Optredens 2020
In verband met de coronapandemie trad het koor slechts 3 keer op in 2020.
03-02-20 – Basisscholen zingen met KKZ
14-02-20 – Seniorenmiddag en Korenfestival in Stadsgehoorzaal
28-02-20 – Dekzwabbers en KKZ zingen met de Rehobothschool

03-02-20 - Basisscholen zingen met De Kamper Koggezangers
Op vrijdagmiddag 14 februari tijdens de Seniorenmiddag in de Stadsgehoorzaal gaat er
iets bijzonders gebeuren. Leerlingen van De Groenling uit IJsselmuiden en de
Rehobothschool uit Kampen gaan optreden met De Kamper Koggezangers. Op de scholen
werd de afgelopen weken al flink geoefend.
Op maandagavond 3 februari kwamen de kinderen naar de Taveerne om samen met het
koor, het combo en onder leiding van dirigente Joke Riesebos–Van Tent te repeteren.
De kinderen, leerkrachten en koorleden waren verkleed als piraten en aan alles was te
merken dat iedereen er zin in had! Wat een prachtig gezicht zo’n grote, enthousiaste
groep jonge en oude ‘piraten’ bij elkaar.
Hoe zou het gaan klinken? Iedereen was benieuwd. De kinderen hadden op school de
liedjes ‘Bloody Mary’, ‘De Zuiderzeeballade’ en ‘Woeste Willem’ ingestudeerd. De Kamper
Koggezangers kennen deze liedjes ook goed. De oude mannen keken verbaasd naar de
kinderen. Wat kunnen kinderen van 10 jaar al mooi zingen! De kinderen keken verbaasd
naar de oude mannen. 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 80 leden op naar een hoog niveau.
Ook de mannen van het combo gingen helemaal los! Door het imposante volume van het
grote koor hoorden zij nauwelijks hun eigen instrumenten.
Mooi om te zien hoe jong en oud samen kunnen genieten van muziek maken en zingen!
De kinderen en de Kamper Koggezangers kijken er naar uit om, dat wat ze samen
geoefend hebben, te laten horen aan de ouderen van Kampen in de Stadgehoorzaal op
vrijdagmiddag 14 februari.
Rolf Plender

14-02-20 - Seniorenmiddag en Korenfestival in de Stadgehoorzaal
De middag:
Ja, daar was dan eindelijk de middag van gezamenlijk optreden van de Rehobothschool
uit Kampen en De Groenling uit IJsselmuiden samen met de Kamper Koggezangers bij de
Seniorenmiddag in de Stadsgehoorzaal te Kampen. De schoolkinderen (groepen 6 -10
jaar oud) hadden op hun scholen de afgelopen weken al heel flink geoefend op de liedjes
‘Bloody Mary’, ‘De Zuiderzeeballade’ en ‘Woeste Willem’. Dank hiervoor aan de
leerkrachten Willemien van Ittersum van de Rehobothschool en Frank IJzerman van de
Groenling. De kinderen en hun leerkrachten hadden op maandagavond 3 februari al een
keer gerepeteerd met De Kamper Koggezangers in De Taveerne. Dat ging toen ook al
heel erg goed. Wat hebben de kinderen, de leerkrachten én de koorleden naar deze
middag uitgekeken. Nu moest het dus echt gaan gebeuren. Het werd nou echt serieus!
Voor de kinderen was hele mooie passende middeleeuwse kleding gemaakt. Dank aan
Hermien en Ciska en aan de Koggestichting. De jongens en meisjes kwamen - best een
beetje zenuwachtig én met rode koontjes op de wangen - achter de nog gesloten
gordijnen het podium op. Ze deden dit in alle stilte - anders zou de verrassing er voor
het publiek af zijn - en ze namen plaats voor en tussen de koorleden. Toen de gordijnen
open gingen werd er meteen gespeurd en getuurd naar papa, mama, opa of oma.
Wanneer de kinderen familieleden zagen, werd er natuurlijk volop gezwaaid!
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Het zingen van het grote gemengde koor, dat bestond uit 80 personen, ging heel erg
goed. Toen het laatste lied gezongen was kwam het verzoek uit de zaal - én vanuit de
organisatie - of de kinderen misschien nóg een liedje wilden zingen. Dat wilden de
kinderen én de koorleden maar wat graag! Het liedje ‘Bloody Mary’ werd nog een keer
ingezet en meteen ging het zaallicht aan. De kinderen zagen de ouders en opa’s en
oma’s toen heel goed zitten en daarom werd het …. een heel gezellig zang- en …..
‘uitzwaaifeest’! Natuurlijk ook omdat het optreden van De Kamper Koggezangers en de
schoolkinderen het laatste optreden van de Seniorenmiddag was.
Berend Scholten
Naschrift van de redactie: De organisatie Stichting Kamper Koren, de kinderen, de
ouders, de leerkrachten, de koorleden en de toeschouwers hebben erg genoten van dit
bijzondere concert. De zaal zat tijdens dit optreden écht helemaal vol en dit verhoogde
de feestvreugde.Met de nodige flair, deskundigheid en enthousiasme lukte het dirigente
Joke Riesebos-van Tent om alles soepel en gezellig te laten verlopen. Fred Feijth bestuurlid van Stichting Kamper Koren - had ervoor gezorgd dat De Kamper
Koggezangers de Seniorenmiddag mochten afsluiten. Ook zorgde hij ervoor dat ouders,
opa’s en oma’s het laatste half uurtje in de Stadgehoorzaal bij mochten wonen. Bedankt,
Fred! De leden van het combo - waar de kinderen aan alle kanten omheen stonden speelden ook de sterren van de hemel, alhoewel zij niet altijd zicht hadden op de
dirigente. Heel knap! Bedankt allemaal.

De avond:
Na het middagoptreden met de kinderen - wat een geweldig succes was - konden De
Kamper Koggezangers ‘s avonds bij het Korenfestival mooi, nieuw repertoire ten gehore
brengen. De andere vijf koren lieten ook horen dat ze de afgelopen maanden niet stil
gezeten hebben, want ook zij zongen heel veel nieuwe nummers. Het was goed om te
zien dat ons koor - met beide optredens - bijna compleet was. Een dikke pluim voor de
muzikale ondersteuning door ons combo. Michiel van Ommen had de plaats van Hans
Sparreboom ingenomen. Het was voor het publiek - én zelfs ook wel een beetje voor het
koor - een enorme verrassing dat Rik Feijth, bij het lied ‘Amazing Grace’ met zijn trompet
uit de coulissen kwam. Wat klonk dat prachtig, Rik! Al met al een geweldig optreden
onder leiding van Joke Riezebos. Koggezangers, deze koers houden wij met z’n allen
vast!
Herman Otten

28-02-20 - De Dekzwabbers en KKZ zingen met de Rehobothschool
Op vrijdag 14 februari zongen de leerlingen van groep 6 van de Rehobothschool, tijdens
de Seniorenmiddag in de Stadsgehoorzaal, met de Kamper Koggezangers. Dit was een
groot succes, waar nog lang over gesproken werd in Kampen.
Op vrijdagochtend 28 februari sloten de leerlingen van groep 6 hun projectweek af. Dit
wilden de kinderen - én hun juf - heel graag doen door nog een keer samen met de
Koggezangers een aantal liedjes te zingen.
Maar …. vrijdagochtend 11:00 uur is geen makkelijk tijdstip om voldoende koorleden en
muzikanten op de been te krijgen. Er werd daarom besloten om - speciaal voor dit
bijzondere optreden - een samenwerkingsverband met de Dekzwabbers aan te gaan. De
Dekzwabbers zijn mannen die horen bij de bekende Kamper Kogge en de bijbehorende
stichting. Omdat er heel veel overlap zit bij de koorleden van beide koren was dit geen
enkel probleem. Bijna alle Dekzwabbers zijn immers ook Koggezangers én …. andersom!
Op donderdag 20 februari kwam de groep een uurtje bijeen in De Taveerne, om de
liedjes te oefenen én ….. dat ging meteen al heel goed.
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Op vrijdag 28 februari moest het dan gaan gebeuren. De kinderen van groep 6 en de
koorleden waren verkleed. De koorleden in hun gebruikelijke tenue. De kinderen hadden
natuurlijk de speciaal ontworpen middeleeuwse kleding weer aangetrokken. Deze
prachtig kleding is vervaardigd door de dames Hermien Krooneman en Ciska Baer van de
Koggestichting. Alle kinderen - dus van groep 1 tot en met groep 8 - , personeelsleden,
vaders en moeders, opa’s en oma’s van de Rehobothschool zaten in de grote, centrale
hal van de school vol verwachting en in spanning klaar voor het grote gebeuren. Wat een
gezellig boel zo’n grote, enthousiaste groep jonge en oude mensen bij elkaar om samen
te zingen én vooral …… heel veel plezier te maken.
De liedjes ‘Bloody Mary’, ‘De Zuiderzeeballade’ en ‘Woeste Willem’ hadden de kinderen
en de koorleden een maand geleden al samen ingestudeerd en gezongen. Daar kwamen
nu nog de twee nieuwe liedjes ‘Het kleine café aan de haven’ en ‘Berend Botje’ bij.
Accordeonist Jan Jonker ging helemaal los en speelde de sterren van de hemel. Co
Krooneman was wel heel erg druk, want hij moest zingen en tegelijkertijd ook nog eens
de grote trom bespelen. Piet Bredewold had zijn grote drumstel thuis gelaten en zat heel
ontspannen op zijn trommeltje mee te drummen. Berend Scholten bespeelde of
gebruikte …. of … hoe noem je dat …. één of andere ‘ritmezwabber’ met de toepasselijke
naam ‘Ernie’. Dat Fred Feijth met zijn banjo ook nog mee kwam doen was voor iedereen
een verrassing. Wat een prachtig combo!
Groot en klein zong mee en iedereen heeft met volle teugen genoten van dit prachtige en
ook zeer ontspannen concert dat onder leiding stond van juf Willemien van Ittersum.
Na afloop konden de mannen van het samenwerkingsverband
‘Dekzwabbers/Koggezangers’ nog even gezellig napraten én ‘nazingen’ onder het genot
van een kop koffie en lekkere broodjes met kaas en worst.
Mannen, namens de kinderen, de leerkrachten en de directie van de Rehobothschool
hartelijk bedankt voor jullie enthousiaste medewerking!
Rolf Plender
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