gastvrij zijn termen die passen bij deze
locatie in de rustige, groene woonwijk Berkum. Bij binnenkomst vielen ons meteen de
ontspannen sfeer én het verlangen van het publiek naar een leuk optreden op. In zo’n
entourage moet een optreden toch goed gaan?
Nou het ging goed, het ging zelfs … heel goed. Om een optreden heel goed te laten
verlopen hebben wij niet zoveel nodig:
We vinden het fijn als ons publiek luistert en meedoet. Meezingen, klappen, deinen of
…. alleen maar glimlachen is voor ons genoeg.
Een consumptie vooraf, in de pauze of na afloop is voor mannen die een dik uur staan
te zingen en muziek maken altijd erg fijn.
Een rustig plekje waar we vooraf, in de pauze of na afloop even rustig kunnen zitten
ter voorbereiding of om uit te puffen is prettig.
Een organisatie die ruim de tijd voor ons neemt en laat blijken dat onze komst erg
gewaardeerd wordt is van belang.
Aan alle punten om een optreden te laten slagen voldeed de organisatie van
Wijkcentrum Berkum. Er was een leuke wisselwerking tussen koor, publiek en
organisatoren. Artistiek leider Joke was erg druk. Omdat Berend en Eric afwezig
waren, mocht zij de nummers ook nog aan elkaar praten. Veel aanwezigen bedankten
ons hartelijk na afloop. Een oude dame van 84 jaar vertelde aan Douwe en aan
ondergetekende dat zij - een schippersdochter, die op 16-jarige leeftijd het ouderlijk
huis al moest verlaten - een prachtige middag had meegemaakt. Ze gaf ons een hand
en zei met tranen in de ogen: ‘Ik vond het prachtig en kon bijna alle liedjes met jullie
meezingen! Hartelijk bedankt hoor, jongens!
Rolf Plender
28-09-18 – Kampen – Stadskazerne
Kamper Koggezangers - i n d e v o l l e b r e e d t e - bij festival “Kom Erbij”
Alle Koggezangers konden vrijdagmiddag 28 september vooraan staan bij het
optreden bij “Kom Erbij” in de Stadskazerne in Kampen.
Het koor stond op de tweede verdieping van de kazerne op …. de galerij. Leuk om zo
allemaal naast elkaar te staan. Dit gaf het publiek ook de mogelijkheid om er gewoon
lekker tussen te gaan staan én … om volop mee te zingen! Over de volle breedte
beslaat het koor 60 meter, dus met wat meezingend publiek erbij, stond de galerij
echt helemaal vol.
Koningin Maxima had de dag van de eenzaamheid in Twente geopend en regionaal
werd hierop een vervolg gegeven. Voor Kampen opende Burgemeester Bort Koelewijn
de bijeenkomst. Tal van vrijwilligersorganisaties lieten zien wat zij eraan doen om de
eenzaamheid binnen Kampen te verkleinen. De Kamper Koggezangers mochten daar
hun steentje belangeloos aan bijdragen. Helaas zonder hun vaste drummer Evert van
Dijk. Vanaf deze site: ‘Heel veel sterkte, Evert en hopelijk ben je snel weer terug bij
de Kamper Koggezangers!’. Piet Bredewold - de drummer van Het Torenkoor - bleek
een goede stand-in. Piet kent het repertoire van de KKZ uitstekend en nummers die
hij niet kent drumt hij - op gevoel - ook gewoon foutloos mee. Onze artistiek leider
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Joke van Tent had andere verplichtingen op vrijdagmiddag, maar Rolf Plender heeft
haar prima vervangen. Dit was voor hem best een pittige opgave, want hij stond
slechts 50 centimenter van het combo af en wel 20 meter van de koorleden aan de
overkant van de galerij. Toch slaagde hij erin om ‘de eenheid’ te bewaren.
Na de openingswoorden van de burgemeester en de organisatie en na een glasheffing
konden de Kamper Koggezangers sfeerverhogende liedjes zingen. Ze zongen twee
blokken van 20 minuten en dat ging fantastisch! Dankzij Anneke Knoops vlogen de
cd’s de deur uit, zodat de bezoekers ook na deze gezellige vrijdagmiddag in de
Stadskazerne nog van de Kamper Koggezangers kunnen (na)genieten.
Het thema van deze middag was “Kom erbij” en Berend Scholten heeft er alles aan
gedaan om de bezoekers uit te nodigen om eens een repetitieavond bij te wonen. Er
waren twee mannen die meteen beloofden dat ze binnenkort op een repetitie komen
kijken en luisteren.
Eric Roosink
01-10-18 – Kampen – KKZ-feestavond
De KKZ-voorzitter Wily Elhorst heette alle leden mét hun partner van harte welkom op
onze jaarlijkse feestavond. Hij vertelde dat enkele leden zich helaas af hadden moeten
melden. De drummer Evert van Dijk ligt in het ziekenhuis en Berrie Broekhuizen moet
heel binnenkort een medische ingreep ondergaan.
Onze ereleden Johan Scholten en Herman Taush waren er ook weer bij. De twee
heren hebben zichtbaar genoten van alles wat er geboden werd.
Tot grote verrassing van de organisatie was er een verstekeling de zaal binnen
geslopen. De bewaking was van plan om deze man te verwijderen, omdat de
feestavond dit jaar echt alleen voor de leden en hun partners georganiseerd was. De
verstekeling - laten we hem voor het gemak even Reijer noemen - koos eieren voor
zijn geld. Hij vond het jammer dat hij de zaal uitgezet zou worden. Hij kwam wel eens
vaker bij een repetitie kijken en juist op zo’n oergezellige avond zou hij er dan niet bij
kunnen zijn! Hij besloot spontaan - en met onmiddellijke ingang - lid te worden van
De Kamper Koggezangers. Zijn status van ‘verstekeling’ veranderde opeens in
‘gewaardeerd lid’.
Dirigente Joke van Tent liet de aanwezige dames een aantal liedjes kiezen. Deze
liedjes werden met verve én met vertoon van power ten gehore gebracht!
De dames mochten niet alleen een aantal liedjes kiezen, maar werden ook uitgenodigd
om mee te zingen.
Na het zingen en na een korte pauze ging de verloting van start. Om de kosten een
beetje te drukken hadden de leden zelf een groot aantal fantastische prijzen
ingebracht. Allemaal hartelijk dank hiervoor! De loting werd geleid door Herman,
Gerard, Dinie en ondergetekende en dit verliep voortreffelijk.
Er was koffie met koek, heerlijke drankjes, blokjes kaas, plakjes worst en zelfs een
enorme doos met warme hapjes. In eerste instantie kon de catering De Taveerne op
de Koggewerf niet vinden, maar … later kwam dit gelukkig toch nog goed.
Tot slot … ik heb echt een heel warm gevoel aan deze avond overgehouden! Ik heb
het vermoeden dat ik - net als heel veel KKZ-leden - een beetje moe, maar zeer
voldaan én uitermate te spreken over onze feestavond naar huis ben gegaan.
Oogjes dicht en snaveltjes toe!
(Redactie: Hartstikke bedankt voor de organisatie van deze leuke feestavond Berend,
Herman en Gerard).
Berend Scholten
05-10-18 - Kampen - Seniorenmiddag en Korenfestival in de Stadsgehoorzaal
Ook dit jaar waren er door de organisatie Stichting Kamper Koren weer zes bekende
koren uit Kampen en Ijsselmuiden uitgenodigd. De Seniorenmiddag en Korenavond
kent een lange traditie. De koren deden er ook deze editie weer alles aan om het
evenement met zang en muziek tot een succes te maken. De Kamper Koggezangers
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kwamen 's middags voor de senioren in actie tijdens de Seniorenmiddag. De oudere
mensen uit Kampen hebben met volle teugen genoten en meegezongen. 's Avonds bij
het Korenfestival waren alle Kampenaren van harte welkom en deze uitnodiging
zorgde voor een goed gevulde zaal. De Kamper Koggezangers verzorgden twee prima
optredens met een gevarieerd programma van mooie shanty's tot potpourri’s,
bestaand uit bekende meezingers. Fijn dat de mannen goed van zich lieten horen, om
op deze manier het koor stevig op de Kamper kaart te zetten.
Het was dan ook zeker geen verbeelding dat de houten vloer van de Stadsgehoorzaal
trilde tijdens hun optredens. Vijfentwintig enthousiaste koorleden met een muzikale
begeleiding van vijf rasmuzikanten? Dat kan eigenlijk niet verkeerd gaan! Wanneer
daar dan ook nog eens de dirigente Joke van Tent voor gaat staan, zijn succesvolle en
gezellige optredens gegarandeerd! Koggezangers - even van man tot man - het kon
echt niet beter! Jammer, dat Evert van Dijk en Berrie Broekhuizen er vanwege hun
gezondheid niet bij konden zijn. Het koor hoopt hen spoedig weer in hun midden te
mogen begroeten. Koggezangers, bedankt voor de inzet, het was top! We kijken nu
alweer uit naar het volgende optreden in Myosotis op maandag 15 okt.
Herman Otten
15-10-18 - Kampen - Zorgcentrum Myosotis
Het begint een traditie te worden dat De Kamper Koggezangers jaarlijks een optreden
verzorgen voor bewoners van Myosotis. In plaats van om ‘s maandags om 19:30 uur
te repeteren in De Taveerne, worden de spullen ingeladen om op bezoek te gaan bij
het bekende Kamper woon- en zorgcentrum.
Gelukkig was onze drummer Evert van Dijk vanavond ook weer aanwezig. Wegens
ziekte kon hij een paar weken niet achter zijn drumstel plaatsnemen. Hij speelde weer
als vanouds.
Het is en blijft bijzonder om op te treden voor een volle zaal met bewoners, familie,
vrijwilligers en personeelsleden van een zorgcentrum.
We verzorgden twee optredens van ongeveer een half uur. Veel van de mooie liedjes
uit ons repertoire - met smaak bijeen gezocht door de muziekcommissie - passeerden
de revue. Onder de enthousiaste leiding van onze dirigent Joke van Tent én met de
ondersteuning van de voltallige combo, werd er natuurlijk weer met veel plezier
gezongen. Myosotis en De Kamper Koggezangers horen echt een beetje bij elkaar en
het is duidelijk dat ook in 2019 ons koor weer uitgenodigd gaan worden.
Koorlid Jan van Dijk verblijft momenteel ook in Myosotis. We hebben hem via
Myosotis-tv toegezwaaid en het allerbeste toegewenst.
Na het optreden en tijdens het opruimen en inladen van de apparatuur liep Arie
Vaandering nog een open wond aan zijn rechterhand op. Gelukkig kon de wond ter
plekke verzorgd worden. Arie en Gerard konden - met hulp van veel koorleden verder met hun werkzaamheden.
Publiek niet uitbundig, maar … dat hoeft ook niet … wij weten wel beter!
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het in de woonzorgcentra met de interactie
tussen koor en publiek altijd een beetje tegen lijkt te vallen, maar ….. schijn bedriegt!
Wij herkennen de twinkelingen in de oude ogen, de bijna onzichtbare, subtiele
bewegingen van de broze ledematen. En altijd zijn er leuke reacties na afloop.
We worden vaak vastgepakt en met stralende ogen wordt dan op fluistertoon gezegd:
‘Ik vond het prachtig wat jullie gedaan hebben! De Kamper Koggezangers zorgden
voor een hele fijne avond!’. Hartelijk bedankt hiervoor!
Rolf Plender

26-11-18 - Kampen - Basisschool De Groenling komt op visite
Op maandagavond 26 nov. kwamen de leerlingen van groep 6 van basisschool ‘De
Groenling’ op visite bij De Kamper Koggezangers. Op school hadden de kinderen gewerkt
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aan het taalproject ‘Zeebenen’. Het leek de leerlingen en de leerkrachten daarom leuk
om eens te gaan kijken bij een repetitie van het bekende Kamper koor.
De 40 kinderen en hun leerkrachten kwamen precies om 19:30 uur De Taveerne binnen.
Meester Frank IJzerman had zich uitgedost als een echte piraat en aan alles was te zien
dat hij er - net als zijn collega’s en alle kinderen - echt veel zin in had!
Leuk zo’n enthousiaste groep. Het bleef niet alleen bij kijken. In het welkomstwoord werd
gezegd dat de kinderen tussen de koorleden mochten staan en dat ze vooral hard mee
moesten zingen. Wat een prachtig gezicht zo’n grote groep jonge en oude piraten door
elkaar.
Hoe zou dit gaan klinken? Iedereen was erg benieuwd. Er werd uit volle borst gezongen.
Prachtig om te zien hoe jong en oud samen kunnen genieten van het zingen!
De kinderen hadden op school de liedjes ‘De Zuiderzeeballade’ en ‘Woeste Willem’ heel
goed geoefend. De Kamper Koggezangers kennen deze liedjes gelukkig ook goed.
De oude piraten keken verbaasd naar de kinderen. Hoe kunnen kinderen van 10 jaar al
zo mooi zingen? De kinderen keken verbaasd naar de oude piraten. Hoe kunnen zulke
oude kerels nog zo mooi - én vooral zo hard - zingen?
Dirigente Joke Riesebos-Van Tent stuwde, met haar deskundigheid én enthousiasme, het
grote ‘gemengde koor’ van 70 leden op naar een zeer hoog niveau. Bij het lied ‘Bloody
Mary’ bedacht zij een prachtig dansje, waaraan iedereen meedeed.
De mannen van het combo gingen ook helemaal los! Het was door het imposante volume
van het koor voor hen soms moeilijk om hun eigen instrumenten goed te kunnen horen.
De kinderen raakten even van de wijs toen zij zagen dat een paar oude piraten een
traantje moesten wegpinken bij het slotlied ‘You’ll never walk alone’. Ze kregen al snel in
de gaten dat het 'vreugdetranen' waren en zongen daarna nog zuiverder, mooier én
vooral … harder!
De kinderen overhandigden het koor na afloop twee prachtige posters en een doos
bonbons. Na een glaasje ranja en een zakje chips nam de groep afscheid. De afspraak
voor een bezoek in het volgend jaar werd bij het afscheid gemaakt.
Prachtig! Jong en oud heeft erg van deze bijzondere ontmoeting genoten.
Rolf Plender
22-12-18 - Kampen - Kerst In Oud Kampen
Op zaterdag 22 en zondag 23 december is voor de 19de keer ‘Kerst In Oud Kampen’
georganiseerd. Op één jaar na hebben de Kamper Koggezangers steeds hieraan
meegewerkt. Op zaterdag 22 december kon de organisatie al rekenen op 35.000
bezoekers. Ook dit jaar was de Buitenkerk weer beschikbaar voor de Kamper
Koggezangers, samen met het projectkoor ‘The Chrismas Experience’ uit Haarlem.
De twee koren hebben het publiek mogen verblijden met mooie koormuziek.
Omdat de looproute van het festijn door de kerk liep, konden al die duizenden mensen
genieten van de muziek. Een enkeling zal ook naar binnen gelopen zijn om de jas te
laten drogen of om de voeten op te warmen. Vanaf het altaar was het één lange stroom
van mensen en voor de koren was er dus altijd weer ….. een vers publiek!
De muziekcommissie had een viertal blokken samengesteld, elk blok beginnend met ‘O
Holy Night’ en afsluitend met ‘Silent Night.
‘Kniertje’ (Joke) Riezebos-van Tent had de mannen weer ouderwets onder controle en ….
oude tijden herleefden. Voor het publiek is het heerlijk om te luisteren, maar … echt fijn
meezingen - in een dergelijk ambiance - geeft ook een geweldige kick.
Nieuw dit jaar was de solo van Fred Feijth met ‘Mull of Kintyre’ en de twee solo’s van
Matthé Grootjen. Deze mannen maakten grote indruk.
Wat een prachtige akoestiek in een volle Buitenkerk, daar word je ….. vrolijk, warm en
droog van! Tussen de blokken in was het goed toeven in Het Buitencentrum.
De organisatie zorgde voor broodjes en het bekende ‘balletje gehakt met pindasaus’ was
natuurlijk ook weer te koop. Onder de gezellige pianomuziek van Joke of Fred vlogen de
wachttijden tussen de blokken om.
Tenslotte woorden van dank aan het kerkbestuur van de Buitenkerk. Wat is het mooi om
dit Godshuis beschikbaar te stellen voor dergelijke laagdrempelige optredens. Ook dank
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aan de organisatie van ‘Kerst In Oud Kampen’ (Jan Liefting en Nienke Kuijpers) voor het
inroosteren van de Kamper Koggezangers in onze geliefde Buitenkerk.
De Kamper Koggezangers wensen alle lezers fijne kerstdagen en een 2019 …. waar nét
als in 2018 …. weer heel veel muziek in zit.
Eric Roosink
31-12-18 - Kampen - Huize Margaretha
Op de laatste dag van het jaar 2018 traden de Kamper Koggezangers ‘s middags op in
huize Margaretha aan de Burgwal in Kampen. De muziek commissie had een goed
programma samengesteld uit de liedjes die we gezongen hebben bij Kerst In Oud
Kampen. Deze liedjes hebben we de laatste tijd veel en goed gerepeteerd, dus daar
konden we nog een keer mooi gebruik van maken.
Na de aankondiging wilden we lekker van start gaan, maar de invaldirigent Rolf Plender
riep dat we nog één koorlid misten en dat we nog heel even op hem moesten wachten.
Wie was deze man die - in verband met de verjaardag van zijn vrouw - net niet op tijd
aanwezig kon zijn? De man kwam binnen en verontschuldigde zich netjes bij het combo,
het koor de dirigent én het publiek. Hij droeg wel een vreemde ‘Harry PotterachtigeKerstmuts’, waarvan het puntje heen en weer wiebelde én …. waar ook nog eens een
soort kerstliedje uit klonk! Toen Reijer van ‘t Hul - want hij was het natuurlijk die voor
deze commotie zorgde - zijn gekke kerstmuts afzette en op een tafel voor het publiek
plaatste, bewoog de muts - heel griezelig - nog een poosje door.
Na dit leuke, spontane en niet geplande begin konden we beginnen met het eerste lied ‘O
Holy Night’, wat meteen al prachtig klonk. We kwamen echt heel goed en zeer
ontspannen uit de startblokken. Dit had waarschijnlijk te maken met … die gekke
kerstmuts, want hiermee was de ‘ontspannen toon’ toch meteen gezet.
Het was een zeer geslaagd optreden van twee blokken van dik een half uur zingen met
daartussen een kwartiertje pauze. In de pauze was er wat te drinken en natuurlijk waren
er op deze oudejaarsdag oliebollen en appelflappen in overvloed. Rolf Plender had een
dubbele taak, want naast het dirigeren was hij was ook enorm druk met het opzoeken
van liedjes in vier boeken voor vier dames op de eerste rij, die graag mee wilden zingen.
We vinden het altijd fijn wanneer mensen enthousiast zijn en mee willen doen, dus hij
nam daar steeds ruim de tijd voor. We moesten nog even wat schuiven in het
programma, omdat één van de solisten helaas niet aanwezig kon zijn. Ab Diender (met
het ‘IJssellied’) en ondergetekende (met ‘Femme Fataal’) vonden het geen probleem om
- in zo’n gezellige ontspannen sfeer - geheel onvoorbereid deze liedjes ten gehore te
brengen. Alle stoelen in de grote zaal van het zorgcentrum waren bezet en het publiek
genoot zicht- en hoorbaar met volle teugen van De Kamper Koggezangers.
We dachten heel stemmig af te kunnen sluiten met ‘Silent Night’, waarbij we vroegen of
het publiek gewoon in het Nederlands met ons mee wilde zingen. Maar …. op dat
moment kwam er een verzoeknummer uit de zaal:’ Willen jullie alsjeblieft nog één keer
dat prachtige nummer ‘Go tell it on the mountains’ voor ons zingen? De invaldirigent
pleegde even snel overleg met het combo en …. natuurlijk wilden we dat doen, maar
alléén als … het publiek zou meezingen en meeklappen! Nou … dat gebeurde met hart en
ziel. De dame van het activiteiten/recreatie team vroeg aan mij of zij een verslag van
deze geweldige middag op Facebook mocht plaatsen. Na een klein kusje gaf ik minzaam
toestemming. Ook vroeg een dame van RTV IJsselmond of zij foto’s van het evenement
mocht gebruiken. Dat vonden de koorleden en de bewoners van Margaretha ook geen
enkel probleem. We misten enkele leden, waaronder drummer Evert van Dijk, die in het
ziekenhuis was. Er was ook een lid dat zich wegens ziekte bijna afgemeld had, toch
aanwezig was én …. nog even een solonummer zong ook! Klasse, Fred Feijth en
beterschap de komende dagen. Maar goed …. wanneer je op een oudejaarsdag met zo’n
flink koor aantreedt, doe je het goed! De bewoners van Margaretha en hun familieleden
hebben genoten én … De Kamper Koggezangers ook!
Berend Scholten
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