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ATIONAAL POLITIE
CONCERT
44• UITVOERING IN ZWOLLE

op

vrijdag 2 april 1993 vertrok
Excelsior met 22 zangers en met de
vaste supporters richting Zwolle
voor het 44e Nationaal Politie
Concert (NPC). Het NPC wordt
eens per jaar en de laatste tijd om
het jaar wordt het bij toerbeurt
georganiseerd door een van de
deelnemers aan de concerten, allen
politiemannenkoren.
Na een vlotte rit, met onze vaste
chauffeur Leen van de Knaap (hij
zorgde zelfs voor koffie in de bus),
kwamen we in het begin van de
middag in Zwolle aan, waar het koor
met koffie werd ontvangen in de tot
feestzaal omgebouwde WRZVsporthallen. Aan het NPC nemen plm
225 (politie)zangers deel, waarvoor,
rekening houdende met een even
grote supportersgroep, een
behoorlijke ruimte noodzakelijk is.
In de middag werd er door de koren
druk gerepeteerd in de Zuiderkerk te
Zwolle. Bij Excelsior staat een
slechte repetitie voor een goede
uitvoering. U begrijpt het wel, de
repetitie was .......
De supporters brachten ondertussen
een bezoek aan het Anton Pieck
museum en de bakkerij in Hattem.

Zoals gebruikelijk werd ook dit keer
voor het concert gezamenlijk
gedineerd. Dit maal verraste Zwolle
ons met een groots en voortreffelijk
koud en warm buffet.
Na het buffet vertrokken de bussen
wederom naar de· Zuiderkerk, waar
om 20.00 uur het concert begon.

Tijdens het NPC werd, er door. _, -~ieder deelnemendpolitiekoor 9{>..,.een
voor ieder koor eigen wijze,' enkele
nummers gezongen.
Daarnaast waren er enkele liederen
die door alle koren gezamenlijk
werden gebracht. En ik kan U
zeggen dat het Wilhelmus, gezonge!l
door zo'n 225 zangers, een
'
geweldige belevenis is. il - ·
Na het concert werd er samen nog
wat gedronken en áfspraken gemaakt
voor het 45e NPCin 1995. Na enig
beraad heeft Excelsior, onder
voorbehoud, de uitdaging
aangenomen. Het worden spannende
en drukke tijden voor Excelsior. Wat
dacht U van een concertzaal cq kerk,
die zo'n 250 zangers kan bergen, een
"eetzaal" voor zo'n 400 a 500
personen, vervoer, programma,

uitnodigingen etc. en niet te vergeten
de benodigde gelden.
Maar in 1995 bestaat ons
mannenkoor 65 jaar, een mooie
gelegenheid dus om dit samen met
de andere politiemannenkoren in
Nederland te vieren en er een mooi
concert van te maken.

Het

doel van de concerten is
samen musiceren, het scheppen van
een vriendschapsband en het publiek
op een andere wijze met de politie in
aanraking brengen.
Het NPC is een traditie geworden en
door het NPC is er een onderlinge
band ontstaan tussen de Politie
Mannen Koren in Nederland.
Tot de vaste politiemannenkoren
behoorden vanaf de start van het
NPC in 1931: Entre Nous uit Den
Haag, Euterpe uit Amsterdam,
Mannenkoor Rijkspolitie Noord
Nederland, Hermandad uit
Rotterdam en Excelsior uit Utrecht.
Daarna voegden het Zwols Politie
Mannenkoor en het Mannenkoor
Reserve Politie Enschede zich toe
aan de rij van deelnemers.
Helaas werd het politiekoor van
Amsterdam, één van de grondleggers
van het NPC, in 1991 opgeheven.
Door de reorganisatie was het tevens
voor het Mannenkoor Rijkspolitie
Noord-Nederland de laatste maal dat
zij in de huidige samenstelling
deelnamen aan dit concert. In een
nieuwe samenstelling zal dit koor
mogelijk als Drents politiekoor
terugkomen. Ook het Mannenkoor
Reserve politie Enschede verkeert
door de reorganisatie in ernstige
moeilijkheden.
Als nieuw lid van het NPC meldde
zich het Politie Mannenkoor
Zeeland. Mogelijk dat ook in andere
regio's nieuwe koren zullen worden
opgericht.
Helaas kent politie Nederland nog
geen vrouwen cq gemengd
politiekoor? Mogelijk in 1995
tijdens het 45e NPC een primeur
voor de Regio Utrecht?
(Excelsior is gaarne bereid hieraan
mee te werken)
HUID DE ROOIJ
RECHERCHE AFD. BMA
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EXCELSIOR
In april 1993 nam Excelsior deel
aan het 44e Nationaal Politie
Concert.( zie COPS Utrecht nr.2)
In april volgde echter voor het politie
mannenkoor Excelsior nog een
"topper". Samen met het
vrouwenkoor " Bel Canto " uit
Apeldoorn ( beide koren staan o.l.v.
Bert Nypels ) werd een concert
gegeven te Apeldoorn. In Apeldoorn
werden o.a. Gerusalem, Koor der
Matadoren en delen uit de bekende
Carmina Burana ten gehore gebracht.
Op 4 mei was het politie
mannenkoor evenals de voorgaande
jaren, aanwezig bij de
dodenherdenking in het hoofdbureau
van politie in Utrecht.
Diezelfde avond zong Excelsior in de
Domkerk te Utrecht ter gelegenheid
van de Nationale herdenking voor
allen die sinds het begin van de
Tweede Wereldoorlog zijn gevallen.
Wegens ziekte van onze vaste
dirigent, stond het koor ditmaal o.l.v.
Robert van Stein. Als vervanger, zag
Robert kans Excelsior toch naar
grote hoogte te brengen. Na afloop
van het concert mocht het bestuur de
complimenten in ontvangst nemen
van de burgemeester van Utrecht ,de
hoofd-commissaris van politie en het
organiserend comité. Met name de
burgemeester was zeer onder de
indruk van het optreden van het
politie mannenkoor Excelsior.
Vervolgens verzorgde Excelsior
op 9 en 16 juni een
ontspanningsavond voor
vakantiegangers in het Koos
Vorrinckhuis in de Lage Vuursche.
Voor de eerste maal in de
geschiedenis van het koor werd er
i.v.m. de extreem hoge temperatuur,
zonder tuniek (jasje) gezongen.
Beide avonden waren zowel voor het
koor als de luisteraars zeer
ontspannen. Verzoeken voor een
volgend optreden zijn al ingediend.
Na de vakantie zal er weer druk
gerepeteerd worden voor een concert
in het kader van de culturele kring te
Woudrichem.
Excelsior veel gevraagd en zeer
veelzijdig.
Belangstelling? Kom gerust eens
langs of neem contact op.
HUIB DEROOIJ
DIVISIE RECHERCHE,
AFD. B.M.A.
03404 - 19821 TST 121
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OPA-TOERNOOI
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p woensdag 26 mei 1993 werd
op het terrein van de voetbalvereniging Des to het jaarlijkse OPA
veldvoetbal toernooi gehouden. Dit
jaar stond dit evenement in het teken
van de regiovorming en. hadden zich
vanuit de regio Utrecht in totaal
negen teams aangemeld om te
strijden om de OPA wisselbokaal.
Gelukkig hadden we op deze dag
geen afmeldingen en zodoende kon
omstreeks 10.00 uur het beginsignaal
worden gegeven voor de eerste
poulewedstrijden.
In poule A, waarin vijf teams waren
ingedeeld, bleek al snel dat het elftal
van Oud UPS niet onderdeed voor de
overige teanrs.Jn hejonderknge duel
met het huidige UP~Jftal kwamen
de "oudjes" toréêu· zwaar bevochten
2-1 overwinning. Wel moet hierbij ·
vermeld worden dat deze
overwinning tot stand kwam middels
het benutten van een discutabel
gegeven strafschop. Doordat ook in
de overige poulewedstrijden 'prima
resultaten werden geboekt plaatste
het team onder1eiding van Cor
Wolswinkel, die uit een selectie van
ongeveerZû spelers kon putten, zich
voor de finale.
In de andere poule, waarin vier
ploegen streden om de finaleplaats,
kwam volgens verwachting het team
van de politieschool "de Boskamp"
als poulewinnaar uit de bus, na alle
_wedstrijden in hun voordeel te
hebben beslist.
Nadat na de pauze allereerst om de
plaatsen 5 tm 9 was gevoetbald, kon
omstreeks 14.30 uur worden
begonnen met het spelen van de
beide finales. In de strijd om de
derde plaats werd in de reguliere
speeltijd niet gescoord en viel de
beslissing na het nemen van
strafschoppen. Het team van
Amersfoort wist deze als beste te
benutten en legde hiermede beslag
op de derde plek.

In de grote finale, die onder leiding
stond van de uitstekend fluitende
scheidsrechter Cees Kerkhof, werd
duidelijk dat mede i.v.m. de warme
weersomstandigheden de conditie
van de spelers van de Boskamp de
doorslag zou geven. Ondanks het
goede spel van de veteranen wist het
elftal van de Boskamp de finale met
3-0 verdiend te winnen om zodoende
in het bezit te komen van de
wisseltrofee.
De prijsuitreiking werd verzorgd
door Peter Vogelzang waarbij het
kantinepersoneel, de scheidsrechters
alsmede de fysio-therapeut, die een
behoorlijk druk dagje had, bedankt
werden voor hun inzet. Na het
uitreiken van de eerste prijs bleek
dat, op voorspraak van de heren
scheidsrechters, het team van
Amersfoort zich tijdens de
wedstrijden het sportiefst hadden
gedragen. De aanvoerder van dit
elftal mocht daarom de Fair-play cup
in ontvangst nemen. Tevens was er
voor iedere deelnemer aan het
toernooi een T-shirt ter beschikking.
De organisatie van het toernooi kijkt
terug op een zeer geslaagde dag en
zal volgend jaar wederom een
dergelijk toernooi, met mogelijke
deelname van alle districten uit de
regio Utrecht, trachten te
organiseren. Tevens willen wij van
deze gelegenheid gebruik maken om
een ieder die we niet persoonlijk
bedankt hebben en toch aan deze dag
heeft bijgedragen alsnog te bedanken
en hopen dat we volgend jaar weer
op zijn/haar inzet kunnen rekenen.
Uitslag:
1. POS "de Boskamp".
2. Oud UPS
3. Amersfoort.
4. District Binnensticht.
5. UPS
6. Alex
7. District Rijn en IJssel
8. Parketpolitie.
9. District Lekstroom.
GEORGE SPIER EN
JACK MULDER.
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Het 45-e Nationaal
Politie Concert
'ij

en stukje historie.
Vanaf 1931 wordt er door de
~ politiekoren in Nederland een
Nationaal Politie Concert (N.P.C.)
georganiseerd. In het begin gebeurde dit
ieder jaar. De laatste jaren is het eens in
de twee jaar. Bij toerbeurt heeft één van
de koren de organisatie. Het bijzondere
van een N.P.C. is, dat het geen concours
(wedstrijd) is. Het is een gezamenlijk
concert van politiekoren, waarbij ieder
koor in de gelegenheid gesteld wordt
om zijn kwaliteit te tonen, daarbij fysiek
gesteund door de overige koren.
Hoe organiseer je een N.P.C.? Een dag
Politie Muziekgezelschap
EXCELSIOR
Met genoegen denken de leden van
het Politie Muziekgezelschap
Excelsior Gooi en Vechtstreek terug
aan de medewerking aan het 45e
N.P.C.
U als bestuur mag terugkijken op een
zeer geslaagde dag die tot in de
puntjes verzorgd was. Een
compliment mag zeker uitgedeeld
worden aan het cateringsbedrijf, die
voor onze leden een uitstekende
maaltijd heeft verzorgd. Na afloop is
door onze leden dan ook
onmiddellijk gereageerd met een
uitspraak om in de nabije toekomst
nog eens met elkaar samen te
werken.

EXCEL~

waar je met 400 personen de lunch- en
diner moet gebruiken. Een zaal, waar
250 politiezangers op één podium
kunnen staan en die zo groot is dat er
zo'n 500 tot 600 toehoorders in kunnen.
Na enig zoeken vonden we de
Jacobikerk. Toen nog een betaalbaar
onderkomen voor 400 personen.
Gelukkig kennen we een kapitein (beter
bekend als "opper" De Bruin) van de
KMar. Hij legde de link naar de
Kromhoutkazerne. De
manschappenkantine was die dag voor
ons. Waar laten we de echtgenotes?
Utrecht kent vele musea en wij .b.~hb.en
Hoog Catharijne~. NÜ de ce!1~!1-n9g. liet.
korps stelde zich garant voor een
eventueel tekort. Ook mocht op
verantwoorde wijze gesponsord
worden. Leen heeft dit voortreffelijk
verzorgd! Alle elementen waren nu
aanwezig. Er werden commissies ·
gevormd, elk met zijn eigen· porte
feuille. Alles stond ondA
verantwoording van een tijdelijk N.P.C.
bestuur. Dit bestond uit; Henk Wilkens,
Huib de Rooij, Hans Warning, Coos van
Haasteren, Cees van Oers, Leen van der
Knaap, Wim van den Berg en Ruud
Boers.
Voor de begeleiding werd gekozen voor
het Politie Muziekgezelschap
"Excelsior" Gooi en Vechtstreek.
Het draaiboek werd samengesteld. Per
commissie bekeken wat nodig was.
Bedrijven die in natura meewerkten
waren: AMEV en de firma Bakker & Zn
zorgden voor het podium. De GVU

Hetjubilerende Excelsior
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Bestuur Regionaal Mannenkoor
Brabant Noord
Eén dag na het fantastische NPCconcert hebben het bestuur en de
leden van het Regionaal
Politiemannenkoor Brabant-Noord er
behoefte aan u, uw bestuur,
harmonie orkest en voortreffelijke
dirigent, langs deze weg nogmaals
hun waardering uit te spreken voor
de wijze waarop u allen het 45e NPC
concert hebt gemaakt tot een
grandioos succes.
Ook onze speciale dank naar de
medewerkers van de
Kromhoutkazerne voor de
voortreffelijke wijze waarop zij de
logistiek hebben verzorgd.
Het concert is bijgewoond door onze
ere-voorzitter/korpschef E. T. van
Hoorn en diens echtgenote,
waardoor, gezien zijn reactie na
afloop, het ons gemakkelijker wordt
gemaakt om het korps en de leiding
te overtuigen van de waarde van deze
concerten.

stelde een bus ter beschikking, Muziek
Staffhorst een pianovleugel, welke door
Van der Lee vervoerd werd. U.W.Groen
en Dienst Stadsbeheer plaatsten de
planten en bloemen in de kerk. BP liet
speciaal voor dit concert een
muziekstuk componeren. De Regio
Politie Utrecht zorgde voor ons
drukwerk. De A. C.P. nam de
hoofdsponsoring op zich en Shell werd
subsponsor. Wij bleven dus uit de rode
cijfers'
Richting deadline deed de verkrachter
van zich horen, wat vele (over)uurtjes
kostte.
Vrijdag 3 november 1995
De eerste zangers begeven zich naar de
Jacobikerk om de laatste plooitjes glad te
strijken, de bloemen, bordjes etc te
verzorgen.
In de Kromhoutkazerne staat de koffie
en het gebak klaar. Rond half twaalf zijn
de eerste koren aanwezig. Informatie
wordt uitgewisseld en de besturen
krijgen de programmaboekjes,
consumptiebonnen, en
toegangskaarten.
Na de officiële opening door onze
voorzitter Symen Mook, vindt de lunch

nummer 1
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EXCEL~
Bas Nugteren, voorzitter Entre Nous
Den Haag
Utrecht bedankt, we wensen
Brabant-Noord veel succes. Het zal
een hele kunst worden om Utrecht te
evenaren.
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Elke stoel bezet!
SponsorBP

Een geweldig concert. Ik ben uit
Schijndel gekomen, maar het was de
moeite waard, ik heb genoten.
Sponsoring van een volgend
muziekstuk voor het 46e NPC
behoort zeker tot de mogelijkheden.

plaats. Een gastheer zorgt goed voor zijn
gasten. Zeeland zat al vroeg in de bus,
dus een eenvoudige doch voedzame
lunch gaat er dan wel in. Na de lunch
vertrekken de zes bussen in colonne
naar deJacobikerk. Onder de
deskundige begeleiding van enkele
motorrijders, verliep deze rit
buitengewoon soepel.
Terwijl de dames gingen "shoppen", of
het museum van Speeldoos tot
Pierement bezochten, werd er door de
mannen vlot gerepeteerd, zodat de hele
groep weer op tijd terug was in de
Kromhout voor het diner.
Ondertussen werd het
muziekgezelschap Excelsior een
voortreffelijk diner aangeboden in ons
restaurant "Otto",
Met enige spanning, vooral voor de
leden van EXCELSIOR, weer terug naar
deJacobikerk.
Alle elementen voor een goed concert
waren aanwezig. Een sfeervol verlichte
monumentale kerk, feestelijk versierd
met bloemen en planten, een vol
podium, en de kerk tot de laatste plaats
gevuld, de muziek, die voorafgaande aan
het concert al enkele stukken ten gehore
bracht en de presentatie in de
deskundige handen van Irmgard van
Bergen.
Na het gezamenlijk zingen het
Wilhelmus verzorgde de korpschef van

de Regio Politie Utrecht en teykns ere
voorzitter v~n Êxcèlsi?r;ct_J: .
.
Hoofdcornrnissaris-Mr. ]. Wiarda de
opening van het concert.
Mr.]. Wiarda stelde veel waarde te
hechten aan het Utrechts Politie
Mannenkoor. Excelsior neemt een
belangrijke plaats in binnen.de Regio
Politie Utrecht. Het koor mag zich nu en
in de toekomst gesteund weten door de
korpsleiding. (Excelsior heeft zelfs de
toezegging van de Hoofdcommissaris,
dat deze na zijn pensionering zanger
wordt van ons koor ! !)
Als jubileumcadeau overhandigde
Mr,J Wiarda Excelsior een schitterende
nieuwe piano.
De pianist Robert van Steijn liet
vervolgens de klanken van deze piano
door de kerk weerklinken.
Mr. A.D.Heil, districtschefLekstroom
Langs deze weg wil ik u hartelijk dank
zeggen voor de voortreffelijke avond
op vrijdag 3 november 1995. Mijn
vrouw en ik hebben genoten van een
goed georganiseerde avond vol
zanggenot. DeJacobikerk was naar
mijn mening een juiste keuze voor dit
45e concert.

Daarna was het de beurt aan de koren,
om van zich laten horen. Doordat er zes
koren deelnamen in grootte van
ongeveer 20 tot 40 zangers, was er een
grote variatie in aanbod en
muziekkeuze.
Het gaat te ver om alle gezongen
nummers op te nemen in dit verslag.
Belangstellenden kunnen van
ondergetekende alsnog een
programmaboekje ontvangen.
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nummer 1

Het concert werd afgesloten met enkele
gezamenlijke nummers, onder leiding
van onze dirigent Michel de Valk.
Indrukwekkend om te zien en mee te
maken als zanger. 250 zangers in
hetzelfde politieuniform ( met
vangkoorden) op één podium. En dit
met maar één gezamenlijke repetitie
vooraf!
Precies volgens het draaiboek werd het
concert beëindigd en keerden de koren
terug naar de Kromhoutkazerne. Daar
werd Excelsior, door de overige
deelnemers, gefeliciteerd met het
behaalde resultaat. Onder het genot van
Michel de Valk, dirigent van het
Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR.
Zo'n organisatie, dat kan alleen bij de
politie. Prachtig!
een drankje werd het 45e Nationaal
Politie Concert afgesloten en keerde een
ieder voldaan en moe huiswaarts.
Over tien jaar bestaat Excelsior 75 jaar,
weer een mooie gelegenheid voor een
N.P.C. Komt U dan ook? Of wilt U het
weer niet missen?
Misschien wilt U bij het volgende N.P.C.
meezingen ? Kom gerust eens langs op
de vrijdagmiddag.
HUIB DE ROOI], SECRETARIS
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JAARVERGADERING
EXCELSIOR
Vrijdag 21 januari 1994 om 14.00
uur geen zangrepetitie, maar wel
de jaarlijkse ledenjaarvergadering.
Deze keer vroeger dan andere
jaren. Dit had zo zijn redenen.
;;,

In de eerste plaats omdat de
bestuursfunctie van voorzitter al
lange tijd vacant was en ten tweede
moest de aftrap verricht worden voor
het komende NPC in 1995.
Het was niet eenvoudig om deze
vacature ingevuld te krijgen.
Zoals gebruikelijk staat niet iedereen
te springen om een bestuursfunctie te
aanvaarden. Je komt per slot van
rekening om te zingen en niet om te
besturen.
Uiteindelijk heeft Symen Mook zich
bereid verklaard om de post van
voorzitter in te nemen, zodat we met
een voltallig bestuur aan het NPC
kunnen beginnen.
NPC een vertrouwde uitdrukking
binnen Excelsior. Voor
buitenstaanders een afkorting.
Het NPC (Nationaal Politie Concert)
en wel het 45e wordt gehouden in
Utrecht en wordt georganiseerd door
Excelsior, die zelf in 1995 zijn 65e
verjaardag mag vieren.
Inmiddels zijn de commissies aan het
werk gezet om de zaken voor te
bereiden voor oktober 1995.
Afspreken van een zaal, kerk of
misschien wel het muziekcentrum.
Onderkomen voor ruim 500 personen
(zangers en begeleiders), eten,
drinken, bloemen, sponsoring en
natuurlijk het vaststellen van het
muziekprogramma.
Kortom Excelsior is er klaar voor,
maar er zal nog erg veel werk verzet
moeten worden.
45e NPC, 65 jaar Excelsior. In 1994
viel er nog een jubileum. Kees
Hogenbirk was in januari 1994 40
jaar lid van de Utrechtse Politie
Mannen Zang Vereniging Excelsior.
En Kees is een zeer trouw bezoeker
van zowel de repetities als de
concerten. Behalve dat hij de hoge
noot nog zeer goed weet te raken,
weet Kees ook altijd wel een vrolijke
noot te raken.
Natuurlijk werd dit feit gevierd en
kreeg hij van het bestuur een Regio
horloge met inscriptie aangeboden en
werd zijn vrouw in de bloemetjes
gezet.
HUIB DE ROOIJ
(SECRETARIS U.P.M.Z.V.
"EXCELSIOR")

UPS-JAARVERGADERING 1994.

75 JAAR U.P.S.!

De 73e Jaarvergadering van de
Utrechtse Politie Sportclub (UPS),
die op donderdag 17 februari 1994
werd gehouden, stond voor een
groot deel in het teken van het
naderende 75-jarig jubileum van
de UPS. Doch voordat voorzitter
Frans Fonville daar een stukje
uitleg over kon geven, passeerde
een scala van gebeurtenissen de
agenda van de vergadering.
Een vergadering, die door een
redelijk aantal UPS-ers werd bezocht
en dit jaar werd gehouden in de bar
van de sport- en
ontspanningsvereniging van de
collega's van de Koninklijke
Marechaussee op Fort De Bilt. Deze
accommodatie droeg zeker bij tot de
sfeervolle en vlot verlopen
vergadering. .

Op 17 november 1995 bestaat de
Utrechtse Politie Sportclub 75 jaar.
Het jubileumjaar zal bol staan van
activiteiten. Dat kan het bestuur
niet alleen. Daarom is er een beroep
gedaan op een aantal leden. Elk
bestuurslid heeft een taakaccent.
Hierdoor zijn de volgende
jubileumcominissies ontstaan:
* 'de beleidscommissie bestaat uit
Frans Fonville en Ben
Mandemaker,
de financiële commissie uit Ben
Mandemaker en Jan Berends,
··· in de PR-commissie hebben
lrmgard van Bergen, Jannie
Vermeer en Piet Grasmaaijer
zitting,
de regionale sportcommissie wordt
gevormd door Hein Evers, Paul
Meijers en Bas van Gils,
··· de N.P.S.B. sportcommissie runt
Henk Lodder die eveneens zorg zal
dragen voor een jubileumboek,
* -de internationale sportcommissie
bestaat uit Irmgard van Bergen,
Bas van der Bas, Arjan Mengerink,
Willem de Koeijer, Zoli Pap en
Brandy de Vries.
* de feestcommissie wordt
vooralsnog getrokken door Frans
Fonville.
U zult begrijpen dat er heel wat werk
valt te verrichten. Vandaar dat we
bijtijds starten met de voorbereiding.
Een goed begin is tenslotte het halve
werk.

Terugblikkend o.p,·de·ia1ftste
anderhalf jaar was het bestuur van
oordeel, dat een groot aantal zaken
binnen UPS inderdaad verwezenlijkt
was. De nieuwe folder voldoet in
hoge mate terwijl ook de nieuwe
UPS-pasjes het gezicht van de.'
vereniging een volwassen karakter
geven. Volop werk is er echter nog
binnen de Utrechtse regio waar de
samenwerking met andere
verenigingen nog niet goed van de
grond kwam.

Ü

p de vergadering vond ook een
wisseling in het bestuur plaats.
Jannine van den Berg, de vrouw
achter de UPS-folder, stond na
enkele jaren vice-voorzitster te zijn
geweest haar plaats af aan lrmgard
van Bergen, die de vergadering
vertelde vol enthousiasme aan haar
nieuwe taak te beginnen.
De traditionele uitreiking van de
beker bestemd voor de UPS-er van
het jaar, de De Liefde-trofee, ging dit
jaar na één jaar niet te zijn uitgereikt,
gelukkig wel door. Trotse bezitter
van de bokaal en bijbehorende
oorkonde werd Jan de Reuver, die
naar het oordeel van de commissie
de beker al veel eerder had moeten
krijgen.
Op de vergadering werd ook een
nieuw huishoudelijk reglement
aangenomen terwijl daarnaast de
laatste hobbels voor de nieuwe
Statuten werden genomen.
Tenslotte lichtte Frans Fonville de
sluier al een tipje op met betrekking
tot de activiteiten, die de UPS-ers
kunnen verwachten in het grote
jubileumjaar van de UPS, 1995. Een
jaar, dat als het aan het bestuur van
de UPS licht, niet snel vergeten zal
worden.
HENK LODDER
(SECRETARIS UPS).

8
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Over dat begin-wil ik het met
betrekking tot de internationale
sport nog even hebben. Ideeën voor
een internationaal evenement waren
er genoeg. Vaak bleken deze echter
niet realiseerbaar om redenen van
uiteenlopende aard. Tenslotte moest
het een sportief gebeuren worden,
het liefst met een link naar de.
Utrechtse politie en/of de gemeente
Utrecht, maar vooral financieel
haalbaar. Het bestuur dacht met een
atletiek marathon-estafette van
Hongarije naar Utrecht grotendeels
aan die voorwaarden te voldoen.
De internationale commissie is
inmiddels een aantal keren bijeen
geweest. Een aantal enthousiaste
ideeën vlogen al over de tafel. We
zijn verheugd te kunnen meedelen
dat Hein Evers, naar aanleiding van
ons 'Verzoek, bereid is gevonden de
selectie, training en begeleiding van
de loopgroep op zich te nemen.
Tevens zal hij zich nadrukkelijk
bezig houden met de route van
ongeveer 1900 kilometer.
Uit hoeveel personen de loopgroep
zal bestaan is nog niet bekend. Ook
niet wat de selectiecriteria zijn. Eén
ding wel; men dient UPS lid te zijn.
Bent u dat nog niet, geef u dan vast
op en ga in training!! Er staat u
mogelijk een uniek evenement te
wachten.

______ J
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REDACTIE EXCELSIOR
De
reorganisatie is achter de
rug! Als we iedereen mogen

geloven, kunnen we nu weer
gewoon aan het werk. Dat is ook
een goede zaak. De blik moet op
de toekomst gericht zijn en
blijven.

Een reorganisatie vergt altijd een
hoop van het personeel. De schijn
dat de factor "mens" ondergeschikt
is, gekoppeld aan een hoge mate
van onzekerheid brengen de nodige
spanningen met zich mee. Daarbij
kwam nog dat het "gewone" werk
door ging.
Tijdens zo'n proces, waarbij men
vaak handen en voeten te kort
kwam, zag je vaak dat er weinig
speelruimte was voor ontspanningsactiviteiten. En juist deze activiteiten zijn van een wezenlijk belang
om optimaal te kunnen (blijven)
presteren. Het reduceren van de
opgebouwde spanning (stress) naar
normale proporties is naar de
mening van de redactie dan ook
niet alleen een verantwoordelijkheid van mensen zelf, maar ook
van de organisatie.
In tegenstelling tot de ontwikkeling
in het bedrijfsleven zie je op dit
moment bij de politie-organisatie
een enorme teruggang in de ontspanningsactiviteiten. Dit is jammer. Diverse onderzoeksrapporten
tonen namelijk aan dat mensen
beter in hun vel steken, en dus
beter werk leveren, bij de nodige
ontspanning. Als organisatie kun
(en moet!) je dit stimuleren, niet
alleen door middelen ter beschikking te stellen, maar ook, indien
hiertoe mogelijkheden bestaan,
door er tijd voor vrij te maken.
Waar een wil is, is een weg. We
hopen dan ook dat de huidige
ontwikkeling te wijten is aan het
gewenningsproces van de
zelfbeherende eenheden.

Dit moest ons als redactie toch
even van het hart. Nu moet U niet
gaan denken dat het op ontspanningsgebied alleen maar kommer en
kwel is binnen de Regiopolitie
Utrecht. We hebben namelijk nog
de diverse ontspanningsverenigingen, die een bijdrage leveren
aan de ontspanning. Van een aantal
activiteiten kunt U in deze editie
van COPS Utrecht weer genieten.
Daarnaast is het verheugend dat U
in dit blad kunt kennismaken met
een tweetal nieuwe commissies bij
de UPS. De Bergsport en Raja
Yoga zijn de UPS-gelederen komen
versterken.

2

Dankzij de inzet van Oene
Hofman en Robbert van Steijn heeft
het Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR een schitterend
optreden verzorgd tijdens de
paasdienst in het Hiëronyrnushuis
aan de Maliesingel in Utrecht. Dit
verzorgingshuis heeft de beschikking
over een schitterend mooi kapelletje
met een uitstekende akoestiek. De
klanken van het koor kwamen dan
ook ten volle tot zijn recht.

ZAALVOETBAL
Ü

p woensdag 4 mei j.l. was het
zover. UPS nam met twee teams
deel aan de kampioenschappen
zaalvoetbal District West.
Voorgaande jaren werd de UPS
steeds vertegenwoordigd door
teams van diverse bureaus. Dit
jaar speelden er voor het eerst
twee selectie-teams gekozen uit de
grote groep UPS zaalvoetballiefhebbers.

De spelers die nu in het selectie-team
zitten spelen allemaal in de UPS
Door de plotselinge ziekte van onze
zaalvoetbalcompetitie. De keuze was
dirigent Bert Nijpels moest voor dit
dus groot en naar later bleek beschikt
concert heel snel een vervanger
de UPS over vele goede
gezocht worden. Binnen het
zaalvoetbal Iers.
'hoofdbureau' bleek een uitstekende
dirigent aanwezig te-aijn in"de
Het tweede team van de UPS had de
persoon.van Oene H0f-R1an,
. pech om in de voorronde samen met
medewerker van de Technische
· de latere finalisten (LPSV) Leiden en
Recherche. Door Rijk van der Wurff
Hermandad (Rotterdam) in een poule
werd Oene in het pak gehesen en kon
te zitten. Ondanks het feit dat zij in
hij zijn werk doen als dirigent. Een
de verliezersronde terecht kwamen,
"minpuntje" van deze dirigent is dat
wisten zij daarvan de "finale" te
behalve dirigeren hij ook; zeer.goed
halen. Daarom toch alle lof voor het
orgel kan spelen. Jainmer voor hem
team dat in een goede sfeer een
was dan ook daj Excelsior getraind
knappe prestatie neerzette door op
wordt onder piano-begeleiding.
een I 0e plaats te eindigen.
Maar ook deze hindernis werd
genomen en tijdens het concert
eerste team van de UPS had
werden we op de piano begeleid door
de opdracht in ieder geval bij de
Robbert van Steijn, van beroep
eerste vier van het toernooi te
musicus met als specifieke richting
eindigen. Dit betekende namelijk
piano-begeleiding. Op deze manier
automatisch deelname aan de
werd het een geslaagde uitvoering.
Nederlandse Kampioenschappen op 9
november a.s. in sporthal All-inn.
HUIB DE ROOIJ
In totaal heeft het team 7 wedstrijden
gespeeld. In de finale om de 3e en 4e
Hieronder de lokatie voor het
plaats werd er verloren. Ondanks het
Nationaal Politie Concert 1995, te
verlies werd er voldaan aan de
weten de Jacobikerk in Utrecht.
doelstelling.

Het

Ook de spelers van dit team
verdienen alle lof. Als je elkaar niet
of nauwelijks kent en gelijk op zo'n
toernooi aan de bak moet, is het knap
dat je de 4e plaats behaald. De
spelers moeten nog naar elkaar toe
groeien, want over de gehele dag liep
het spel, ondanks alle goede wil en
inzet, wat stroef.

Ter

voorbereiding aan de NK
Zaalvoetbal en de EK Zaalvoetbal in
Ei bergen op 12 en 1 3 oktober a.s.
zullen nog enkele oefenwedstrijden
georganiseerd worden.
De start voor de UPS-zaalvoetbal is
in ieder geval gemaakt. Laten we nu
met zijn alle de schouders eronder
zetten om er daadwerkelijk iets
moois van te maken.

BAS VAN GILS.
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XCELSIOR NIEUWTJES
VELE WETENSWAARDIGHEDEN VAN HET ZANGERSFRONT

NIEUWE DIRIGENT
In de vorige COPS werd door mij
met trots gemeld dat EXCELSIOR
een zeer vakkundige dirigent had
aangetrokken met de naam
Robbert van Steijn. Dat onze
dirigent zeer vakbekwaam was
bleek al snel uit de belangstelling
die het buitenland voor hem
toonde.
Eind augustus 1994 werd Robbert
door een muziekagentschap uit
Duitsland benaderd met de vraag of
hij full-prof koordirector wilde
worden van het Landes theater te
Dessau (Oost-Duitsland). De
beslissing moest per direct genomen
worden en hij had eigenlijk al
gisteren voor het koor en orkest
moeten staan.
Een schitterend aanbod aan het begin
van een glansrijke carrière. Wij als
koor vonden het ontzettend jammer
maar konden zijn beslissing alleen
maar respecteren.
In verband met de voortgang van
EXCELSIOR nam het bestuur direct
maatregelen en ging op jacht naar
een even zo goede dirigent. Op
advies van het Conservatorium zijn
wij ondermeer wezen praten in
Gorinchem bij Michel de Valk.
Na een proefrepetitie voor het koor
waren we het al snel eens en nam
Michel het stokje over van Robbert.
Michel de Valk, die naast
EXCELSIOR nog 5 koren dirigeert,
waaronder het ROVU gemengdkoor,
heeft inmiddels zijn eerste optredens
met EXCELSIOR achter de rug.
Wij zijn er van overtuigd dat we een
goede keus gemaakt hebben.
Nieuwsgierig? Kom eens kijken op
de repetitie, vrijdagmiddag in het
hoofdbureau.

CONCERTEN

Ü p zaterdag 8 oktober I 994 om

14.00 uur gaf Excelsior een concert
in het kader van de zieke dag te
Nieuwegein. Onder grote
belangstelling werd door het koor
een goed concert gebracht, aan
elkaar gepraat door Henk Wilkens.
Zoals gebruikelijk bij zo'n concert,

hadden we meezingers meegenomen,
zoals " het karretje op de zand weg"
en "langs berg en dal". Vooral bij
concerten voor ouderen wordt dit
zeer op prijs gesteld en is dit altijd
een groot succes. Zo ook dit keer in
Nieuwegein.
Werkendam is niet naast de deur.
Excelsior is daar echter al bekend.
Naar aanleiding van de concerten in
Woudrichem, voor de culturele kring
van het Land van Heusden en
Altena, werd ons koor uitgenodigd
om als gast op te treden tijdens de
koorzangavond op zaterdag 15
oktober 1994.
De verwachtingen in Werkendam
waren hoog, dus er werd extra
gerepeteerd voor dit concert.
Excelsior zong deze avond:
* Domine, salvam fac Reginam
nostram
* 2 Delen uit de Deutsche Messe
* Vaste rots van mijn behoud
* Otsje Nasj, melodie uit Kiev
* Priesterkoor
* Izje Cheruvimy
··· Jacob's ladder
Samen met het Chr. Gem. Koor
"Hallelujah" werd een anderhalf uur
durend concert gebracht. Een
schitterend concert waar zowel de
toehoorders, als de leden van
Excelsior met veel genoegen aan
terug denken.

Een compliment voor onze nieuwe
dirigent Michel de Valk.

JUBILEUMJAAR 1995

op

7 oktober 1995 bestaat het
Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR 65 jaar. Dit jubileum
gaan wij groots vieren. Al geruime
tijd zijn we bezig met de
voorbereidingen van een
jubileumconcert op vrijdag 3
november 1995 in de Jacobikerk te
Utrecht.

Dit
speciale concert valt samen
met de organisatie van het 45e

Nationaal Politie Concert (NPC)
zodat maar liefst acht politiekoren uit
Nederland die avond op het podium
staan. In totaal meer dan 225 zangers
in politie-uniform op één podium.
Een unieke gebeurtenis die U niet
mag missen.
In de loop van 1995 zullen we hier
zeker nog een aantal keren op
terugkomen. Maar als U straks uw
nieuw agenda in huis heeft kunt U
deze dag, 3 november 1995, alvast
reserveren voor dit concert.
Wij gaan ervoor, om er een
onvergetelijk jubileumconcert van te
maken!
HUIB DE ROOIJ
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utrechts Politie Mannenkoor EXCELSIOR

COLLEGA'S ANDERS

Zingen: Gezond en ontspannend

I

n deze nieuwe rubriek
in Politour een dubbelportret van twee collega's·met dezelfde hobby. Ab
1
van Leusen en Sijmen
' Mook, 59 en 58 jaar. Zij
zijn de senioren uit Woutzicht. Beiden hadden een
functie met hoofdletters bij
de Rijks- en Gemeentepolitie. Zij verkozen mee te
werken aan de samensmelting tussen de politiekorpsen in de Politie Regio
Utrecht en niet voortijds af
te haken. Ze benaderen het
samengaan over het algemeen positief. Toch laten
ze af en toe van zich horen.
· Vocaal hebben ze de nodige
noten op hun zang.

Inmiddels is hij al weer 15 jaar lid en
mede door zijn lidmaatschap van het
koor is hij volledig ingeburgerd.
"Het koor is kerkelijk gebonden,
waardoor veel in kerken wordt
gezongen. Er vinden uitwisselingen
plaats met andere koren. Ook wordt
er opgetreden voer bejaarden.
Bepaalde concerten worden nog in
klederdracht gegeven. De mannen
hebben dan de echte boezeroen aan
met de daarbij behorende zilveren
knopen. De vrouwen dragen dan de
echte Spakenburgse klederdracht.
Het i~, een gemengd, vier stemmig,
koor.
,
,.-~.,,,-_.,..•.
Ab vindt vooral ·ae sopranen. prachtig klinken. Zelf is hij een bas. Het
koor telt ongeveer tachtig leden.
Hij heeft vijf jaar in het bestuur van
het Visserskoor gezeten e9;, was drie
jaar voorzitter. "WeU,;en stuk ervaring erbij, maar ik prefereer het zingen. Zingen, een gezamenlijke
bezigheid binnen een leuke club
mensen is 'voor mij ontspanning".

Een echte hobby is het zingen bij de
politiemannenzangvereniging "Exelcior", waarvan hij - met een kleine
onderbreking- vanaf 1961 lid is. Hij
zingt daarin eerste bas (bariton). Het
koor bestaat thans uit 26 zangers,
waar volgens Sijmen best nog leden
bij kunnen.
Naast zanger is hij geruime tijd penningmeester geweest en sinds februari j.l. is hij overgehaald de voorzitSijmen startte en bleef steeds in
tershamer te gaan hanteren.
Utrecht-stad werken en woont de
Hij vindt zingen een heerlijke omlaatste jaren in Houten. Hij begon
spanning en je leert je adem goed te
op de inmiddels gesloten bureaus
gebruiken. Gelukkig heeft het koor
aan de Burgemeester Norbruis en de
een zodanige naam weten op te bouRode Brug. Ook was hij werkzaam
wen, dat meerdere malen per jaar
-=««
'~·~· ~
uitvoeringen worden gegeven.
"Je komt door je hobby met
veel mensen in contact. Niet
alleen met koorleden, maar ook
met luisteraars vinden gesprekken plaats. We komen in
bejaardenhuizen, inrichtingen,
kerken en allerlei zalen in het
gehele land.

Ab woont al weer vijftien jaar in
Bunschoten. Na vele jaren van
omzwervingen o.a, via Raamsdonksveer, St. Willibrord, Zevenbergen
met zomerse detacheringen in Valkenburg, Alblasserdam vonden hij
en zijn gezin in het vissersplaatsje
aan het IJsselmeer de nodige rust.
Zijn werk deed hij in de tien jaar,
voor de periode Woutzicht, op het
districtsbureau in Zeist.
Eén van zijn hobby's was het repareren van oude "Golfjes". Er weer
bijna nieuwe exemplaren van
maken. Meestal profiteerden zijn
kinderen of andere jongeren uit
zijn kennissenkring er van. Nooit
collega's, want die hebben altijd
wat te zeuren. Deze activiteit
behoort inmiddels tot het verleden.
Daarvoor in de plaats heeft hij
recentelijk een computer aangeschaft, zodat hij op een andere
II_1_anier nog technisch bezig kan
ZIJn.
Zijn echte hobby is zo langzamerhand het zingen in het Visserskoor
in zijn woonplaats geworden.
Ab van Leusen en Sijmen Mook.

Jaarverslag 1994

op Tolsteeg en Marco Polo. Vervolgens was het hoofdbureau aan de
beurt, waar hij zijn best deed als
wachtcommandant en een periode
bij de afdeling Vorming & Opleiding, Afdeling Verkeer en als PRfunctionaris bij de afdeling Voorlichting. In de laatste functie
verhuisde hij mee naar Woutzicht.
Daarnaast was hij negen jaar diaken;
bestuurder en penningmeester van
de ACP; pedicure en zieken- en
ouderenbezoeker. Je kunt het niet
als hobby, maar meer als vrijwillegerswerk beschouwen.

Komend jaar bestaat het koor
65 jaar. We zijn nu al bezig de
nodige concerten en een jubileumconcert in elkaar te spijkeren. Bij het Nationaal Politie
Concert, dat op 27 oktober
1995 in Utrecht wordt gehouden, hebben alle koorleden nu
al een taak."
Uit de reacties van deze
collega's blijkt, dat zingen gezond en ontspannend werkt.

t
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1930-1995

1995 Jubileumjaar van het
Utrechts Politiemannenkoor
Excelsior
Een terugblik.

op

dinsdag 7 october 1930 ten 5
uur werd in het gebouw ' Spanjaardsoord' (naast de schouwburg
aan het Yredenburg alhier)
Excelsior opgericht.
Dit jaar dus ons 65 - jarig bestaan.
De start van het Utrechts Politie
mannenkoor EXCELSIOR ligt in de
jaren 30. In de verslagen vond ik het
volgende terug:

"In den jare 1930 werd door eenige
leden der Afd 's vergadering het idee
opgevat tot het oprichten van een
Pol Mannen Zang en
Toneelvereeniging, die een onder Afd
zou vormen, viel Alg Bond v Politie
Personeel in Nederland Afd Utrecht
en voor meerdere ontwikkeling in
kunst en het kweek.en tot een
onderlingen kameraadschap plus het
voeren van propaganda voor den
Bond."
Het voorlopige bestuur bestond uit
F.J.Rogier, B.J.C. v/d Wal en
N.Mulder.
De eerste vergadering werd

gehouden in het Hotel L'Europe.
Het voorlopig bestuur had tot doel
het winnen van leden.

"Het mocht hun gelukken 20
kameraden voor deze schoone kunst
te krijgen".!!!
Allen lid van de Algemene Bond van
Politie-ambtenaren. Later in 1993
werd dit gewijzigd zodat ook andere
politie-ambtenaren lid konden
worden van het koor.
In die tijdmo cht el'-nie(irtdiensttijd
geoefend worden, 4°êTfidaar ook', dat
alle zangers in één ploeg terecht
kwamen, de zogenaamde C-ploeg,
zodat er 's morgens, 's middags en 's
avonds geoefend werd.

Áangezien het'de b~doeli~g was
om het koor áÜeen uit politie
mannen te vormen, werd 'kameraad'
B.B. Stalen gevraagd voor het
directeursschap. Kameraad Stulen
was reeds directeur van een paar
burger vereenigingen.
B.B. Stulen aanvaarde zonder
aarzelen het directeursschap.(ofwel
dirigent).

Op 3 november 1995 zal ter
gelegenheid van ons 65 jarig bestaan
het 45e Nationaal Politie Concert
(N.P.C.) gehouden worden in de

· Jacobikerk te Utrecht. Met de
medewerking van TIEN
POLITIEK OREN.
(Een datum om alvast te noteren!!).
De eerste keer dat er werd
deelgenomen aan het Groote
Nationale Politie Zangfeest (het 2e
N.P.C.) was op 23 november 1931 te
Amsterdam.
Aan dit feest werd meegewerkt door
Amsterdamsch Politie Mannenkoor
"EUTERPE", Rotterdamsch Politie
Mannenkoor "HERMANDAD", 'sGravenhaagsch Politie Mannenkoor
- "ENTRE NOUS" en Utrechtsche Pol
Man Zang en Toneel Vereen.
Het Nationaal Politie Concert, een
concert waar alle politiekoren in
Nederland aan deelnemen heeft door
de geschiedenis heen altijd een
belangrijke plaats ingenomen bij de
politiekoren dus ook bij ons.
Om de twee jaar mag/moet één van
de deelnemende koren dit concert
organiseren.
Het vierde Nationaal Politie
Concours werd in Utrecht gehouden
op 27 october. In het verslag is te
lezen :

"om 5 uur namiddag stonden alle
deelnemers opgesteld om met de Utr.
Pol. Muz. Ver. voorop naar het
stadhuis te marcheren alwaar de
officieele ontvangst door het
gemeentebestuur plaats had. "
Daarna werd onder leiding van onze
directeur het koorwerk September
Blaas gezongen.

"Vervolgens werd langs een korte
omweg Tivoli bereikt alwaar om acht
uur het Concert plaats had."

Het concert dat ondermeer werd
bijgewoond door de HC, de beide
commissarissen, de drie hoofd
inspecteurs en tal van inspecteurs
was een groot succes.
Zeer lovend werd geschreven over de
directeur Stulen :

"Welke vereeniging zal kunnen
bogen op iemand als hij, die, dat kan
ik hier gerust zegen. dag en nacht
voor ons in de weer is. Het succes
dat wij dan. ook het afgeloopen jaar
zooal hier als elders, hebben mogen.
boeken is dan ook in niet geringen
mate aan hem te danken. "
K en W Gebouw 18-4-69
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Een mijlpaal in de geschiedenis was
natuurlijk de Koninklijke
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Goedkeuring hetgeen terug te vinden
is in de notulen van 1934:
"dat het Hare Majesteit de Koningin
heeft behaagd bij besluit van 28
maart 1934 No. 71 de Koninklijke
Goedkeuring te verleenen op de
Statuten onzer vereeniging,
voorwaar een succes. "
Lëuk is de kanttekening over het
leaen aantal :
" Vorig jaar 1933 telde onze
vereeniging 38 leden en thans in
1934 telt onze vereeniging 37 leden
"F"

Niemand is ons alsoo door den dood,
pensionering of anderzins ontvallen..
Wanneer zal onze vereeniging nu
eens met een flink aantal nieuwen
leden. worden uitge-breid. Vele
goeden krachten. loopen er in ons
korps nog rond, maar zij schromen.
als lid toe te treden. "
In de kantlijn een verklaring voor de
letter "F":
"Het lid Vermeer heeft met ingang
van 26-9-34 als zoodanig bedankt.
Alhoewel wij niet graag leden missen
is dit geen verlies voor de
vereeniging."
In 1934 werd de Burgemeester
G.A.W. ter Pelkwijk gevraagd het
Beschermheerschap van onze
vereeniging op zich te nemen en aan
de HC D. Schuitemaker werd
gevraagd als Eere Voorzitter van
onze vereeniging op te treden.
Beiden gaven hier gevolg aan en
werden per l october 1934 benoemd.
In zijn rede zegt de burgemeester
ondermeer:
"De positie van agent van politie is
lastig. De man moet leeren
gedragen, somstijds met straffen
hand optreden. Door uitingen van
muziek en zang leert de burgerij de
politie van naderbij kennen."
Op 5 october 1935 vond het 7e
N.P.C. plaats, alsmede de herdenking
van het 5 jarig bestaan van Excelsior.
"Voor 'teerst zoolang deze
concerten in het leven zijn geroepen
nam "Entre Nous" uit 's
Gravenhage hier niet deel. Dit stond
in verband dat op 5 act. 1935 een
landsdag van de N.S.B. in 's
Gravenhage zou worden gehouden
en het gehele Haagsche Politiecorps
dien dag gemobiliseerd werd."
( In 1985 nam Excelsior niet deel
aan het N.P.C. vanwege het bezoek
van de Paus in Utrecht.)
Tot januari 1942 is B.Stulen dirigent
geweest van het koor. In die tijd
werd het koor ook tijdelijk
opgeheven i.v.m. de bezettingstijd.
Op 25 oktober 1945 werd weer met
de zangrepetities begonnen van de

Utrechtsche Politie ·Mannen Zàri{ ~- ·
Vereniging EX€ELSIQR; ·di'flféèr
onder leiding van de nieuwe dirigent
de heer Coljé.
Na Coljé stond het koor o.i. v.
respectievelijk de heren Heijmans,
Wakelkamp, en Van der Giesen.
Vanaf 1 972 tot apri 1 1994 was , '
B.Nypels dirigent van Excelsior. Zijn
opvolger E. van Steijn ~rtrok in
september 1994 naar een groot koor
en orkest in Duitsland.
Niet onvermeld mag blijven dat
Gerard Nieboer als voorzitter een
belangrijke rol heeft gespeeld. Begin
jaren '80 verkeerde Excelsior in een
diep dal. In die periode waren er
tijdens de repetities veelal niet meer
dan 12 zangers aanwezig (nu
gemiddeld 25 ! !). Tijdens
vergaderingen werd zelfs gesproken
over opheffing van de
zangvereniging. Door zijn inzet en
doorzettingsvermogen is Excelsior
blijven bestaan.
De afgelopen jaren was Excelsior
zowel binnen als buiten de Regio
Utrecht actief, zo verleende het koor
zijn medewerking aan concerten in
Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam,
Den Haag, Schiedam, Vreeswijk,
Vleuten, De Bilt, Maarssen, De
Meern, Loenen, Harmelen,
Nieuwegein, Hilversum en Utrecht.
In de loop der jaren traden diverse
solisten op met ons koor, zoals :
Marie Cecile Moerdijk, Karin Oster,
Mizzi van der Lanz, Caroline Kaart,
Hetty Blok, Kaptain Mainering en
Lee Towers.
Dit was een kleine greep uit het
grijze verleden van ons koor.
Sinds september 1994 staat het
koor onder leiding van de jonge
enthousiaste dirigent Michel de Valk.

Ook in 1994 gaf EXCELSIOR weer
'zo'n 20 concerten en voor 1995 staan
de eerste concerten al geboekt.
Op 4 mei 1995 is EXCELSIOR
uitgenodigd voor een concert in de
Domkerk te Utrecht ter gelegenheid
van de 50e dodenherdenking.
De topper in ons jubileumjaar is
natuurlijk het concert op 3 november
1995 in de Jacobikerk te Utrecht ter
gelegenheid van ons 65-jarig bestaan
en tevens het 45e Nationaal Politie
Concert.(N.P.C.)
Ook het 46e N.P.C. is al gepland
voor 1997 in Den Bosch.
Door de reorganisatie zijn
jammergenoeg twee 'oude'
politiekoren ter zielen gegaan.
Gelukkig hebben zich enkele nieuwe
politiekoren aangemeld voor het
N.P.C.
Ook deze koren kunt U op 3
november 1995 horen in de
Jacobikerk te Utrecht.
EXCELSIOR gaat vol vertrouwen
naar het volgende jubileum.
Na de reorganisatie werd de naam
Utrechtsche Politie Mannen Zang
Vereniging EXCELSIOR gewijzigd
in het Utrechts Politiemannenkoor
EXCELSIOR, Tevens werden de
statuten veranderd zodat iedere man,
deeluitmakend van de Regio Politie
Utrecht lid kan worden van ons koor.
Natuurlijk 32 leden is een flink koor,
maar 50 leden is nog mooier.
Belangstelling? U bent van harte
welkom op de vrijdagmiddag. Om
14.00 uur begint de repetitiemiddag
van het Utrechts Politiemannenkoor
EXCELSIOR.
Per slot van rekening blijft zingen
toch een leuke ontspannende hobby.
HUIB DE ROOIJ
03465 - 673 10
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65 -JAAR HISTORIE

A

1 eerder heb ik mij verdiept in
het verleden van het Utrechts
Politie Mannenkoor
EXCFtlSIOR.
Tot mijn verbazing vond ik ergens op
een kast in het hoofdbureau nog een
koffer vol met doordrukken,
programmaboekjes, kranteknipsels en
foto's. Weer een stuk geschiedenis van
ons politiekoor Excelsior.
Daarbij kwam ik ook "De Utrechtse
Politie " een officieel orgaan der
Utrechtse politie tegen.
De inhoud komt opvallend veel overeen
met ons huidige COPS. Behalve de
Nieuwjaarsgedachte van de HoofdCommissaris en een terugblik op het
St.Nicolaasfeest is het blad volledig
gevuld met uitslagen en beschrijvingen
van UPS wedstrijden en natuurlijk één
pagina over de concerten van
EXCELSIOR.
Daarnaast levert de geschiedenis over 65
jaar Utrechtse Politie Mannen
Zangvereniging EXCELSIOR voldoende
foto's en schitterende recensies om ons
blad COPS volledig mee te vullen, maar
al lezend en bladerend maakte ik voor U
de volgende selectie.
Roken
Als je een duik neemt in zo'n stoffig
archief kom je van die leuke menselijke

trekjes tegen, zoals een rekening van 15
centen voor drie sigaren, de prijs voor
een ruiling van dienst, om toch de
repetitie te kunnen bezoeken,
Over roken is trouwens meer te
vertellen. Regelmatig staat er in het
kasboek een post, aanschaf sigaretten of
sigaren.
Hetzij om deze weg te geven voor een
bewezen dienst, hetzij voor de
bestuurders tijdens een vergadering.
Ook tijdens de zangrepetities was het
kennelijk gebruikelijk dat er gerookt
werd.
Totdat tijdens een bestuursvergadering
besloten werd, dat het gepraat en--.
gerook tijdens.de repetitiesraraar eens·
afgelopen moest zijn_- Ik zie het al voor
mij. De Ie tenoren zijn druk aan het
repeteren, terwijl de 2e bassen,
trekkend aan een dikke sigaar de laatste
nieuwtjes aan elkaar vertellen ..
Kasboeken
,Il
In de kasboeken wordt ook regelmatig
verslag gedaanover aangeschafte
muziekstukken. Kennelijk was er toch
weleens een tekort aan muziekstukken.
Natuurlijk konden er stukken bijbesteld
worden, maar in een verslag is een
andere oplossing terug te vinden.
Aanvulling kan ook door kopiëren.
( .. )De 2e secretaris zal de stoute
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schoenen aantrekken en naar de H.C.
stappen om toestemming te vragen. Het
aantal copien is te groot om dat
onderhands te regelen.( .. )
Repeteren
Een mannenkoor repeteert, meestal met
dezelfde trouwe zangers, zodat er heel
vaak in de jaarverslagen aandacht
besteed wordt aan de zangers die de
repetities onregelmatig bezoeken. In
1950 werd er door korpswege gevraagd
cq opdracht toe gegeven om de
verrichtingen van het afgelopen jaar te
melden aan de Hoofd Inspecteur
P.W.Chr.van Barneveld. De Hoofd
Inspecteur kreeg op tijd antwoord van
de secretaris A.F.Manche.
Het ledental bedroeg 49 zangers, maar
het repetitie bezoek, in het gebouw voor
"Kunsten en Wetenschappen" aan de
Mariaplaats, was ook dat jaar vaak niet
best.
(. .)Dit is zeer te betreuren, daar wij
anders een nog veel beter koor konden
hebben. Doch ondanks dit minder goede
repetitiebezoek, konden wij dit jaar van
verschillende deskundigen, zeer
waarderende woorden horen over ons
koor. Bij elke partij staan zeer goede
krachten, waardoor het geluid van ons
koor, mooi genoemd wordt.( .. )
Ook de secretaris besteedde er in zijn
briefwisseling veel aandacht aan en er
werden brieven gezonden naar zangers,
die, of zeer onregelmatig de repetitie
bezochten, ofwel hun financiële
verplichtingen niet nakwamen.
De mooiste reactie is terug te vinden op
een stencilbriefje van de afdeling
gevonden voorwerpen, dat zelfs is
voorzien van het stempel van de Hoofd
Commissaris van politie Utrecht.
In de vrije ruimte staat te lezen
( .. )Ondergetekende bedankt met ingang
van 1-11-'58 als lid van de
Utr.Pol.Mann.Zangver. "Excelsior", dit
naar aanleiding van de aan hem
gezonden schrijvens, over
repetitiebezoek en Nat.Concerten,
enz.( .. ) Een zanger voert als excuus aan,
( .. )Sinds plm half september jl. is het
mej. de Winter gelukt bij de afdeling
Verkeer te komen. Ik heb haar
werkzaamheden voor het grootste
gedeelte gekregen, zodat ik beslist geen
tijd had U een berichtje te sturen (Dat de
Registratuur "nooit wat uitvoert" is
lasterpraat van laagstaande lieden).
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Ook in de avonduren heb ik U niet
kunnen schrijven, want ik moet 4
avonden in de week naar het
A vondlyceum en de rest van de week is
hard nodig voor het huiswerk.( .. )
Dodenherdenking
Vanaf de bevrijding verleent het
Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR zijn medewerking aan de
herdenking voor de gevallenen in de
oorlog bij de gedenkplaat in het
hoofdbureau van politie te Utrecht.
Op deze plaquette staan afgebeeld B.].C.
van der Wal enJ.Kolf.
Concerten
Daarnaast geeft een mannenkoor
concerten en werkt mee aan
uitvoeringen, waarbij natuurlijk
EXCELSIOR ten alle tijde uitblinkt wat
zangkunst betreft.
Alhoewel het rapport over het optreden
van Excelsior aan een zangersdag te
Hilversum spreekt over( .. )Niet
onsympathiek van klank maar in totaal te
ongenuanceerd en teveel ongelijke
inzetten. ( .. )
Overigens is de (on)gelijke inzet
weleens meer aan de orde geweest,
gezien de briefwisseling met de N.C.R.V.
Na eerst een auditie gedaan te hebben,
werd het politiekoor EXCELSIOR in
1951 uitgenodigd voor het maken van
studio opnames voor het N.C.R.V.
programma " Onze Nederlandse Koren
en Korpsen."
Na de opname werd de band
teruggeluisterd. Het bestuur schrok zo
van de kwaliteit, dat de secretaris direct
in de pen klom en aan de N.C.R.V
schreef ( .. )Naar aanleiding daarvan (de
slechte bandopname opm.red.) is bij
ons, maar vooral ook bij onze directeur
de Heer Jan Coljé, de vraag gerezen, of
de uitzending van deze zangnummers
niet het aanzien van ons koor en het
prestige van onze directeur, die vooral in

deze omgeving een goede naam heeft,
zou schaden.(..)
Aangetekend wordt daarbij, dat het niet
ligt aan de technische opname, maar aan
de prestaties van het koor,
waarschijnlijk veroorzaakt door de
voorbereidingen in de studio en de
vermoeidheid.
Bij de N.C.R.V. werd vervolgens de band
ook beluisterd.
Het verslag daarvan gaf aan dat het NIET
wenselijk voorkomt deze opnamen uit te
zenden.
Daarbij wordt vermeld dat de N.C.R.V.
niet kan beoordelen of het koor
normaliter beter zingt, het is n.l. een feit
dat de microfoon de eigenschap heeft
bepaalde onvolkomenheden veel
scherper aan het licht te stellen dan met
het "blote oor" wordt waargenomen.
Wel wordt het advies gegeven vooral het
inzetten en afslaan ZEER nauwkeurig te
bestuderen.
Later verleende het koor wel zijn
medewerking aan diverse radio en TV
programma's.
In 1961 was het koor te gast in de
K.R.O.-studio-te-Hilversum~ In 1973 bij
het radioprogramrna.zsêeeders wil is
wet" Ook bij "Eén van de Acht" van Mies_
Bouwman zong het koor.
Nationaal Politie Concert (N.P.C.)
Naast de medewerking aan_
.
Kerstconcerten, het.geven varr
concerten voor qpnateurs,
medewerking aan zangersdagen, etc
vormden de N.P.C. door de jaren heen
de hoofdmoot.
Het eerste N.P.C. concert werd op 13
januari 1931 gehouden in Den Haag.
De organisatie van een N.P.C. vergt erg
veel zodat besloten werd om dit concert
om de 2 jaar te laten plaatsvinden.
45e NPC in Utrecht
Een dubbel jubileumconcert.!!
Reden om er zowel voor de zangers, als

UTREcmiol/lEIIIMMEM!OOR
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voor de toehoorders er een feestelijk
concert van te maken.
Aan het concert werken maar liefst
7 politiekoren en 1 politie
muziekgezelschap mee :
* Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR,
Gelders Politie Mannenkoor,
* Politie Mannenkoor Zeeland,
* Politie Mannenkoor
's-Hertogenbosch,
* Haaglands Politie Mannenkoor
Entre Nous,
* Zwols Politie Mannenkoor,
Politiemannenkoor Drenthe,
en het
* Politie Muziekgezelschap EXCELSIOR
uit Hilversum.
In totaal met meer dan 250
medewerkenden. Naast een aantal
gezamenlijke nummers, waarbij zelfs
een nummer, dat speciaal voor dit
concert werd geschreven en
gecomponeerd, zal ieder koor in de
gelegenheid gesteld worden om enkele
nummers van het eigen repertoire te
brengen.
Een avond vol variatie.
Kaarten (à f. 15,-) voor dit 45e Nationaal
Politie Concert kunnen worden besteld
bij Leen v.d.Knaap afd EXO, tel. 030397430 ofte!. 030-730504.
HUIB DE ROOI], SECRETARIS
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Excelsior en Kerstmis

T

erwijl ik dit artikel schrijf zijn
we net bezig met de laatste
;._ voorbereidingen voor het
Jubileumconcert op 3 november 1995.In
een later nummer van COPS kom ik hier
nog uitgebreid op terug.
Voor de koorleden geldt eigenlijk
hetzelfde.10 november nauwelijks
bekomen van het jubileumconcert,
direct de overstap naar het
Kerstprogramma.Om vervolgens met
een goed programma op 12 december
1995 het eerste Kerstconcert te geven in
het bejaardentehuis Tolsteeg te Utrecht.
De periode rond Kerst is voor elk koor,
een speciale gebeurtenis. Niet alleen het
veelvuldige optreden, maar ook de sfeer
er omheen. Ook is het zeer dankbaar
werk, om voor de ouderen te mogen
zingen. Velen kijken echt uit naar dit
concert.
Tijdens de concerten in de
verzorgingstehuizen zie je dat deze
mensen de Kerstliederen nog herkennen
en soms zie je enkele van hen dan ook
zachtjes meezingen.Vooral tijdens het
"Stille Nacht" zie je zo hier en daar
iemand een traantje weg pinken.
Daarnaast vervullen we zeker op die
momenten ook een stuk PR voor de
Politie Regio Utrecht, hetgeen vooral die
mensen erg aanspreekt.Jaarlijks worden
we bij de aankondiging van het
politiekoor hiermee geconfronteerd. "
Dat het toch fijn is om de politie in het
midden te hebben. "In de pauzes geven
we hier meestal verdere invulling aan
door bij de mensen aan tafel te gaan
zitten en onder het genot van een kopje
koffie een praatje met hen te maken.
Het is overigens niet altijd eenvoudig om
in een bejaarden- of verzorgingshuis te
zingen. Veel van die huizen zijn niet echt
ingericht voor koorzang.De akoestiek
laat vaak te wensen over. Door de dikke
gordijnen, en de lage plafonds smoren
de klanken van het koor. Een heel enkele
keer is er een vleugel, maar ook een
ouderwets trapharmonium moet soms
nog dienst doen voor de begeleiding.Een
echt podium hoort tot de
uitzonderingen.
De thermometer niet op de laagste stand
en: is het kerstconcert in combinatie
met het Kerstdiner, dan bestaat de kans

dat er wordt gezongen in de lucht van de
groentesoep.
Natuurlijk kennen we inmiddels zo'n
beetje alle bejaarden- en
verzorgingstehuizen in Utrecht en
omstreken en hebben we daarbij ook
onze voorkeuren.Zo rond deze dagen
hoor ik clan ook "Gaan we weer in
Bartholomeetje zingen", en "Ik hoop dat
we nu eens dit jaar niet weer daar
zingen"
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Programma Kerstconcerten 1995:
12-12-1995 14.00uur

Bejaardentehuis Tolsteeg Utrecht
13-12-1995 14.J0uur

Verzorgingstehuis Warande Utrecht
14-12-1995 14.00uur

PCOB in Marcuscentrum Utrecht.
19-12-1995 14.00uur

Verzorgingstehuis Huize Transwijk
Utrecht
21-12-1995 14.30 uur

Een uitschieter is jaarlijks het
Bartholmeusgasthuis. Dit tehuis
beschikt over een eigen kerkzaal w~ir
het erg goed zingen is. Ook d~_52.Pvang
van het koor is prima verzorgd. Het koor
wordt zo gewaardeerd, dat zelfs oudmedewerkers speciaal een middag
terugkomen om naar EXCELSIOR te
komen luisteren.
Er zijn tehuizen waar we al bijna 20 jaar
achtereen met de Kerst ~ngen en dus
zo'n beetje kind aan huis zijn.De zangers
voelen zich dan oók echt
thuis binnen zo'n
gemeenschap.
En ondanks dat een
Kerstconcert een serieus
karakter heeft, worden er
onderling grapjes
uitgehaald.

Bartholomeus gasthuis Utrecht.

22-12-1995 14.J0uur

Verzorgingstehuis Tamarinde Utrecht
Mocht U in de buurt zijn loop gerust
· eens binnen bij zo'n concert.
Het bestuur van het Utrechts Politie
Mannenkoor EXCELSIOR wenst de
lezers van COPS hele fijne Kerstdagen en
een voorspoedig 1996.
HUIB DE ROOIJ

Eén van onze vaste solisten
tijdens de Kerst, had achter
de piano een glaasje water
klaar gezet, om nog even
de keel te spoelen voor zijn
solopartij. In hand omdraai
was dit glas snel verwisseld
voor een glas met dezelfde
kleur vloeistof, maar clan
alleen met een
alcoholgehalte van 16%.
Volgens ons klonk de solo
van Jo Pols toen veel beter.
Als afsluiter van de
Kerstperiode zingen we
één concert voor ons zelf.
Hiervoor nemen we dan
een echte kerk in Utrecht,
of een omliggende
gemeente, waar in
samenwerking met een
andere koor of orkest het
laatste Kerstconcert
gebracht wordt.

december 1995
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Utrechts Politie
Mannenkoor Excelsior
FJ

Een terugblik van de afgelopen periode.
Excelsior startte dit jaar al heel vroeg
met het eerste concert en wel op 26
januari 1996 in het verpleegtehuis Albert
van Koningsbruggenhuis aan de
Beneluxlaan te Utrecht.
Heel vroeg, omdat de Kerstperiode net
achter ons lag.
En natuurlijk gedurende de Kerstperiode
is er geen gelegenheid om de algemene
nummers in te studeren. Dus in januari
er hard tegen aan om toch een volledig
programma te kunnen brengen.
Een volledig programma bestaat uit
ongeveer tweemaal ~O minut~.n .. _.. ~- _
koormuziek aan eJkaar gepra~_.Q..oor
Henk Wilkens of Wim vat{dë Berg.
Aangezien een nummer gemiddeld zo'n
twee a drie minuten inbeslag neemt kunt
U wel na gaan dat er een stevige map met
muziek meegaat.

p 23 augustus 1996 is ook voor
'; de zangers van het Utrechts
.;. Politie Mannenkoor Excelsior
de vakaritie weer voorbij en wordt er
gestart met het programma voor het
najaar. Zelfs de Kerst gedachten komen
dan al naar boven en ook het Nationaal
Politie Concert op 14 november 1997 in
Den Bosch krijgt de nodige aandacht.
Een rustpauze was echter wel op zijn
plaats en zeker verdiend. Excelsior is en
blijft een actief politie mannenkoor. Een
koor dat zich in de eerste helft van 1996
veelvuldig heeft laten horen en zien.
Dat zien van een politiekoor mag niet
onderschat worden. Ik durf te stellen dat
ons koor een visite-kaartje is voor de
Regio Politie Utrecht, zeer zeker waarbij
het koor optreedt voor de oudere
inwoners van Utrecht en omstreken. Dit
zijn één van de weinige momenten dat
deze mensen ook werkelijk eens politie
zien ! En dan in één keer ook nog eens
zo'n vijfentwintig in gala-uniform
gestoken mannen. Dit maakt echt
indruk.
Mogelijk dat, door de aanwezigheid van
een wijkchef of wijkagent de
betrokkenheid van de politie nog meer
tot zijn recht kan komen.

Misschien is het ook weleens aardig om
enkele muziekstukken ttnoemen. Uit
gesprekken in de wandelgangen is mij
wel gebleken dat weinig zicht op is.
Excelsior zingt o.a. :Seventy six
trombones uit "the music man", I got
plenty o'nuttin uit "Porgy and Bess"
beiden vrolijke snel gezongen
muziekstukken.

èr

Utrecht, april 1996
Op 1 mei 1996 gaat Willem den Hartog, werkzaam als medewerker publieksopvang .aan hetr district Marco Polo, met F.L.O.
In verband hiermee wordt hem een receptie aangeboden op 26 april 1996
van 15.00 uur tot 17 .00 uur in het Cultureel Centrum café restaurant "Ons
Eiland", Marco Pololaan 2 (naast het districtsbureau "Marco Polo") te
Utrecht.
Uw aan~e·
ken_de ,,, '

f heid zal door de heer en mevrouw Den Hartog en ondergeterijs worden geste)dj_
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Districtscif a" Marco Polo".
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Negro-spirituals als Steal Away en
DeepRiver.
Christelijke muziek zoals Herr, deine
Güte reicht so weit, Roll, Jordan roll,
PanisAngelicus, en Zum Sanctus.
Muziek voor bijzondere gelegenheden :
Domine, salvam fac Reginam,
Wilhelmus, Sleep, en Comrades sleep.
Russische muziek: Kaljinka, Otsje Nasj,
enMalaMoja.
Kortom voor een elk wat wils.
Het tweede concert op 1 7 maart in het
Dienstencentrum aan de Bernadottelaan
te Utrecht was een zondagmiddag
concert. Ook ditmaal voor een aantal
zangers van de Marco Polo een thuis
wedstrijd.
Eenkoor en zijn leden delen vreugde en
verdriet. Was het koor op 12 april in de
kerk en op de begraafplaats aanwezig
om ondermeer met koorzang afscheid te
nemen van Cees Hogenbirk
(gememoreerd in het vorige nummer
van COPS).
Op 26 april gaf het koor akte de
presénce bij het afscheid uit de actieve
dienst (FLO) van Willem den Hartog in
het cultureel centrum "Ons Eiland" naast
bureau Marco Polo. Normaal zou het een
verrassing horen te zijn dat het koor een
afscheid komt opluisteren. Willem was
het koor echter een slag voor en had op
voorhand alle koorleden persoonlijk een
uitnodiging gestuurd om bij zijn afscheid
aanwezig te zijn. Weg verrassing 1
Voor de Koninginnedag op 30 april, was
Excelsior uitgenodigd door de
Oranjevereniging van Bunschoten. Een
hele eer voor ons koor, aangezien
Bunschoten-Spakenburg de bakermat
zijn voor vele goede koren.
Bij een concert, gepland tussen een
lampionen-optocht en het vuurwerk in,
verwacht je toch geen volle kerk. Het
tegendeel bleek waar. De kerk zat op
zijn Hollands gezegd tot de nok toe vol,
veelal met toeschouwers gekleed in de
plaatselijke klederdracht.
Het was dan ook een goed concert in "de
Adventkerk" te Bunschoten-Spakenburg.
Zingen in een kerk is al prettig voor een
koor, de klanken komen dan beter over,
ofwel in vaktermen, het zingt
makkelijker.
Als de kerk dan ook nog vol zit met
belangstellenden stimuleert dit het koor
extra. Eigenlijk hetzelfde als bij
voetballen, een vol stadion geeft ook een
extra stimulans.
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Regio Politie Utrecht

gegeven waarbij, door de warmte de
jassen aan de kapstok worden gehangen.
Hierbij is inmiddels een heel ritueel
ontstaan. Het koor komt op in vol
ornaat. Nadat het eerste lied gezongen is
wordt demonstratief aangegeven dat het
ook dit keer weer erg warm is en
vervolgens stappen de zangers van het
podium af om zo hier en daar de jassen
neer te (gooien) leggen. Daarna wordt er
hergroepeerd en gaan we door met het
concert. De band is inmiddels zo goed,
dat we als koor ons ook echt thuis
voelen in het Koos Vorrinkhuis.

ORANJECONCERT
~r gelegenheid van de viering van de verjaardag van
H.M. Koningin Beatrix, op dinsdag 30 april 1996 in
"de Adventkerk" te Bunschoten-Spakenburg.
Aanvang 19:00 uur

Medewerkenden:
Utrechts Politie mannenkoor "Excelsior"
o.i. v. Michel de Valk
Zwols Koper-ensemble (kwartet)
o.l.v. Arjan Post
Orgel

-

Bert Koelewijn

Naast de ernstige nummers zoals;
Domine, salvam fac Reginam, Panis
Angelicus en het Jeruzalem was er ook
nog ruimte voor meer wereldse muziek
als Kaljinka en I got plenty o'nuttin.
Vanzelfsprekend was het Utrechts
Politie Mannenkoor Excelsior ook dit
jaar weer vertegenwoordigd bij de
Dodenherdenking op 3 mei in het
bureau Paardenveld. Al eerder heb ik
hier uitvoerig over geschreven. Aan dit
eerbetoon voor hen die zich, ook voor
ons hebben ingezet werken wij graag
mee. Dit concert heeft dan ook voor de
zangers een speciale lading.Je moet
eigenlijk deel uit maken van het koor om
deze spanning te voelen.
Zondag 19 mei stond het koor in de
Stephanuskerk te Utrecht. Ditmaal in het
district Utrecht Noord. Excelsior
verleende de medewerking aan een
zang dienst van de Samen op
Weggemeente. Een andere entourage en
andere wijze van "dienstverlening". Een
kerk die klinkt als een klok. Jammer dat
er weinig "publiek" aanwezig was.
Woensdag 5 en maandag 10 juni 1996
gaf Excelsior akte de presénce in het
Koos Vorrinkhuis in de Lage Vuursche.
Ons koor treedt er alle enkele jaren aan
het begin van de zomer op. En ook dit
jaar was het er weer erg warm.
Voorzover ik na kan gaan worden in de
Lage Vuursche de enige concerten

Een terugblik kan,_l).jeywnder een blik
op de komende concerten.
Het eerst volgende concert, waaraan
Excelsior zijn medewerking verleend is
op zaterdag 21 september 1996 in de St
Gertrudiskerk te Utrecht ter gelegenheid
van het l Oû-jarig bestaan van'het
Koninklijk Utrechts Mannekoor
"Euterpe"
1.
Aan dit concert wordt de medewerking
verleend door VEERTIEN koren. Het
middagprogramma wordt gevuld met
opera- en operettekoren. Het
avondprogramma is geheel gevuld met
mannenkoor muziek.
Na september is er eigenlijk geen ruimte
meer voor een zogenaamd "algemeen"
concert. Al onze aandacht gaat uit
richting de Kerst. Ook dit jaar een volle
agenda. Een luxe probleem. Boeken in
de maand mei voor de Kerstperiode is
niet meer mogelijk. Het eerste
Kerstconcert wordt al in de
decembermaand al geboekt.! Jammer
maar er moest ook nu weer "nee"
worden verkocht.
Ver voor de Kerstdagen, met deze Kerst
al op 12 december, zingt Excelsior van
"de Herdertjes".
PROGRAMMA

Veel van deze concerten worden
gegeven in verzorging- en bejaarden
tehuizen. Een zeer dankbaar publiek.
Mocht U ook eens willen luisteren, kom
gerust. De meeste huizen vinden het
zelfs wel prettig als er mensen van
buiten bij deze concerten aanwezig zijn.
Kerstconcerten 1996
Donderdag 12 december te 14.00 uur
Heremalerhof te Harmelen
Dinsdag 1 7 december te 14. 30 uur
verzorgingstehuis Warande te Utrecht
(Utrecht Noord)
Donderdag 19 december te 14.00 uur
bejaardentehuis Tolsteeg te Utrecht
(Tolsteeg)
Vrijdag 20 december te 18.30 uur
bejaardentehuis Huize Haltna te Houten
( Lekstroom)
Zondag 22 december te 19. 00 uur Samen
op Weggemeente te Houten
(Lekstroom)
Maandag 23 december te 14.30 uur
verpleegtehuis Tamarinde te Utrecht
(Utrecht Noord)
Maandag 23 december te 19. 30 uur
Huize Henriette Swellengrebel te
Utrecht (Tolsteeg)
Dinsdag 24 december te 14.30 uur
Bartholomeus Gasthuis te Utrecht
(Tolsteeg)
Vrijdag 23 augustus beginnen de
repetities weer voor de leden van ons
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.
Iedere vrijdag van 14.00 tot 16.00 uur in
het leslokaal op de 2e verdieping van het
bureau Paardenveld aan de Kroonstraat
in Utrecht.
Kunt U ook zingen? Kom gerust eens
langs.
Meer weten? Even 030-2396388 bellen.
HUIB DE ROOI]

BUNSCHOTEN

(KONINGINNEDAG )

30 APRIL 1996
• Domine, salvam fac Reginam

A.Giesen

• Panis Angelicus

uit de "Messe Solenelle'',

• Zum Sanctus

Deutsche Messe,

Franz Schubert

• Jeruzalem, Jeruzalem

uit "I Lombardi",

G.Verdi

• Stoomboot op de Mississippi
• I gat plenty o' nuttin

Jetse Bremer
uit "Porgy and Bess",

• Casatschok

George Gershwin
Boris Rubaschkin

• Kaljinka

juli 1996

C.Franck

Russisch volkslied
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KERST,
FEEST VAN HERKENNING
ijdens de Kerstconcerten in
~ 1995, werd er door Paul
Bijlsma, wijkchef in Utrecht
Noord~aan de activiteitenbegeleidster
van Huize Tamarinde een schildje van
het Utrechts Politie Mannenkoor
EXCELSIOR overhandigd. Dit ter
gelegenheid van het 25e Kerstoptreden
van ons koor, in Huize Tamarinde. Dit
zegt al veel over het koor en ook over de
plaatsen waar wij optreden.
De Kerstperiode neemt daarbij een hele
belangrijke plaats in.
Direct na de vakantie worden de
mappen gewisseld en wordt er over
gestapt op het Kerstprogramma.
Jaarlijks proberen we enkele nieuwe
nummers toe te voegen aan het
Kerstrepertoire, maar de alom bekende
nummers blijven deel uitmaken van het
programma. Dit als een stuk herkenning
voor onze vaste luisteraars.
De eerste concerten worden in
december alweer geboekt. Hiermee
bedoelen wij; December van het
komende jaar' De rest volgt dan in het
begin van het nieuwe jaar. Na mei moet
er helaas al nee verkocht worden. Acht
concerten is namelijk het maximum
voor ons koor.
Belangrijke gedachten bij de Kerst zijn:
Herkenning en herinnering. Hoe oud,
hoe vergeetachtig ons publiek soms ook
is, het: "Ere zij God" of "Stille nacht"
blijft herkenbaar. Dat geeft ook de extra
dimensie aan onze optredens, vooral in
de verpleegtehuizen. De mensen
bloeien al op bij het zien van zoveel
politie-uniformen.
En dan .... dan klinkt er ineens het
bekende lied over het Kindje Jezus.
Bekend van vroeger en nooit meer uit te
wissen uit de geheugens. De oogjes
beginnen te tintelen van vreugde of
verdriet, en zachtjes wordt er vanuit de
zaal mee geneuried met het koor.
DAT IS KERST!

HUIB DE ROOI]
SECRETARIS EXCELSIOR
Als ik, als buitenkerkelijke, met de
Kerst ga zingen, zegt mij persoonlijk de
tekst; "Hoop op", geluk en liefde voor
de medemens.
Wanneer ik tussen de bassen sta te
zingen en ik zie al die ouderen, die door
onze zang in een feestelijke sfeer

worden gebracht,
dan denk ik: " toch
goed dat er een
politiekoor is met
zulke enthousiaste
leden". Het
genoegen dat al
onze luisteraars
beleven, straalt
toch ook op mij uit
en dan krijg ik toch
een gevoel om die
ene ster te gaan
zoeken.

•++♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ l y y: ~
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WIM VAN DE BERG
;;.
Op het moment
dat ik dit schrijf is
P.C.O.B. îerstfeestviering
17 December
1992
het eigenlijk nog zo
Mede7~rk~ng verlenen:
ver weg, en denk je
·Ïitrechts~ Politie mannenzangvereniging "Excelsior'
nog niet zo aan de
Kerst. Toch zijn we .Il Onder leiding van Bert Nypels.
met de zang al
Meditatie: Ds.M.R.van den Berg
vanaf eind
predikant Ned.Geref.kerk te Utrecht.
september bezig
met het instuderen
Orgelspel en bcgelci<lir1g sa111e11zu11g:
van ons
De heer G.Weert.
Kerstprogramma.
Plaats: Jeruzalemkerk Troosterlunn 65
Al die optredens in
Aanvang: 14.00 uur
de diverse
bejaardentehuizen
en het opluisteren
vooral met de Kerst. Het is dan wel weer
van Kerstzangdiensten geeft straks
zweten geblazen; De lucht is droog. De
echter weer veel voldoening.
temperatuur hoog en de plafonds
Alhoewel 8 concerten in ongeveer 14
meestal laag. Maar het is wel dubbel
dagen is toch wel een behoorlijke
genieten, voor- en van die ouderen, die
opgave.
zich eenzaam voelen en vol zijn met
Maar als je ziet hoeveel mensen je er
herinneringen. Deze gevoelens, de
ontzettend veel plezier mee doet en hoe
emoties die zijn af te lezen van hun
uitbundig tot slot altijd het "Ere zij God"
mooie oude gezichten, dat zie je en voel
wordt meegezongen, dan heb je een
je als je op het podium sta te zingen.
voldaan gevoel.
Maar je ziet ze ook genieten van de zang
Want iedereen beleeft zo op z'n eigen
en de verbondenheid om met elkaar in
manier het Kerstfeest. Door
zo'n tehuis, toch weer Kerst te mogen
bijvoorbeeld er over te zingen, het aan te
vieren, het feest van de geboorte van
horen, door een kerk te bezoeken of
Jezus Christus.
gewoon op z'n eigen wijze.
Behalve in bejaarden en
Wat mij persoonlijk in die tijd
verzorgingstehuizen zingen we met de
aanspreekt is toch wel het gevoel te
Kerst ook in een kerk of kapel. Dan
hebben van een stukje saamhorigheid.
beleef ik Kerst echt met hart en ziel,
Was dat maar zo'n 365 dagen per jaar.
samen met een gezellig stel collega's.
Met die saamhorigheid is het voor
RUUD BOERS
mijzelf een voldoening om te mogen
zingen van "Ere zij God" of "Stille
Nacht". Als ik dan thuis kom en samen
Als zanger is het toch wel fijn om te
met mijn vrouw even zit na te genieten
zingen bij speciale gelegenheden en dan
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van het Kerstconcert, dan voel ik mij
dankbaar en blij om op deze wijze zoveel
te kunnen doen voor je medemens.
LEEN VAN DER KNAAP
KERSTFEEST

Vrede op aarde en in Excelsis Deo, wat
zal dit lied veel worden gezongen. Ook
wij van het Regio Politie Mannenkoor
Excelsior zullen dit ten gehore brengen,
maar wat betekent het Kerstfeest nu
voor ons : Vrede, vreugde,

UTRECHT

verdraagzaamheid. Maar wat zie je
rondom je heen? Verharding, verdriet,
conflicten.
Dit was toch niet de bedoeling toen zo'n
2000 jaar geleden Jezus was geboren om
vrede en liefde onder de mensen te
brengen.
Hij werd ook wel de Vredevorst
genoemd.
Maar wat is daar nu van terecht gekomen ,
Gelukkig wordt de zucht naar Vrede
steeds groter. Bosnië, Midden-Oosten,
Cambodja, ook is daar nu vrede, al is
deze broos. Deze mensen kunnen nu

Ook het kerstconcert was een feestelijk
gebeuren voor de aanwezigen in de
OASE. Een goed concert met fijn
publiek. Na de solo van Jo Pols was een
enkeling zo onder de indruk dat Jo een
staand applaus kreeg.
20 december 1994
Prinsenhof Utrecht.
Al jaren werkt EXCELSIOR mee aan de
kerstfeestviering in de Prinsenhof aan de
Eijkmanlaan te Utrecht. Ook deze keer
waren we er weer met 24 zangers.
Vooraf was nog gevraagd of we het Ere
zij God weer samen konden zingen.
Natuurlijk werd aan dit verzoek voldaan.
21 december 1994
Tamarinde Utrecht.
Al 19 jaar komen wij in het
verzorgingstehuis Tamarinde. Dit jaar
was het voor het eerst dat we ook bij
de buren de Waranda geweest zijn.
Deze ouderen, waarvan velen van hen
die naast lichamelijk ook nog enigszins
geestelijk gehandicapt zijn, zie je
genieten van de bekende kerstklanken.
Een voorrecht om voor deze mensen te
mogen zingen.

21 december 1994
RK-kerk Vleuten
Zingen in de kerk, het mooiste dat er is
voor een koor.
Zingen met een bijna ( 27 zangers)
volledig koor is nog mooier.
Een geweldig concert in samenwerking
met het harmonie orkest Vleuten.
Een goede keuze van de liederen.
Bijzonder veel indruk op het publiek
maakte het " Stille Nacht " .
Zeker voor herhaling vatbaar.
Natuurlijk stond het koor onder leiding
van Michel de Valk

EXCEL~.

ook Kerstfeest in vrede vieren, net als
wij. Vrede en vreugde zien wij ook om
ons heen als wij, als mannenkoor de
Kerstliederen ten gehore brengen.
Ik wens U en Uw familieleden een
vreugdevol en goed Kerstfeest toe.
LEO GERRITSEN
OP WEG NAAR KERSTMIS 1996

utrechts Politie Mannenkoor EXCELSIOR
van het bejaardentehuis.
Een feestelijk gezicht.

~PS .., ,. ,.,.. 1
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Kerstconcert
Harmonie Orkest
Vleuten
Vleuten/De Meern - Evenals voorgaande
jaren wordt ook aan het einde van 1994
door het Hannonie Orkest Vleuten, wederom een kerstconcert verzorgd. Zo langzamerhand kunnen we wel stellen dat dit
een goede traditie aan het worden is.
Dit jaar wordt het kerstconcert gehouden
'op woensdag 21 ,\lècember 19.2;1,·aanvarrg-.
20.00uur.
Even als voorgaande jgren ls·cfep.,.-a'.ats van
handeling de rooms katholieke kerk aan de
Pastoor Ohllaan te Vleuten.
Tijdens dit kerstconcert, waarbij het accent
op samenzang ligt, worden door het HOV
ook enkele prachtige (kerst)stukken ten
gehore gebracht.
Voorts zal aan de avond medewerking
worden verleend door het Ut_r.echts politie .
mannenzangkoor 'Excelsior".
Bestuur en leden van bet HOV zijn zeer
vereerd, dat dit kwalffatief hoogstaande
koor, zijn medewerking heeft toegezegd
bij deze kerstsamenzang.
··
Wij hopen darl ook veel inwoners van
Vleuten en van daarbuiten te mogen begroeten op 21 december a.s. Het kerstconcert is gratis toegankelijk.
Aan het einde van de samenzang wordt
echter een collecte gehouden ter bestrijding van de kosten.

22 december 1994
Bartholomeusgasthuis Utrecht
Het laatste concert in de serie van acht.
Weer met een groot koor en een volle
zaal. Voor de vijfde keer in het
Bartholomeusgasthuis. Inmiddels zo
bekend en gewaardeerd dat oudmedewerkers speciaal een middag
terugkomen om naar Excelsior te
luisteren.
Een hele goede middag en mooi concert
in de kerkzaal van dit huis. En natuurlijk
stond de borrel weer klaar voor het koor
na het optreden.
De pauze werd benut voor het maken
van een fotoserie van het koor in de
oude regentenkamer.
Voor de zekerheid heeft Bartholomeus
het concert voor 1 995 al weer geboekt.
Na afloop van het concert ontving
iedere zanger van onze penningmeester
een heerlijke fles wijn, als dank voor de
inzet in 1 994.

Blz. 18
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Als begin september de
muziekcommissie het Kerstprogramma
presenteert, dan weten alle leden dat er
weer flink moet worden gestudeerd.
Het lijkt wel of iedereen dan extra is
gemotiveerd, hetgeen het
repetitiebezoek heeft geleerd.
Want voor de Kerst staan weer 8
concerten gepland, dat is veel maar dat
is ons koor wel gewend.
Iedereen kijkt weer uit naar het zingen
o.a. in een kerk, maar vooral in de
verzorgings- en verpleeghuizen is het
mooi werk.
Het betekent voor al die zieken en
oudere mensen heel veel, door emoties
bevangen staat menig zanger met een
brok in zijn keel. De intentie van het
koor is om mensen blijer te maken,
vooral met de Kerst vinden wij dit één
van onze taken.
Velen raken ontroerd bij het zingen van
Stille Nacht, menigeen vindt daarin weer
moed, steun en kracht.
Ook de medewerking aan
Volkskerstzang is een traditie, de kerk is
dan vol, want het koor komt van de
Utrechtse Politie.
In alle bescheidenheid mogen wij
stellen,
dat Excelsior aan velen de
Kerstboodschap komt zingen en
vertellen.
Het geeft ieder jaar weer een grote
voldoening en genot, om met veel
mensen te mogen zingen: "ERE ZIJ
GOD"
Dat het dan voor velen weer mag
worden "vrede op aarde", is de wens
van Excelsior en het geeft Kerstmis
meerwaarde.
Dat merken wij bij het verlaten van de
tehuizen en gebouwen. Mensen willen
dankbaar en emotioneel onze handen
vasthouden.
Maar in de namiddag van 24 december
zijn wij dan met de concerten klaar. Dan
wensen wij elkaar gezegende
Kerstdagen en een Gelukkig nieuwjaar.
Misschien dat u zegt: Daar wil 'ik
volgend jaar ook bij horen, van harte
welkom want Excelsior is één van de 10
Nederlandse Politiekoren.
Alle goeds voor de feestdagen.
WIMVANENGEN
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JAAROVERZICHT 1996
van het Utrechts Politie
Mannenkoor EXCELSIOR

N

a de jaarwisseling is de tijd
gekomen om terug te kijken
naar het afgelopen jaar.
Voor dètezers van COPS volgt hieronder
een samenvatting over het wel en wee
van Excelsior en wie daar allemaal
achter zitten.
BESTUURSAMENSTELLING:

Symen Mook droeg, na twee jaar, de
voorzittershamer over aan Ruud Boers.
Naast Symen Mook traden ook Rijk van
der Wurff en Ernst Müldner af als
bestuursleden.
Het bestuur ging terug van 7 naar 5
leden;
Ruud Boers
voorzitter
Huib de Rooij
secretaris
Wim van Engen
penningmeester
Wim den Hartog
algemeen
Leen van der Knaap
algemeen

kerkkoor niet meer combineren met
Excelsior.
SAMENSTELLING KOOR:

Ie Tenoren: W.van Breukelen,
J.L.R. Diderik, W G.].van Engen,
B.M. van Heezik, W.R. Horst,
E.A. Müldner.
2e Tenoren: R. Boers, H.J.v.d.Ham,
W.].A.M.den Hartog,H. Heere,
A.H. Lubbers, W. van Middelkoop,
JH. Warning, H. Wilkens,J.W.F. de Wit,
R.]. van der Wurff.
le Bassen: J Bakker, L. Gerritsen,
J.J.J.van Haasteren, W. Kalksma,
G. Krikke, S. Mook, C. van Oet"s,. ,. -- ·
J.G. Rutten, H.G:"Schasfuotr,1.~wan,
J van Vught.
2e Bassen: W. van de Berg, G. Horst,
].H.L. de Klein, L. van de Knaap,
H.H.de Rooij,J. Schoenmaker,
A.]. van der Ven.
, ,
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CONCERTEN:

In 1996 werden door Excelsior weer een
groot aantal concerten gegeven.
Excelsior is een veel gevraagd koor ! Er
werd-gezongen in;
30 April; Oranjeconcert in de
Adventkerk te Bunschoten-Spakenburg.
Een geweldig concert, in een overvolle
kerk. Een concert waar we heel
nadrukkelijk naar toe hebben gewerkt.
In 'de Bunschoter' wordt het concert
omschreven als; 'Gevarieerd
oranjeconcert hoogtepunt
koninginnedagviering'. Vervolgens een
prima recensie van ons koor, dat met 28
zangers op het podium stond o.l.v.
Michel de Valk en met pianobegeleiding
van Robbert van Steijn. Wel werd een
kanttekening gemaakt over het minder
gangbare artistieke kapsel van onze
dirigent.

DIRIGENT:

Sinds 2 september 1994 is dat Michel de
Valk.
LEDEN:

Het koor bestaat nu uit 34 leden.
Als nieuwe leden mochten we
verwelkomen :
Willem van Breukelen,
le tenor
Willem van Middelkoop,
2e tenor
Joop de Klein,
2e bas
Twee leden bedankten voor ons koor.Jo
Pols, verhuisde naar Drunen. Ed de
Bruin, kon zijn vrijwilligerswerk en zijn

REPETITIE EN CONCERTBEZOEK:

Veelal wordt er geklaagd over de
opkomst van leden tijdens de repetities.
De opkomst kan altijd beter, maar met
uitzondering in mei en juni (kennelijk
gaan veel zangers vroeg op vakantie)
was dit zeer redelijk te noemen. Het
bezoek van de zangers aan de geplande
concerten was zelfs goed te noemen. De
zangers van Excelsior kennen hun
verantwoordelijkheid, dus worden de
concerten trouw bezocht. De
Kerstconcerten zelfs uitzonderlijk goed.

april 1997
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3 Mei; Medewerking aan de jaarlijkse
Dodenherdenking in het voormalige
Hoofdbureau van politie te Utrecht.
Sommige tradities zouden afgeschaft
kunnen worden. De dodenherdenking
in het Hoofdbureau behoort daar zeker
niet bij. Opvallend is, dat er door de
jaren heen, een vast aantal leden van
binnen en buiten ons korps deze
herdenking bijwonen. Het is goed om bij
die momenten even stil staan en
Excelsior wil daar graag aandacht aan
blijven schenken.

C O P S
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MUZIEKSTUKKE N IN DE MAP:

In 1996 zat in de map onder andere:
Ç..asatschok; Deep River; Domine, salvam
fft Reginam; Heer, deine Gute recht so
weit; I got plenty o' nuttin;Jeruzalem,
Jeruzalem; Kaljinka; King All Glorious;
Otsje Nasj; Panis Angelicus; Seventy six
trombones; Sleep, Comrades sleep; Steal
away; Stoomboot op de Mississippi; The
Exodus song; Wilhelmus en Zum
Sanctus.
KERSTCONCERTEN:

Saamhorigheid, gezelligheid,
plichtsgevoel, inspanning, ontspanning,
sfeervol.
Een hele reeks, tussendoor op 14
december nog even een speciaal concert
ter ere van het 50 jaar huwelijk van Joop
en Trees de Klein.
Dit is voor een koor niet vol te houden
zonder een sterke onderlinge band.
Dit jaar alleen maar positieve geluiden.
Heremalerhof mocht de spits afbijten.
De bewoners, veelal toch rumoerig
waren stil onder de klanken van
Excelsior.
In de Warande werden de traantjes
weggepinkt bij het Ere Zij God.
Huize Tolsteeg had de primeur dat twee
zangers werden weggeroepen voor een
actie. (opbrengst: 8 verdachten, 4
vuurwapens en 700 patronen)
Huize Haltna was voor ons de eerste·
keer. Excelsior was bijna compleet en
het podium was dan ook te klein voor
ons koor. Jo Pols, als gast aanwezig, kon
geen weerstand meer bieden bij het Ere
Zij God. Toch even het podium op om
mee te zingen.
Kerstzangdienst in de Samen Op
Weggemeente in Houten leverde een
volle kerk op, met als bijzondere gasten
Opa en Oma Odinot, die zichtbaar
genoten. Wel hadden we een zanger op
het podium staan in een wel heel
bijzonder tuniek!
Tamarinde was als vanouds een bekende
thuishaven voor ons koor.
Huize Henriette Swellengrebel was
eveneens een nieuw onderkomen voor
de zangers van Excelsior. Ook hier was
het podium te klein. Men was onder
indruk. Of zoals de
activiteitencoördinator vertelde; "Als de
·mensen na de pauze blijven zitten, dan
zijn jullie wel erg goed".
Ter afsluiting het Bartholomeetje. Altijd
een feest om daar te mogen zingen.

Dankzij de creativiteit
van Leen v.d. Knaap
was er voor vervoer
gezorgd in de vorm
van een heuse
stadsbus, die alleen
voor ons reed van de
Kroonstraat naar de
Lange Smeestraat en
J
weer terug. Jammer
voor Floortje de Valk,
(de dochter van onze
dirigent) die veel
liever in een echte
politie-auto naar het
concert gegaan was.
Henk Wil.kêns praatté /.
de Kerstconcerten
aan elkaar en had
daarom een speciale
studie gemaakt van
ons repertoire.
(Majoor) Kees van
Oers was onze 1.
koormeester, hetgeen
hem goed af-ging.
Ruud Boers was als
vanouds de solist.
Nieuw was het duo
Onze dirigent Michel de Valk
Ernst Müldner en Ralph
watched ... ; Nu zijt wellekome; Dobry
Horst.
Wim van Engen organiseerde voor de
wetsjir tobi; J esus chez les bretons; Ding
leden een voortreffelijk Kerstdiner in
Dong merrily on high; 0 Jesulein suss;
restaurant Otto.
Jesus bleibet meine freude; The first
De opkomst tijdens de Kerstconcerten is
noewell; Herders, ik boodschap ... ; Echo
Carol; Transeamus; Mary's Boychild
nog nooit zo hoog geweest. Tussen de
25 en 28 zangers per optreden. Ook de
Jesus Christ; Hoe leit dit Kindeke; We
aanhang was alom vertegenwoordigd.
wish you a merry Christmas; Stille Nacht
Ondanks het uitzicht op een Kerstkindje
en Ere zij God.
was onze dirigent Michel de Valk van de
partij. Hij was zelfs in het bezit is van een
1997ENVERDER:
'dienst'-semafoon, om op tijd thuis te
Misschien zou ik het beter weg kunnen
kunnen zijn. De eerste test verliep heel
schrijven onder het 'kopje'; WENSEN
aardig. Tijdens een concert had
VOOR DE TOEKOMST. In ieder geval
zoals U weer heeft kunnen lezen, heeft
ondergetekende hem de 'pieper'
geleend. Uiteraard met de nodige uitleg.
Excelsior ook in 1996 veel activiteiten
Bij wijze van test werd de pieper
ontplooid. 1997 brengt ons het 46e
geactiveerd. Zo'n ding hoort dan onder
N.P.C.. Daarnaast zijn er alweer de
diverse (Kerst) concerten geboekt. Een
handbereik aanwezig te zijn. Niet bij
grote wens is, het uitbrengen van een
Michel natuurlijk. Na een half uur werd
ik teruggebeld. Hij had wel een 'gepiep'
eigen CD. De dirigent zou graag jaarlijks
gehoord, maar kon de bron niet direct
een eigen concert brengen voor de
lokaliseren. Bleek dus afkomstig te zijn
korpsleden in de Regio.
van de 'pieper' in zijn uniformjasje.
Een hele grote wens is natuurlijk een
uitbreiding van het koor met actieve
KERST-REPERTOIRE:
politiemensen uit onze Politie Regio
Komt allen tezamen; Er is een Kindeke;
Utrecht.
Nowa radisj stala; 0, Du frohliche; Hodie
Christus Natus Est; While sheperds
HUIB DE ROOI), SECRETARIS
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Excelsior op toernee

K

anis: Een gehucht waar de meeste
leden nog nooit van hadden gehoord. Kanis blijkt een onderdeel
te zij¼an de gemeente Kamerik, waarbij
aangetekend kan worden dat Kamerik overwegend protestant is en Kanis overwegend
Katholiek is. Kamerik maakt weer deel uit
van Woerden. In Kanis staat de Sc. Hippolytuskerk, en nee zoals bij zoveel oudere kerken is het onderhouden en instant houden
van zo'n kerk een kostbare zaak. In Kanis
hebben ze hiervoor de Stichting Monument
Sine Hyppolyrus in het leven geroepen.
Deze stichting probeert op allerlei wijze
geld in te zamelen en daarbij werd ondermeer de hulp van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior ingeroepen, om de medewerking te verlenen aan een benefiet concert.
Prachtig zult U nu zeggen, maar hoe komt
Excelsior in Kanis terecht ? Eigenlijk vrij
eenvoudig. De vader van onze dirigent was
het hoofd van de katholieke school in Kanis
en heeft als lid van het Parochiebestuur zitting in genoemde stichting. En aangezien ze
bij de familie De Valk allemaal erg muzikaal
zijn aangelegd, was het vanzelfsprekend dat
de kinderen hun medewerking verleenden
aan een benefietconcert.

ZATERDAG 15 MAART
HIPPOLYTHUS-KERK
KAMERIK

UTRECHTS
POLITIE MANNENKOOR
'EXCELSIOR'
o.l.v, Michel de Valk

KOPER-ENSEMBLE
'JUST BRASS'
o.l.v. Lucienne de Valk

Toegang gratis

Toegang gratis

Na het concert word er een collecte gehouden
voor de restauratie van de Hippolythus-kerk
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Vader en moeder De Valk zorgden voor het
programmaboekje en de sponsoring daarvan (Een programmaboekje met maar liefst
68 pagina's!).
Michel de Valk bracht Excelsior mee en
dochter Lucienne het koper-ensemble 'Just
Brass'.
Zaterdag 15 maart 1997 was het zover, het
benefiet-concert een bate van de restauratie
van de Sint Hippolytuskerk aan de Kanis in
Kamerik.
Om vijf uur was het koor aanwezig in de
kerk voor de generale repetitie samen met
het koper-ensemble 'Just Brass'. Een repetitie die hard nodig bleek te zijn om '1erneluid van koor en_, band op el~ajr:if ~e Stein-.
men. Ondanks· een concert van een mannenkoor in de Kerk in Woerden, zat de kerk
's avonds goed vol, zodat het geluid flink
gedempt werd.
Na de generale repetitie was er alle gelegenheid om een broodje te eten . Wij politi;
mensen zijn heel wat ge~erid, maar in Kanis weten ze hoe ze de gasten moeten behandelen, alle lofvoor deze verzorging.
Overigens ging Excelsior zich zelf ook te
buiten. We stonden met maar liefst met
ACHTENTWINTIG zangers op het podium.
Onze dirigent had samen met de muziekcommissie een prima programma opgesteld.
Natuurlijk klinken de "Deutsche Messe" en
zoals wij het meestal simpel noemen, de
"Russen" erg goed in een kerk, maar ook de
muziekstukken "Muss i denn" en "Sevenrysix trombones" werden door de toehoorders
erg op prijs gesteld.
Na afloop niets dan complementen. De opbrengst in de kerk bedroeg, exclusief koffie
en koeken f 1800,- . Daarnaast heeft het
programmaboekje ook nog f2000,- opgebracht. En, om de centen gaat het toch bij
een benefietconcert. Het geld wordt dit
maal besteed aan het herstellen van de glasin-lood-ramen.
Dinsdag 4 maart 1997: Concert in Verzorgingsflat Tuindorp Oost;
Ook hiervan even een terugblik. Tuindorp
Oost, een deftig huis in een nette buurt.
Een huis met enthousiaste toehoorders. Excelsior was redelijk vertegenwoordigd, ondanks enkele afzeggingen vooraf. Toch voldoende zangers voor een goed concert. Zo'n
opmerking vraagt natuurlijk om een uitleg.
Zeker door de dienst is het voor bepaalde
zangers lang niet altijd mogelijk om een
koorrepecicie op de vrijdagmiddag bij te
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wonen. We doen hier niet moeilijk over, het
zijnnu eenmaal de neveneffecten van een
politiebedrijf De dienst is er ook weleens
de oorzaak van dat we met minder zangers
op een podium staan dan vooraf gepland.
Gelukkig behoren dergelijke situaties tot
een uitzondering en weet men door ruiling
van diensten etc. toch bij een concert aanwezig te zijn. Éénmaal ging het hele koor de
mist in, die was tijdens het bezoek van de
Paus aan Nederland. Ons koor was toen één
van de deelnemende koren aan het N.P.C.
in Groningen.
Ditmaal was gekozen voor een concert, inged~eld in blokken van vier muziekstukken,
afgewisseld met de bekende meezingers zoals "Hee karretje op de zandweg reed". Een
prima afwisseling voor het publiek. Op deze
manier kunnen ze zelf ook nog actief meewerken aan het concert. Tot slot een geweldige spreker, die het koor bedankte voor de
aanwezigheid. Wist zelfs nog te vertellen
over ons vorig optreden in Tuindorp van
enkele jaren geleden!
46-e Nationaal Politie Concert:
Hee 45-e Nationaal Politie Concert vond in
Utrecht plaats. U heeft hierover regelmatig
stukken kunnen lezen in COPS.
Het 46-e Nationaal Politie Concert wordt
nu georganiseerd door het Politiemannenkoor Brabant-Noord. Voorwaar geen kleinigheid om zo'n concert te organiseren en
Brabant-Noord is hier inmiddels al weer
zo'n jaar druk mee en gaan zeer voorrvarend
te werk.
Als lokatie is gekozen voor het Sportcentrum Maaspoort in Den Bosch. Een schitterende lokatie met alle voorzieningen onder
een dak en met voldoende parkeergelegenheid.
De sporthal wordt omgebouwd tot een concerthal waar 2600 toeschouwers kunnen
plaatsnemen. En het is zeer de moeite
waard om die concert bij te wonen.
Aan het 46e N.P.C. nemen maar liefst
ACHT politiemannenkoren uit heel Nederland deel.
Voor de liefhebbers van koormuziek; Vrijdagavond 14 november 1997 in het Sportcentrum de Maaspoort, Marachonweg te 's
Hertogenbosch.
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Toen nam hij afscheid van ....

©

p 4 mei 1997 was het Utrechts
Politie Mannenkoor Excelsior, zoals altijd aanwezig bij de Dodenherdenking in het voormalige hoofd bureau
van politie Utrecht. Na deze herdenking
vertelde onze Hoofd Commissaris Mr. J.
Wiarda dat hij het op prijs zou stellen als
ons koor ook aanwezig zou zijn bij zijn afscheid van de Regio Politie Utrecht in augustus 1997. De voorwaarde die wel gesteld
werd, was dat wij dan het Friese Volkslied
moesten zingen. Vanzelfsprekend werd onze
ere-voorzitter deze toezegging gedaan.
Een dagje skutsjeszeilen in de Provincie
Friesland, toevallig kort na deze toezegging,
leverde al snel een exemplaar op van het
Friese Volkslied. Binnen ons Korps werd
een echte Fries opgespoord om ons de juiste
uitspraak aan te leren. Vervolgens stevig repeteren om het Volkslied vierstemmig te
kunnen zingen tijdens het afscheid. De afspraak met de organisatie voor het afscheid
werd gemaakt. Excelsior zou tijdens het afscheid aanwezig zijn. Na het zingen van enkele populaire nummers uit het repertoire,
zou speciaal voor Mr. J. Wiarda afgesloten
worden met het Friese Volkslied. Inmiddels
was ook de afscheidsdatum van 22 augustus
1997 bekend, zodat de leden van het koor
hun vakantie daar op af konden stemmen.
Ruim een week voor het afscheid werd de
gemaakte afspraak op verzoek van de organisatie bijgesteld.

/4~OQ

Het zou prettig zijn als Excelsior voor de
gasten bij de Stadsschouwburg, in afwachting van de komst van Mr. J. Wiarda, een
kort concert zou geven. Daarnaast stelde
men, zou het heel aardig zijn als er ook voor
de nieuwe Hoofd Commissaris Mr. P. Vogelzang een echt Utrechts lied gebracht zou
worden.
Direkt dacht ik aan: 'Als ik boven op de
Dom sta' van Rijk de Gooijer en stelde voor
dit te zingen. Een goed idee. Even naar de
muziekhandel om een exemplaar van 'Boven op de Dom' te halen en ook deze zaak
is weer rond. Mis!! Bladrnuziekhande] Staffhorst had enkele bÜnd~ls Nejk..l}~~dse muziek. Kijkt U -~aar of lrei ;r tussen zit. Nee
dus. Ook de firma Broekman en van Poppel ·
kon het lied niet vinden in de computer en
twijfelde of het stuk ooit op bladmuziek
was uitgebracht. Vervolgens een bezoek aan
de openbare muziekbibliotheek. 'Nee zó uit
de computer was het niE ·te halen. Mogelijk
toch in een Nederlandse bundel. "Als U
even mee loopt dan kunt U zelf even zoeken". Kijk deze wand, alle boekwerken met
een rood/witte sticker". Dus niet!! Toch
enigszins zorgelijk gebeld met onze zanger
Ernst Müldner. "Jouw dochter doet toch
iets in de muziek, is het niet ?" "Jawel maar
ze is op vakantie, maar ik bel". Korte tijd later werd ik weer terug gebeld door Ernst.
"Mogelijk dat het Centrum Repertoire Muziek iets heeft of weet, het telefoonnummer
is ". Gebeld, "Nee, maar mogelijk dat
die " Gebeld, "Nee, maar mogelijk dat
die " Na nog een aantal van deze telefoontjes kwam ik tenslotte uit in Den Haag
bij Musica Neerlandica. Een stichting die
zich tot doel stelt alle Nederlandstalige muziek te verzamelen. Na voor de zoveelste
keer verteld te hebben dat onze huidige
Hoofd Commissaris wegging met het Friese
Volkslied en dat de nieuwe Hoofd Commissaris zo graag onder de Dom wil werken
en dat het lied "Als ik boven op de Dom
sta" dan wel toepasselijk zou zijn werd er
kort geantwoord, "Dat hebben wij en ik
zend het U direkt toe." Ik voelde me een
gelukkig mens.
Donderdagmiddag 21 augustus extra repetitie. Voor de laatste keer de puntjes op
de bekende i zetten. Vrijdagmorgen verzamelen bij bureau Kaap Hoorndreef. Leen
van der Knaap had voor een stadsbus gezorgd, met autoluw Utrecht een prima ver-
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voer voor een koor. Met ACHTENTWINTIG zangers vertrokken we naar de Stadsschouwburg! Ruim boven het gemiddelde.
Enkele zangers hadden zelfs besloten later
op. vakantie te gaan of eerder voor dit afscheid van vakantie terug te komen. In de
Stadsschouwburg brachten we voor de
wachtende gasten enkele nummers waaronder "Stoomboot op de Mississippi" een lied
speciaal voor Excelsior gecomponeerd.
Bij binnenkomst van Mr. J. Wiarda en Mr.
P. Vogelzang werd het Friese Volkslied en
'Als 'k boven op de Dom kom' gezongen.
Voor de toehoorders was voor muziek gezorgd, zodat zij met ons mee konden zingen.
Na afloop bedankte Mr. J. Wiarda Excelsi. or, voor het optreden bij zijn afscheid en
vertelde dat we nu eindelijk eens een lied
gezongen hadden dat hij zo mee kon zingen.

nummer 6

Ook Mr. P. Vogelzang voelde zich zeer vereerd met het door Excelsior gezongen
Utrechts lied en stemde onmiddellijk in
met ons verzoek om het ere-voorzitterschap
over te nemen van Mr. J. Wiarda.
Na een afscheid, een drankje en een praatje
keerde het koor om 12.00 uur per stadsbus
terug naar de Kaap Hoorndreef. Tevreden
over de positieve bijdrage die het Utrechts
Politie Mannenkoor Excelsior geleverd had
aan het afscheid en de intrede van de oudeen de nieuwe Ere-voorzitter van ons koor.
HUIB DE ROOIJ
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Ernst en Jo Müldner
50 jaar getrouwd

EXCEI..S~

Excelsior en
Kerst 97

t

1

0"1, g,brnikdijk voor ons

blad
COPS, moet de kopij ruim twee
maanden voor verschijning ingeleverd worden. In een aantal gevallen niet zo'n
probleem omdat sommige artikelen min of
meer tijdloos zijn.
Met Kerst is dat anders. Kerst, Kerstgedachten en Kerstfeest horen in de maand december. Zo na 5 december gaan we eens denken; 'War doen we met de Kerstdagen' en
langzaam aan komen we dan in de Kerstsfe. · re_n. Nu, terwijl ik dit artikel schrijf, is her
nog oktober en schijnt de zon.

t,_j

Het gouden paar

E

rnst Müldner niet alleen een trouw
lid van ons politie mannenkoor Excelsior (al 42 jaar !) maar ook een
trouw echtgenoot.
Deze zomer en wel op 17 juli 1997 vierde
hij samen met zijn vrouw hun 50-jarig huwelijksfeest. Vanzelfsprekend kreeg het bestuur een uitnodiging van het gouden echtpaar om bij dit feest aanwezig te zijn.
Aangezien Ernst en koor net zo'n eenheid
vormen als Ernst en Jo mocht het koor natuurlijk ook niet ontbreken op dit feest.
Voor het bestuur leverde dit toch wel de nodige problemen op :
Ernst is altijd op de repetitie aanwezig, dus
even stiekem wat afspreken met de andere
koorleden is niet mogelijk en het feest viel
midden in de zomervakantie.
En toch mocht het koor niet ontbreken op
deze voor hen zo feestelijke dag. Daarnaast,
dat stond ook wel vast, zou Ernst er zeker
vanuit gaan dat het koor op de receptie zou
verschijnen. (Ook al sprak hij dat later wel
regen)
Via de gebruikelijke kanalen de koorleden,
in deze vakantieperiode, geïnformeerd. Diverse koorleden zouden hun best doen om
iets eerder terug te komen van hun vakantie. Andere koorleden zouden iets later vertrekken zodat we toch nog een representatief koor vormden.

De koorleden vertrokken op de feestdag
naar Harmelen om daar, in het zonnetje op
de parkeerplaats achter het restaurant en uit
het zicht van de feestgangers, vanzelfsprekend in het uniform, te verzamelen.
Volkomen verast was Ernst toen hij ons
binnen zag komen. Natuurlijk moest er gezongen worden.
De piano werd te voorschijn gehaald.
Maar nu was eens niet de sleutel van de jukebox, maar de sleutel van de piano weg.
Na enig zoekwerk bleek een spijkertje aan
de zijkant van her deksel van de piano als
sleuteltje te fungeren.
Speciaal voor Ernst zongen we enkele van
zijn lievelingsnummers. Zichtbaar ontroerd
bedankte hij het koor voor hun komst.
Nadat de voorzitter het echtpaar in de bloemen had gezet en het koor koffie met gebak
genuttigd had verdween Excelsior weer, de
feesrenden achter. zich latend.
Toch leuk zo'n club zangers die altijd bereid
zijn om hun medewerking te verlenen aan
het feest van één van hun leden.
Huib de Rooij
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Toch zijn we als Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior al met de Kerst bezig.
Dit jaar hebben we zes Kerstconcerten en
om goed voor de dag te komen moet er in
oktober al gerepeteerd worden met het Kerstrepertoire.
Eigenlijk start voor mij Kerst 1997 al in december 1996. Na afsluiting van her laatste
Kerstconcert worden de eerste Kerstconcerten voor het volgend jaar al weer geboekt.
Na de maand maart is de Kerstagenda volgeboekt. Aanvragen na die rijd kunnen helaas
niet meer op genomen worden in de agenda
en worden door geboekt na 1998.
Direkt na de zomervakantie gaat de muziekcommissie aan de gang met de samenstelling
van her Kerstprogramma. Geen eenvoudige
opgave. Voor het koor is her wel prettig als
er enkele nieuwe nummers op het programma geplaatst worden, maar daarnaast is her
voor onze luisteraars van belang dat de
Kerst-liederen herkenbaar zijn.
Excelsior komt veel in bejaarden- en verzorgingstehuizen en zeker voor die mensen
zijn de 'oude' bekende liederen nog herkenbaar. Inmiddels hebben we door de jaren
heen een vaste band opgebouwd met een
aantal bejaarden- en verzorgingstehuizen. Er
zijn zelfs tehuizen waar Excelsior al vijfentwintig jaar met de Kerst komt zingen!
Het leuke daarbij is, dat iedere lokatie zijn
eigen beleving heeft. Er zijn heel duidelijk
tehuizen die bij de zangers erg geliefd zijn en
natuurlijk ook die minder de voorkeur genieten. De eerste reakties zijn dan ook; o,
gelukkig we gaan weer naar ... ,daar zingt

ffl

het zo goed en is de ontvangst prima en
moeten we ook weer zingen in ... ,dat zingt
zo zwaar die gordijnen en pilaren houden
alle klanken tegen.
Kerstconcerten
Maar, als ik aan de kerstconcerten denk,
denk ik aan saamhorigheid, gezelligheid,
plichtsgevoel, inspanning, ontspanning,
sfeervol, maar ook aan menselijk leed en
verdriet. Een dag of tien voor de Kerst, gaat
het circus Excelsior draaien. Bijna dagelijks
zijn we op pad. Al naar gelang de afstand
gaat ieder op eigen vervoer of wordt er vervoer geregeld.
Verzamelen op lokatie, samen onder leiding
van de dirigent nog even inzingen en vervolgens op rij, mappen onder de linker arm,
het podium op.
Bij het eerste lied even elkaar aftasten. Is de
inzet gelijk? Is de dirigent goed in beeld?
Vervolgens wordt het programma verder afgewerkt, waarbij met spanning de verrichtingen van de solisten worden gevolgd.
Na afloop nog even nababbelen; Wat ging
er nu echt goed en waar moet nog extra opgelet worden. Vervolgens keert een ieder
huiswaarts om de volgende dag weer in uniform klaar te staan voor het volgende concert. Excelsior een hechte club van samen
uit en samen thuis en samen een goed produkt neer zetten.
Tijdens een concert probeer ik altijd contact te maken met een deel van het publiek.
Je ziet de mensen dan genieten van het koor
en leest de herkenning van de liederen van
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hun gezicht. Zachtjes wordt er meegezongen, geneuried, gefloten ofmee g·h ikt-é.q.
bewogen op de melodie: - ·
Soms loopt het uit de hand en krijgen twee
'ouwetjes' ruzie omdat de een vindt dat de
ander zijn 'kop' -moet houden.
De bewoners stellen de aanwezigheid van
politiemensen altijd zeer op prijs.
Merken dan, dat er toch nog politie is in de
Regio Utrecht. Excelsior heeft dan ook een
heel duidelijk Pk-funkrie voor ons Korps.
In dit kader wil ik eigenlijk ook wel een oproep doen aan de wijkchef en de wijkagenten om bij de concerten in hun wijk aanwezig te zijn. Een mooie gelegenheid om eens
kennis te maken met een deel van hun bewoners in de wijk.
KERSTPROGRAMMA 1997:
Maandag 15-12-97
14.30 uur
Waranda, Neckardreef 6 Utrecht
Maandag 15-12-97
19.30 uur
Huize Transwijk Lomanlaan 49 te Utrecht.
Dinsdag
16-12-97
19.30 uur
Volkskerstzang dorpskerk te Abcoude.
Donderdag 18-12-97
14.00 uur
de Vredenburgzaal van het bejaardentehuis
Tolsteeg te Utrecht.
Vrijdag
19-12-97
14.30 uur
verpleegtehuis Tamarinde te Utrecht.
Dinsdag
23-12-97
10.30 uur
Kerstviering Heremalerhof te Harmelen
Woensdag 24-12-97
14.30 uur
Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.
Ook dit jaar komen we weer in Harmelen
in het verzorgingstehuis Heremalerhof Een
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huis waar de bewoners geestelijk sterk afhankelijk zijn van hun verzorging. De eerste
keer dat ons koor daar kwam, waren we erg
onder indruk van dit leed. Heel bijzonder
hoe deze mensen toch een stuk herkenning
vinden tijdens het Kerstconcert. De bewoners, veelal toch rumoerig zijn stil onder de
klanken van Excelsior.
Tamarinde en Warande in Overvecht behoren eveneens tot de vaste lokaties waar Excelsior met de Kerst komt optreden. Tamarinde mocht ons vorig jaar zelfs voor de 25ste keer verwelkomen.
Ter afsluiting ook dit jaar het Bartholomeecje in de Lange Smeescraat. Altijd al een
feest om daar te mogen zingen. Bartholomeetje heeft een schitterende kerkzaal, waar
het koor goed tot zijn recht komt.
Aangezien het in de meeste bejaarden en
verzorgingstehuizen erg zwaar zingen is
voor een koor vanwege de aankleding van
de zalen, zoals lage plafonds, pilaren, vloerbedekking en gordijnen en niet te vergeten
de warmte, zingen we ieder jaar ook één
keer in een kerk. Die jaar in de dorpskerk te
Abcoude, waar Excelsior de medewerking
verleend aan de volkskerstzang. Vanzelfsprekend bent U daar van harte welkom.
Namens het Utrechts Politie Mannenkoor
wens ik alle lezers van COPS goede Kerstdagen toe
HdR
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46e N.P.C. DEN BOSCH

D

at gaat naar Den Bosch toe ....

Vrijdag 14 november 1997 was het
eindelijk zover, het 46e Nationaal Politie C@.icert (N.P.C.) in Den Bosch. Voor trouwe lezers van COPS moet het N.P.C. bekend
overkomen. Twee jaar geleden organiseerde het
Utrechts Policiemannenkoor Excelsior eer gelegenheid van het 65 jarige bestaan van het
Utrechts mannenkoor het 45e N.P.C. in de Janskerk te Utrecht.
Die jaar was hec dus de beurt aan het Brabants
Politiemannenkoor uit Den Bosch. Zij hadden
zelfs kans gezien om het aantal deelnemers op
acht te brengen zodat alle politiemannenkoren
in Nederland aanwezig waren: Politie Mannenkoor Drenthe, Haaglands Politie Mannenkoor
Entre Nous, Zwols Politie Mannenkoor, Politiekoor Venlo, Politie Mannenkoor Hermandad
Roccerdam-Rijnmond, Gelders Politie Mannenkoor, Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior en
her Regionaal Politie Mannenkoor BrabantNoord. In totaal ongeveer 250 zangers.
Dat betekent mee de supporters erbij toch zo'n
bijna 500 gasten onder één dak. Geen kleinigheid om zoiets te organiseren. En wat te denken
van de kosten. De totale begroting oversteeg de
f.70.000,- .Door inkomsten van kaartverkoop en
de onkostenvergoeding van de koren, maar vooral door sponsoring vanuit het bedrijfsleven wist
ook Brabant deze begroting dekkend te krijgen.
Wel aardig, voor ons, als laacsc organiserend
koor, dat we nu lekker achceroverleunend konden genieten. Natuurlijk werd door ons wel kritisch gekeken naar de organisatie en zo nu en
dan werd mij in het oor gefluisterd 'Utrecht
deed het vorige keer nog niet zo slecht'.
Mee een gelede bus, bestuurt door onze eigen
Leen van der Knaap ging Excelsior mee 32 zangers van de Kaap Hoorndreef naar Den Bosch,
waar we in de Maaspoort werden ontvangen mee
koffie en koek.
Den Bosch had gekozen voor de optie alles onder één dak. Een prima uitgangspunt geen heen
en weer reizen tussen verschillende locaties. Niemand raakt verdwaald en iedereen is direct aanspreekbaar.
Ieder koor kreeg een eigen kleedruimte. De
lunch en het diner werd gegeven in een 'kleine'
sportzaal en de grote sportzaal was op fantastische wijze omgetoverd coc een chique concertzaal
met een goede sfeer.
Na de lunch verdwenen de supporters richting
het centrum van Den Bosch om te winkelen of
een condvaan te maken rond de stad. De mannen zangers verdwenen naar de grote zaal om gezamenlijk te repeteren.
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Geen eenvoudige opgave om 250 zangers op één
toon te krijgen. Zeker als her Utrechts koor ook
nog eens over een afwijkende muziekpartij blijkt
te beschikken. Toch lukte het om er één geheel
van te maken. Vervolgens mochten de koren afzonderlijk in de grote zaal repeteren om vertrouwd te geraken mee de omgeving en het geluid. Na een borrel, het diner en een praatje met
de leden van de diverse koren begon om 20.00
uur Her Concert.
Na de gezamenlijke opening, traditioneel mee
het Wilhelmus, mocht Utrecht de spies afbijten.
Voor de muziekliefhebbers Excelsior bracht een
gehore: "Wiedoeij ja", een Rus sisch nummer,
het alom bekende nummer_van Elvi~.Pr<;,s.le}>,
"Muss i denn", een_voo; hec koor _9g.111oeilijk te.
brengen nummer ".,.W hen Jo'hri';y cornes marching home" en tot slot "Boedy imja Hospodne".

Ondanks dat er geen sprake is van enige vorm
van competitie, wordt er natuurlijk onderling
goed naar elkaar gekeken en geluisterd" Mis- :
schien niet geheel objectief, .!r;ar ik durf wel te
schrijven, dac Excelsior zich tot de beste politiekoren van Nederland.mag rekenen. Er mag dan
altijd veel fout gaan• tijdens de repetities, maar
als het moment daar is, dat er gescored moet
worden, heel vreemd, maar dan staat daar ineens
een geweldig stel zangers geconcentreerd te zingen op het podium!

Alle koren bijeen!!

februari 1998
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Brabant als organiserend koor mocht de gezamenlijke nummers uitkiezen. Gekozen werd
voor "Cornpanions All", "Slavenkoor", "Zi geunerkoor", met als uitsmijter "Funiculi Funicula''.
Na hec concert werd er onderling nog enige tijd
nagebabbeld over Het concert en vermoeid vertrok Excelsior rond 24.00 uur richting Utrecht.
Het 46e N.P.C. had een professionele uitstraling.
De entourage voor het concert zag er geweldig
uit. En Brabant had gezorgd voor een uitstekende P.R.
De wisseling tussen de koren verliep nagenoeg
geruisloos en het totale programma werd vlot en
vrolijk gebracht. Een geslaagde dag. Voor de ervaren zangers van Excelsior betekende die weer
een N.P.C.
Ernst Müldner heeft er inmiddels zo'n 25 mee
gezongen !!!
Op naar de volgende N.P.C. in het jaar 2000 te
Rotterdam, georganiseerd door Hermandad.
Voor enkele 'jonkies' zoals Wim van Breukelen,
Herman van den Ham, Joop de Klein, Wim van
Middelkoop en Theo Jansen was her hun eerste
N.P.C. en een mooie ervaring rijker.
Wie zingt er bij het volgende N.P.C. voor het
eerst mee?
HUIB DE ROOI]
Secretaris Excelsior
Tel 6388
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ken van deze Zusters te kunnen
bekostigen. Dus, geen brood weggooien! De overgebleven pakketten
worden weer verzameld en krijgen
een goede bestemming.

G
Leen van de Knaap en een gelukkig zustdrl

,fä,>l

door Ellen de Heer

Van de 500 lunchpakketten die
de afgelopen twee dagen zijn uitgereikt, zijn er 40 over. Waar laat
je deze pakketten? Weggooien is
zonde. De medewerkers van de
afdeling Logistiek hebben wel een
idee. Breng de overgebleven
broodjes naar de Zusters Augustinnen van St. Monica.
En dat doet Leen van de Knaap,
chauffeur van dienst. Hij wordt
hartelijk ontvangen door één van
de achttien Zusters. "Ik was net
van plan naar de bakker te gaan",
zegt ze, "en dit scheelt ons natuurlijk veel werk en geld, want
beleg is duur."
Echte sportfan
Als we haar vertellen van de inzet
van de politie bij het WK Hockey
zegt ze: "Het hockey, dat volg ik
wel, want ik ben een echte sportfan." De broodjes worden direct
de keuken ingeloodst en in de
koeling gezet. Iedere dag staan
namelijk Utrechtse daklozen aan
de deur om lunchpakketten af te
halen.
Geen brood weggooien
In het huis zelf zitten 25 vrouwen, meisjes en kinderen die om
één of andere reden geen dak
meer boven hun hoofd hebben.
De Zusters krijgen geen subsidie,
maar worden gesponsord door
verschillende bedrijven en instanties. Het brood bijvoorbeeld,
wordt dagelijks geschonken door
een bakker. Jaarlijks wordt er ook
de nationale loterij meisjesstad
georganiseerd om de goede wer-

eachte dames / heren,
Huib de Rooij heeft mij met zijn
bijdrage m. b. r. de handel en wandel
van Leen v.d. Knaap, een groot plezier gedaan. Tijdens het lezen gingen mijn jeugdherinneringen terug naar de rijd, dat ik als peulenbroekje van negen jaar orgelles kreeg van
de toenmalige organist van de Gereformeerde
Tuindorpkerk, dhr. J. Ras. Heel wat zondagen
zat ik naast mijn leermeester op de orgelbank
waar ik zag en hoorde hoe hij registreerde en
met zijn spel de gemeenrezang begeleidde. Als
de kerk dan weer leeg was mocht ik van hem
her orgel "even leeg spelen" en.alleen.een ingewijde weet, war ;_oiers vooy_9;1 jochie· beteken t als je op een groór'"r;~eklaviersorgel met _
voetpedalen mag spelen, terwijl er thuis
slechts een harmonium staar, hetgeen men in
behoudende kring wel oneerbiedig een "psalmenpomp" noemde. Een paar jaar geleden
heb ik mij overigens weer zo'n ouderwets harmonium aangeschaft. pï"e aanschaf is overigens ook doorgedrongen tot de Harmoniumvereniging Nederland, van welke vereniging
ik thans bestuurslid ben, maar dit terzijde.
Behalve de herinnering aan die orgelcijd was
ook jarenlang een oom van mij koster van die
Tuindorpkerk. Ik wist ook, dat de Gereformeerde kerk aan de Maliebaan afgebroken
zou worden en dat het orgel daarvan verplaatst zou worden naar de Tuindorpkerk
waarvan het orgel nier meer in goede staat
verkeerde. Dus U begrijpt. dar ik mij spoorslags derwaarts begaf, toen ik er lucht van
kreeg, dar een gedeelte van het pijpwerk van
dar orgel namens de kerkeraad (ziet U dat ik
kerkeraad zonder n schrijf 1) in de verkoop
ging. Tor mijn niet geringe verbazing trof ik
daar Leen van de Knaap in de consistoriekamer temidden van een enorme hoeveelheid
pijpwerk aan waar hij met behulp van een
volgens mij nier geijkte weegschaal de loden

1 am sailing ...
Ruud Boers, motorrijder van
district Marco Polo én voorzitter van de Politie Zangvereniging Excelcior, is woensdagavond 27 mei op de Oudegracht gesignaleerd. Letterlijk
óp de gracht, want hij bevond
m:
zich op één van de vijf boten
,- die tijdens de Waterparade vol

orgelpijpen van de hand deed. Nog nooit van
mijn van leven heb ik toen zo'n krentenweger
meegemaakt zeg! "Hallo Jan, jij ook hier?"
begroette hij mij. "Ja Leentje, kijk" en ik begon hem omstandig mijn verhaal uit te leggen, te beginnen bij het begin en eindigend
bij het eind. Met dit verhaal probeerde ik
hem natuurlijk even in de week re zetten, zodat ik voor een zacht prijsje .... Leen gaf geen
krimp. "Dit is voor een goede zaak kerel," zei
hij mij streng aankijkend, "en als ik jou was
zou ik maar snel een pijpie uitzoeken, want ze
gaan als weg als zoete broodjes." Even later
overhandigde ik hem toch met een blij gemoed een bescheiden orgelpijp (de G uit een
pedaalregister) die hij met een schuin oog op
· zijn weegschaal voor "een prikkie" aan mij
voor de somma van 25 piek van de hand deed
met de opmerking: "Ja, kerel minder kan ik
er nier van maken. "Sindsdien ligt die orgelpijp nog altijd als een relikwie in de huiskamer. Terecht heeft Huibje de Rooij, die ik
nog altijd een warm hart toe draag, omdat ik
begin jaren '80 her voorrecht had zijn ploegbrigadier te mogen zijn, met zijn artikel over
Leen van de Knaap, hem eens in het zonnetje
gezet. Uit eigen wetenschap weer ik, dar Leen
jarenlang o.a. als chauffeur van dienst tientallen collega's veilig van en naar allerlei bestemmingen heeft gebracht. De passagiers wisten
zich met hem achter her stuurwiel in vertrouwde handen, zo ook als het thuisfront
wist, dar vader, zoon of dochter nier hoefde re
rijden als na afloop van een geslaagd evenement eens een pilsje gedronken werd.
Geachte redactie, ik vond her aardig U eens
om bovengenoemde reden re schrijven. Ik
wens U voor het jaar 1998 alle goeds toe en
ik hoop, dat U bij gelegenheid de hartelijke
groeten wilt doen aan Leen en Huib.

J. SPIER. FLO'ER. SINDS 1995.
zangers en muzikanten door de
gracht voeren. Ruud was daar
met één van de koren waarvan
hij lid is, operettekoor Grinzing
uit Nieuwegein. Leen van der
Knaap, één van de leden van
Excelsior, genoot van het concert van Grinzing, en zag tot
zijn verrassing zijn voorzitter bij
het gezelschap. Volgens Leen
klonk het geweldig! En we
hebben er al weer een nieuw
motto bij: Team in blue, Zingt
voor You!
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EXCELSIOR
JAARVERSLAG
1997 / 1998

N

acuurlijk begint een jaar met een terugblik. Maar een terugblik kan niet zonder een blik voorruit en voor beide zakeni;i de ledenjaarvergadering in het leven geroepen. Zoals gebruikelijk werd dan ook eind
januari 1998 deze vergadering voor de leden van
Excelsior weer gehouden.
Excelsior is een gezonde vereniging. De afgelopen jaren kent de vereniging geen terugval in leden. Er blijft zelfs een lichte groei waarneembaar
( 35 leden 111).
Toch zou dit beter kunnen en moeten. Binnen
de Regio Politie Utrecht zijn er eigenlijk HÛÛL
VÛÛL mannen werkzaam. Jammer dat zo velen
Excelsior niet weten te vinden. Mogelijk dat we
daar het komende jaar extra energie in moeten
steken. Zingen is echt een hele ontspannende
bezigheid. Een mooie afsluiting van een drukke
werkweek. En echt, zingen kun je leren zelfs
zonder notenlezen.
Wim van Engen heeft zich nog een jaar beschikbaar gesteld als penningmeester voor de vereniging. Daarnaast werd het bestuur ( bestaande uit
Ruud Boers, Wim van Engen, Leen van der
Knaap, Wim den Hartog en Huib de Rooij ) uitgebreid mee twee leden. Zowel Henk Wilkens als
Herman van den Ham hebben zich beschikbaar
gesteld.
In 1997 verleende de leden van Excelsior weer
zo'n zeventien keer hun medewerking aan een
concert. Hoogte punten van het afgelopen jaar
waren het 46-e Nationaal Politie Concert, het
benefietconcert te Kanis en de Kerstconcerten.
Vorig jaar mocht ik hier al uitgebreid verslag van
doen.
Als opvolger van Mr. J. Wiarda heeft onze
hoofd-commissaris Mr. P. Vogelzang zich beschikbaar gesteld als erevoorzitter van Excelsior.
We waren dan ook verheugd dat Peter Vogelzang
even tijd vrij kon maken om tijdens de ledenvergadering kennis re komen maken mee Excelsior.
Als blijk van waardering voor het aannemen van
deze functie ontving Peter Vogelzang uit handen
van Ruud Boers het Excelsior-schildje.
In zijn toespraak deelde Vogelzang mee, dat hij
het een eer vindt om erevoorzitter van ons koor
te mogen zijn. Hij vindt het belangrijk dat men
niet alleen binnen, maar ook buiten de dienst
mee elkaar om gaat. Vogelzang heeft daar zelfs
nu nog profijt van, van de periode dat hij in het
verleden gevoetbald heeft. Als hij die mensen
van vroeger nu tegenkomt is de communicatie
onderling gemakkelijker. Hee kost de dienst wel
wat, maar het levert goud geld op. Men leert elkaar kennen, begrijpen en vertrouwen' Hij stelt
dat Excelsior een belangrijke functie heeft bin-

u'Q~

nen de Regio Politie Utrecht. Samenhang naar
de organisatie. Uitstraling en presentatie van de
Regio Politie. Excelsior verkoopt het politie produkc als een leuk produkc.
Voor de groei van het koor stelt Vogelzang voor
om per zanger de komende drie jaar een lid re
winnen voor Excelsior.
De opmerking van Peter Vogelzang dat Excelsior
een mooi produkc van de Regio Politie Utrecht
verkoopt wordt ook door de zangers onderschreven. Veel bewoners van bejaardentehuizen in
Utrecht en de omgeving zijn blij eindelijk weer
eens een politieman te zien en te horen. Ook in
de dankwoorden na een optreden wordt hier bijna altijd op teruggekomen. "Deze av(!.ns!,gaf ons
een veilig gevoel." "f1jn dac_~e pjiJie ook tijd.
voor ons heeft:''~" Behalve boeven vangen kan de
politie ook zingen", zijn veel gehoorde kreten.
·
1998: Hee Bernadottecentrum mocht deprimeur hebben van het 1-e concert van Excelsior
in 1998. Een concert midden in mijn eigen wijk
en dus lopend bereikbaar. Een-redellik voll~ zaal
en mee een goed concert ;n- een enthousiast publiek. De volgende avoncf alweer een concert in
Huize Swellengrebel. Op veler verzoek van de
bewoners had de .. ontspanningscommissie ons
opnieuw uitgenodigd. Zelf waren we niet geheel
tevreden, de bezoekers van Swellengrebel des te
meer. 99 Bezoekers in de zaal mee opvallend
meer mannen dan bij een normale ontspanningsavond. Hoogste score tot nu roe waren 79

bezoekers bij een concert. Na het laatste lied een
staande ovatie. Nog nooit eerder vertoond in
Huize Swellengrebel. De eerste enquête formulieren gaven ons optreden een dikke 9, mee als
opmerking dat men ons graag weer terug wil
hebben. Zo zie je maar weer, het is niet belangrijk wat wij vinden, maar wat het publiek van
ons vindt.
Overigens zowel voor ons, als voor de toehoorders een erg lang programma. Inclusief de pauze
maar liefst twee uur op de planken.
Er staat die jaar meer op het programma :
In •de zomer een concert te Woerden in samenwerking mee het fanfarekorps Excelsior uit
Woerden. In november een concert voor de
AMBO in Ijsselstein. In het najaar een concert
voor onze donateurs en korpsleden. De meeste
· · Kerstconcerten liggen al vast. Mogelijk een
Kerstconcert mee de fanfare in De Meern en de
medewerking aan een adventdienst in het kerkje
Blauw kapel.
Naast de mogelijke medewerking aan een CD
voor de Regio Politie Utrecht, wil het koor ook
zelf die jaar een eigen CD uitbrengen.
Kortom voor de leden weer een actief jaar. Kunt
U ook zingen? Belangstelling voor het jaarverslag
1997? kom eens langs of neem contact op mee
onder gerekende.

Het bestuur

maart 1998
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HUIB DE ROOIJ, SECRETARIS
TEL 030-2396388

foto's: Leen van de Knaap
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zanger, bestuurslid en verkeersleider GVU
Over zangkwaliteiten merkt Herman op:
"Iedereen die wel eens een deuntje onder de
douche neuriet, zou ik willen adviseren doe het
eens in ons repetitielokaal samen met ons. Je zult
zien het is hartstikke leuk. En denk nou niet dat
is niks voor mij want ik kan niet zingen. Dat valt
erg mee, die gedachte had ik ook. Ervaren zangers om me heen brengen mij op speelse wijze
op de juiste toonhoogte".
Onder de indruk was Herman van het Nationaal
Politie Concert in Den Bosch. Een hele dag samen met de zangers van alle politiekoren uit heel
Nederland. De dag vloog voorbij en hij kijkt al
uit naar het volgende N.P.C. in Rotterdam in
het jaar 2000.
· Dar Herman het inmiddels hoog op heeft mee
Excelsior mag blijken uit het feit dat hij inmiddels toegetreden is tot het bestuur.

T

ijdens de ledenjaarvergadering werd
het aantal bestuursleden uitgebreid
van 5 naar 7. Niet zo vreemd, er staar
dir jaar veel te gebeuren.
Een CD-opname, een donateursconcert en veel
andere concerten (inmiddels al negen Kerstconcerten geboekt).
Aangezien het aantal bestuursleden oneven moet
zijn dus dit keer van vijf naar zeven.
Bijzonder aan deze uitbreiding is echter dat er
voor het eerst in de geschiedenis van Excelsior
een niet bij de politie Utrecht werkzame zanger
deel uit maakt van het bestuur.
Reden om in dit artikel eens nader kennis te maken met dit bestuurslid, ofwel Herman van den
Ham.

Bij wijziging van de statuten in 1993 werd opgenomen, dat lid kunnen worden van het
Utrechts Poliriernannenkoor Excelsior: Alle
mannen werkzaam bij de Regio Politie Utrecht,
leden van de vrijwillige politie en leden van de
Koninklijke Marechaussee. Daarnaast ten hoogste 20% leden van buiten de politie, waarbij er
overigens nagenoeg altijd indirect wel weer een
binding is met de Regio Politie Utrecht, zoals
een vader van een meldkamermedewerker, een
man van een HKD-medewerksrer.

Herman is een echte Utrechter, geboren ergens
in de Betonbuurt, 51 jaar geleden.
Al 31 jaar getrouwd, twee uitwonende dochters
van 30 en 26 jaar en sinds ruim een half jaar de
trotse opa van een kleindochter.
Herman woont thans in Overvecht pal tegenover het tuincentrum.
Sinds I januari 1997 is Herman lid van het
Utrechts Politiemannenkoor Excelsior.
Leen van der Knaap wist hem over te halen lid te
worden! "Zo van Herman kom eens luisteren bij
ons Kerstconcert in Houten".
Herman kwam luisteren en was de volgende repetitie aanwezig.

Een bestuurslid waar we veel van verwachten gezien de eerste zetten die hij al geplaatst heeft.
'Vanzelfsprekend' werd via Herman het vervoer
geregeld naar Den Bosch. Maar dankzij Herman
is het Utrechts Poliriemannenkoor Excelsior
sinds kort ook uitgebreid met een professionele
pianiste in de persoon van Marjan Fey. Zij zal
het koor zowel tijdens de repetitie als tijdens de
concerten begeleiden.
Overigens een uitbreiding geboren uit noodzaak.
De dirigent Michel de Valk kon vanwege een
ontsteking aan zijn hand her koor niet op de
piano begeleiden. Na enkele repetities met ondersteuning van een pianist werd binnen het bestuur besloten om op zoek te gaan naar een vaste
begeleider/ster voor het koor. De ervaring had
ons inmiddels geleerd dar een vaste pianobegeleiding zowel het koor als de dirigent meer rust gaf
Staande de vergadering leverde Herman ons de
naam van de pianiste en was de gestelde vacature
direct ingevuld.

Voordien had hij behalve in de badkamer, nog
nooit een noot gezongen. Niet zo vreemd dus,
dat hij dan ook alle partijen heeft uitgeprobeerd
om uiteindelijk tussen Hans Warning en Wim
den Hartog te eindigen als 2e tenor.

Marjan, wonende in Heukelom heeft conservatorium gestudeerd in Hilversum en begeleidt op
de piano al een groot aantal koren in de Regio
zoals, her Stedelijk Leerdams Mannenkoor, de
Lingezangers uit Arkel, de Korenbloem uit Culemborg, Advendo in Asperen en nog enkele koren.

Hij voelt zich thuis op her koor. Vindt zingen
een fijne ontspanning en stemt zelfs zijn vrije dagen daarop af De familie heeft een stacaravan in
de omgeving van Harturn, maar een weekend op
de camping begint pas op vrijdag na de zangrepetitie.

Dus een persoon met veel ervaring. En dar was
tijdens de eerste kennismaking met Marjan goed
merkbaar. Er waren zangers die zo opgingen in
her luisteren naar haar pianospel dar ze vergaren

juni 1998
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Nu terug naar Herman van den Ham.
Herman is in het dagelijks leven verkeersleider/
centralist bij het gemeentelijk vervoer bedrijf,
becé(,bekend als de GVU.
Vrij vertaalt is hij operationele chef van het rijdend materieel buiten. Belast met een zo goed
mogelijk uitvoering van de geplande dienstregeling. De verkeersleider is dus verantwoordelijk
voor het reilen en zeilen van het busvervoer in de
stad Utrecht. In de praktijk betekent die 80%
controle via de mobilofoon van binnen uit en
20% toezicht en controle op straat. Bij problemen door aanrijdingen, pech met een bus of
problemen mee cliëntèle komt de verkeersleider
in actie, hetgeen ook gebeurde tijdens het interview met hem. Door een lastige klant in een bus
op de Potterstraar werd ons gesprek onderbro-

ken. Na terugkomst bleek de klant zijn buskaarc
niet gestempeld te hebben hetgeen hem een boete van ruim zestig gulden opleverde.
Alle 15 verkeersleiders van de GVl) zijn BOA
ofwel buitengewoon opsporingsambtenaar en
dus bevoegd tot het uitschrijven van een boete.
Zelfs als men slechts één strip 'vergeten' heeft om
af te stempelen levert die al een boete op van fl.

Overigens voor de kaartcontrole hebben ze bij
de GVU negen VIC's (Veiligheid, Informatie en
Controle) in dienst.

,.

Aardig is de opmerking dat hij erg blij is
met het nieuwe college in de Raad van de
stad Utrecht, die als
eerste daad de Burgemeester Reigerstraat
weer tot een normale
weg willen laten herscellen. Een ramp, de
huidige situatie. Dagelijks rijden de bussen minimaal drie
spiegels van langs de
kant geparkeerde auto's er af. Geen opzet,
maar door de krappe
ruimte van de busbaan is één minimale
stuurbeweging voldoende om een
geledebus zo uit te
laten wijken dat de
spiegels in het rond
vliegen.
Ook lastige klanten
vormen regelmatig
een bron van ergernis. Als verkeersleider
sta je er alleen voor
om zo'n klus aan te
pakken.
Wat Herman nog wel
kwijt wil is dat de
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GVU via een hotline in rechtstreekse verbinding
staat met onze meldkamer en dat de politie perfect reageert op hun oproepen. Een erg goede samenwerking vindt hij. Zelf heeft Herman vroegeJ op de lijnen 75 en 84 gereden.
Om nog maar wat nummers te noemen buslijn
12 richting de Uithof is de drukst bezette bus.
Buslijn 3 Galgenwaard/Zuilen is de gezelligste
bus en lijn 6 en 7 met de eindpunten Kasteelplantsoen en Rijnlaan/Zeelandlaan zijn de vervelendste lijnen mee erg veel problemen.

63,00.

Voornamelijk aanrijdingen zijn d5 ~o_i;zgka:van
de verstoring va2 de die~stre~e0:i§en. Vandaar
ook dat Herman zo'n beetje alle collegae van de
Regio Politie kent,
die zich binnen de
stad Utrecht bezig
houden mee het verkeer.

l

Overigens wist U dat ze bij de GVU die jaar een
gelede bus (18 mtr) op gas hebben aangeschaft,
voor de prijs van maar liefst 1 miljoen gulden?

Zijn grote hobby is de reservepolitie, in de hui.· dige tijd aangeduid als vrijwillige politie. Eigenlijk, als Herman opnieuw een beroep had moeten kiezen was hij direct bij de politie gegaan.
Maar ja de keuze was al gemaakt en een omschakeling was financieel voor het thuisfront niet
meer haalbaar. Nu ziet hij het als leuke, interessante en nuttige aanvulling op zijn huidige baan
in de maatschappij.

nummer 3

Maar Herman beleeft met veel plezier her werk
als vrijwillige hoofdagent in dienst van het district Tolsceeg. Hee vak heeft hij in 1986 geleerd
van Dick van Dijk, Nico Jansen en Gerrie van
der Linden. Nu is Bercus Laven de coördinator
van de vrijwillige politie.
Tolsteeg heeft een goede naam bij de vrijwillige
politieagenten, omdat zij daar als volwaardige
collegae worden beschouwd.
In de oude situatie werd er meer en onregelmatiger dienst gedraaid, omdat de reservist toen
meestal gekoppeld was aan een ploeg of executieve medewerker. Nu wordt er veelal eenmaal per
veertien dagen dienst gedraaid onder toezicht
van een wijkagent. Soms in koppels maar ook
wel mee twintig man in uniform voor een wijkgerichte surveillance.
Daarnaast doen de vrijwilligers veel dienst bij
evenementen zoals het voetbal, maar ook bij verkeerscontroles en gerichte acties tegen bijvoorbeeld autokrakers.
Toch makkelijk als je zomaar over een extra blik
vrijwilligers kan beschikken!
Misschien dat er voor ons koor ook nog een blik
vrijwilligers beschikbaar is.
Gezien de ervaring met Herman zijn ze van harte welkom.

Huib de Rooij
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erst 1998 en het Utrechts Politiemannenkoor Excelsior. Twee zaken die bij
elkaar horen.
•.;,
Zeker als secretaris van het koor word
je er het hele jaar door mee geconfronteerd.
In de zomer van 1998 is het eerste Kerstconcert
al weer geboekt voor december 1999 .!!!
Nu is het nog 1998 en zijn we druk aan het repeteren voor het Kerstprogramma 1998.
Al jaren komen we op dezelfde locaties. Voor de
zangers wel prettig, alhoewel er ook negatieve
kamen aan kleven.
Voor ons is in vele gevallen de verassing weg en
er zijn vanzelfsprekend locaties die niet onze
voorkeur genieten, zoals lage en warme zalen,
waar het erg moeilijk zingen is. Daarnaast zijn er
natuurlijk ook locaties bij, waar we met plezier
komen.
Zo hebben we al jaren de traditie om de serie
Kerstconcerten af te sluiten met een concert in
het Bartholomeerje in de Lange Nieuw-straat te
Utrecht. Een echte kerkzaal c.q. kapel. Zingt
prettig en klinkt goed. Daarnaast tot slot, samen
een borreltje ter afsluiting van het zangersjaar.
Dit jaar weer een overvol programma. We worden veel gevraagd en moeten dan ook met de
Kerst in een aantal gevallen 'nee' verkopen. Iedere dag optreden is ook voor ons niet haalbaar.

Dit jaar komen we met de Kerst :
Dinsdag 8 december 1998 te 14.30 uur,
Verzorgingshuis WARAN DA, Overvecht
Utrecht,
Dinsdag 15 december 1998 te 20.00 uur in de
RK-kerk te De Meern. Een concert in samenwerking de harmonievereniging De Bazuin
Donderdag 17 december 1998 te 19.30 uur in
Huize Transwijk in Utrecht
Donderdag 17 december 1998 te 14.00 uur in
de seniorentehuis Tolsteeg te Utrecht
Vrijdag 18 december 1998 te 14.30 uur in het
verzorgingstehuis Tamarinde, Overvecht Utrecht
Maandag 21 december 1998 te 14.00 uur in het
Bernadottecentrum, Kanaleneiland Utrecht
Dinsdag 22 december 1998 te 19.30 uur in
Huize Halma te Houten
Woensdag 23 december 1998 te 10.30 te ondersteuning van de kerstviering in het verzorgingstehuis Heremalerhof te Harmelen.
Woensdag 23 december 1998 te 15.00 uur in
Huize Heerewegen te Zeist.
Donderdag 24 december 1998 te 14.30 uur
Het Bartholomeusgasthuis te utrecht,

Vanzelfsprekend treden wij op in het uniform
van de Regio Politie Utrecht. De bewoners van

~P5
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de tehuizen waar wij zingen zien ons dan ook als
politiemensen, die naast hun normale politiewerk ook nog kunnen zingen. De missie van de
Regio Politie Utrecht is: De burgers .een gevoel
van veiligheid geven. Wij als 'politie'zangers merken aan de reacties die wij krijgen vanuit de zaal
dat wij hen met ons bezoek dat gevoel van veiligheid ook een beetje geven. Ze zijn blij dat de politie zo eens per jaar aandacht aan hen schenkt.
Misschien wel aardig als de wijkagent of wijkchef eens zo'n concert bijwoont, om ook eens op
een andere manier kennis te kunnen maken met
de bewoners in zijn wijk.
De muziekcommissie heeft inmiddels het Kerstprogramma samengesteld. Een verfris~i:n.d nieuw
programma, ster,!> a~ijken~-~~ry_2.orgaande jaren. Mede door onze pianiste is het nu mogelijk
om de zang af te wisselen met een muzikaal intermezzo. Daarnaast is er voor gekozen om tussen het programma door een gedicht of Kerstverhaal te brengen.
.
.
Als ik zelf denk aan een Kerstverhaal, 'denk' ik
terug aan mijn tijd bij de /deling verdovende
middelen van de gemeentepolitie Utrecht zo
rond 1984.
In die tijd kwamen wij vrij regelmatig in Hoog
Catharijne. Ook toen al een plaats waar de druggebruikers zich ophielden. Daar leerde ik Ruud
kennen, een harddruggebruiker. Ruud was door
zijn nieuwsgierigheid met de drugs in aanraking
gekomen en natuurlijk door de verslaving in de
ellende terecht gekomen. Toch was er met hem
te praten en na eindeloze gesprekken gaf hij te
kennen van de drugs af te willen. De eerste stap
was gezet. Na nog meer gesprekken, ook met
zijn ouders, liet hij zich opnemen in een afkickcentrum. Af en toe spraken wij hem en hij ging
er beter uitzien en het lukte hem uiteindelijk om
van de drugs af te komen.
We bleven contact houden en als dank mocht ik
een door hem gemaakte tekening uitzoeken. Ik
koos voor een Christus aan het kruis. Knap getekend, niet zo verwonderlijk, een van zijn bezigheden was het aanbrengen van tatoeages. Ja zei
hij, nadat ik die tekening had uitgekozen: "Het
is een Christelijke tekening, iedereen in het huis
hield zich hiermee bezig, maar ik heb er toch
mijn eigen inbreng aangegeven".
Ik bleef via het over en weer versturen van
nieuwjaarskaarten contact houden met Ruud.
Na enkele jaren kreeg ik een uitnodiging voor
· zijn bruiloft. Natuurlijk kon ik niet wegblijven.
Ik ontmoette toen een boom van een vent en
een mooie bruid. Ruud was zeer verrast dat ik
gekomen was en het was een onroerend weerzien. Ook nu heb ik nog contact met hem. Afge-
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lopen jaar belde hij me nog. Inmiddels 15 jaar
later is hij nog steeds gelukkig en is hij zelf nog
trots op de stap die hij toen gezet heeft.
Kerst 1984, de eerste Kerst dat Ruud weer
drugsvrij, was zal ik dan ook nooit vergeten. Een
succes waarbij ik vanaf de zijlijn mijn steentje
heb mogen bijdragen.
Ook dit jaar gaan er met de Kerst weer de beste
wensen naar Ruud en ik weet zeker dat er een
bericht teruggestuurd wordt.
Kerst betekent ook een afsluiting van een muzikaal jaar.
Excelsior heeft in 1998 weer behoorlijk van zich
laten horen, niet alleen in Utrecht, maar ook in
Amsterdam, Doorn, IJsselstein en op andere
. plaatsen in de Regio.

nummer 6

Helaas moest ook de voorzitter Ruud Boers
voor het koor bedanken.
Gelukkig zijn we met onze pianiste Marjan Feij,
die op grandioze wijze het koor op de piano begeleid.
Gelukkig zijn we met het constante aantal leden,
alhoewel een uitbreiding altijd welkom is en met
het oog op de toekomst noodzakelijk is.
Toch gaan we met veel vertrouwen richting
2000.
Het bestuur van Excelsior wenst de lezers van
COPS gezegende Kerstdagen en de beste wensen
voor 1999.

HUIB DE ROOIJ
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Excelsior:
een _terugblik op 1998

"Onze" pianiste: Marjan Feij

1)

e laatste terugblik van Excelsior in
COPS. Niet dat Excelsior ophoudt te
bestaan, maar wel het laatste jaar dat
ons inmiddels vertrouwde blad, COPS verschijnt.
Voortaan kunnen we de informatie 'kwijt' in de
nieuw opgerichte Regiokrant van de regio politie
Utrecht.
Jammer, omdat COPS deels 'eigendom' was van
Excelsior, hetgeen natuurlijk veel vrijheid bood
om in ruime mate over het wel en wee van het
koor te schrijven. Misschien ook wel gelukkig
omdat de reikwijdte van de Regio krant veel verder gaat dan COPS. De Regio krant is dus een
nieuwe kans om leden te werven voor het
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.

EXCEL~

aan het Nationaal Politie Concert (N.P.C.). Een
concert dat om de rwee jaar door een policiekoor
in Nederland georganiseerd wordt. Inmiddels
zijn de voorbereidingen gestart voor het 47e
N.P.C. in Rotterdam in het jaar 2000. Voor een
N.P.C. moet alcijd een foto van het koor en een
korte beschrijving ingeleverd worden voor het
programmaboekje. Voor het 46e N.P.C. en voor
mij de vierde of vijfde keer dat ik een half A4-cje
moest inleveren, bladerde ik eens door de oude
programmaboekjes heen. Altijd kom je dan weer
tegen: Excelsior is opgericht op 7 oktober 1930,
de beschermheer is de burgemeester van Utrecht
en de erevoorzitter is de hoofdcommissaris van
(regio) politie Utrecht., Her koor ~re~~~ ~gelmacig op ere, ere ... fen gegeven ?aj:n___çig_steeds juist
is overigens.
·
· , ,.
Maar wat valt er buiten de standaard gegevens
nog meer te vertellen over een mannenkoor 1
Nu, bijvoorbeeld, dat ons oudste lid inmiddels
80 jaar is en dat het jongste lid 39 jaar oud. i~.
Beiden zingen toevallig nog de-hoogstè partij
binnen ons koor. Slechts
zangers maken nog
actief deel uit van de regio politie Utrecht. De
overige zangers geuieten van de VUT, FLO,
AOW, en/of een pensioentje.
Daarnaast zijn nog enkele zangers, bij Excelsior
gekomen middels de vrijwillige politie, nog
werkzaam in het bedrijfsleven.
Zich vervelen doen die Vutters niet. Natuurlijk
is Excelsior hun eerste hobby, maar zoals U inmiddels met diverse van hen via COPS heeft
kunnen kennismaken zijn ze nog erg druk in
hun 'vrije' tijd.

~J-
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In ieder geval hoop ik als secretaris van Excelsior
regelmatig een ruimte te kunnen claimen in de
Regio krant om ook op die wijze zowel de zangers, als de overige belangstellenden op de hoogte te kunnen houden over het enige echte
Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior.
Om daar maar direct op door te gaan. De samenstelling van Excelsior is zeker de afgelopen
tien jaar vrij stabiel gebleven. Een kleine groei,
maar eigenlijk te klein om van vernieuwing te
spreken. Hee koor zie dan ook te springen om
nieuw zangers vanuit de actieve dienst. Heren
kom eens langs op de vrijdagmiddag.

Excelsior kent o.a. enkele vrije tuinders, een
knoflookkweker, een kippenboer, rwee meubelmakers, een lid strafcommissie KNVB, een pedicure, een kok, een zeiler, een fotograaf, langkampeerders, zondagschilders, verzamelaars, computerfanaten, Rode Kruis medewerker,
verzamelaars en opa's. Standaard informatie is
verder te vinden op onze eigen internetpagina

www.mnn.nl/homepages/koren/utrechts.htm
Een terugblik op 1998:
Excelsior heeft op dit moment 34 zangers. Vooral de le tenoren hebben dringend behoeften aan
enige uitbreiding. In 1998 'verloor' ons koor
rwee zangers. Jan-Willem de Wit bedankte voor
het koor, omdat hij zijn werk en de zang niet
meer kon combineren. Ook Ruud Boers be. 'dankte voor het koor.
Erg gelukkig was het koor mee komst in 1998
van een eigen pianiste. Marjan Feij en Excelsior
hebben elkaar gevonden. Een echte aanwinst. De
dirigent, Michel de Valk, kan meer aandacht besteden aan het koor en Marjan is instaat om het
koor op professionele wijze te begeleiden. De intermezzo's op de piano tij dens een concert geeft
het koor de gelegenheid om weer op adem te komen.
Excelsior was ook in het afgelopen jaar weer een
veel gevraagd koor. De eerste optredens waren al
in januari. De Kerstperiode was net afgesloten
en op 28 januari stond het koor alweer in het
Bernadotrecenrrum op Kanaleneiland in een volle zaal met enthousiast publiek en met het nieuwe programma van 1998.

Il

E
~
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Wat heeft Excelsior te bieden ?
Moeilijk om daar zo zonder meer een anrwoord
op te geven. Excelsior is één van de deelnemers

Optreden op Blauwkapel
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in het gebouw OASE re IJsselstein ter gelegenheid van het 40 jarig bestaan van de Algemene
Nederlandse Bond voor Ouderen (ANBO). Een
feestelijk zaal vol 50-plussers. Excelsior was bijna
kompleet aanwezig met dirigent en pianiste.
Een schitterend concert met mogelijk alweer
rwee boekingen voor volgend jaar.
Zo11dag 29 november 1998 (Ie advent) was Excelsior te gast in het kerkje op Blauwkapel. Een
schitterend knus kerkje met een geweldige
akoestiek. Toevallig werden er opname gemaakt
door het programma Van Gewest tot Gewest,
rondom en in de kerk, zodat we onszelf konden
zien en horen op de TV
De Kerst was vanzelfsprekend weer de drukste
periode van het jaar.
Dit jaar stonden er TIEN Kerstconcerten op het
pcogramma.
Een bezoek werd gebracht aan: de Waranda in
Overvecht, de RK-kerk in De Meern, Huize
Transwijk op Kanaleneiland, Huize Tolsreeg, Tamarinde in Overvechr, het Bernadottecenrrurn
in Kanaleneiland, Huize Halma te Houten, Heremalerhof in Harmelen, Heerewegen te Zeist en
het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

lt

Marjan en Michel: een bewngrijk duo
Een dag later volgde een optreden in Huize Swellengrebel. Graag had men ons daar met de Kerst
gehad, maar door een overvolle agenda kon aan
dat verzoek niet worden voldaan. (Ter illustratie:
In augustus 1998 werd al een Kerstconcert geboekt voor Kerst 19991!) Direct na het concert
werd een enquête gehouden, de uitkomst was geweldig. Excelsior behaalde een NEGEN, de
hoogste score. Ook de opkomst was voor begrippen van Huize Swellengrebel overweldigend.
4 Mei nam Excelsior als vanzelfsprekend weer
deel aan de dodenherdenking in het hoofdbureau aan her Paardenveld te Utrecht. De dodenherdenking stond in het reken van collega's die
door zinloos en ernstig geweld zijn getroffen. Dit
jaar werd herdacht het overlijden van collega
Arie Kranenburg, die bij een treffen met leden
van de Rare Armee Fracrion op 22 september
1977 om het leven is gekomen. Excelsior zong:
Lied van achttien doden- Niet vergeten - Blijf
mij nabij en het Wilhelmus.

EXCEI.S~

21 augustus ging ons koorlid Jan Bakker met de
FLO ofwel SBK+. Jan die al jaren lid is van het
koor kreeg tijdens zijn receptie natuurlijk Excelsior op visite. Een verassing voor Jan en de politieschool in Amsterdam. Gebruikelijk is het dat
een afscheid gevierd wordt met een soort toneelstukje. Dit keer dus niet en stond Excelsior op
de planken.
Overigens een compliment naar Jan. Ondanks
dat hij al jaren lid was van het koor zagen we
hem door zijn werkzaamheden zelden op een repetitie. Zoals hij had toegezegd, is hij er nu
trouw op iedere repetitie.
23 oktober gaf Excelsior akte de present in het
Zonnehuis te Doorn. Weinig zon in het Zonnehuis, wel erg veel regen, Het koor moest alle zeilen bij zetten om boven het geluid van de naar
beneden kletterende druppels uit re komen. Na
afloop van de bui zwommen de eenden op het
terras in de plassen.
Zaterdagmiddag 14 november 1998 een concert
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1999 en verder.
De eerste concerten zijn al geboekt.
In maart zingt Excelsior in Maarssen.
Op 12 maart om 20.00 uur geeft Excelsior een
gratis DONATEURSCONCERT in de Srefanuskerk in Overvechr. Excelsior optredend in
gala-uniform, zal dan voor het eerst optreden
met de speciaal voor het koor onrworpen en vervaardigde schouderschuifpassanten (leuk puzzelwoord), bestaande uit een muzieksleutel en de
naam EXCELSIOR.
Op Koninginnedag zingen we voor de derde
keer in de Zuiderkerk te Bunschoten.
En voor de Kerst zijn al geboekt Harmelen, Loenen en her Wilhelmina Kinderziekenhuis te
Utrecht.
Op het verlanglijstje van zowel dirigent als bestuur staat voor 1999 ook het in eigen beheer op
nemen van een CD.
Op 6 mei 2000 is her 47e N.P.C. in Rotter dam.
Her thema voor dit concert is 'de bevrijding'
Stukken van Vera Lynn zullen dan ook op het
programma staan.
Excelsior niet zo jong meer, maar nog wel
springlevend.

HUIB DE ROOIJ, SECRETARIS
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VOORJAARSCONCERT
STEFANUSKERK
12-m·aart1999

12 Maart 1999; Een grandioos concert.
Dankzij vele koorleden is deze dag een succes geworden. Om bij het begin te beginnen. Er is heel
wafutfgesjouwd en geregeld. Diverse bestuursleden en koorleden zijn van vrijdag ochtend tot
laat in de avond bezig geweest. Er moest een podium opgebouwd worden, er moest groen geplaatst worden. Dit alles in een kort tijdsbestek.
Uiteindelijk was het zover de generale kon beginnen. Het ging af en toe niet zoals Michel het
wilde. Het was zelfs zo erg dar Marjan een wandeling door de kerk maakte.
Ook liet de fotograaf op zich wachten, dit was al
door een zanger voorspeld. Helaas ik was eigenwijs, en zei dat hij wel op tijd zou komen.
Het is een grandioos concert geweest, waarin
Henk Wilkes onvoorbereid de onderdelen aan
elkaar heeft gepraat. Ook werd Willem van de
Berg in het zonnetje gezet, vanwege zijn 25 jaar
lidmaatschap van Excelsior, over zijn politiewerk
heeft u al het een en ander kunnen lezen. Hij
kreeg van voorzitter Huib een pakje shag voor in
de koffiekasc. Zodat hij voortaan tijdens de pauze van zijn eigen shag kan roken. Het intermezzo
van Marjan en Marga werd door het publiek
goed ontvangen.

0
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Van de Heer N.v.d. Giessen, oud-dirigent van ons koor mocht ik navolgende brief ontvangen :

Geacht bestuur, dirigent en leden van het Utrechts Politie Mannenkoor Excelsior,
Vrijdagavondjl. heb ik met mijn vrouw, op uw uitnodiging waarvoor nog onze hartelijke dank, uw '.'Voorjaarsconcert" in de Stefanuskerk met zijn prachtige akoestiek bijgewoond. Daar hebben wij geen-spijt van
gehad. 't Was een mooi concert; een afwisselend programma en er werd goed gezongen. Ook deed het mij
persoonlijk deugd nog enkele (trouwe) zangers uit mijn tijd als dirigent van het koor weer eens te ontmoeten. Al met al een zeer geslaagde avond.
Hartelijk dank daarvoor.
Met vriendelijke groeten,
N van der Giessen (en echtgenote)

Her publiek was zo laaiend enthousiast dar wij
een staande ovatie kregen. en er een tweede toegift gezongen moest worden. Dat het tijdens het
concert goed ging was ook te merken aan Michel
die straalde van plezier. Van de 28 zangers tijdens dit concert stonden er 27 op hej 2,.gdium.
Er zat een zanger indezaal, T§9!.;_.L~1bbers, het
gaat gelukkig-weer goed-riiêt liern. Er werd met
volledige inzet gezongen, het was klasse!
Het was ook een geslaagde avond. De liefheb
bers van ons mannenkoor waren in ruime mare
aanwezig en het koor stond met 28 zangers op
het podium. De akoestiek is echt géweldig in de
Stefanuskerk. Zowel koor als dirigent waren optimaal geconcentreerd ztdat door de dirigent alles uit de kast gebaald kon worden. Met de geweldige begeleiding op de piano door Marjan
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Feij was het concert compleet.
Maar we hadden meer in huis: Als gastzanger
trad voor ons Joop Pols, zelf jarenlang zanger van
Excelsior.
Door zijn verhuizing naar ver buiten de Regio
zag hij helaas geen kans meer om lid te blijven.
Deze avond vormde Joop weer zo'n geheel met
het koor dat ik na afloop zelfs (bijna) vergat om
hem in de bloemetjes te zetten.
De pauze was gezellig en er was voldoende ruimte om een praatje te maken met onze gasten, zoals: familieleden, (oud) collega's, oud zangers en
donateurs.
Na afloop een daverend applaus. Zeker de moeite waard om dit concert jaarlijks te herhalen

HUIB DE ROOIJ

UTRECHTS POLITIE MANNENKOOR

EXCELSI
Het Utrechts Politie Mannenkoor EXCELSIOR, met zo'n 30 zangers,
is een REGIONAAL POLITIEKOOR en bestaat volgend jaar 65 jaar.
Het koor repeteert elke vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, onder
leiding van Michel de Valk, in bureau van politie Utrecht, Kroonstraat 25.
(voormalig hoofdbureau)
EXCELSIOR heeft een zeer afwisselend.programma en is zowel binnen
als buiten de Regio een veel gevraagd-kóör.
Vanzelfsprekend treedt het koor in het regio uniform op. (indien nodig
wordt een uniform verstrekt.)
Kortom:
EXCELSIOR is een bruisend koor met enthousiaste zangers.
Een verdubbeling van het koor in ons jubileumjaar zou natuurlijk een
schitterend cadeau voor EXCELSIOR zijn.
Daarom worden de medewerkers van de Regiopolitie Utrecht van harte
uitgenodigd om lid te worden van het koor.
Zangervaring is niet strikt noodzakelijk, een dosis humor is welkom.

Stembanden hebben we allemaal
Belangstelling ?
Kom gerust eens luisteren op de repetitie
of neem contact op met
Symen Mook
Huib de Rooij
Wim van Engen
Rijk van der Wurff

030 03404
02949
030 -

397097
-19821
- 1638
397423

45eNPC
65jaar
UTRECHTS POLITIE MANNENKOOR
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