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Concert in Beek.

Stichting KWH

Op zondag 27 april jl trad onze harmonie in het kader
van een concertreeks georganiseerd door de Koninklijke
harmonie St. Caecila Beek op in het Asta-cultuurcentrum
te Beek.
Onder vrij grote belangstelling bracht onze harmonie vier
werken ten gehore, die voor de aanwezigen veel
luistergenot betekenden. Het applaus dat het korps en de
dirigent Frans Scheepers na afloop ten deel viel,
onderstreepte eens te meer dat de toehoorders hadden
genoten van de Blouw van Wolder.
Het concert werd geopend met de mars Uncle Teddy.
Over dit werk trof u reeds eerder een beschouwing in “t
Kallepingske aan.
Vervolgd werd met de door Johan de Mey voor
harmonie-orkest bewerkte drie delen uit de Alladin-suite,
te weten 1. Feestmars, 2.Alladins droom en de dans van
de morgennevel en 3. Afrikaanse negerdans.
In “Entornos”van Amando Blanquer brachten onzen
muzikanten de zonnige landschappen rond het Spaanse
Alicante naar de aanwezigen. Zuid-Spaanse muziek vol
overgave gespeeld vulde een aandachtig luisterende zaal.
Afgesloten werd met de suite “Moscow Cheryomushki”,
een werk van Dmitri Shostakovich. Het werk werd in
1959 gecomponeerd en is gebaseerd op de strijd die een
jong verliefd stel met corrupte ambtenaren moet voeren
om een appartement in de nieuwe wijk Cheryomushki
te krijgen.
Wilhelmina Wolder heeft in Beek een uitstekende indruk
achtergelaten .

Op 26 april 2003 mochten wij van de stichting Komité
Wolderse Hierezitting afgekort de KWH een cheque
ontvangen ter waarde van EUR 2.000,00.
Dit is een gedeelte van de opbrengst van de dames- en
hierezitting in Wolder.Bij oprichting van het komite is
namelijk bepaald dat de eventuele positieve baten
verdeeld worden aan de Greune, Blouwe, Leonidas en
jongerenvereniging VMK.
Deze verenigingen waren allen bij de oprichting van het
KWH. Het idee kwam van enkele personen in Wolder

Giel Eijssen

Wij willen daarom de stichting dan ook hartelijk danken
voor hun inzet en daamee hun Geste.

CONCERTINO HOUTBLAZERS ENSEMBLE

Wie is deze steven Mead dan eigenlijk.

Hble.Concertino is een ensemble dat begin ’98 is opgericht
door enkele enthousiaste houtblazers en dirigent/klarinettist,
Conrad Onclin.

Het omschrijven van zijn muzikale carrière kost minimaal
een pagina of 5.
Daarom deze korte impressie van zijn loopbaan.

Zij verzorgden in deze korte tijd al concertreizen naar
Nederland, Japan en Engeland.Zij concerteerden samen met
vooraanstaande koren en solisten.
17 april gaven zij concert te Riemst, waarop wij werden
geattendeerd door onze buitenlandse reporter Julien Daenen,
die overigens zelf mee speelt in dit muzikale gezelschap.

Door zijn baanbrekende werk voor het euphonium wordt
Steven Mead erkend als ’s wereld beste euphonium speler.
Hij is geboren in Bournemouth (Engeland) in 1962.Zijn
eerste muzieklessen volgde hij op zesjarige leeftijd bij de
BSA Junior Band waar hij toen tenorhorn en bariton
beoefende.
Op 11 jarige leeftijd stapte hij over op het euphonium.

Voor deze gelegenheid huurden zij de euphonium virtuoos
Steven Mead uit om deel te nemen aan dit concert.
Steven gaf daags ervoor nog een workshop, waaraan in
principe elke euphonium(-tuba)blazer had kunnen
deelnemen.
Naast Steven Mead werd er ook nog geconcerteerd door het
Koper ensemble Musica Mosana.
Musica Mosana is een professioneel ensemble en staat onder
leiding van Mark Prils.
Deze is tevens dirigent van de fanfare St,Joseph uit Pey-Echt
en van de harmonie ST.Caecilia Schinveld.
Het concert was in een woord fantastisch te noemen.
Zowel het hout- als het koperensemble was van ongekende
kwaliteit.
De apotheose van deze avond was natuurlijk toch het
solistische optreden van Steven Mead.

In 1989 werd Steven docent bij de Royal Academy of Music
London, te Birmingham Conservatory and the Royal
Nothern College of Music te Manchester.Twee maal won hij
de BBC Best of Brass Competition, ook werd hij
onderscheiden als Euphoniumplayer of the year Award 1986
en 1993.
Op dit moment reist hij om de wereld.Zo’n 75 soloconcerten
Per jaar,over de hele wereld, van australie tot Noorwegen en
van Amerika, Europa helemaal naar Azië.
Hier geeft hij dan ook meestal workshops en masterclasses.
Tijdens dit concert werd hij door Concertino begeleid met de
uitvoering van Concerto per Flicorno Basso opus 155 van
A.Ponchielli.
Musica Mosana begeleidde het stuk Grandfather’s Clock
van Georges Doughty samen met Concertino.

Let wel, dat er hier dan toch wel een top orkest(harmonie)
bezig is een Virtuoos als Steven Mead te begeleiden.
Voor deze samensmelting van deze twee orkesten speelde
hij gedurende zo’n slordige tien minuten een geheel eigen
interpretatie van Grandfathers’clock, waarin alle
onmogelijkheden ten gehore werden gebracht.
Zelf speel ik ook euphonium en ik moet zeggen dat het
eigenlijk wel een beetje frustrerend is als je dat allemaal
hoort. GEWELDIG dus.

Steven wordt in de hele wereld dan ook op handen gedragen
en uit onderstaande foto kunt u zien wat er al niet wordt
gedaan om de man “on stage”, te krijgen.
Pierre Kuypers is hier de “stage boy”.
Pierre was dirigent van onze Kon.Militaire Kapel.

|
Tijdens dit concert, wat overigens zo goed als uitverkocht
was (en dat op een donderdagavond), viel mij de talrijk
aanwezige jeugd toch wel heel erg op.
Ongelooflijk hoeveel verschil een paar kilometer over de
grens al niet maken.
Ik hoop dat bij een volgend concert van Concertino de
Blouwe weer op de hoogte worden gebracht want dit is een
echte aanrader!!!

Wij en de Turken
Julien Daenen
Kan u mij zeggen wat een Janitsarorchester is ? Neen ?
Wel tot voor enkele jaren had ik er ook het raden naar.
Wat die mysterieuze naam mocht inhouden, werd mij
duidelijk tijdens een bezoek aan het WMC-concours. Vol
verwachting traden daar de korpsen in superieure afdeling aan, waaronder een orkest uit Zweden. De groep
werd in het programmaboekje aangekondigd als een Janitsarorchester. Hoe moet je nu dat aan elkaar rijmen,
dacht ik bij mezelf, die koude Zweden en dan zo’n naam.
Je denkt in het
vaak subtropische
klimaat van de
WMC-hal dan
eerder aan harems
en aan Ali-Baba
en z’n rovers,
maar toch zeker
niet aan Zweden.
Mijn stille hoop,
namelijk dat even
later een orkest in
exotische kledij op
het podium zou
plaatsnemen, werd
binnen het kwartier de kop ingedrukt. De Zweden verschenen netjes in
zwart pak op de bühne, niks aan de hand, niks te zien,
gewoon -nou ja- een ferme harmonie.
Ik moest nog een tijd op m’n honger zitten voor ik een
verklaring zou krijgen voor de naam. Om hem te begrijpen, moeten we terug naar de historische roots van het

harmonie-orkest, die verrassend genoeg veel met de Turken te maken hebben. Reeds in de 14de eeuw richtte sultan Orkhan een elitekorps op, bestaande uit officieren, die
voor zijn persoonlijke veiligheid moesten instaan. Deze
officieren waren de Janitsaren. Bij het Janitsarenkorps
behoorde ook een muziekkapel. Hierin vond men verschillende soorten instrumenten terug: een bepaald soort
hobo’s, een soort bazuin, en allerlei trommels en slaginstrumenten. Deze Turkse muziekkapellen hadden een
enorm succes. Zij dienden niet alleen om optochten en
militaire feestelijkheden de nodige sfeer te bezorgen, zij
trokken ook mee op het slagveld waar zijn met oorverdovende kracht de vijand de schrik op het lijf joegen bij het
oprukken van de troepen.
Dat was ook het geval bij het beleg van Wenen in 1683,
waar grootvizier Kara Mustafa zijn aaanvallen op de wallen van Wenen kracht bijzette met opzwepende muziek
van zijn trommels, cymbalen, bazuinen en schalmeien.
De Oostenrijkers lieten zich evenwel niet uit hun lood
slaan en gaven korte tijd nadien de burgerwacht van Wenen de opdracht om ook met pauken en trompetten op de
wallen te “musiceren”. Toen was muziek dus nog een
stuk psychologische oorlogvoering.
Het meer aangename gevolg van deze muzikale oorlogvoering op het slagveld was dat Europa een aantal typische Turkse klanken in zijn christelijke wereld invoerde.
De Turkse zurna (hobo) zou zijn weg maken en evolueren
tot de Franse hobo. Overigens liet de Engelse koning
Hendrik VIII -jawel die ja - reeds in 1542 een “Hongaarse pauk” via Wenen bestellen. De bijhorende paukenspeler werd aan het Engelse hof gekleed op z’n Turks.
Vooral moeten we de Turken dankbaar zijn voor de introductie van een aantal slaginstrumenten. Aan hen danken we de grote trom, de pauk, de tamboerijn, de triangel,
de bekkens, en niet in het minst de schellenboom, dat rare

ding dat we alleen bij optochten op straat zien verschijnen aan de zijden van het vaandel. Zowel de schellebellen
als de versiering met paardenhaar zijn nog authentieke
Turkse elementen. Vaak is de schellenboom opgebouwd
uit halve manen, boven elkaar geplaatst, het kan niet
Turkser zijn (denk aan de Turkse vlag met z’n halve
maan). Wie erop let, zal zien dat ook de schellenbomen
van Wilhelmina van halve maantjes zijn voorzien.
Nu zitten we natuurlijk nog altijd met die Zweden. Om te
weten hoe die “Turkenmusik” in Zweden geraakte moeten we een ander stuk verhaal toevoegen. Dat heeft te
maken met onze rechtstreekse voorouders: de militaire
blaaskapellen. Het leger had van oudsher al de gewoonte
om elk regiment van enkele muzikanten te voorzien. De
eerste instrumenten op het slagveld waren de trompet en
de kleine trom. Hun rol was in de eerste plaats via afgesproken signalen de orders van de staf en de officieren
over te brengen naar de manschappen. Regimentsbevelhebbers die wat meer geld op tafel wilden leggen, breidden die kern vaak uit met “pijpers” (hobo’s). Toen vervolgens de “Turkse” rage in Europa ontstond, verschenen
de paukens en andere slaginstrumenten in het leger. Wie
helemaal indruk wilde maken, lijfde een aantal negers in
en liet hen in “Turkse” kledij mee paraderen. Zo onstond
geleidelijk de kern van de latere uitgebreide militaire kapellen. Er werden trouwens kleine fortuinen besteed aan
de uitrusting van deze muzikanten. De paukens, die op
speciale
paukenwagens
op het
slagveld
werden
meege-

voerd, kregen een hoge symbolische waarde. In de 18de
eeuw had elk cavaleriedetachement zijn eigen paukenwagen, die voor hen even kostbaar was als het vaandel. Het
prestige van een overwinning werd afgemeten aan het
aantal bemachtigde vaandels en paukens.
Ook in de burgerwereld groeide de fascinatie voor de “Turkenmuziek”. Er werden zogenaamde
Turkse marsen gecomponeerd en in de
operahuizen werden
geregeld exotische
taferelen opgevoerd
waarbij de “Turkse”
instrumenten het publiek in de juiste
stemming brachten.
In het rijtje van exotische muzikale probeersels zijn misschien het meest bekend : de Turkse kapel in Mozarts
“De onvoering uit de harem” (1782) en Beethovens Turkse mars uit “De ruïnen van Athene” (1811). De samenvoeging van Turkse slaginstrumenten met groepen blazers (fluit, klarinet, fagot, hoorn, trompet) luidde de geboorte in van een nieuw soort ensemble, dat bijvoorbeeld
in Duitsland nu eens “Janitsarmusik” dan weer “Harmoniemusik” werd genoemd. Hiermee was het harmonieorkest geboren en hiermee hebben we meteen een verklaring voor de traditionele naamgeving in Zweden.
‘t Is maar dat we weten waar Abraham de kebab vandaan
haalde en Wilhelmina haar Turken.

Pinkpop 2003.
Peter Pan Speedrock, Flogging Molly, Life house, the
dandy Warholes, Counting Crows, en natuurlijk harmonie
Wilhelmina, staan op het programma om de feestelijkheden rondom het noord-podium van pinkpop 2003 op te
vrolijken.
De eerste vijf bands zullen veel moeite gaan doen om de
kelen van zo’n 50.000 bezoekers schor te krijgen. Harmonie Wilhelmina daarentegen heeft als hoofdtaak de
stembanden weer te spoelen tussen de optredens door.
Bepakt met gesmeerde boterhammetjes melden wij ons
dan ook ruim voor de start van het programma in Landgraaf. Ook dit jaar is er weer geen rekening gehouden met
onze kleurvoorkeur en het is zelfs zo erg dat een gedeelte
van ons team zich in groene (!) T-shirts moet hijsen.

Na een dagmars over de draf- en renbaan bereiken we ons
persoonlijke podium: de Heineken en Coca-Cola tent met
prachtig zicht op het noord-podium. Aldaar voorziet onze

baas-van-de-dag Roelant ons met de laatste informatie,
waarna de activiteiten losbarsten. De ene helft sluit frisdranken aan, de andere helft van het team ontpopt zich als
een waar origami team en vouwt vast de kartonnen drankdraag-tray-tjes die we ook gaan verkopen.
Als het eerste optreden nadert komen ook de eerste klanten, het blijft echter nog even rustig: stilte voor de storm,
letterlijk!
Voordat het eerste optreden van start gaat, wordt omgeroepen dat er overal in het land noodweer heerst, dat er
hagelstenen van 5 cm vallen en dat het over een kwartier
Landgraaf zal bereiken. “Raak niet in paniek en geniet
van het Pinkpop 2003!”. Tja, bij ons is iedereen toch wel
blij dat wij wel droogstaan. (Althans dat denken we dan
nog).
Peter Pan breekt met zijn speedrock los en wij komen erachter dat dichtbij het podium staan ook nadelen heeft.
De plastic bekertjes worden door het geluidsniveau bijna
van het buffet geblazen. En toen Roelant vroeg of ik mee
wou helpen dit jaar, zei hij nog wel dat ik van de muziek
weinig mee zou krijgen…. Nou ik merk het! Na een minuut of 20 begint het voor het eerst te regenen. Gelukkig
blijft het bij regen. De draf- en renbaan verandert langzaam in een moeras. Het mag de feestvreugde niet drukken, maar de drankconsumptie neemt helaas wel dramatisch af tijdens de regenbuien. Een heel aantal festivalgangers komt vragen of we plastic dan wel vuilniszakken
hebben, helaas. Gedurende de derde bui komen we er zelf
ook achter dat de tent niet zo gunstig opgesteld is. Het
waait hard en de regen komt zo ongeveer horizontaal de
tent binnen, zodat zelfs de tappers een verfrissend buitje
over zich heen krijgen. Enkele dappere tussen-buffetters
houden vol en bedienen de sporadische gasten, terwijl het
verstandigere deel van het team een schuilplaats zoekt

achter in de tent. Had ik misschien ook beter kunnen
doen, in mijn schoenen werd het toch wel erg soppig.

De organisatie probeerde ons vanochtend zeker alleen
maar wakker te krijgen met de harde muziek, want gedurende de dag neemt het geluidsniveau af naar prettige
hoogte. Er ontstaan genoeg gezellig conversaties tussen
ons en de festivalgangers, over bijvoorbeeld de marktwaarde van onze t-shirts, de illegale Wodka huisstokerijen in Finland en de hoeveelheid modder op en tussen de
inmiddels nat geworden consumptiebonnen. Maar deze
leerzame gesprekken worden ook afgewisseld met perioden waarin het lijkt alsof iedereen op het veld plotseling
dorst heeft.
Na het optreden van de The Counting Crows (best aardige muziek overigens), het laatste van de dag op ‘ons’
noord-podium loopt het veld snel leeg richting zuidpodium waar nog een laatste artiest ten tonele komt. Ons

optreden komt dus ten einde, zonder festivalgangers om
voor ons te applaudisseren. Maar dat betekent ook rust
voor onze inmiddels toch wel vermoeide benen. Met een
tevreden gevoel en de vijf vuilniszakken verzamelde consumptiebonnen onder de arm trekt de harmonie naar de
uitgang van het terrein. Pinkpop 2003 zit er weer op, dat
wil zeggen: de bonnen moeten nog geteld en het schijnt
dat ik ook bij deze activiteit verwacht word….

17 Mei 2003 Klarinettendag
Zoals jullie in het voorgaande kallepingske al hebben
kunnen lezen is er op 17 mei een klarinettendag bij ons
in de harmoniezaal gehouden.
Deze dag begon omstreeks 10:30 waarbij de importeur
van Vandoren rieten en Leblanc Klarinetten al zijn waar
al had uitgestald. We waren ongeveer met 20
klarinettisten die aan deze workshop zouden meedoen.

Het waren niet alleen klarinettisten van onze harmonie
maar ook van andere verenigingen. We waren dus met
een gemengd gezelschap. Om 11.00 uur kwam Eddy van
Oosthuyze en werd er een ensemble gevormd waarna we
enkele werken zijn gaan repeteren. De werken die we
repeteerden waren Sarabande van Handel, Un Bel Di
from Madame Butterfly van Puccini en de Sabre Dance
van Khatchaturian. We repeteerden zonder vooraf
gestemd te hebben en na enkele aanwijzingen van Eddy
Oosthuyze kon men merken dat het samenspel
zienderogen verbeterde. Onze dirigent die ook aanwezig

was en de rest van het publiek beaamde dit, toen ik hun
hierna vroeg in een van de pauzes. Als groot werk
begonnen we aan A Whole New World uit de Walt
Disney film ALADIN. Onder deze repetitie ging er
inderdaad "een heel nieuwe wereld" voor de aanwezige
open.
Na een van de pauzes heeft Eddy van Oosthuyze aan 2
muzikanten, veelbelovende talenten, les gegeven en hun
daarbij waardevolle tips gegeven.
De andere klarinettisten konden bij deze studenten
Annaleen Bruninx uit Bilzen en Koen Cuijpers van
Harmonie St Cecilia uit Grevenbicht zelf constateren dat
na de aanwijzingen van Eddy van Oosthuyze Annaleen
en Koen naar een hoger muzikaal niveau werden
gebracht.

Na deze openbare les werd er pauze gehouden waarbij we
ons de broodjes, die onze vereniging had verzorgd, goed
lieten smaken. Na de lunch hebben we zelf nog aan
eerder genoemde werken gerepeteerd waarna we een

concert van een klarinetkwartet konden beluisteren. Het
kwartet bestaande uit Frans Scheepers, Harrie Beerts,
Julien Daenen en Tom Lamers brachten drie werken ten
gehore waarvan er een een arrangement van Tom Lamers
zelf was. Het aanwezig publiek heeft met veel genoegen
naar deze uitvoering geluisterd. Ook Eddy van Oosthuyze
was onder de indruk en vroeg aan Tom Lamers of hij
zijn compositie in de toekomst mocht gebruiken.

het 2 jaar gedroogd wordt voordat men aan de montage
van de kleppen begint. Eddy van Oosthuyze
demonstreerde daarna nog een aantal Leblanc klarinetten.
Na afloop van deze demo kwam er een discussie opgang
of het zinvol was om in een harmonieorkest allemaal
dezelfde soort klarinetten te hebben voor de
klankverhouding. Eddy van Oosthuyze bestreed dit en gaf
als voorbeeld deze workshop waarin wij allemaal
verschillende merken en type klarinetten hebben. Tijdens
de workshop kon men duidelijk merken dat het vooral,
het luisteren naar elkaar, aan lag dat er een harmonieus
geheel was ontstaan.
Tot slot van deze dag gaf het kwartet van Eddy van
Oosthuyze nog een miniconcert waar allemaal zeer van
hebben genoten. Tegen 17.30 was de workshop gedaan
en had ik tenminste het gevoel dat ik een leuke en
waardevolle dag had gehad. Ik zou het dan ook iedereen,
die in de gelegenheid is om zulke workshops bij te
wonen, willen aanraden dit te doen. Verder rest er mij
alleen nog de organisatie, die in handen was van Jic
Music in de persoon van Pieter Bukkems, te bedanken.
Marc Hogenboom

We kregen naar de uitvoering van het kwartet nog uitleg
hoe de klarinet gemaakt wordt in het huis Leblanc. Het
huis Leblanc heette voorheen Noblet, maar doordat er in
de familie Noblet op een gegeven moment geen
erfgenamen meer waren is de fabriek overgegaan in de
handen van familie Leblanc die als meester
klarinetbouwer voor de familie Noblet werkte. Het huis
Leblanc/Noblet maakt al sinds 1715 klarinetten en is
daarmee het oudste huis in de muziekwereld. Alle
klarinetten van alle merken worden van hetzelfde hout
gemaakt echter de fabricage die verschilt per merk. Een
opmerkelijk feit is dat nadat het hout geboord is als buis

Afmeldingen voor de repetitie
van het orkest moeten vanaf nu
bij Lenie van Dam geschieden,
telefoon (043) 347 04 07.

SPONSORS
Tillie Beheer BV
Aannemersbedr. Th. Nelissen
Rousseau bouw
Kraaijeveld bouwkunde
Cobé Contructies BV
Dolmans Service
Soons Rolluiken BV
Aristo Men’s Accessoires
Belfien
Brouwers
i.Demmler-Hogenboom
John Hendrikx dakdekkersbedrijf
L.J.G. Feyen
L. H. Bastiaens
J.P. Hogenboom b.v.
Autobanden gronsveld
Kieft & Partners v.o.f.
Herum BV
Theunissen Maastricht BV
Restaurant Mary Wong
B.M. Haasen
Aann. Bedr. Gebr. de la Haye BV
Cafe de Comedie
Cafe Duivensport
Restaurant Gadjah Mas
Theo de Visser Bouwsupport
Bouwbedrijf Schikanowski
Wealer BV
Paul Block Optiek
JJMG van Hoorn
Caanen Conserv. BV

Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Mulheim a/d Ruhr
Maastricht
Lanaken
Maastricht
Maastricht
Gronsveld
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Vroenhoven
Maastricht
Maastricht
Maastricht
Wolder
Maastricht
Maastricht
Cadier en keer
Heerlen
Eijsden
Maastricht
Brunssum

Agenda

vr 27 jun

Marsdefilé in binnenstad

vr 27 jun

19.00 uur

Serenade Bonnefantencollege

zo 29 jun

09.00 uur

Processie in Wolder

ma 30 jun

19.00 uur

Kermisrondgang door Wolder

vr 11 jul

Laatste repetitie orkest voor de
zomervakantie

vr 22 aug

Eerste repetitie orkest na de
zomervakantie

za +zo
30 + 31 aug

Werkzaamheden Preuvenemint

za +zo
06 + 07 sep

Drumband op weekend

vr 12 sep

Concert drumband in Borgharen

zo 14 sep

20.00 uur

Concert in Geulle met harmonie van
Geulle

vr 19 sep

19.45 uur

Opening Musica Sacra (Vrijthof)

zo 05 okt

11.00 uur

Open dag

zo 11 okt

19.30 uur

Concert orkest met Kon. Oude
Harmonie van Eijsden in onze eigen
zaal

JULI
10.
11.
16.
24.

AUGUSTUS

Edy Lebon
Pascal Aarts
Guy van den Boorn
Denny Kluts

2.
2.
5.
6.
7.
12.
12.
15.
17.
18.
24.
26.
26.

Willie Beckers
Lucie Hameleers
Julien Daenen
Frans Scheepers
Eric Rosier
Maurice Eggen
Kelly Kuster
Myo Close
Johan Groeneweg
Gerrie Hesemans
Robert van Weert
Jan Hesemans
Paul Vriese

21.
22.
23.
25.
28.
30.
30.

Maartje Knaapen
Johan Noordijk
Willie Hertogen
Roel Close
Berivan Aso Delan
Chantal Feijs-Hogenboom
Sjef Thimister

SEPTEMBER
1.
4.
6.
8.
9.
17.
20.

Peggy Duijsinx
Dymphy Deckers
Loes de Bruyn
Coen van Thor
Jean-Paul van Dongen
Laurent Paulissen
Annelies Knaapen

