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December 2017                                       Jaargang 81 – nu mmer 4    

 

ACTUEEL       
 
Verenigingsblad van de Rotterdamse Accordeonvereniging Scala 

 

 
 

December, de laatste maand van het jaar 
 
Sinterklaas is voorbij, de kerst nadert en ook het eind van het jaar is dan 
aanstaande. Een tijd van herdenken, maar ook van vooruitzien en van 
samenzijn met familie en vrienden.  
 
Natuurlijk is er dit jaar weer hard gerepeteerd en gestudeerd voor de diverse 
concerten. Zoals al eerder in Scala Actueel geschreven en ook hieronder is te 
lezen, hebben we dit jaar een reis naar Hamburg gemaakt op uitnodiging van 
onze zustervereniging, waarmee Scala al jarenlang een fijne band heeft. Zowel 
de reis als het concert was zeer succesvol. Scala kreeg, na afloop, van het 
publiek ook in persoon veel complimenten. Verder ons jaarconcert, dat bij 
iedereen in goede aarde viel en volledig uitverkocht was.  
 
Dit jaar moesten een aantal instrumenten vervangen worden en vooral het 
drumstel veroorzaakte een behoorlijke greep in de kas, maar het verschil in 
geluid was goed te horen en maakt alles goed.  
 
Verder konden we een aantal nieuwe leden begroeten, maar zegden ook een 
paar het lidmaatschap in verband met ziekte of verhuizing op.  
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Vervolg: December, de laatste maand van het jaar 
 
Zo blijft niets hetzelfde, ook binnen een vereniging niet. De eerste 
werkzaamheden voor volgend jaar staan op de rol en voor het jaarconcert 
2018 hebben we het Russisch-Oekraïens zang- en dansensemble Kalinka 
weten te strikken, waarover later in het jaar meer. Maar eerst gaan we 
uitrusten van dit drukke jaar. 
 
Bestuur en Leden wensen u fijne kerstdagen en een voorspoedig en 

vooral gezond 2018 

 
 
 

Concertreis naar Hamburg 
 
Vroeg uit de veren allemaal, want om half 
negen werden de accordeons en bagage 
ingeladen in de bus, die klaar stond in de 
buurt van de Makro in Barendrecht. 
Iedereen was op tijd en om negen uur kon 
de chauffeur wegrijden. De reis verliep 
voorspoedig en de stemming zat er al 
gauw in. 
 

 
 
 
Wim Baerken nam zijn accordeon mee de bus in en 
speelde een aantal deuntjes en ook Yvonne liet zich 
overhalen er een paar te spelen, zodat de reis 
meeviel.  
 
De incheck in het hotel verliep voorspoedig en 
iedereen had dan ook snel zijn of haar sleutel.  
Het hotel was eenvoudig, maar de kamers ruim 
genoeg en hoewel het bed wat smal was heb ik er 
toch heerlijk geslapen.  
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Vervolg: Concertreis naar Hamburg 
 
Het diner ’s avonds was door Scala vooruit geregeld, maar dat bleek heel 
anders uit te pakken. De Duitsers hadden in het geniep een afspraak met de 
eigenaar gemaakt, waarbij het diner de eerste avond op rekening van hen 
kwam. Zij dachten Scala te verrassen, maar ik als penningmeester werd 
hierdoor overrompeld, want het diner was vooruit betaald aan de 
reisvereniging. Het gevolg hiervan was, dat Effeweg het betaalde bedrag 
retour moest storten en dat iedereen apart de vergoeding terug moest krijgen. 
Voor mijzelf dus extra werk en een minder leuke verrassing. Gevolg hiervan 
was ook dat de volgende dag iedereen voor het diner onverwacht zelf zijn 
portemonnee moest trekken om af te rekenen. Dit diner zou oorspronkelijk 
voor rekening van de Duitsers komen. Maar alla inmiddels is dat geregeld.  
 
De volgende dag had de Duitse accordeonvereniging op de valreep bedacht 
een wandeling te gaan maken van tweeëneenhalf uur. Zij stelden voor op 
zondagmorgen vroeg onze accordeons in de bus te zetten en ons naar het 
centrum te laten brengen. Lastig was, dat de chauffeur zelf uit moest vinden of 
hij in de buurt van de Laeiszhalle langdurig kon parkeren. Ondertussen kon de 
wandeling dan beginnen. Toen dit voorstel kort voor het begin van de reis bij 
het bestuur binnenkwam en zij het bespraken bleek al gauw, dat zo’n lange 
wandeling niet door iedereen gemaakt kon worden. Dat betekende dat een 
aantal mensen erg lang in een restaurant door zou moeten brengen, iets wat 
niet erg aantrekkelijk en waarschijnlijk ook niet haalbaar leek. De rest van de 
groep zou aan het eind van de wandeling mogelijk bezweet en vermoeid bij de 
Laeiszhalle aankomen. Of er onderweg voor meer dan 31 personen, zonder 
afspraak, ruimte zou zijn in een restaurant om iets te drinken was 
twijfelachtig. Het bestuur besloot daarop dat als we een goed concert wilden 
geven dit geen goed plan was en blies het daarom af.  
 
Zondagmorgen goot het, dus het was geen slecht besluit. Bovendien gingen de 
winkels pas om twaalf of één uur open en de Dom en Messe nog later. Ook 
werden we gewaarschuwd voor druk verkeer en omrijden vanwege diverse 
wegafsluitingen. 
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Vervolg: Concertreis naar Hamburg 
 
In plaats van wandelen dus uitrusten, later op staan 
en uitgebreid ontbijten. Wim Baerken en Hans 
Langhorst pakten vervolgens hun accordeon en 
zorgden voor gezellige muziek terwijl de rest van de 
groep koffie dronk.  
 
Om kwart voor een zat 
alles en iedereen in de 
bus om naar de 
Laeiszhalle te gaan. De 
bus bleek tot na het 
concert in de buurt te 
kunnen blijven staan.  
 
Gelukkig waren we ruim op tijd, want het bleek dat de goederenlift in het 
gebouw direct langs het podium van de grote zaal liep en niet gebruikt kon 
worden tijdens het concert, dat daar ’s middags werd gegeven. 

 
 
Het concertgebouw is een mooi oud gebouw 
met steile trappen, die we anders met onze 
accordeons hadden moeten bestijgen.  
 
 
 
De kleine zaal, waar 
ons concert gegeven 
werd had een podium, 
waarvan de zijkanten 
en het plafond met 
hout bekleed was. Heel 

mooi en met een warme akoestiek, zoals hiernaast te 
zien. Overigens wat is hier in de 4e partij 
gaande………? 
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Vervolg: Concertreis naar Hamburg 
 
Scala speelde als eerste en zowel het Groot Orkest als het A-Orkest deed dat 
met verve. Zoals in de pauze bleek, toen verschillende spelers door het publiek 
nog extra gecomplimenteerd werden.  
 
 

 
Na de pauze speelden de Duitsers 
onder leiding van Stefanie Perl-
Kindel, die na het overlijden van 
Hans Georg Byer het dirigentschap 
invult, diverse stukken. Op een paar 
aanloopprobleempjes na lieten ook zij 
horen, dat ze het spelen niet verleerd 
waren.  
 
 
 

 
Al met al ging iedereen met een goed gevoel op weg naar het avondeten,  
dat gegeven werd in een restaurant op loopafstand van de Laeiszhalle. 
Voorafgegaan door een dame uit het Duitse orkest bereikten de meesten dit 
restaurant zonder problemen. Alleen bleken er toch nog een paar 
verstekelingen achtergebleven te zijn, die de weg kwijt raakten, omdat ze 
even pinnen moesten en vergeten waren dat te melden. Nadat deze telefonisch 
“help!!” hadden geroepen werden ze natuurlijk gehaald en kon het diner 
beginnen. 
 
Spijtig dat er geen betrouwbare parkeerplaats voor de bus in de nabijheid was, 
zodat de chauffeur niet mee kon eten. Om tien uur stond de bus weer gereed 
en na een klein uur konden we in een doodstil hotel, onze kamer opzoeken. 
Jammer, want we hadden graag nog onder het genot van een drankje even 
met elkaar na willen praten.  
 
Maandagmorgen kon er rustig ontbeten worden want we zouden om tien uur 
wegrijden, dus alle tijd om te eten en in te laden. De terugreis verliep rustiger, 
althans in de bus, iedereen was blijkbaar een beetje moe.  
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Vervolg: Concertreis naar Hamburg 
 
Onderweg nog een rookpauze, want zonder saffie 
redden een paar verstokte rokers het niet, zie de foto 
rechts. 
 
 

 
Tussen de middag stond er 
weer een lunch klaar.  
 
Het was druk op de weg en in 
Nederland in de buurt van 
Utrecht liepen we in de file. 
Wat de chauffeur ook bedacht 
om die te ontwijken, het was 
overal druk. Tegen zes uur ’s avonds kwamen we aan 
en in no time was iedereen met accordeon en 
bepakking verdwenen. Allemaal moe en hongerig.  
 
Ikzelf had haast om thuis te komen, want ik moest mijn 

man nog halen van het logeeradres, waar hij verbleef. Na zijn herseninfarct, 
waardoor hij in een rolstoel zit en zijn ernstige ziekte in het voorjaar was het 
niet verantwoord om samen met hem te gaan. Hoewel hij het er goed had 
gehad was hij blij weer naar huis te kunnen.  
 
Met een goed gevoel, hij over het verblijf in het logeerhuis en ik over de reis 
kwamen we samen thuis. 
 
Ria Rijsbergen 
 

Onze drummer Leo Lodder onverwacht in het ziekenhuis 
 

Een week na terugkomst uit Hamburg hoorden 
we dat Leo in het ziekenhuis was opgenomen 
met hartklachten. Inmiddels is er een stent 
geplaatst en is hij zelfs al weer thuis, maar 
voorlopig zullen we het zonder drummer moeten 
stellen. Gelukkig hoeft hij zich geen zorgen te 
maken over het jaarconcert, want de dirigent 
van Progressio Marinucci was bereid voor hem in 
te vallen. Het voornaamste is dat Leo in alle rust 
kan herstellen, zodat we hem in het nieuwe jaar 
weer achter zijn drumstel kunnen aantreffen.  
Diny en Berry van den Oever hebben hem 
namens Scala bezocht en een bloemetje 

gebracht. We wensen hem een voorspoedig herstel en voor nu fijne kerstdagen 
en een voorspoedig Nieuwjaar. 
 

Bestuur en leden Scala
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Zaterdag 25 november Jaarconcert in Theater Islemunda 
 
Voorafgaand aan het concert zijn er altijd nog werkzaamheden te verrichten. 
Enerzijds moeten alle extra materialen zoals drumstel, electronium etc. apart 
gehaald worden en opgesteld, anderzijds zijn er altijd jubilarissen, waarvoor 
ook cadeautjes gekocht worden inclusief bloemen voor de jubilarissen en de 
gasten en voor de dirigenten. Verder de programmaboekjes etc. dus al met al 
aardig wat te vervoeren buiten je eigen accordeon. Meestal wordt dit dan ook 
op een eerder moment naar het theater gebracht. Zodoende waren de 
voorzitter en een aantal anderen bij ons repetitielokaal al het materiaal nodig 
om muziek te maken gaan halen om dat vervolgens af te leveren in het theater 
en ben ikzelf alle overige materialen inclusief de bloemen samen met onze 
dochter in het theater gaan afleveren.  
 
Ook de mensen van de techniek 
startten ’s middags met de opstelling 
van de microfoons e.d.  
 
Uiterlijk 17.00 uur zou er door Scala 
begonnen worden met de sound 
check en daarna wilde de dirigent 
van Progressio Marinucci dat 
eveneens doen. Op een enkeling na 
was iedereen op tijd aanwezig, zodat 
er begonnen kon worden.  
 
Hieronder opening door de voorzitter 

 
Scala had twee invallers, allereerst verving de dirigent 
van Progressio Marinuccci, Ton Wilmer, de vanwege 
ziekte afwezige drummer, verder verving Joop 
Eikenhout de vaste speler van Scala op het 
electronium.  
 
Daarom werden er 
een aantal 
drumpartijtjes nog 
even 
doorgenomen. 
Joop had al eerder 

een paar repetities meegespeeld. 
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Vervolg: Zaterdag 25 november Jaarconcert in Theater Islemunda 
 

 
 
Tussen zeven en acht uur speelde het 
combo in de foyer en dat zouden ze in 
de pauze en na afloop weer doen, 
zodat er al een gezellige sfeer aan het 
begin ontstond. 
 
 
 

 
 
Voor de pauze speelde Progressio een licht klassiek 
programma, dat door het publiek goed gewaardeerd werd.  
 
Aansluitend volgde de huldiging van de jubilarissen. 
Allereerst Hans von Henning, die 60 jaar aan de 
vereniging verbonden was en een grote staat van dienst 
heeft, vervolgens zijn dochter Sylvia die inmiddels ook al 
weer 40 jaar spelend lid is, daarna Wilco Stok 25 jaar 
donateur en Yvonne Kervezee eveneens 25 jaar donateur.  
 
Wim Baerken had voor ieder een lovend woord en 
natuurlijk ontvingen allen een cadeau en bloemen. Daarna was het pauze. 

 
 
 
 
 
Na de pauze trad eerst het Groot 
Orkest van Scala op met 
populaire muziek, waarvan velen 
sommige stukken kenden. Het 
eerste stuk Jumpin at the 
Woodside werd tevens 
choreografisch ondersteund door 
dansers van de dansschool van 
Noes Fiolet.  
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Vervolg: Zaterdag 25 november Jaarconcert in Theater Islemunda 

 
 
 
 
Aansluitend speelde het A-
Orkest van Scala. Deels klassiek 
deels populair, waarbij zij 
afsloten met Brasilia dat bij het 
publiek eveneens bekend was.  
 
 
 
 

 
 
Als finale afsluiting voegden 
de leden van Progressio 
Marinucci zich bij de Scala 
orkesten om gezamenlijk af te 
sluiten met een potpourri van 
liedjes van Edith Piaf. Alle 
muziek van Scala werd door 
beelden, samengesteld door 
Wim Baerken, ondersteund.  
 
 

 
 
 
De zaal was volkomen uitverkocht en de 
mensen hadden het, zoals velen dat bij 
het weggaan nog vertelden, erg naar 
hun zin gehad.  
 
Ook de muziek van het combo was erg 
in de smaak gevallen en een volgend 
maal zal hen in ieder geval gevraagd 
worden om dat optreden te herhalen. 
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Vervolg: Zaterdag 25 november Jaarconcert in Theater Islemunda 
 
Iedereen die bijgedragen heeft aan het welslagen van dit concert van harte 
bedankt. Waarbij een extra bedankje op zijn plaats is voor Ton Wilmer, Joop 
Eikenhout, het combo, de mensen van techniek en vervoer en last but not 
least Wim Baerken voor zijn achtergrondbeelden tijdens de gespeelde muziek. 
 
Ria Rijsbergen 
 

Jubilarissen 
 
Hans von Henning 

 
60 jaar verbonden aan onze vereniging voorwaar een 
niet gering aantal jaren. 
 
Hans kwam als jong spelend lid in december 1956 bij 
de vereniging en vanaf juli 2013 werd dit lidmaatschap 
omgezet in een donateurschap. Voor Scala waren 
zowel Hans als zijn gezin van onschatbare waarde. Hij 
vervulde jarenlang de functie van secretaris en speelde 
o.a. in de jaren 60 in het Scala sextet als bassist. Een 
aardige anekdote is daarvan bekend.  

 
Tijdens één van de optredens zat hij in een zaal voor het vanwege de warmte 
geopende raam en voelde hij, dat hij van achteren werd beetgepakt. Hij 
begreep er niets van, maar kon het spelen niet onderbreken. Opeens werd hij 
echter goed vastgepakt en uit het raam getild en op straat gezet. Grote 
hilariteit alom.  
 
Verder zorgde hij voor het Scala nieuws dat hij niet alleen schreef, maar vaak 
ook vulde, omdat er te weinig kopij van anderen werd ingezonden. Een euvel 
dat zich vandaag de dag nog steeds voordoet. Niet alleen schreef hij dit blad, 
maar ook zorgde hij ervoor dat dit gestencild werd (geen kopieermachine in 
die tijd)  en daarna ook nog geniet. Alles natuurlijk in de avonduren en zo snel 
mogelijk, zodat het op de repetitiedag uitgedeeld kon worden. Stel je eens 
voor hoe hij er na het stencilen uitzag, want de inkt was toen nog niet zo 
papiervast. 
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Vervolg: Jubilarissen 
 
Hans von Henning 

 
Over veel andere belevenissen, zoals de reis naar Zwitserland en hoe het er bij 
één van de concoursen aan toe ging valt ook nog wel wat te vertellen, maar 
dat bewaren we voor een volgende Scala Actueel. In ieder geval heeft Hans 
zijn waarde voor de vereniging voldoende bewezen en ook over zijn vrouw en 
dochter valt het één en ander te vertellen.  
 
Hans van harte gelukgewenst met je jubileum 
en we hopen nog lang van je gezelschap te 
mogen genieten. 
 
Het bestuur 
 

 
Sylvia Schop-von Henning 

 
Ja, zo vader zo dochter. Sylvia houdt het ook al 40 jaar vol binnen onze 

orkesten. Met een vader en moeder die speelden is 
het niet verbazingwekkend, dat in ieder geval één 
van de dochters hen binnen het orkest volgde en 
het accordeon ter hand nam. Daaraan vooraf 
gingen natuurlijk de lessen bij de heer van der 
Laan en Ria van Aalst, waar haar moeder haar elke 
week naar de Dordtselaan met tram en metro 
heen bracht. Als vader en moeder bij Scala 
repeteerden was ze er vaak bij en werd natuurlijk 
aardig verwend. Ook tijdens optredens zat ze veel 
op de eerste rij te genieten van de muziek. 
Waarschijnlijk erfelijk belast heeft ze toen haar 
vader een stapje terug moest doen het 
secretariaat een poosje waargenomen. Ze trouwde 
met Bram, die haar hobby erg kan waarderen en 
die altijd bereid is op hun twee kinderen te passen. 

Jammer, maar hun twee jongens zijn niet in de accordeonmuziek 
geïnteresseerd, dus er zal later geen opvolger meer zijn. Sylvia komt nog 
steeds trouw, samen met haar moeder, de bij velen bekende Annie von 
Henning, naar de repetities en is een prima accordeoniste geworden, die zowel 
in het Groot Orkest als in het A-Orkest haar vrouwtje staat. 
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Vervolg: Jubilarissen 
 

Sylvia Schop-von Henning 
 
Sylvia ook jij van harte gelukgewenst met dit jubileum. We hopen nog vele 
jaren je in onze orkesten te kunnen horen. 
 
Het bestuur 

 
Wilco Stok 
 
We hadden graag geschreven zo moeder zo zoon, 
maar dat is niet uitgekomen, want Wilco is niet 
geïnteresseerd in het bespelen van een 
accordeon. Wel is hij al 25 jaar donateur van 
onze vereniging. Hij houdt veel van dieren. 
Verder vist hij af en toe en besteedt hij tijd aan 
de honden. Maar natuurlijk komt hij soms ook 
luisteren als zijn moeder met Scala optreedt. 
Tegenwoordig doet hij dat samen met zijn 
partner.  
 
Wilco bedankt voor je belangstelling voor Scala 
en gefeliciteerd met je jubileum. 
 
Het Bestuur 

 
Yvonne Kervezee-Rijsbergen 

 
Yvonne, dochter van ons spelend lid en penningmeester Ria Rijsbergen, is 
eveneens 25 jaar donateur van onze vereniging. Net als Wilco had ze geen 
interesse in het bespelen van het accordeon. Wel is ze erg creatief zoals ook 

op haar website TractatieWorkshop te zien 
is. Het hele gezin is donateur van onze 
vereniging. Ze houden allemaal van muziek, 
maar dan om te luisteren. Ze zijn meer van 
het sporten. Yvonne doet aan AikiBudo, 
haar man tafeltennist, doet aan hardlopen 
en is coach van het voetbalteam van zijn 
zoon. Tamara zit op acrogym en Nick 
voetbalt.  
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Vervolg: Jubilarissen 
 

Yvonne Kervezee-Rijsbergen 

 
Verder houden drie van de vier erg van zeilen. Alleen Nick houdt er niet van, 
maar wel als ze aan de wal liggen. 
 
Yvonne jij ook bedankt voor je belangstelling en gefeliciteerd met je jubileum. 
 
Het Bestuur 

 

 

 

Maandag 8 januari 2018 
 
Zoals de laatste jaren gebruikelijk houden we geen aparte nieuwjaarsreceptie, 
maar combineren deze met de eerste repetitieavond in het nieuwe jaar. 
Natuurlijk is er iets te drinken en Wilma heeft toegezegd voor de hartige 
hapjes te zorgen. Belangstellenden zijn van harte welkom, maar er wordt 
zeker ook gerepeteerd. 
 
Het Bestuur
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Wijzigingen adres, e-mail en tel. doorgeven 

 

De secretaris verzoekt een ieder evt. wijzigingen van adres, telefoonnummer 
of e-mailadres uitsluitend aan haar door te geven. Dit geldt ook voor nieuwe 
aanmeldingen of opzeggingen. 
E-mail: RAVScala@outlook.com of telefonisch 06-24687346 
 

 

Agenda 

 
Maandag 11 december geen repetitie, afgelast wegens slechte weer. 
Vakantie 18 december 2017 tot en met 1 januari 2018 
Maandag 08 januari 2018 nieuwjaarsreceptie 
Zaterdag 20 januari nieuwjaarsconcert combo in Simeon & Anna 
 
 

 
Rotterdamse Accordeon Vereniging Scala (www.ravscala.nl) 

 

 Dirigente: Yvonne Spil-van Horik 
06-24418905 

e-mail: j.spil@kpnmail.nl  
 

Voorzitter: Wim Baerken 
06-38922280/010-4556140 

e-mail: w.baerken@upcmail.nl  

 
Penningmeester/Redactie Scala Actueel: Ria Rijsbergen 

0651067083 
e-mail: qm.rijsbergen@casema.nl 

Bankrekening t.n.v. Penningmeester Scala NL06 INGB 0002 9060 32  

 
Secretaris: Anne-Riek Korst 

06-24687346 

e-mail: RAVScala@outlook.com  

 

Algemeen Bestuurslid: Berry van den Oever 
06-51079109 

e-mail: b.oever@chello.nl 

 
Bij afwezigheid van een repetitie gelieve te bellen,appen of sms’en naar: 

Secretaris Anne Riek Korst 06-24687346 
 


