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Optredens 2022 
 

18-04-22 – Kampen - Zingen op de Koggewerf 

14-05-22 – Kampen - Korenfestival (voorspel) 

14-05-22 – Kampen - Korenfestival (de dag) 

31-10-22 – Kampen - Optreden in woonzorgcentrum Margaretha 

02-12-19 - Kampen - Stadsgehoorzaal - Filmhuis - ‘Fisherman’s Friends’ 

12-12-22 – Kampen – Kamper Koggezangers vieren 25-jarig jubileum 

31-12-22 – Kampen -  Huize Margaretha 

 

18-04-22 - Zingen op de Koggewerf 
Op paasmaandag 18 april trad het koor - na een gedwongen coronapauze van ruim twee 

jaar - eindelijk weer eens op. Het gebeurde op het vertrouwde terrein, de Koggewerf, op 

een steenworp afstand van de repetitieruimte ‘De Taveerne’. Het koor heeft op deze 

locatie al heel vaak optredens verzorgd en je bent dan ook geneigd om te schrijven: ‘Het 

was weer een optreden als vanouds!’ Helaas was dit niet het geval.  

Een optreden zonder Henk Strieker, Ab Diender, Dries Fidder en Berend Scholten - zij 

zijn ons ontvallen in de afgelopen periode - is zeker niet als vanouds. Tijdens de 

repetities zijn de Kamper Koggezangers al wel een beetje gewend aan de vier lege 

plekken. Maar … bij het eerste échte optreden werd het gemis van deze vier 

Koggezangers in hart en nieren toch heel duidelijk gevoeld.  

Wat we allemaal ook heel goed merkten en Reijer van ‘t Hul - die als opvolger van 

Berend Scholten de liedjes aan elkaar praatte - benadrukte het in zijn introductie ook 

nog: Het was maar liefst twee jaar en éénentwintig dagen geleden dat we voor de laatste 

keer een optreden verzorgden. Wat een tijd! Het is dan ook heel logisch dat alles bij zo’n 

eerste keer niet geheel van een leien dakje gaat. Maar ….. dat mag de pret niet drukken. 

De weersomstandigheden waren op deze tweede paasdag optimaal. De koorleden, de 

muzikanten en de dirigente hadden er weer echt zin in! (Meer dan twee jaar je hobby 

niet uit kunnen voeren is gewoon veel te lang … vooral voor een groep mensen op 

leeftijd).  Ook het publiek - dat twee jaren geen koor optredens heeft gezien - had er zin 

in. Er werd volop meegezongen en mee geklapt. Michiel van Ommen kwam nog even 

kijken en luisteren. Hij pakte zonder aarzelen zijn accordeon en speelde met onze 

accordeonist Henk Plakke en drummer Piet Bredewold mee. Voor Chel Ferron, die het 

koor al een paar repetities op haar gitaar en banjo begeleidt, was het - net als voor Henk 

Plakke - het eerste optreden met De Kamper Koggezangers. Aan het gezicht van 

dirigente Joke Riesebos-Van Tent was duidelijk te zien dat zij heel tevreden was over de 

twee debutanten. De Kamper Koggezangers repeteren gewoon elke maandag verder op 

weg naar de volgende optredens en die vinden plaats tijdens de Kamper Korendag op 

zaterdag 14 mei 2022. 

Rolf Plender 

 

14-05-22 - Kamper Korenfestival (voorspel) 
Maar …. eerst even een verhaal over de laatste repetitie voor het Korenfestival op 

maandag 09-05-22, gezien door de ogen van de secretaris Rienk de Vries: 
Wat een prachtige avond. Zo begint een politicus altijd na een verkiezingsoverwinning. 

Echter … met dit verschil dat een politicus dit bijna altijd ‘maar zo’ zegt en ik …. het écht 

meen! Wat gebeurde er op de repetitieavond van 9 mei? De Taveerne was bij aanvang 

van de repetitie stampvol. Er waren meer dan dertig zangers, vier muzikanten en een 

dirigente. Ook ‘de fanzone/stamtafel’ zat bijna vol. Dertig koorleden? 
Ja, het koor was voor deze gelegenheid aangevuld met acht leden van De Stormvogels 

uit Emmen. Zij repeteerden mee en zijn ook aanwezig tijdens de optredens van zaterdag 

14 mei. Verder waren er ook nog vier mogelijk nieuwe leden, die zich tussen de 

koorleden mengden en meezongen alsof ze al jaren lid waren. 
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Voorzitter Pieter Bredewold opende de repetitieavond en verwelkomde De Stormvogels 

en de adspirant leden. Verder feliciteerde hij De Stormvogels met het behalen van het 

kampioenschap van FC Emmen. Hierna begon de repetitie. Joke moest af en toe met 

stemverheffing spreken tegen de grote groep. Je kon merken dat Joke en muzikanten er 

zin in hadden om het flink uit de kluiten gewassen koor te begeleiden. 
In de pauze was er een verrassing. De uitbaatster van De Taveerne ging rond met grote 

schaal borrelhapjes. Niet wetende dat de penningmeester Tjeerd Riesebos dit geregeld 

had, vroeg ik haar - met een knipoog - of die borrelhapjes soms over datum waren. Ze 

liep mij mij, met een lach op haar gezicht, resoluut voorbij en zei:"Jij krijgt dus helemaal 

niets!" Na de pauze begon de tweede helft van de repetitie. We zongen o.a. ‘When de 

Saints’ met een geweldig, imposante drum- en bassolo. Wat een repetitie! Ik weet uit 

ervaring dat een slechte generale repetitie altijd een geweldig optreden oplevert. Maar …. 

werkt dat ook andersom? Ik hoop het toch écht niet! Gezien het enthousiasme op deze 

maandagavond kan het komende zaterdag eigenlijk niet fout gaan. 
Een Stormvogel merkte op dat wij wel een heel goed muziekcombo hebben. Die man 

heeft er duidelijk verstand van, want dat is ook zo. 

Het combo speelde de sterren van de hemel. Na afloop zei één van de adspirant leden: 

‘Ik voelde het geluid van het koor en combo door m’n borstkas vibreren. Dit kwam omdat 

het zo mooi én krachtig was en zeker niet omdat de muziek te hard stond!’. 
Ik heb een heel goed gevoel over gehouden aan de laatste repetitie voor de Korendag en 

denk dan ook dat wij zaterdag zeer goed voor de dag zullen komen. 
Rienk de Vries 

 

14-05-22 – Kamper Korendag (de dag) 
Wij worden wakker, de zon schijnt, het belooft een mooie dag te worden. Rond 11.30 uur 

lopen we naar de werf waar we hebben afgesproken met Pieter om de spullen, die we 

nodig hebben voor ons optreden op een kar te laden. Het is op dat moment al gezellig 

druk op het stille gedeelte van de Olde Stroate. We komen aan bij het podium op De 

Plantage waar we samen met Het Torenkoor, De Ketel Binken en het popkoor Swinging 

uit Harderwijk het publiek - wat al in grote getale aanwezig is - te vermaken. 

Onze hulptroepen druppelen ook langzaam binnen en hebben er duidelijk zin in. 

Om 13:00 uur kunnen we kunnen het podium op om ons op te stellen, het lijkt wel of we 

dit hebben gerepeteerd, want iedereen weet zijn plek. 

Reijer van ‘t Hul - duidelijk een beetje gespannen - kondigt het eerste nummer aan. Dit 

is wel heel toepasselijk - want na een 2 jaar durende periode van Covid - zingen we:  “its 

good to see you”. Het ging naar mijn bescheiden mening best lekker. Het omgekeerde 

cliché waarvan Rienk de Vries hierboven melding maakt (Op een goede repetitie volgt 

vaak een slecht optreden) ging volgens mij niet op. De muziekgroep speelde alsof dat ze 

dit al jaren samen deden, terwijl ik mij realiseerde dat het programma pas afgelopen 

maandag is door genomen. Mijn complimenten! Ik weet niet hoelang dit verslag mag 

worden, maar het tweede optreden moet ook nog even worden vermeld. Om 15.30 uur 

uur stonden we er weer en het publiek (of verbeeldde ik me dat?) stroomde heel snel 

van alle kanten weer toe. Met de gospel , “Oh when the saint”,ja , we zijn van alle 

markten thuis, sloten we het optreden, met een goed gevoel af.  

Iedereen bedankt voor de inzet en tot het volgende optreden. 

Tjeerd Riesebos 

 

 
31-10-22 - Optreden in woonzorgcentrum Margaretha - voor alle partijen 

- een groot succes! 
Na tweeëneenhalf jaar mochten we gelukkig weer eens een keer ……. optreden voor goot 

publiek!Op maandagavond 31 oktober stonden de Kamper Koggezangers weer in de 

schijnwerpers. Wel een beetje anders dan in de voorgaande jaren. Onze nieuwe -

tijdelijke - dirigente Carola Meijberg stond op de bok voor het koor, maar gaf ook leiding 

aan het combo: Piet op de drums, Henk op accordeon, Chel op piano en banjo, Henry op 

de bas en uiteraard Arjan op gitaar. Een bijna nieuw combo én een nieuwe dirigente.   
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De aankondigingen waren in handen van de goedgebekte Reijer. 

Om het plaatje compleet te maken waren de koorleden in zeemanskleding uitgedost. 

De opening was als vanouds met Caramba, gevolgd door Deze zee met Rolf als 

solist.Daarna The Fields, Verzonken stad en Westenwind. 

Aan het slot van het eerst blok bezong Co nog op zijn eigen wijze zijn leven met …… 

Cigarettes and Whisky! 

De pauze werd goed besteed met een glaasje vruchtensap. 

Het tweede blok begon met Treur niet, waarin Rolf zijn ziel en zaligheid legde. 

Vervolgens Kamper Kogge, Babylon, Good to see you, Mingualay, het prachtige lied van 

Caladonia met Rolf en tot slot Roll Alabama van Jan. 

Het publiek was heel enthousiast en vroeg om “more”. Een swingende afsluiter, met een 

drumsolo van Piet, was het gevolg en we zongen het bekende Oh, when the Saints.  

Terugkijkend kunnen we rustig zeggen dat de Kamper Koggezangers klaar zijn voor weer 

een nieuw zangseizoen. 

Eric Roosink 

 

02-12-19 - Kampen - Stadsgehoorzaal - Filmhuis - ‘Fisherman’s Friends’ 
Op vrijdag 2 december mochten De Kamper Koggezangers van zich laten horen in het 

Filmhuis Kampen. Ze traden een half uurtje op voor aanvang van deel 2 van de prachtige 

film ‘Fisherman’s Friends’. Dit deel heet ‘One and All’. Precies 3 jaar geleden traden we 

ook op bij het eerste deel van deze film. Deel 1 van deze film was gebaseerd op het 

waargebeurde verhaal van een groep vissers uit Cornwall, die met zeemansliederen -

geheel onverwacht en door toedoen van een muziekproducent - de hitlijsten van 

Engeland bestormt. In deel 2 wordt dit succes vervolgd en eindigt zelfs met een optreden 

op één van de grootste muziekfestivals ter wereld … Glastonbury! Ook dit is waar 

gebeurd! (Bekijk het maar eens op YouTube d.m.v. zoeken op: Fisherman’s Friends op 

Glastonbury). Door hun oprechte manier van denken en doen van deze vissers, leer je 

wat écht belangrijk is in het leven. 

De Kamper Koggezangers lijken in sommige opzichten wel een beetje op de mannen van 

‘Fisherman’s Friends’. 
- Ook wij beleven - net als de mannen van ‘Fisherman’s Friends’ - veel plezier aan samen 

zingen, serieus repeteren, verhalen uitwisselen en vooral ook ….. lol maken. Dit doen we 

elke maandagavond van 19:30 tot 21:30 uur in De Taveerne aan de Koggewerf. 
- Ook wij proberen ons - net als de mannen van ‘Fisherman’s Friends’ - alleen druk te 

maken om de zaken waar het echt om draait in ons koor. Flauwekul proberen wij op 

afstand te houden en aan belangrijke zaken - zoals lief en leed m.b.t. onze leden - wordt 

veel aandacht besteed. 
- Ook onze muzikanten Chel Ferron, Henk Plakke, Piet Bredewold, Henry de Vries en 

Arjan van de Meij beleven - net als de ‘Fisherman’s Friends’ - veel plezier aan het 

muzikaal begeleiden van het koor. Dit gebeurt nu onder de bezielende leiding van 

dirigente Carola Meijberg. Zij is tijdelijk onze dirigente, maar álle leden hopen dat haar 

‘tijdelijke dirigentschap’ nog een poosje mag duren. We zijn en blijven op zoek naar een 

vaste dirigent maar zolang hij of zij niet gevonden is ….. !? Hartstikke fijn dat wij Carola 

nu hebben. Zij helpt ons elke week weer verder om een beetje in de buurt van het 

niveau van de ‘Fishermans Friends’ te komen 
- Ook wij zingen - net als de mannen van ‘Fisherman’s Friends’ - akoestisch. In de 

oefenruimte zingt het koor altijd onversterkt. Het geluid van de muzikanten en solisten 

wordt wel versterkt. Bij dit mini-concert deden we precies hetzelfde. Het combo en de 

solisten werden versterkt en het koor zong onversterkt. Ook Jan Bastiaan zong - als 

solist van het lied ‘Roll Alabama’onversterkt, want met zo’n stem heb je écht geen 

microfoon nodig.  
Gelukkig hebben we ons - net als de mannen van ‘Fisherman’s Friends’ - bij dit zeker niet 

alledaagse optreden, goed staande weten te houden.  

Dit was te danken aan het enthousiasme én de inzet van koorleden, combo en dirigente. 

De Kamper Koggezangers hebben genoten van het mini-concert. We bedanken het team 

van het Filmhuis Kampen voor de prettige samenwerking.  
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Wanneer we elkaar in de toekomst - bijvoorbeeld bij deel 3 van ‘Fisherman’s Friends’ - 

nog eens nodig hebben, weten we elkaar vast en zeker weer te vinden! 

Rolf Plender 

 

12-12-22 - Kamper Koggezangers vieren 25-jarig jubileum 
In het jaar 1996 werd het shantykoor de Kamper Koggezangers opgericht. Dat zou vorig 

jaar gevierd worden, maar door corona kon dat toen niet. Dit jaar bestaat het koor dus 

26 jaar en wordt alsnog een jubileumfeest gevierd. 

De oprichter – Dik Leurink - is helaas overleden Dik Leurink. Hij lag in 1996 met z’n 

motorboot in de haven van Spakenburg bij de visafslag. Daar was een botterfeest en trad 

een shantykoor op. Dik bedacht toen dat ook stad Kampen een zeemanskoor zou moeten 

hebben. In oktober 1996 kwamen er 20 mannen in de Taveerne op de Koggewerf bijeen. 

Daar werd toen de Kamper Kogge gebouwd. Vanaf dat moment had Kampen een eigen 

shantykoor: de Kamper Koggezangers. Leden van het eerste uur waren onder andere 

Dries Vinke, Jan Beverwijk, Douwe van Ommen, Herman Otten en Eric Roossink. Het 

eerste optreden was op het Unieplein naast café de Skele in 1997. Klaske Beverwijk-

Meerstra was de eerste dirigente. Voorzitter werd Johan Scholten, Herman Tausch 

secretaris en Dries Vinke sr. penningmeester. Oprichter Dik Leurink stelde voor om in 

dezelfde zeemanskleding met pet op te treden. Dat werd afgeblazen. Dik vertrok en 

richtte toen de Ketelbinken op.  

De Koggezangers sloten zich aan bij de Internationale Shantysong Organisatie. Er 

volgden veel optredens. De repetities waren in de Taveerne op de Koggewerf. Ook was er 

een wekelijks radioprogramma ‘Stoere Jongens’ op radio IJsselmond. Later werd het koor 

lid van Shanty Nederland. Financieel was koorlid Harry Regelink de grote sponsor. Naast 

contributies waren er inkomsten van cd-verkoop, oud papier inzameling, sponsors en 

baropbrengst. 26 jaar KKZ betekent ook 25 jaar Evert van Dijk op drums. Een erelid 

waardig! Joke van Tent was gedurende twee lange periodes de dirigente. Zij was ruim 10 

jaar toonaangevend voor het repertoire en de meerstemmigheid van de zangers. Na de 

coronatijd was het voor het koor moeilijk weer op gang te komen. Maar dat is gelukt. Een 

nieuw bestuur, een nieuwe muziekgroep en een inval dirigente. Er zijn weer optredens 

geweest. De Kamper Koggezangers hebben een nieuwe start gemaakt en zingen weer 

met veel plezier uit volle borst. 

 

31-12-22 - Kamper Koggezangers vieren oudejaarsdag met de bewoners 

van Huize Margaretha 
Onlangs hebben De Kamper Koggezangers een optreden verzorgd in Zorgcentrum Huize 

Margaretha in Kampen. Na dit succesvolle optreden kwam meteen al het verzoek of wij 

op oudejaarsdag nog een keer een optreden wilden verzorgen. Natuurlijk wilden we dat! 

We vinden het altijd fijn als we mensen een gezellig uurtje kunnen bezorgen. Dit geldt 

zeker voor bewoners in verzorgingshuizen, waarvoor een feestdag als oudejaarsdag wel 

eens een beetje moeilijk kan zijn. Om 16:00 uur stonden alle spullen klaar en de eerste 

bewoners kwamen al een plekje zoeken in de gezellige hal.  

Tsja … de spullen allemaal klaarzetten …. dit wordt nog wel eens vergeten door koorleden 

die 10 minuten voor het optreden binnen komen wandelen. De opbouwploeg heeft dan al 

veel werk verzet. De luidsprekers, microfoons, versterkers, instrumenten, 

muziekstandaards, liedboeken enz. moeten allemaal op de juiste plaats klaargezet 

worden. Hartelijk dank hiervoor, opbouwploeg! 

Precies om 16:30 uur begon het optreden en de hal zat helemaal vol. Presentator Reyer 

van ‘t Hul heette alle aanwezigen welkom. Hij noemde De Kamper Koggezangers het 

‘huis-koor’ van Margaretha en daar begint het warempel ook een beetje op te lijken. Er 

was een gezellig programma in elkaar gezet met veel liedjes die meegezongen konden 

worden. Natuurlijk ging niet alles helemaal honderd procent goed, maar dat mag tijdens 

zo’n gezellig samenzijn de pret niet drukken! Wanneer een lied - per ongeluk - toch eens 

even anders ging dan we gewend zijn, waren dirigente Carola Meijberg en de muzikanten 

flexibel en handig genoeg om alles weer op het juiste spoor te krijgen! 

Het publiek heeft genoten. Dit konden wij goed zien, want de bewoners zaten bijna tegen 

het koor aan. Dit zingt heel makkelijk zo dicht bij elkaar. 
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Er waren ook twee koorleden die hun debuut als solist maakten. Altijd spannend zo’n 

eerste keer moederziel alleen zingen voor een grote groep toehoorders. Maar van 

spanning of zenuwen was bij Wim Tennekes (hij zong ‘Westenwind’) en Reyer van ‘t Hul 

(hij zong ‘Femme Fataal’) niets te merken. Ze zongen alsof ze deze liedjes al járen als 

solist vertolken. Goed gedaan, mannen! 

Het ‘uurtje optreden’ liep uit op een anderhalf uur durend ….. muziekfeestje. Dit betekent 

dat ons optreden gewaardeerd werd en dat het publiek er geen genoeg van kon krijgen. 

Maar goed …. aan alle leuke dingen komt een einde en om 18:00 uur bedankte onze 

presentator alle aanwezigen voor hun aandacht en het meezingen. We zullen ook in 2023 

vast wel weer terugkomen in Margaretha. 

De Kamper Koggezangers wensen iedereen een gezond en gelukkig 2023 toe. 

Rolf Plender 

 

 
 

 

 

 

 

 


