
Hallo Allemaal ! 
 

Bij dit PVO-nieuws is het programma 
voor ons najaarsconcert gevoegd. Als 
de hele verspreiding van PVO nieuws 
(250 exemplaren) plus nog wat 
aanhang ons concert komt bezoeken, 
dan hebben we de zaal lekker vol 
zitten! Verder veel aandacht aan 
onze succesvolle reis naar 
Denemarken. Leo Verlaan heeft veel 
tijd gestoken om zijn dagboek te ver– 
en bewerken. Het resultaat mag er 
zeker zijn. Ook nieuw is de digitale 
verwerking van de foto’s in het artikel: 
reeds bij ontwikkeling in de centrale 
zijn deze foto’s op flop gezet, zodat 
het inscannen van de foto’s geen 
kwaliteitsverlies meer geeft.  
 
 
Veel leesplezier ! 
 
Leo en Marcel 
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Soester Muziekvereniging          Patientia Vincit Omnia 

Wanneer Wat Wie 

Za 28/10  Najaarsconcert Leerl.orkest+H
arm+Drumb 

Za 04/11  Feestavond Black and White PVO 

Ma 06/11  Repetitie Harm + Drumb 

Wo 08/11  Bestuursvergadering Bestuur 

Za. 11/11  Optreden t'Gilde Huis Big Band Blow 

Do. 16/11 Optreden Eemeroord te Baarn E.Bl.Kapel 

Za. 18/11  Optreden St. Nicolaas te Naarden Harm + Drumb 

Za. 18/11  Optreden Smartlappen te Utrecht E.Bl.Kapel 

Za 25/11  Optreden St. Nicolaas te Soest Harm + Drumb 

Ma 04/12  Repetitie Harm + Drumb 

Ma 18/12  Optreden Kerstconcert Eemeroord E.Bl. Kapel 

Di 19/12  Optreden t'Gilde Huis Saxofoon 
Ensemble 

Wo 20/12  Bestuursvergadering Bestuur 

Za 23/12  Optreden Kerstconcert den Dolder  E.Bl.Kapel 

Za 05/01  Nieuwjaarsreceptie  PVO 

Wo 10/01  Bestuursvergadering  Bestuur 

Vr 12/01  Nieuwjaarsconcert Harmonie 
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Hamerstukje……..  
 

"Tusind tak for Deres gaestfrihed..........." 
  
Vrij vertaald: Bedankt voor jullie gastvrijheid"  
Dat hebben we met z'n allen in koor geroepen, toen 
wij op zondag 3 september vertrokken uit Randers 
(Denemarken) 
Terug naar Soest.........maar met de beste herinne-
ringen aan een weekendje Denemarken. 
5 Optredens, een gastvrije ontvangst, twee party's 
(met lasagne en met een uitgebreid buffet), de no-
dige cola, wijn en ol.  
En ook in de bus kijk je je ogen uit: in de meest 
vreemde houdingen/standjes kunnen muzikanten 
slapen. 
Zelfs staande in de bus! 
Want vermoeiend.....dat was het wel. 
Al met al een pracht-weekend! 
En als je dan de volgende avond om 8 uur in het 
PVO-gebouw komt, zit daar alweer een compleet 
orkest te repeteren voor het aanstaande najaarscon-
cert. 
Dan ben je trots op je vereniging! En terecht! 
Zou zo'n weekend Denemarken de eensgezindheid 
versterken?  
Best mogelijk, want sinds dat weekend hebben we 
met een compleet orkest hard gewerkt voor het 
concert op 28 oktober. 
En ook bij de drumband wordt hard gerepeteerd. 
De sfeer is uitstekend en het enthousiasme straalt 
van iedereen af. 
Als dat het resultaat is van een reisje Denemarken, 
dan zou je bijna willen denken aan een jaarlijkse 
reis. 
Maar, dat is natuurlijk kostbaar en tijdtrovend. 
Maar eens in de 2 jaar samen uitgebreid op 
stap....dat zou toch moeten kunnen. 
Wie weet, behoort dat tot de mogelijkheden! 
Laten we in elk geval zuinig zijn op deze eensge-
zindheid: dat komt goed van pas in de komende 
maanden: een najaarsconcert, een feestavond, Sint 
inhalen in Naarden en in Soest, een nieuwjaarsbij-
eenkomst en een Nieuwjaarsconcert in januari 
2001....... 

Genoeg te doen dus.  

Veel plezier met al deze muzikaliteiten 
 
 
Peter Smeets. 
 

De Klos ….. 

…..van Sandra Bruinekreeft 
Daar is die weer !!! 
Ik was deze keer weer de klos (hartelijk dank 
Sharon) Ik was het natuurlijk helemaal vergeten, 
totdat m’n zusje er opeens mee aan kwam.  
Ik ben toen vlug wat gaan schrijven en ik hoop dat 
het zo een beetje goed is. 
Ik zal me even voorstellen!!! 
 
Ik ben Sandra Bruinekreeft (ja, van die kok) ik ben 
15 jaar jong en zit op het Grifland college in 4 
Mavo. 
De muzikale achtergrond in onze familie is niet 
echt veel bijzonders. 
Mijn vader heeft heel vroeger tuba gespeeld, maar 
volgens mij niet zo lang. 
Hij zou nu wel weer iets willen leren, maar heeft 
het nog steeds niet gedaan. 
Mijn moeder heeft nooit op een muziekinstrument 
gespeeld en kan geen noot lezen. 
Mijn broer heeft ook nooit wat in de muziek 
gedaan.  
Mijn zusje is begonnen met blokfluit waar ze twee 
jaar op heeft gespeeld.  
Daarna heeft ze klarinet gespeeld (ook in het 
jeugdorkest) maar dat was ze ook al weer zat dus 
daar is ze ook mee gestopt. 

(Vervolg op pagina 5) 

Oktober 2000  
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TV SERVICE 
TON UYLAND 
 
Verhuur geluidsinstallaties 
Reparatie en verkoop 
TV/Video 
 
Schoutenkampweg 43 
3768 AA Soest 
Telefoon 035-6017398 
Fax 035-6027498 
Email tvuyland@tref.nl 

TV SERVICE 
TON UYLAND 
 
Verhuur geluidsinstallaties 
Reparatie en verkoop 
TV/Video 
 
Schoutenkampweg 43 
3768 AA Soest 
Telefoon 035-6017398 
Fax 035-6027498 
Email tvuyland@tref.nl 
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ING Bank Soest 
Van Weedestraat 10 

3761 CE Soest 
Telefoon: 035-6096511 

Voor mooie bloemen, planten en potterie tegen 
scherpe prijzen gaat u naar ……... 
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Ik heb ongeveer 3 - 4 jaar blokfluit gespeeld gewoon 
privé. 
Daarna was ik de blokfluit wel zat en ben ik over 
gegaan op de dwarsfluit. 
Dat doe ik nu zon 4 of 5 jaar. 
Na een jaar mocht ik in het jeugdorkest, wat ik best 
wel leuk vond. 
Toen vroeg erica of ik ook in het grote orkest wilde 
spelen, maar dat leek me in het begin helemaal niet 
leuk. Het ging veel te snel en het was ook best wel 
moeilijk. 
Nu ik alles een beetje mee kan spelen is het heel erg 
leuk. 

(Vervolg van pagina 2) Ik ben bij PVO terechtgekomen door m’n vader, 
want die kookt er altijd. Toen ik eenmaal 
begonnen was vond ik het heel erg leuk, verder 
kan ik me er niet zoveel van herinneren (wat een 
geheugen hé?) 
 
Nou ik hoop dat ik nu wel genoeg over mezelf 
verteld heb en dan geef ik nu iemand anders de 
klos namelijk: 
 
Suzanne van Stralen. 

 

 

¢ Een aantal trouwe wistudat lezers zich hebben afge-
vraagd waarom er in het vorige PVO-Nieuws geen 
wistudatjes stonden; 

¢ dit toch in de wistudat rubriek heeft gestaan en het ook 
op de voorpagina van het afgelopen PVO-nieuws stond. 

¢ P.V.O. naar Denemarken is geweest; 

¢ er heel veel vermeldenswaardigheden de revue hebben 
gepasseerd die mij niet hebben bereikt; 

¢ Ondergetekende daarom op de terugreis heeft beloofd 
dat iedereen die een goed wistudatje over de Denemar-
kenreis inleverde, zelf niet in de wistudat rubriek ge-
noemd zou worden; 

¢ ik nu dus niemand meer in de wistudat rubriek kan noe-
men.  

¢ Dit gelukkig alleen maar gold voor de Denemarkenreis. 

¢ Adri de Kruijf dolblij was toen hij een mobieltje kreeg; 

¢ hij, terugkomend van zijn werk, helemaal gedesillusio-
neerd was omdat niemand hem op zijn mobieltje had 
gebeld; 

¢ Rina dit toch wel erg sneu vond en hem dus de volgende 
dag op zijn werk heeft opgebeld; 

¢ Adri echter niet opnam omdat hij in de kantine zat en 
zijn mobieltje op zijn buro had laten liggen !!!; 

¢ zijn collega hem wel wist te vertellen dat er een leuk 
melodietje op zijn mobieltje zat maar niet wie er gebeld 
had. 

¢ Adri Verlaan enige jaren geleden Hetty een poes voor 
d’r verjaardag heeft gegeven; 

¢ Adri stapelgek is op de poes (Kasper) van Hetty; 

¢ Dit wederzijds is maar de poes (van 
Hetty) zijn blijdschap en genegenheid 
daarvoor maar moeilijk aan Adri kan 
uiten; 

¢ De poes daarom ook graag in Adri’s 
gedachte opgeroepen wil worden als 
Adri muziek aan het maken is; 

¢ De poes zodoende, als blijvende herin-
nering, de muziek en de muziektas van Adri heeft voor-
zien van een zeer doordringende lichaamseigen deodo-
rant. 

¢ Ate Hooft graag een visje vangt; 

¢ Hij daarvoor speciaal een koelkast in zijn garage heeft 
staan om de lekkernij voor de visjes in te bewaren; 

¢ Hij echter was vergeten dat die kleine beestjes in de kou 
nog kleiner worden; 

¢ die beestjes vervolgens door de ventilatiegaatjes naar 
buiten zijn gekropen en zich in de hele koelkast hebben 
gevestigd. 

¢ Ate Hooft graag een tapbiertje drinkt; 

¢ hij dat zo lekker vindt dat hij ze zelfs 
van een ander opdrinkt; 

¢ hij vervolgens denkt dat dit straffeloos 
kan; 

¢ zijn volgende glas bier plotseling in 
appelsap was veranderd; 

¢ hij zo gulzig van dat glas dronk dat hij het vrijwel hele-
maal had doorgeslikt voordat hij  het merkte. 

¢ het toen weinig scheelde of al het naar binnen gewerkte 
bier weer naar buiten kwam. 

¢ Adri de Kruijf en Rina op vakantie zijn geweest in Gul-
pen.. 

¢ Adri daar 24 prachtige foto’s heeft gemaakt van een vol-
strekt witte lucht; 

¢ de liefhebbers bij hen foto’s na kunnen bestellen; 

(Vervolg op pagina 6) 
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¢ Ton Oosthoek en Adri de Kruijf een reis met een luchtballon 
hebben gewonnen; 

¢ zij vervolgens samen een luchtreis hebben gemaakt van 
Soest naar Zeewolde; 

¢ zij na afloop zijn gekroond tot baron 
van Soest tot Zeewolde; 

¢ Ate Hooft tijdens de Gildefeesten tus-
sendoor even gauw naar huis is ge-
gaan om een karbonaadje te bakken; 

¢ hij, nadat hij het karbonaadje in de 
pan had gegooid “even” iets anders is 
gaan doen; 

¢ hij vervolgens zijn keuken opnieuw moest witten; 

¢ je ook een karbonaadje op het Gildeterrein kon kopen; 

¢ hij ‘s-avonds na de Gildefeesten naar huis is gefietst; 

¢ hij dacht dat hij tussen de dranghekken door kon fietsen zon-
der af te stappen; 

¢ hij geen rekening had gehouden met de heg die daar achter 
stond; 

¢ hij ook geen rekening had gehouden met de sloot die daar 
langs liep. 

¢ hij ook geen rekening had gehouden met de hoeveelheid bier 
die hij reeds genuttigd had; 

¢ hij vervolgens de heg en de sloot van zeer nabij heeft be-
wonderd. 

¢ De dirigent Peter Rieken vond dat het stuk Dixieland Jambo-
ree wat swingender gespeeld moest wor-
den; 

¢ hij vond dat het nu een beetje teveel op 
z’n Jamboree fluitjes werd gespeeld. 

¢ Willem van de Born een neusoperatie 
heeft gehad; 

¢ hij vervolgens bij het kijken naar een 
etalage met zijn neus tegen de winkelruit 
is gebotst; 

¢ hij voorlopig beter niet zijn neus in een andermans zaak 
moet steken 

¢ Willem dit ook tegen Mineke Noot heeft verteld; 

¢ Mineke al vond dat zijn stem nu wat meer anaal klonk; 

¢ wij ons nu afvragen in welke (stinkende) zaakjes Willem 
zijn neus nog meer heeft gestoken  

¢ Ilse Smeets tydens de repetitie naar het toilet moest. 

¢ zij tot de ontdekking kwam dat het toiletpapier op was; 

¢ zij toen naar het andere toilet is gegaan; 

¢ ook daar het toiletpapier op was; 

¢ zij bij Hans Hofman te rade is gegaan 

¢ Hans Hofman gelukkig nog twee velletjes had; 

¢ hij er voor Ilse toen maar een stel gecopiëerd heeft. 

¢ De E.B.K. op de vooravond van het Big Band en Blaaska-
pellen-festival in Austerlitz samen met de plaatselijke mu-
ziekvereniging Erica, een zeer gezellige muziek avond heeft 

(Vervolg van pagina 5) gevuld met muziek, 

¢ De voorzitter van Erica wist te 
vertellen dat Bertus Veltkamp en 
Joop Overstegen samen zo’n 
kleine 150 jaar zijn; 

¢ Joop toen heel verbaasd naar 
Bertus keek; 

¢ Joop vervolgens zei: Ik wist niet dat Bertus al zo’n klei-
ne 100 jaar was. 

¢ Wij het klarinetconcert van Mozart in ons repertoire heb-
ben; 

¢ dit begint met een rustig en zeer gevoelig stukje klarinet-
muziek; 

¢ Kees van Dijk en Adrie de Kruijf onlangs bij de inzet 
van het klarinetconcert fors inzetten met Moricone; 

¢ Peter Rieken in het vervolg expliciet aan Cees van Dijk 
laat zien wat het volgende nummer is dat we gaan spe-
len; 

¢ Matthijs Hoebe tijdens het klarinetconcert niets te doen 
heeft; 

¢ hij dat niet zo erg vindt omdat hij dan ten-
minste eventjes een peukie kan roken. 

¢ Donate van Asselt d’r klarinet  het tijdens 
de repetitie niet deed; 

¢ Michel van ‘t Veer er even een technische 
blik op wierp 

¢ hij tot de conclusie kwam dat het aan de 
kop lag; 

¢ hij toen zei dat ze maar een andere kop moest nemen 

¢ de geeuw van Leo Schambach stemt met de stemtoon 
van de saxofoon van Kees van Dijk. 

¢ Leo Verlaan zo in de stress schoot van het niet goed 
overkomen van zijn Wist-U-Datjes bij de redactie van 
PVO nieuws dat hij op weg naar zijn werk er bij Maar-
tensdijk pas achter kwam dat hij de verkeerde kleren aan 
had. 

 
Dat wist U allemaal 
niet??, Dan weet U dat nu 
ook weer.  
Weet U nog een "Wist U 
datje", dat wij nog niet 

weten maar dat ieder-
een zeker moet we-
ten, laat het mij dan 
weten opdat de volgen-
de keer iedereen het 
weet. Het is maar dat 
U dat weet. 
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Breinbrekertje 
 

Nu de donkere en koude avonden met rasse schrede naderen volgt hier een breinbrekertje 
om deze, anders zo saaie avonden, op te vullen. 
Degene die het antwoord (denken) te weten graag opschrijven en aan mij geven. Email 
mag ook: lverlaan@casema.net. De redactie van PVO-nieuws heeft een leuke attentie voor 
de juiste inzending(en).  Mocht blijken dat helemaal niemand eruit komt, dan plaats ik de 
volgende keer een hint in PVO-nieuws. Dat gaat door net zolang de goede oplossing ge-
vonden is.  

 
Ik heb 12 knikkers gekregen. Een van die knikkers is lichter OF zwaarder. 

Ik heb tot mijn beschikking een balans weegschaal. 

Bepaal in 3 maal wegen welke knikker dat is en tevens of die lichter danwel  

zwaarder is. 
 



 

Een dagje motortoeren. 
 

Reeds begin dit jaar gingen de eerste 
stemmen op om met een clubje motorrijders een 
dagje te gaan toeren. Hoewel het nog geruime tijd 
op zich liet wachten is op zondag 23 september 
dan toch een clubje van zeven motorrijders en vier 
duopassagiers een dagje wezen toeren. Dit onder 
supervisor en drijfveer Cees van Dijk. Naar alle 
waarschijnlijkheid is er het afgelopen jaar in 
Nederland geen mooiere dag geweest dan die 
bewuste 23 september. Om 09.00 uur verzamelen 
bij het PVO-gebouw. De zon stond reeds lekker 
aan de hemel te schijnen bij een matige wind en 
een temperatuur van rond de 17 graden. Leo 
Schambach had de motor van zijn buurman 
geritseld en verscheen op een Honda Nighthawk  
650-4 met Mineke Noot als duopassagier. Cees  

 
 
 
 
 
 
van Dijk op zijn eigen trouwe Honda Shadow V 
1100, Adri Verlaan had een B.M.W. R1200 
gehuurd, Willem Overeem kwam met zijn vrouw 
op zijn eigen B.M.W. K1100 RS,  Fred van der 
Molen had voor deze gelegenheid maar even gauw 
een Yamaha Dragstar 650 gekocht en verscheen, 
zoals gebruikelijk wat later, met Cindy van Lit 
achterop bij het PVO gebouw. Jan de Jong op zijn 
trouwe tweetakter Suzuki 500 GT en 
ondergetekende verscheen met Marijke achterop 
op een B.M.W. K 1100 RS, voor deze gelegenheid 
even bij een collega geleend.  

Het eerste probleem kondigde zich reeds 
(Vervolg op pagina 9) 

Zoekt u een betrouwbare occasion ? 
Uitstekende garantie. 
Waar financiering altijd kan ? 
En goede inruilprijzen ? 
 
Dan moet u bij AUTO-NIEHOF zijn ! 
Altijd ± 40 occasions in voorraad ! 
Waar service nog gewoon is ! 
 
 

Alle auto’s worden afgeleverd met: 

Nationale Autopas en APK. 

 

P.A.M. Witkamp 
Reparatieatelier voor  
Uurwerken en Horloges 

 
 Ereprijsstraat 59 
 3765 AD Soest 
 Postbus 410 
 3760 AK Soest 
 Telefoon 035-601 95 60 
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aan. Willem voelde wat vreemds aan zijn voorrem. 
Bij inspectie bleek dat een remklauw was losgelopen 
en er reeds een bout verdwenen was. Met dank aan 
het bandenbedrijf die de week daarvoor even een 
nieuwe band had gemonteerd en kennelijk verzuimd 
had om de remklauw weer goed vast te zetten. Met 
grote haast spoedde Willem zich naar huis, zijn 
vrouw achterlatend, om een nieuwe bout te halen. 
Haastige spoed is zelden goed bleek ook nu weer. 
Met nog grotere haast spoedde Willem zich weer 
terug naar het PVO gebouw om de huissleutel bij 
zijn vrouw te halen.  Na een klein half uurtje 
oponthoud konden we dan toch vertrekken. Via 
Zeist, Driebergen, Doorn reden we door Leersum 
waar de eikels als regendruppels uit de bomen 
vielen. Na enkele mislukte pogingen had Cees er dan 
toch een gekopt. Vol op zijn rechter wang. De 
mensen met een intergraalhelm waren hier duidelijk 
in het voordeel. Het mocht de pret niet drukken. 
Rustig doortuffen via Rhenen, Wageningen, 
Renkum….en… Het werd tijd om de benen even te 
strekken. Rustig plekje opzoeken en even bijpraten. 
De temperatuur was inmiddels opgelopen tot zo’n 20 
graden met het zonnetje aan de hemel. Het kon niet 
mooier. De ideale omstandigheid om een naam voor 
deze club te bedenken. ..... M.C. Easy Blow.......PVO 
heeft er weer een blaasafdeling bij. Na zo’n 20 
minuten werden de motoren weer gestart en 
vervolgden we onze rit.  Onze volgende stop zou 
ENGELAND zijn voor een groepsfoto met “Groeten 
uit Engeland”. Leuk voor in ons PVO-blad. 
Wolfheze, Schaarsbergen, Hoenderloo, De Krim, 
Beekbergen. Al wat er kwam, geen Engeland. Cees 
had toch duidelijk op de landkaart het plaatsje 
Engeland gezien. Dan maar even vragen. Helaas, 
Engeland is ook bij de bewoners hier onbekend. Dus 
geen groeten uit Engeland. Gewoon met z’n allen 
lekker doortuffen. Behalve Adri. Zijn motor begon te 
pruttelen en na een paar honderd meter stopte hij er 
helemaal mee. Wat was daar nu mee aan de hand. 
Een bijna nieuwe motorfiets die het begeeft. Even in 
de tank kijken. Inderdaad. Geen benzine meer. Zit er 
dan geen reserve controlelampje op het dashbord.?? 
Jawel, maar daar zat een sticker opgeplakt met de 
tekst “aftanken”. Handig zo’n huurmotorfiets. De 

dichtstbijzijnde benzinepomp was in Twello, 
ongeveer 4 km. verder. Cees was echter op alles 
voorbereid. Hij had zowaar een sleeptouw bij zich. 
Dus de motor op sleep naar de benzinepomp. 
Allemaal aftanken en weer vrolijk verder tuffen. Op 
naar de dijk langs de IJssel. Maar voordat we de dijk 
over gaan eerst even middagpauze. Jan had voor 
deze gelegenheid overheerlijke kippenbouten 
meegenomen. We lieten ons die heerlijk smaken, 
behalve Marijke want die lust geen kip. Gelukkig 
was er ook nog wat anders te eten. Nadat de 
kippenpootjes afgekloven waren ondergingen de 
botjes een laatste vliegpoging om vervolgens voor 
eeuwig tussen het gras te verdwijnen.  De motoren 
werden gestart en we vervolgden onze rit over de 
dijk naar Hattem, Wezep, ‘t Harde, Nunspeet. En 
dan rijden we ineens onder een naambordje van een 
industrieterrein door dat onze aandacht trok. 
Industrieterrein Engeland linksaf. Het bestond dus 
wel maar niet als plaats. We lieten het 
industrieterrein links liggen en tuften vrolijk door. In 
Uddel even een lekker bakkie koffie of iets anders 
voor de liefhebbers. Helaas. Er werd niet buiten 
geserveerd. Binnen zat het stampvol. De zon scheen 
vol op het terras maar buiten werd niet geserveerd. 
Dan maar doorrijden naar Garderen. Daar konden we 
wel lekker op het terras zitten en even genieten van 
een heerlijk kopje cappuccino danwel een ander 
drankje. Nadat Marijke even met twee bekenden had 
gesproken die zij in geen 20 jaar had gezien, 
vervolgden we onze rit via Stroe, Barneveld, 
Achterveld en Amersfoort naar Soest. Op de 
Amersfoortseweg zijn we Jan plotseling  kwijt. Het 
mobieltje brengt uitkomst. Jan was zijn 
versnellingspook verloren. Gelukkig had hij hem 
inmiddels weer gevonden en met een beetje gepruts 
zat de pook er goed genoeg op om het laatste stukje 
naar huis te rijden. Tegen vijf uur in de middag 
kwamen we weer bij het PVO gebouw aan. Een 
kleine 300 km easy geblowed. Een prachtige dag die 
we niet gauw zullen vergeten. En als ik zo de 
geluiden hoor zal deze dag zeker zijn vervolg 
krijgen. Hopelijk is het dan weer zulk mooi weer. 
 
Leo Verlaan. 



Soester Muziekvereniging Patientia Vincit Omnia Pagina: 10 Juni 1999  Oktober 2000  

Verjaardagen …….. 
Gedurende de looptijd van dit PVO-nieuws (2 
oktober t/m 15 januari ) vieren de volgende mu-
zikanten hun verjaardag. Allen namens de re-
dactie van harte gefeliciteerd !  

Donderdag 31 augustus 2000, 

21.30 uur: 
 

Bijna iedereen is bij het PVO-gebouw 
aanwezig en wacht met spanning op het moment dat 
de bus de hoek om komt. Jazeker, daar zullen reeds 
de eerste problemen ontstaan. Hoe komt die bus van 
bijna 13 meter, de hoek om, zou dat al lukken, hoe 
komt hij dan voorbij die caravan die danig in de weg 
staat en zou dat nog geen probleem zijn, hoe komt 
alle bagage in het bagageruim van de bus. 
Natuurlijk, een touringcar bus heeft een grote 
bagageruimte maar om de bagage van 56 personen 
alsmede de daarbij behorende muziekinstrumenten te 
bergen vergt nogal wat ruimte. Als tegen 22.00 uur 
er nog geen bus is verschenen worden enkele 
mensen toch wel een beetje zenuwachtig, immers, de 
bus zou er om 21.30 uur zijn.  Wij kijken weliswaar 
niet op een paar minuten maar toch…… De telefoon 
wordt ter hand genomen waarna al snel duidelijk 
wordt dat de chauffeur iets te ver doorgereden was. 
Binnen 10 minuten zou hij voor het gebouw staan. 
Het is altijd verbazend en spannend om te zien hoe 
de chauffeur zo’n grote bus in een keer de hoek om 
krijgt. Zelfs de langs (in) de weg staande caravan 
leverde weinig problemen op waarna het inpakken 
van de bagage vlot kon beginnen. Er moest veel 
gepast en met veel beleid gestapeld worden maar na 
een klein half uurtje lag alle bagage in het 
bagageruim en konden de luiken met lichte dwang 
toch gesloten worden. Iedereen instappen en Ate 
Hooft controleert nog even of iedereen er wel is 
waarna de bus, zij het met een half uurtje vertraging 
vertrekt. 53 PVO-ers aan boord en 3 gasten: Rina 
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Voornaam Achternaam Jarig 

Peter  v.d. Brink 2-10 

Marcel Reulen 7-10 

Erwin Post 8-10 

Toon Beijer 9-10 

Joke Willemse 11-10 

Retze Faber 12-10 

Adri de Kruijf 14-10 

Peter Smeets 23-10 

Auke Rubingh 24-10 

Timothy Loos 24-10 

Erik Smedema 26-10 

Bianca v.d. Mey 27-10 

Erik van IJzendoorn 6-11 

Sebastiaan de Jong 9-11 

Irma Metternich 13-11 

Sharon Post 21-11 

Robert Herstel 27-11 

Leo Verlaan 28-11 

Emanuel Buddingh 29-11 

Sandra Bruinekreeft 30-11 

Donata van Asselt 4-12 

Yonne Geldof 6-12 

Rob Joustra 10-12 

Evelien Blom - v. Essen 11-12 

Suzanne Uyland 11-12 

Bert Verlaan 14-12 

Chantal de Groot 20-12 

Erica Hamming 24-12 

Joan Reulen 27-12 

Voornaam Achternaam Jarig 

Susana Rodriguez 5-1 

Bertus Veldkamp 8-1 

Hettie Verlaan 11-1 

Cindy van Lit 12-1 

Els Witkamp 12-1 
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Roeten, omdat zij onderhand behoort tot de 
inventaris van PVO, Monique Rieken als 
persoonlijk begeleidster van onze dirigent Peter 
Rieken en Werner Bakker omdat het niet 
verantwoord was dat hij alleen thuis zou blijven. 
De achterblijvers zwaaien ons uit.  PVO is 
onderweg naar Denemarken.  

De 1e stop volgt na zo’n kleine 100 meter.  
De eerste bocht blijkt toch een wat groter 
probleem te zijn. Hoewel ik had ingeschat dat de 
bus rechtsaf zou gaan bleek dat linksaf toch de 
voorkeur verdiende. Daar stonden echter links en 
rechts wat auto’s geparkeerd. Kennelijk was dit 
een uitdaging voor de chauffeur en probeerde hij 
ons en ook de achterblijvers gerust te stellen door 
zijn rijkunsten te tonen. Dat is hem aardig gelukt. 
Onder toeziend oog van de 
metdehandendiepindezakkentoekijkende auto-
eigenaren hoefde de chauffeur slechts 1 maal te 
steken, rechtsvoor een duimdikte over, linksachter 
een pinkdikte over, het was voor de chauffeur 
genoeg. Vanaf dat moment wist iedereen het 
zeker. Deze chauffeur brengt ons weer veilig 
terug.   

Koud uit het zicht van de achterblijvers 
verdwenen legden Bep en Toos alias Cees van 
Dijk en Erica Hamming, de servetjes op schoot, 
haalden de toastjes met paté voor de dag, tussen 
duim en wijsvinger, pink ophoog:  Wij zijn er 
klaar voor. Her en der verschenen kussens en werd 
gezocht naar een zo geriefelijk mogelijk houding. 
Echter elke poging te gaan slapen mislukte. Na 
zo’n 2 uur te hebben gereden begonnen de eerste 
blazen op te spelen. Hoe kan het ook anders in 
zo’n bus vol met merendeels blazers. (De 
drummers hadden er geen last van want die blazen 
niet). Niet echt een probleem want de reisleiders 
hadden er bij het bespreken van de bus rekening 
mee gehouden dat er ook oudere mensen mee 
gingen die nou eenmaal niet zo’n grote druk op de 
blaas meer verdragen. Bas Bons zwichtte dan ook 
als eerste onder de druk van zijn blaas en als er 
een schaap over de dam is ……  volgt Michael 
van ‘t Veer. Bij het verlaten van het toilet werden 

de reukorganen van deze en gene danig op de 
proef gesteld hetgeen Michael niet in dank werd 
afgenomen. Toevallig had Auke Rubingh eau de 
toilette bij zich en nadat er ruim gespoten was 
kregen de meeste gezichten weer hun vertrouwde 
huidskleur terug.  

Zo rond 01.30 uur kwam de 1e echte stop 
bij  Raststelle Dammerberge. Het toiletgebouw  
bevond zich boven op een heuvel. Ook dit was 
voor de blaas van menig muzikant te veel 
gevraagd zodat enkele bomen het moesten 
ontgelden. Nel Hagenaar had voor de inwendige 
mens gezorgd en deelde slaatjes uit. Of je nu 
huzarenslaatje, zalmslaatje, aardappelslaatje of 
visslaatje wilde, Nel had het allemaal. En wat mij 
nog het meest verbaasde was dat zij de 
verschillende slaatjes in het donker, zonder er bij 
na te hoeven denken blindelings kon pakken. Nog 
een blokje kaas toe en we konden er voorlopig 
weer tegen. Zo rond 02.00 uur iedereen weer in de 
bus en alle remmen gingen los. (inclusief die van 
de bus). Mineke Noot toverde een heuse slaapzak 
uit haar handbagagetasje en sloeg die om zich 
heen om zo de oogjes even lekker toe de doen. 
Leo Schambach kon de verleiding niet weerstaan 
en kroop lekker bij Mineke onder de slaapzak. 
Susanne Uyland (zij zat direct achter de 

middentrap) nam een uiterst ontspannen houding 
aan, d.w.z. et trapschot in de knieholten, het hoofd 
op de stoelzitting en d’r billen op de plaats waar 
normaal gesproken de voeten verblijven.  
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Het werd stiller in de bus.  Om de tijd wat 
te verdrijven werd er een uiterst spannende film 
gedraaid (jaja, een video aan boord) waarna in no 
time bijna iedereen sliep of ernstige pogingen deed 
om in slaap te vallen. Alleen de echte bikkels 
(waaronder ikzelf) en één bivrio (bikkelvrouw in 
opleiding) bleven wakker.  

Omstreeks 04.30 uur volgde de tweede 
stop op de parkeerplaats Brokenlande, zo’n 100 
km voor de Deense grens. Even de benen strekken, 
even roken, even plassen en op kosten van de 
penningmeester mochten we even wat eten en/of 
drinken gaan halen. Omstreeks 05.00 uur weer de 
bus in. Het duurde niet lang of het werd wederom 
stil in de bus. Menigeen zal niet gemerkt hebben 
dat we rond 06.00 uur (zonder oponthoud) de 
Deense grens over gingen.  Het werden er steeds 
minder maar de echte bikkels onder ons 
(waaronder ikzelf) en één bivrio konden rond 
06.30 uur genieten van een werkelijk prachtige 
zonsopgang in het glooiende Deense landschap. 
De mistflarden  maakten de aanblik zelfs idyllisch. 
Daar de reis tot nog toe uiterst voorspoedig 
verlopen was werd besloten om rond 07.00 uur 
een wat langere pauze te houden. Peter Rieken kon 
zich niet langer in bedwang houden. Bij het 
verlaten van de bus zette hij het op een sprinten en 
rende als een speer de berg op. Zijn rem bleef 
kennelijk los want na het bereiken van de top was 
een stofwolk het enige wat hij achter liet. Bij het 
verdwijnen van de stofwok was ook Peter 
verdwenen. Even later kwam hij toch maar weer 
terug en begon de omgevingsplattegrond te 

bestuderen. Lopend verder gaan vond hij kennelijk 
toch nog net iets te ver. Raymond Roeten telde 
voor de zekerheid nog even zijn Deense kronen en 
kwam tot de ontdekking dat hij Noorse kronen had 
meegekregen. Rond 07.45 iedereen weer in de bus 
voor het laatste stuk. Menigeen liet het kopje 
spoedig vallen, Jaja, alleen de echte bikkels 
(waaronder ikzelf) en één bivrio…… Iemand moet 
rond 08.00 uur vliegensvlug, zonder dat ik het heb 
opgemerkt de klok in de bus op zomertijd hebben 
gezet. Slechts 1 maal knipperde ik met een wat 
langzamer tempo met mijn ogen … en de klok 
stond op 09.00 uur. Het is dan ook niet vreemd dat 
er tussen 08.00 en 09.00 uur zich niets vermel-
dingswaardigs heeft voorgedaan.. 

Om 09.30 uur kwamen wij aan op het 
station in Randers waar wij hartelijk werden 
ontvangen door enkele leden van het Deense 
muziekkorps, het voormalige JMR (Zij hebben 
inmiddels de naam Kadence aangenomen). We 

werden verwelkomd met een smakelijke en goed 
verzorgde brunch. Nadat de inwendige mens was 
versterkt togen we met z’n allen lopend naar de 
herberg Vandrerhjem. Volgens At Hooft ongeveer 
200 meter lopen maar waarschijnlijk is het hem 
nog niet opgevallen dat zijn nieuwe duimstok 3 
meter lang is. Afijn, een flinke klimtocht, voor 
Erica Hamming geen probleem. Zij trok de turbo 
los waarna met donderend geraas de afgewerkte 
gassen het uitlaatkanaal uit werden gedreven. Als 
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een veertje ging zij de berg op. Gevolgd door 
enkele kokhalzende PVO-ers.  Rond  11.00 uur 
kwamen we bij de herberg aan. De sleutels van de 
kamers waren vlot verdeeld zodat we konden 
genieten van een welverdiende rust van enkele 
uren want om 15.00 uur stond ons 1e optreden in 
het centrum gepland. Een paar uurtjes slapen zou 
dus wel lekker zijn. Eerst even het stapelbed 
opmaken. Ate Hooft wilde wel boven slapen en 
dat vond Retze Faber goed!!!…. Het bed was wel 
héél snel opgemaakt. Echter na enkele 
dreigementen van Retze over verslag uitbrengen 
aan Hennie Hooft, werd het bed toch iets 
ordentelijker opgemaakt waarna Ate snel even op 
zijn bed ging liggen. Het koste hem nog geen 10 
minuten om op zijn bed te komen. Met de 
lenigheid van een kat klom hij het trappetje op dat 
aan de muur hing, gleed als een slang tussen de 
ketting en de muur door waarna hij zijn goddelijke 
gespierde lichaam over het bed spreidde. 
Nadenkend waarom die Denen nou zo stom waren 
geweest die trap aan de muur te hangen in plaats 
van aan het bed. Hij liet de vermoeidheid uit zijn 
gespierde lichaam zakken. Nu nog een sigaar en 
de volmaaktheid was compleet. Na een uurtje was 
Ate weer boven Jan en helder van geest en 
zwierde zijn lichaam met een sierlijke zwaai van 
bed. Met zijn timmermansoog zag hij in een flits 
dat de trap aan de muur niet vast zat. Er zaten twee 
haken bovenaan de trap. Er zaten twee gaten in de 
zijkant van het bed geboord. Zijn hersenen 
werkten op topspeed. Het duurde dan ook slechts 
enkele minuten en hij had de link gelegd. Hij wist 
het zeker. Jawel, de trap kon zowaar aan de rand 
van het bed gehangen worden. Trots als een pauw 
merkte hij tegen Retze op dat je op deze manier 
vel makkelijker in bed kon komen. Retze was dan 
ook zeer blij met deze ontdekking en wilde het 
eigenlijk van de daken schreeuwen. Maar Retze 
kon zich nog net op tijd inhouden.  

Nadat Raymond Roeten, Eric van IJzen-
doorn, Dennis Kaats en Vincent Boere enkele 
mislukte pogingen hadden ondernomen het matras 
in het hoeslaken te persen kon moeder Ans van de 

Ruit het niet langer aanzien en heeft de vier 
bedden voor de jongens opgemaakt. (Ik had toch 
duidelijk ergens gelezen: ”Your mother doesn’t 
work here”???). Onvoorstelbaar wat je met een 
beetje onnozelheid en zielig kijken allemaal voor 
mekaar kunt krijgen. 

Het was te mooi weer om te gaan slapen 
zodat een aantal naar de binnenplaats gingen waar 
onder het genot van een biertje de stemming 

(steeds luidruchtiger) op pijl werd gebracht. Ook 
was er nu mooi gelegenheid om even wat geld te 
pinnen en de binnenstad te bekijken. Buitenlandse 
kleding schijnt altijd mooier te zijn dan kleding die 
je in Nederland koopt. De Deense kronen vloeiden 
in die eerste uurtjes dan ook rijkelijk. De geur van 
een klein kraampje midden op het plein in het 
centrum bereikte mijn neus en ging niet ongemerkt 
voorbij. Het kwaad was reeds geschied, het water 
liep langs mijn tanden maar nee, ik doe het niet. 
Alleen de sterkste bikkels onder ons en 
vermoedelijk ook een bivrio konden de weerstand 
van de Deense hotdog weerstaan. Dus kocht ik in 
een moment van zwakte en zeker wetend dat 
niemand mij zag, een overheerlijke Deense hotdog 
die ik snel en zo onopvallend mogelijk 
burgemeester maakte. Helaas moet ik geschaduwd 
zijn door iemand van de S.V.D. (Soester 
Veiligheids Dienst) want het bericht dat ik die 
hotdog verorberd had, had de herberg bereikt, 
mogelijk nog voordat de laatste restjes van de 
hotdog verdwenen waren in het toegangskanaal 
naar het eeuwige hiernamaals. Shit…. Niet te veel 
aandacht geven dan vergeten ze het vast wel. 
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Ander onderwerp. Rond 14.45 moesten we 
klaarstaan voor de wandeltocht naar het centrum. 
De chauffeur had al te kennen gegeven vandaag 
niet meer te rijden want hij zat al ver boven zijn 
toegestane rijtijd. Het was eigenlijk niet zo’n 
probleem want het was schitterend weer en 
bovendien lag het centrum veel lager dan de 
herberg. Na zo’n 10 minuten te hebben gelopen 
kwamen we op de startplaats aan voor een mars 
door het winkelcentrum. Een leuke mars die 
eindigde op een plek waar we stilstaand nog even 
een optreden gaven…... 

……. Voor een klein kraampje midden op 
het plein in het centrum. De geur van de Deense 
hotdog bereikte mijn neus en ging niet ongemerkt 
voorbij. Het water liep langs mijn tanden maar 
nee, ik doe het niet  Mijn ijzeren wilskracht werd 
danig op de proef gesteld. Snel een ander 
onderwerp.  

Het optreden was pittig en het viel Peter 
Rieken op dat de concentratie bij het optreden wat 
afgenomen was. Eigenlijk niet zo vreemd als je 
bedenkt dat we (in ieder geval de bikkels en 
vermoedelijk ook een bivrio) de afgelopen 30 uren 
vrijwel niet geslapen hadden. Gelukkig mochten 
we na het optreden weer lopend terug naar ons 
onderkomen. Bergopwaarts wel te verstaan want 
aan een beetje stevige lichaamsbeweging hadden 
wij echt behoefte. Snel even langs het kraampje. 
Terug in de herberg even gelegenheid om om te 
kleden en een pilsje te pakken want rond 18.00 uur 
werden wij in het Fritidscentret verwacht voor een 

diner. Ate Hooft zag het niet meer zitten en ging 
“plat”. Hij zou niet voor de volgende ochtend 
07.00 uur weer opstaan. Het is hem vergeven, hij 
is nu eenmaal geen 60 meer.   
 Rond 18.00 uur dus weer even een 

wandelingetje naar het Fritidscentret waar we 
konden genieten van een welverdiende en 

overheerlijke avondmaaltijd. Lasagna. PVO mocht 
zich gelukkig prijzen met het feit dat de 
muziekvereniging Kadence twee beroepskoks 
onder de leden had.  Zij hadden er goed werk van 
gemaakt en wij hebben het ons dan ook goed laten 
smaken. Menigeen kocht een flesje bier en zette 
die aan de mond. Monique Rieken keek niet zo 
nauw. Zij kocht een fles wijn en zette die aan de 
mond. 
 Rond 20.00 uur was het tijd voor de 
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gezamenlijke repetitie afwisselend onder leiding 
van onze eigen dirigent en de dirigent van 

Kadence. Jan de Jong had speciaal voor deze 
gelegenheid zijn Nike klompen aangedaan. Onder 
de muzikale klanken van de Hollandse parade 
werd de directiepartij daarvan  door onze 
voorzitter Peter Smeets, uitgereikt aan de Deense 
voorzitter. Wat is een bezoek aan het buitenland 
zonder tulpen uit Amsterdam. De tulpen werden 
dan ook rijkelijk uitgedeeld terwijl de klanken van 
“Tulpen uit Amsterdam”door het Fritidscentret 
galmden. En dan was het nu tijd om de bar te 
openen en nog even gezellig te babbelen.  Zo rond 
24.00 uur waren de meesten toch reeds vertrokken 
richting bed (behalve….. en een bivrio).  

Hoewel Retze Faber uiterst voorzichtig de 
slaapkamer op kwam werd Ate Hooft toch wakker. 
Zoals een belangrijk persoon betaamt gelijk 
nieuwsgierig en half slapend vragen of ze hem nog 
hadden gemist en of er nog iemand naar hem had 
gevraagd. Retze, altijd in voor een serieus gesprek: 
Ehm nee…. nee eigenlijk niet…… Behalve die 
knappe vrouw dan…… O, (klaar wakker) en wat 
vroeg ze dan ??…. Waar die knappe gespierde 
ouwe man was met die sigaar in zijn mond en die 
mistwolk om zijn hoofd. Ze wilde je een fles wijn 
geven….. O, ja dat kan ik me voorstellen En wat 
heb je toen gezegd??  Dat je sliep. Toen heeft ze 
die fles wijn maar aan ons gegeven. Was wel een 
heel lekker wijntje.  

We  schrijven zaterdagochtend 07.30 uur 2 
september anno 2000. In het stil en rustig gelegen 
dorpje Randers in het Jutlandse landschap van 
Denemarken begint een of andere onverlaat op de 
deuren van de slaapkamers te bonzen. Dat moet 
een Hollander zijn. (Willem misschien???) Of we 
maar even op willen staan. Om 08.00 uur is het 
ontbijt. Hoewel de jeugd gisterenavond nog even 
naar de kelder was geweest om een biljartje te 
leggen (en de bierautomaat te ledigen) zagen ze er 
toch bijzonder (on)fris uit. Vooral Dennis Kaats en 
Erik van IJzendoorn wisten hun vermoeidheid 
aardig achter de wallen van hun ogen te verbergen. 
Even gezellig babbelen onder het ontbijt. Leo 

Schambach vroeg tot 3 maal toe aan Mineke Noot 
of het JBK vandaag ook meeging waarop Mineke 
tot 3 maal toe moest vragen ”Wat zeg je”. En dat 
bracht Mineke aardig in de verlegenheid. Gelukkig 
kwam onze Donata Leo te hulp.  “Of de Deense 
muzikanten ook meespelen”  Dit begreep Mineke 
gelukkig wel waarop Donata belerend tegen Leo 
de magische woorden sprak: Je moet het wat 
eenvoudiger formuleren. Om 09.00 uur in de bus 
richting Hadsten voor twee gezamenlijke 
optredens. Eerst even langs het Fritidscentret om 
de muziekinstrumenten op te halen. Riekje van 
Tricht hield het kennelijk voor genoeg. Zij vroeg 
de buschauffeur de laadruimte te openen waarna 
zij haar muziekinstrument oppakte en naar het 
Fritidscentret bracht. De verbazing was dan ook 
groot toen zij even later iedereen met zijn 
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muziekinstrument naar de bus zag lopen. Dus ging 
zij haar net naar binnen gebrachte instrument maar 
weer ophalen en in de bus zetten. Kennelijk had zij 
echt behoefte aan nog een ochtendwandelingetje 
en dan moet je toch een doel hebben. Even mijn 
tas met muziek ophalen in het Fritidscentret !!!!.  

Het was opvallend rustig in de bus. Zo 
rond 10.00 uur kwamen wij in Hadsten aan. Nadat 
de buschauffeur ongeveer 10 minuten met de 
stuurmanskunst van een kunstenaar aan het 
manoeuvreren was geweest en de bus eindelijk in 
een hoek van een  parkeerplaats had geparkeerd, 
zodanig dat hij er ook weer uit kon, kwam de 
verheugende mededeling dat hij hier niet mocht 
parkeren. Hij moest hem zo’n 200 meter verder bij 
het station parkeren. 

Zo tegen 10.45 was iedereen dan toch 

zover om aan het eerste optreden van 45 minuten 
te beginnen. Het optreden  verliep goed en Peter 
Rieken was dan ook niet te stoppen hetgeen leidde 
tot een extra korte pauze. Zo rond 12.00 uur brak 
de pauze dan toch aan en konden we even staand 
genieten van ons middagmaal. Heerlijke 
sandwiches met…..bier. Na enig aandringen kwam 
er gelukkig ook nog wat frisdrank. Adri de Kruijf 
ontdekte dat je zonder drank toch een stuk beter 
kon spelen dan met drank. Volgens Peter Rieken 
komt dat echter omdat je dan beter ging horen 
maar dat zal wel tegen dovemansoren gezegd zijn.  
Om 12.15 uur stond ons 2e optreden gepland 

ongeveer 100 meter verderop in de shopping street 
van Hadsten.  Een optreden van ongeveer een half 

uur. Het was een leuke winkelstraat en menigeen 
had toch wel even willen shoppen. Daar was 
helaas geen tijd voor. Willem van de Born had nog 
net even tijd om zich voor te stellen aan een 
marktkraamjuffrouw. Hallo, ik ben Willem. 
Willem aus Holland !!!!. 
 Rond 13.00 uur weer in de bus. Dit keer 
voor een optreden zo’n 60 km verderop in het 
Deense Ebeltoft. Dit optreden leverde ons een 

gratis toegang tot een oud Deens fregat dat geheel 
in oude stijl was gerestaureerd. Willem (aus 
Holland) kwam ogen en oren te kort  voor al dat 
Deense vrouwelijk schoon. Thuis had hij alleen 
maar een kanarie om naar te luisteren. Om 16.00 
uur zat het erop en moesten de instrumenten weer 
in de bus. Tot nog toe hadden de weergoden zich 
van haar beste kant laten zien maar nu kwam het 
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toch plotseling met bakken naar beneden. We 
wilden dan ook met zijn allen helpen om de 
instrumenten in de bus te stapelen maar dit stond 
Auke Rubingh niet toe. Hij stond erop die 
instrumenten alleen in te laden zodat de anderen 
droog in de bus konden gaan zitten.  Zo tegen 
17.00 uur waren we weer terug in onze herberg 
waar we tot ongeveer 19.00 uur de tijd hadden om 
ons om te kleden, wat op te frissen en de 
drankautomaat wederom te plunderen. Voor het 
plunderen van de drankautomaat hadden wij tijd 
genoeg maar met omkleden daarbij werd het toch 
wel krap. Even lekker op de binnenplaats een 
pilsje nuttigen. Donata bekeek het liever even van 
een afstand en aanschouwde het geheel vanuit het 
slaapkamerraam. Fred van der Molen vroeg zich af 
of Donata soms net geboren was daar d’r ogen nog 
dicht zaten. Erica Hamming vond dat haar boordje 
van d’r overhemd toch wel vies geworden was 
terwijl zij het toch in Dato gewassen had. 
Misschien is het beter als zij in het vervolg ook d’r 
nek in Dato wast. Blijft het boordje langer schoon. 
Het lukte ons toch weer om op tijd in het 
Fritidscentret te zijn waar wederom een feestelijk 
maal was bereid door de beide koks. De culinaire 
kwaliteiten van de koks hadden die van de vorige 
dag overtroffen. We konden onze ogen niet 
geloven toen we zagen wat daar allemaal voor 
lekkers uitgestald stond. Nu nog zien dat het 
allemaal opgegeten werd. Dat was aan PVO wel 
toevertrouwd. Na zo’n 1½ uur was er dan ook 
weinig meer over dan de versierselen. Als dank 

voor al dit lekkers een spontaan optreden van de 
Eemlander Blaaskapel van zo’n 20 minuten. Dit 

viel de Denen goed in de smaak en als het aan ons 
gelegen had dan hadden we wel wat langer willen 
blazen maar de bigband Swingbanden stond te 
trappelen om de rest van de avond van lekkere 
dansmuziek te voorzien. Voor de EBK-ers tijd 
voor een kopje koffie met gebak en slagroom voor 
de liefhebbers. En die liefhebbers waren “De 
Leo’s”. Maar niet op het gebak, nee, de slagroom 
werd rijkelijk op de koffie gedropt. Wel een  
beetje vreemd soort slagroom. Een slagroom die 
niet oplost in de koffie. Zeg maar een slagroom die 
flink schift op het moment dat het met koffie in 
aanraking komt. Maar dat zal wel een Deense 
specialiteit zijn. Je moet nou eenmaal alles 
proeven. De koffie was wel wat zurig van smaak. 
Het was dan ook geen slagroom maar opgeklopte 
Bulgaarse Yoghurt. Bestemd voor op het gebak 
dus. En wat doe je dan, toch opdrinken en vooral 
niets laten merken maar ja, dat gaat natuurlijk 
binnen PVO nooit ongemerkt voorbij. Want 
Willem, je weet wel, Willem aus Holland, was ons 
hierin reeds voor gegaan maar zoals een collegiaal 
PVO-er betaamd hield hij tegen ons wijselijk zijn 
mond zodat anderen konden genieten van onze 
reactie. Tijdens de koffie nam de bigband 
Swingbanden hun plaats voor het podium in en al 
spoedig klonk de dansmuziek door de zaal. Naar 
mate de avond vorderde en de drank meer vloeide 
kwam men steeds meer los. Er kwamen 
danskwaliteiten naar voren bij personen waar men 
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het nooit achter had gezocht. Vooral “Willem” aus 
Holland stal de show.  Nadat hij zo’n beetje met 
alle aanwezige vrouwen had gedanst kwam hij tot 
de conclusie dat de billen van Deense vrouwen 
toch hetzelfde voelden als die van Hollandse 
vrouwen. Het was niet te geloven maar zelfs Retze 

Faber is spontaan de dansvloer op gegaan 
(getrokken). Ook Marcel, ik weet niet meer of het 
nou Gieskens of Reulen was, kwam helemaal los 
(van de grond). Met de speciaal voor deze avond 
ingestudeerde quikstrot huppelfox  leidde hij 
menig vrouw in naar de diepste geneugten van het 
dansen. Het was jammer dat Rina Roeten de maat 
niet zo goed aan voelde maar ik ben ervan 
overtuigd dat Marcel het binnen enkele avonden 
erin gehuppeld heeft. Deze voor Marcel ongewone 
en vermoeiende bezigheid eiste aan het eind van 

de avond toch zijn tol. Hij is dan ook geen 50 
meer. Even tussendoor op de bank zitten. Even 
knipperen met de ogen  maar ja, je kunt op die 
leeftijd niet overal meer aan denken. Je ogen dicht 
doen en dan ook weer open is wel iets te veel 
gevraagd.  Het duurde slechts enkele minuten en 
Marcel viel spontaan om. Vertrokken naar de 
zevende hemel met een grijns op zijn gezicht die 
er tot de volgende morgen op zou blijven staan. 
Waar zou Marcel allemaal over dromen. Het zal 
voor iedereen behalve Marcel gissen blijven. 
Mineke Noot en Marjan de Goede waren het echt 
zat. Zij bleven niet de hele avond maar gingen 
bijtijds weg zodat zij lekker op tijd op bed lagen. 
Wat kan 500 meter lang duren als je de weg niet 
weet. Ze hadden echter beter tot het eind van de 
avond kunnen blijven en dan met de anderen 
meelopen. Hadden ze in ieder geval eerder in bed 
gelegen. 

Een knaller van de avond was wel dat de 
Denen The Muppets even hadden weten te 
strikken. Wijzend, gebarend en mopperend zaten 
Waldorf en Stetler alias Cees van Dijk en Adrie de 
Kruijf op het balkon te bekonkelen hoe horrible, 
terrible en teriffic it allemaal wel was. De 
plotselinge verschijning van hun hoofden tussen 
de gordijnen van het toneel legde de zaal geheel 

plat en de dirigent van de bigband die op nog geen 
5 meter afstand rechts in die plotselinge 
verschijning keek was dan ook even totaal van 
slag. Dat was overigens ook niet zo verwonderlijk 
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met d(i)ergelijke(nde) hoofden. 
De avond liep ten einde. Althans in het 

Fritidscentret. Er was nog één probleem. Marcel. 
Hij lag nog steeds in dezelfde omgevallen houding 
op de bank met diezelfde grijns op zijn gezicht. 
Ondersteund door Willem (aus Holland) en 
Werner Bakker werd Marcel (G cq R) de zaal 
uitgeholpen. Eerst nog even naar het toilet want er 
stond nog een stevige wandeling van zo’n 500 
meter te wachten en hoe voller de blaas hoe 
zwaarder er getild moest worden. Hoewel de 
urinoirs de vorm hadden van een klein soort 
fauteuil waren ze toch niet bestemd om op te gaan 
zitten. Dan maar staan. Het is misschien een idee 
om de toiletbouwers te verzoeken kusssentjes 
boven het toilet tegen de muur te plaatsen. Dat had 
Marcel in ieder geval een bult op zijn voorhoofd 
gescheeld. Verdere toiletdetails zal ik  maar 
achterwegen laten. Ondersteund door de twee W’s 
liep Marcel, meer op de bovenkant van zijn 
schoenen dan op de onderkant, terug naar de 
herberg. Marcel, kijkuit voor dat stoepra.., te laat. 
Marcel was de stoeprand reeds van zeer dichtbij 
aan het bestuderen. De grijns bleef op zijn gezicht. 
Alsof hij zeggen wou, jullie denken wel dat ik 
dronken ben, maar ik mankeer niets.  

Zo tegen tweeën moesten ook de echte 
bikkels, waaronder ikzelf,  het pand verlaten voor 
de lange en vermoeiende tocht van 500 meter. 
Muziekinstrument op de nek.  De bivrio heb ik 
even gemist. Het geluk zat ons mee. Onderweg 
naar de herberg troffen wij op straat een TV 
toestel. Kon ik mooi even rusten en TV kijken. 
Een spannende documentaire over het zichtveld 
van een blinde mol onder de grond. Helaas geen 
Nederlandse ondertiteling. Zit ik net lekker te 
kijken komt Leo Schambach mij ophalen. Of ik 
maar mee wil komen. Geen oog voor een mooie 
natuurdocumentaire. Muziekinstrument mee, 
sjouwen maar weer. Het geluk kon niet op. Peter 
Smeets vond zowaar een kinderwagen. Kon 
precies mijn muziekkoffer op. Dat maakte het 
nachtleven in het Deense Randers een stuk 
aangenamer en wat ons betreft konden we nu wel 

weer terug naar het centrum ware het niet dat de 
smeekbeden van Leo Schambach ons overhaalde 
toch maar naar ons nachtverblijf te gaan. Zo tegen 
drieën waren we dan toch in ons hotel. Kan ook 
later geweest zijn. De drankautomaat was 
wederom leeg en hij werd niet eens bijgevuld. Ton 
Oosthoek lag reeds op bed en vond dat de buren 
(o.a. Willem aus Holland) wel wat rustiger 
mochten zijn. Om dat wat kracht bij te zetten 
klopte Ton even flink op de muur. Willem vond 
dat wel leuk en klopte spontaan terug. Marcel 
Gieskens, die dat even had liggen aanhoren dacht 
Hé, daar wordt aan de deur geklopt, Wie zal dat 
zijn, waarschijnlijk een vreemdeling die verdwaald 
is. Ik zal eens even vragen naar zijn naam. Helaas, 
er stond niemand op de gang.  

Het werd steeds rustiger, althans dat vond 
ik. Lig ik koud 10 minuten in bed, nog net niet 
helemaal in slaap, vraagt Leo Schambach of ik een 
steen moet hebben. Een steen?? Wie vraagt in 
`g*^%$??-@ naam midden in de nacht of ik een 
steen moet hebben. Ik kan zonder steen ook wel in 
slaap komen.!!! …. Kan ik de lamp uitgooien!!! 

Zondagochtend kwart voor zeven word ik 
wakker. Mooi, nu is het rustig bij de douches. 
Even lekker douchen. Wie staat er op de gang. 
Klaar wakker, en zo fris als een hoentje, brede 
grijns, zelfvoldane blik?? Juist, Marcel. Nu wist ik 
waar Marcel over gedroomd moest hebben. 
Marcel, dit blijft onder ons. 

Zo rond 07.30 uur liep bij de meesten de 
wekker af om rond 08.00 uur, zo fris als een …. 
(ik kan even niet een goede vergelijking 
bedenken) aan het ontbijt te zitten. Het was 
wederom een overheerlijk uitgebreid ontbijt en de 
meesten knapten dan ook ziender ogen op. 
Matthijs Hoebe kon zijn geluk niet op. Hij nam dit 
keer overheerlijke cornflakes met melk. 
Waarschijnlijk is hij sinds kort een studie 
begonnen over de leefwijze en voortplanting van 
Cornflakes. Na zo’n 20 minuten zijn bord met 
cornflakes te hebben bestudeerd, onderwijl 
ongeveer 5 keer zich ervan overtuigd hebbend dat 
de toiletpot de zelfde kleur had als zijn bord, nam 
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hij het wijselijke besluit dit voedsel niet via de 
gebruikelijke gang naar de maag te transporteren 
daar hij er vrijwel zeker van was dat de cornflakes 
als een soort spookrijder het lichaam via de 
verkeerde baan spontaan weer zou verlaten, zij het 
in een substantieel andere vorm. Dan maar even 
roken. Peter Rieken had naar het Deense 
weerbericht geluisterd maar kennelijk niet 
helemaal begrepen wat ze hadden gezegd. In ieder 
geval toog hij als enige in korte broek en T-shirt 
naar het ontbijt. Na het ontbijt werden er nog 
enkele vrijwilligers gezocht om de bagage weer op 
een verantwoorde wijze in de bagageruimte te 
krijgen. Adrie de Kruijf kreeg daarop een acute 
aanval van hernia hetgeen spontaan oversloeg naar 
de rug van Kees van Dijk. Te laat. Auke Rubingh 
bood spontaan aan dit varkentje even te wassen. 
Uiteindelijk is hij niet voor niets weg en 
waterbouwkundige. Het regende dit keer niet. 
Retze Faber had voor de zekerheid maar vast een 
plaatsje in de bus gereserveerd. Hij kon zijn geluk 
niet op toen hij zag dat Donata zijn 
gesprekspartner zou zijn op de terugreis. Jottum!!!. 
Dat wordt lekker babbelen. 

Zo rond 09.00 uur reisden we dan toch af 
richting Holland. Hoe Retze het voor elkaar heeft 
gekregen is mij nog steeds een raadsel maar bij het 
verlaten van de herberg viel mijn oog op een 
straatnaambordje.  Fabersvej….Hoe is het 
mogelijk.  Faber was here.  

Nu nog even langs het Fritidscentret voor 
een afscheid van de Deense muzikanten van 

Kadence en PVO is going back to Holland. 
 Het was een zwaar weekend met weinig 
slaap. Het was dan ook niet zo verwonderlijk dat 
het rustig werd in de bus. Alleen de echte bikkels 
maakten er nog wat van. Onze bivrio liet het al 
spoedig afweten.  Raymond Roeten begon een 
gesprek met zijn buurman. Dit gesprek was 
kennelijk zo slaapverwekkend dat Raymond zelf 

halverwege de zin in slaap viel. Vincent Boere 
was ziek en wilde alleen maar rust. Erik van 
IJzendoorn lag uitgeteld in het midden van de 
achterbank. Zijn hoofd helemaal naar achteren, 
zijn benen zo ver mogelijk naar voren het gangpad 
in. Kennelijk zat de aanhechting van zijn 
beenspieren ergens aan zijn onderkaak zodat deze, 
als gevolg van zijn uiterst relaxte houding geheel 
opengetrokken werd. Wat is die dan lelijk. Enkele 
uren verstrijken. Leo Schambach en Mineke Noot 
dommelen heerlijk weg. Nog even en zij vallen 
ook in slaap. Zachtjes mijn fototoestel pakken en 
dit aandoenlijke tafereeltje vereeuwigen.  GA JIJ 

EEN FOTO VAN ZE MAKEN vraagt Ton 
Oosthoek met een stemvolume van zo’n 130 
decibellen. Nee, toch maar niet. Ik geloof dat ze 
toevallig net wakker worden. Ik pak maar weer 
mijn schrijfblok en schrijf weer het een en ander 
op. Een inwendige radar waarschuwt mij dat ik 
van achteren wordt begluurd. Even omkijken. 
Erica Hamming en Adri de Kruijf op hun knieën 
door het gangpad wringend en kruipend een 
poging wagend enkele door mij opgekalkte letters 
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te ontcijferen. Helaas, ze lopen (kruipen) klem 
tussen de stoelen. Alle moeite voor niets. Willem 
(aus Holland) had bijzonder van dit weekend 
genoten maar hij zag toch wel weer uit naar de 
avond. Was hij tenminste weer thuis gezellig met 
zijn parkietje (of was het een kanarie). De 
chauffeur moest ons toch nog even laten 
schrikken. Een forse remming. Adrie de Kruijf 
schoot naar voren. Maar zijn ingebouwde airbuik 
werkte feilloos en behoedde hem voor (buik)letsel.  

Zo langzamerhand gaan er weer steeds 
meer mensen even naar voren om een blikje te 
halen. Zal wel geen bier zijn. Of toch wel. Kees 
van Dijk had in Denemarken nog even een flesje 
Gammeldansk  gekocht en begon met Adrie de 

Kruijf aan een vergelijkend warenonderzoek. 
Waarmee de drank vergeleken moest worden was 
nog niet duidelijk maar je kunt er maar beter tijdig 
mee beginnen. Gammeldansk. Het was duidelijk, 
dat moet zoiets als Oude Deen betekenen. Erica 
Hamming vond die Gammeldansk maar niets. De 
vlammen sloegen uit d’r oren. Ze smeekte Cees 
van Dijk om een glaasje rode wijn om even te 
blussen maar Kees was onverbiddelijk. Voor vier 
uur s’middags beginnen we niet aan de drank. 
Riekje begon maar aan de fles rode bessengenever. 
Helaas, geen ijsklontjes, helaas geen bessenglas. 
Dan maar een plastic bierglas en zonder ijs. Is ook 
wel lekker. Weten we gelijk dat al dat gezeur aan 
de bar over “Heb je nog ijsklontjes”eigenlijk maar 
aandachttrekkerij van haar is. Ze lust het best 

zonder ijs. Adri de Kruijf en Willem van de Born 
vonden dat dit eigenlijk vet en cursief afgedrukt 
moest worden in het PVO nieuws. Mineke Noot 
vond de rode bessen eigenlijk ook wel lekker en 
dronk stilletjes met Riekje mee. De chauffeur moet 
weer even denken aan zijn rusttijd zodat wij weer 
even de benen kunnen strekken. Dat is toevallig, 
Staat er een heuse friet en bratwurst tent op de 
duitse parkeerplaats. De tent wordt bijna 
platgelopen en na zo’n 3 kwartier is de voorraad 
friet en bratwurst totaal uitverkocht. Het viel 
Mineke Noot op dat ze een hele rode tong had 
gekregen. Vermoedelijk van een of andere 
vitamine C-drankje dacht ze. Hm!!, jaja,  dan heeft 
die vitamine C zeker in de rode bessen gezeten. 
Weer terug de bus in. Met een volle buik is het 
weer goed rusten. Dennis Kaats wordt het even 
teveel. Nu valt hij uitgebreid in slaap gelijk Erik. 
Het evenbeeld van Erik IJzendoorn zou ik haast 
zeggen. Alleen is hij nog verder van de wereld. 
Als je z’n broek zou jatten zou hij het niet merken. 
Zelfs een opengetrokken blikje bier onder zijn 
neusgat maakt hem niet wakker. We zitten reeds in 
Holland als Dennis dan toch wakker wordt. Het 
eerste wat hij dan doet is Erik een zinkerd voor 
zijn hoofd verkopen. Ik snap er niets van. Hij heeft 
toch zeker zijn broek niet gejat.!!. Zal wel een nare 
droom gehad hebben.  

De laatste stopplaats komt in zicht. De 
chauffeur zal de bus dan gaan verlaten waarna een 
nieuwe chauffeur het laatste stukje mag doen. 
Even met de pet rond voor de chauffeur. Niemand 
een pet natuurlijk. Dan maar in een plastic zak. 
Het opgehaalde geld wordt door Erica aan At 
Hooft overhandigd zodat hij het met een 
dankwoordje aan de chauffeur kan overhandigen. 
Dan volgt er een speech waarvan niemand ooit had 
gedacht dat At Hooft dit in zich had. Wat en 
spreker is die man. Deed me weer denken aan het 
verhaal dat At bij de oudjes vertelde over een 
rendier met een rode neus tijdens de kerst twee 
jaar geleden. Ik zal hem dan ook letterlijk citeren: 
Ik heb een fooitje voor je opgehaal. Hier” Hettie, 
helemaal ontroerd door de speech van haar vader 
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kon het niet laten dit nog eventjes dunnetjes over 
te doen. Zij bedankte de chauffeur hartelijk voor 
zijn diensten en vraagt een applaus, en ach, als er 
een schaap de microfoon in de hand heeft gehad, 
volgen er meer. Hans van ‘t Veer bedankt de 
organisatie voor deze geweldige reis en er is nog 
iemand die vraagt om zoveel mogelijk wistudatjes 
in te leveren.  
 Bij de laatste stopplaats wordt afscheid 
genomen van de chauffeur en gaan we genieten 

van de avondmaaltijd. Om 20.30 weer de bus in 
voor het laatste uurtje. Uiteindelijk was er 
afgesproken dat we 21.30 uur weer bij het PVO-
gebouw zouden zijn. Om 21.29 uur draait de bus 
de Rembrandlaan in en om klokslag 21.30 uur 
staan wij voor het PVO-gebouw. Het is weer 
voorbij. PVO heeft genoten van een 
prachtig en onvergetelijk weekendje 
Denemarken. Ik heb begrepen dat de 
eerste gesprekken voor een tegenbezoek 
alweer achter de rug zijn. Misschien over 
twee jaar een tegen-tegenbezoek?? wie 
zal het zeggen. In ieder geval mag een 
dergelijke reis voor mij bij regelmaat 
terug komen.  
 Zonder de anderen die hulp en 
bijstand hebben geboden te kort te doen 
wil ik dan ook een speciaal woord van 
dank richten aan de drie drijfveren en 
organisatoren van dit evenement en dat 
zijn Peter Smeets, Nel Hagenaar en Ate 

Hooft die er toch in belangrijke mate voor hebben 
gezorgd dat dit evenement werd georganiseerd, 
verzorgd en betaald. 
 
 Helaas hebben wij, de bikkels, na afloop 
van de reis en na ampele overwegingen moeten 
besluiten dat onze bivrio (bikkelvrouw in 
opleiding) nog niet de titel bikkelvrouw mag 
hebben. Onze bivrio was op de terugreis reeds na 5 
minuten in slaap gevallen en heeft van de gehele 
terugreis niets gemerkt. Dus Donata, helaas, 
misschien krijg je over 2 jaar een herkansing. 
 

Tot slot, een man een man, een woord een 
woord. Aan het einde van de terugreis heb ik in de 
bus verzocht om wistudatjes bij mij op te geven. 
Om er zeker van te  zijn dat ik veel kopij zou 
krijgen heb ik beloofd dat iedereen  die mij een 
vermeldenswaardige wetenswaardigheid wist te 
vertellen  niet bij naam en toenaam in de Wistudat 
rubriek zou worden vermeld. Het is natuurlijk een 
beetje flauw nu te zeggen dat dit reisverslag geen 
wistudat rubriek is. Vandaar dat ik van al degenen 
die mij een wetenswaardigheid wisten te vertellen 
(en dat waren er heel veel) de namen heb 
gefingeerd. Elke vergelijking met bestaande 
personen berust dan ook op louter toeval. (behalve 
van Donata). 
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UITNODIGING 

  
  
  

voor het  
  
  

najaarsconcert  
  

van 

  
  

muziekvereniging  PVO 

  
  
  
  
  
  

op zaterdag 28 oktober a.s.  
in de zaal van het Griftland College a/d Noorderweg in Soest. 
  
  
  
  

Medewerkenden:      het leerlingen-orkest PVO o.l.v. Peter Rieken 

                                    de slagwerkgroep o.l.v. Martin Oosterdijk 

                                    het harmonie-orkest o.l.v. Peter Rieken 

                                    diverse solisten in orkest en slagwerkgroep 

  
  
  
  
  

Aanvang van het concert: 20.00 uur 
Zaal open: vanaf 19.30 uur 
  
 

                                     U bent natuurlijk van harte welkom................. 
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Roergebakken babi pangang met paprika en minimais. 

 
Ca. 10 minuten voorbereiden. 

Ca. 12 minuten bereiden. 

 

Hoofdgerecht voor 2 personen. 
 
Benodigdheden: 2 speklapjes, 1 kleine prei, 1 kleine rode paprika, 1 klein blikje minimais(155 gr.) 2 á 

3 eetlepels zonnebloemolie, 1 eetl. Bruine suiker, 1 dl. Tomatenketchup, 3 eetl. Ketjap 
manis en ½ eetl. Sambal badjak. 

 
 

1. Snijd de speklapjes in smalle reepjes van 1 cm breedte; 
2. Snijd de prei in zeer smalle ringen; 
3. Halveer de paprika, verwijder de zaadlijsten en snijd 
4. de paprika in smalle reepjes; 
5. Laat de minimais uitlekken; 
6. Verhit de olie in een wok of ruime braadpan en roerbak hierin, als de olie begint te 

dampen, de reepjes vlees 5 minuten op een hoog vuur; 
7. Roerbak vervolgens de paprika 2 minuten en daarna ¾ van de prei nog i minuut 

mee; 
8. Roer de bruine basterdsuiker erdoor; 
9. Voeg de minimais, de tomatenketchup en de sambal toe 

En verwarm alles nog 2 minuten; 
Strooi de rest van de prei erover. 

 

Flip wenst U een smakelijk eten  

 
           
 
 

 

  P . V . O . ’ s  H a p -  e n  B l a a s r u b r i e k


