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Maandag, 13 april 2015 
 

 

  Bij De Zangertjes van Volendam zingen de kinderen de alt- en sopraanpartij, de (jonge) 

mannen zingen als tenor of bas. Hiermee is het vierstemmige koor compleet. De sopranen 
zingen hoog, in vierstemmige liederen zingen zij meestal de melodie of een bovenstem. 

De alt zingt iets lager, die zingt de tweede stem in de vierstemmige gezangen. Een typische 
altstem begint ongeveer bij de F. Een goed geschoolde altstem kan echter een zeer groot 

bereik hebben. De altstem wordt veel gebruikt in musicals, waar vaak om een grote stem met 
een dynamisch bereik wordt gevraagd. Een lastige partij om te zingen, maar als je deze 
beheerst dan ben je al een stap voor op anderen. Op dit moment hebben we binnen het koor 

ruimte voor kinderen van ongeveer elf jaar en ouder die geïnteresseerd zijn om deze lastige 
maar leerzame tweede stem binnen een koor aan te leren. Mocht je geïnteresseerd zijn, kom 

eens langs op donderdag of vrijdag om 18.30 uur. Er is qua zang en het gebruik van de stem 

heel veel te leren binnen het koor en het is ook nog eens super gezellig.  

Let op! Vanaf deze week is de donderdag 

repetitie van Juliette verschoven naar de 
woensdagavond 18.30 tot 19.30 uur. Op de 

donderdagen gedurende de maand april, dus 
16, 23 en 30 april repeteert Frank met de 
koorleden die mee gaan naar Praag van  

19.00 – 20.00 uur. Probeer zo veel mogelijk 
aanwezig te zijn. Na de meivakantie in de 

week van 11 mei zullen de repetitietijden 

weer als gebruikelijk zijn.    

Wat zijn we toch blij met al onze sponsoren.  
Afgelopen week heeft Divema belangeloos een 
grote gereedschapskoffer geschonken voor alle 

spullen van de geluidsinstallatie, die vaak met 
het koor meegaan bij optredens. Bij het ophalen 

werd de klaargezette koffer zelfs nog omgeruild 
voor een maat groter.  

 
En ook juwelier Schilder Vlugt heeft ons heel blij 
gemaakt. Zij hebben namelijk een aantal 

klapstukken gemaakt voor de broeken (guldens 
met stuivers). Hartelijk dank namens De 

Zangertjes.  

 Het Dirigeerstokje 

Michelle gaf het stokje door aan Jane Snoek met de vraag: Wat zijn jouw lievelingsliedjes 
van het koor? Mijn lievelingsliedjes van koor zijn vooral de liedjes uit de populaire map. Hoe 
lang zit je al op het koor? Ik zit al vanaf mijn vierde op koor, negen jaar nu dus. In welke 

klas zit je en waar heb je nog meer tijd voor doordeweeks? Ik zit in B1L op het DBC, en na 
school spreek ik vaak met vriendinnen af. Wat wil je later worden? Dat weet ik nog niet, 

maar iets met muziek zou natuurlijk heel erg leuk zijn. Wat zou je nog een keer met het koor 
willen doen? Ik zou graag nog een soort van 10-10-10 concert geven, en natuurlijk nog een 
paar keer op koorreis. Aan wie geef je het stokje door en met welke vraag? Aan Lorenzo 

Runderkamp met de vraag “Wat vind je zo leuk aan het koor, dat je er zo lang op zit?”   
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Wat een prachtige dag, de zondag van de Pieperrace. Zonnetje aan de hemel, wel een straf 

windje maar dat is goed voor de zeilen. De Zangertjes togen om 10.00 uur richting de dijk 
waar eerst een groepsfoto werd gemaakt. Daarna werd doorgelopen naar de markerboot die 
klaarlag voor vertrek en waar de geluidsinstallatie al bovenop de boot was klaargezet. We 

voeren naar de startboot die om 11.00 uur het startschot gaf voor de kleinere schepen. Wat 
een prachtig uitzicht met al die botters, driemaster en andere zeilschepen. De markerboot 

ging daar precies tussendoor. Om 12.00 uur was het startschot voor de grote schepen waarna 
we teruggingen naar de haven en de zang ook eindelijk van start kon gaan.  

Eerst voor Lotje werd “Volendam, je bent een parel” ingezet, veel mensen bleven staan 
luisteren. Na een paar liedjes ging de boot achteruit richting de Molen, er werd natuurlijk 

gewoon doorgezongen.  En al varend en zingend ging de boot verder naar de aanlegplaats 
onder het genot van “Tulpen uit Amsterdam”. Tot slot werd ook Rythm of Life nog gezongen. 
En hoewel er een behoorlijke wind stond op het bovendek is er prachtig gezongen en was 

alles goed te horen. Het was grandioos.  

 

Agenda voor de komende weken 

- woensdag en vrijdag repetitie om 18.30 uur, dinsdag om 18.45 uur  
- woensdagmiddag Benjamins en Aspiranten repetitie om 14.00 uur 
- maandag 13 april informatiebijeenkomst Concertreis Praag 

- donderdag 16 april extra Praagrepetitie 19.00 uur; de gebruikelijke repetitie van Juliette  
  verschuift dan naar woensdag 15 april om 18.30 uur  

- zaterdag 18 april mis Mariakerk 19.00 uur 
- vrijdagavond 1 mei tot vrijdag 8 mei concertreis Praag 
- woensdag 13 mei Hemelvaart Vincentiuskerk 19.00 uur 

 
Oud papier ophalen op zaterdag om 9.15 uur vanuit het koorhuis 
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