
De kracht van talent
60 jaar Muziekvereniging Wieringerwaard (8)

 p Het Talentenorkest van het afgelopen schooljaar na afloop van het concert.

Voor muziekvereniging 
Wieringerwaard is 2019 
een bijzonder jaar. De 
vereniging bestaat 60 
jaar. Een jubileum waar 
de CTR in de loop van dit 
jaar een aantal keren bij 
stilstaat. ‘De kracht van 
Samen Spelen’ is het 
motto van de vereniging. 
Deze keer de kracht van 
het talent.

Cock de Vries

Het ledenpeil op niveau 
houden is natuurlijk van 
levensbelang voor de 

muziekvereniging. Een welbekende kreet is: 
“De jeugd heeft de toekomst”. Natuurlijk is 
dit zo, maar hoe houd je de jeugd binnen je 
vereniging en nog belangrijker: hoe krijg je ze 
binnen?

MUZIEKIMPULS Sinds enkele jaren hebben 
de openbare basisschool De Tweewegen in 
Wieringerwaard en de muziekvereniging een 
overeenkomst. Onder de naam ‘de Muziekim-
puls’ krijgen kinderen van groep 3 tot en met 
6 enkele weken muziekles. Een muziekdocent 
neemt de kinderen actief mee in de wereld 
van de muziek. Zingen, oefeningen in ritme 
en met elkaar muziekklanken maken, dat 
inspireert de leerlingen. De een pakt het zo 
op en de ander heeft er wat meer moeite mee 
maar doet ook zijn stinkende best. Verborgen 
talenten komen boven drijven. Wetenschap-
pelijk is bewezen dat muziek maken de herse-
nen stimuleert. Iets wat mooi meegenomen is.
 
ECHTE INSTRUMENTEN De leerlingen van 
groep 6 maken bij deze lessen kennis met 
echte instrumenten. Leden van de mu-
ziekvereniging zijn bij deze muzieklessen 
aanwezig en iedereen mag proberen geluid te 
krijgen uit een van de instrumenten. Geluid 
krijgen uit een slaginstrument gaat iedereen 
makkelijk af, de vraag is wel of dit ook altijd 
even ritmisch en beheerst gaat. Blazen op een 
instrument zorgt voor andere taferelen. De 
een kijkt het eerst eens rustig aan terwijl an-
deren niet kunnen wachten om het te mogen 
proberen. Regelmatig verschijnen er bij het 

blazen op een instrument rood aangelopen 
gezichten. De verbazing bij hen is groot als 
blijkt dat je helemaal geen rood gezicht en 
bolle wangen hoeft te hebben om er geluid uit 
te krijgen. Gaande het oefenen krijgt iedereen 
de smaak te pakken en straalt het plezier van 
de gezichten af.
 
TALENTENORKEST Een volgende stap zijn 
de orkestlessen. De leerlingen mogen dan 
deelnemen aan het Talentenorkest. Glunde-
rend nemen zij hun instrument in ontvangst 
en nemen dit voor een paar weken mee naar 
huis. Een trommel, bugel, saxofoon, trombo-
ne, trompet of ander instrument dat leuk lijkt 
om op te spelen. Dus niet eerst een blokfluit, 
zoals vroeger gebruikelijk was, maar gelijk 
je lievelingsinstrument. De jeugdige talen-
ten volgen lessen en kunnen dan al snel met 
elkaar een deuntje spelen. Tegelijkertijd wor-
den zij wegwijs gemaakt in het notenschrift. 
Ter afsluiting geven zij een echt concert voor 
familie, vrienden en kennissen. De Talen-
ten van het afgelopen schooljaar hadden het 
geluk twee keer te kunnen optreden voor 
publiek. Een keer in een stralend zonnetje bij 
de braderie op het schoolplein en daarna ter 
afsluiting van het project op het podium van 
de theaterzaal in de Oude School. Om niets 
aan het toeval over te laten werd van tevoren 
samen met de orkestleden van de muziekver-
eniging gerepeteerd. Op de slotavond zaten 
de jonge talenten tussen het orkest om hun 
muzikale kunnen trots te laten horen aan alle 
aanwezigen. Gezellige deuntjes klonken en 
iedereen zat te genieten. Na afloop klonk een 
daverend applaus van onder meer de glunde-
rende (groot)ouders.

BLIJVERTJE De kinderen die de smaak te 
pakken hebben kunnen na de zomerva-
kantie vervolglessen nemen bij de eigen 
muziekschool van de vereniging. “Ook dit 
jaar hebben wij voor de jeugd een speciale 
aanbieding: tien muzieklessen voor 40 euro,” 
zegt vicevoorzitter en voormalig directeur 
van de Tweewegen Karin Arends. “Op deze 
manier kunnen de kinderen en ouders kijken 
of muziek maken echt een blijvertje is. Wij 
hebben veel jongeren bij de vereniging. Voor 
de jongsten hebben wij een jeugdcommissie 
die van tijd tot tijd activiteiten organiseert. 
Het leuke is, dat die commissieleden ook als 
‘jonkies’ zijn begonnen bij de vereniging.”
 
JEUGDIGE CLUB Muziekvereniging Wierin-
gerwaard is een actieve en in verhouding 
jeugdige club. De gemiddelde leeftijd van de 
vereniging ligt vrij laag. Dit valt vooral op 
als het opleidingsorkest of het groot orkest 
deelneemt aan een concours en daar andere 
muziekverenigingen treft. Wat ook opvalt is 
dat de vrouwen ruim in de meerderheid zijn. 
Karin: “Regelmatig gebeurt het dat leden 
vanwege hun studie moeten verhuizen. Toch 
proberen de meesten lid te blijven en komen 
speciaal voor de repetities naar Wieringer-
waard. De leden komen uit Wieringerwaard 
en wijde omgeving, van Den Helder tot Den 
Haag. Daar zijn wij heel blij mee en natuurlijk 
ook trots op. Het geeft aan dat wij de kracht 
van samen spelen belangrijk vinden. Wat ons 
betreft mogen er nog meer mensen bij, ieder-
een is welkom.”
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