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Van de voorzitter,      

Het grote voetbalfenomeen en wereldicoon, Johan Cruijff, is  van ons 

heen gegaan.  Ik ben altijd een groot fan van hem geweest. Een 

voetballer die heel veel voor ons land heeft betekend. Zelf was ik 

jammer genoeg niet zo getalenteerd, mij broer wel, hoofdklasse 

gevoetbald. Ik heb zelf een paar jaar op een laag niveau gevoetbald. 

Wel heb ik gedurende 20 jaar mede een voetbalclub bestuurd, voorzitter 

en secretaris.  In die tijd was ik eigenlijk dag en nacht met voetbal bezig 

en weinig met muziek. 

Tevens werden weer eens opgeschrikt door de bloedige aanslagen in 

Brussel. Het komt wel steeds dichter bij en ik maak me dan ook grote 

zorgen dat binnenkort ons landje aan de beurt is. Zelf erger ik  me eraan 

dat vanuit Den Haag niet eens de ogen opengaan en er drastische 

maatregelen worden genomen zodat niet iedereen zomaar Nederland 

kan binnenkomen. Spelen misschien economische belangen een grotere 

rol dan mensenlevens ? Je ziet maar weer welvaart gaat lang niet altijd 

gepaard met welzijn.  

Laten we blij zijn dat we nog een prachtige hobby hebben. Hebt u dat nu 

ook, wanneer je aan het muziek maken bent, dat je dan even verlost 

bent van al die ellende om je heen.  En zeker wanneer  je sinds kort 

weer geïnspireerd bent door de heren van “Jersey” 
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Wat maken deze jongens een fijn stuk muziek. Diegenen die om één of andere reden niet geweest zijn, hebben echt 

heel veel gemist. Met een prachtig instrumentarium  hebben ze er echt een topavond van gemaakt. 

Ook onze laatste workshopavond met Jan Verkerk was weer bijzonder leerzaam. Die man kan niet alleen goed 

muziek maken maar heeft ook de gave om de liedjes nog mooier te laten klinken. Jan nogmaals hartstikke bedankt. 

De eerstvolgende workshop op 11 april a.s. zal beroepsmuzikant en demonstrateur bij Yamaha, Tom Meuwese, onze 

workshopavond grotendeels verzorgen.  

Hebt u zich al opgegeven bij onze secretaris, Kees Koning, voor de Jamsessie op maandag 31 oktober 2016 ? 

Misschien kunnen we dan op onze workshopavond van mei wat samen gaan oefenen.  

Tenslotte doe ik nogmaals een dringend beroep, mede namens onze penningmeester, op die leden die nog 

steeds de contributie niet hebben voldaan. 

 

Maandag 25 april 2016 treedt voor ons op Michel Voncken. 

(deze avond wordt gesponsord door Muziekcentrum Oostendorp uit Wezep) 

Michel behoeft eigenlijk bij onze club geen introductie. Velen van ons kennen zijn grote muzikale kwaliteiten. Michel 

heeft zijn opleiding gevolgd op de muziekschool in zijn woonplaats Valkenburg. In 1986 deed hij voor het eerst mee 

met een orgelwedstrijd en in de finale werd hij derde.  

Na een tijdje gewerkt te hebben als buitendienstmedewerker van het Italiaanse merk Orla werd hij in 1997 

demonstrateur bij Yamaha en kort daarna ook voor Yamaha demonstrateur op één van ’s-Werelds grootste 

muziekbeurzen in Duitsland. Ze hadden een nieuw talent ontdekt en al snel volgde er presentaties in België, 

Zwitserland en Oostenrijk. Daarna werd hij gevraagd om betrokken te zijn bij de ontwikkeling van nieuwe Yamaha 

instrumenten. Na wekenlang verblijf in Japan ontwikkelde hij de programmering van de “One touch settings”van de 

Tyros en de PSR 3000. 

 

  

Michel verblijft  2/3 van het jaar in hotels en zit vaker in het vliegtuig dan in de auto. 

Dit jachtige leven vol “gezonde stress” en fastfood is nou niet bepaald de ideale droom van menig huisvader, maar hij 

doet het met overgave 

Ondanks dat vele fastfood zult u versteld staan hoeveel Michel is afgevallen. Maar  liefst 85 kilo in één jaar. Natuurlijk 

hopen wij met z’n allen dat hij zijn huidige gewicht gedurende hele lange tijd zal kunnen continueren wat zeker zijn 

gezondheid ten goede zal komen.  

Beste leden wij wensen u allen heel veel plezier.  

 

 



  

 

 

 

 

 

MUZIKALE TURBO TAAL 

 

 

120. Tritonus: 

- Echt Muzikaal Turbo(vak)taal! De tritonus is in de praktijk 

een vervangingsakkoord. De meest 'eenvoudige' manier 

om een nummer  opnieuw te arrangeren (voor de 

verfrissing/variatie) of om een totaal ander arrangement 

te schrijven (zie ook TurboTerm 54). Er ontstaan hierdoor 

altijd nieuwe baslijntjes/basloopjes waardoor de 

grondtonen van de akkoorden veranderen!! Een tritonus is 

altijd een septiem-akkoord, ongeacht welk akkoord er van 

oorsprong heeft gestaan! Alleen de grondtoon ligt nu een 

overmatige kwart hoger (of lager). Dus precies een half 

octaaf van de normale grondtoon af! De tritonus-techniek 

is ook een veelgebruikte toepassing om complexe 

bigband-arrangementen overzichtelijk te laten klinken. De 

tritonus van een D7 is de Ab7 (G#7). De tritonus van een 

Gm7 is een Db7 (C#7) etc.. Overigens zijn lang niet alle 

akkoorden geschikt om door een tritonus te laten 

vervangen. Het is de kunst om juist die akkoorden er uit te 

vissen die wel vervangbaar zijn: Dat maakt arrangeren tot 

(een) écht (vak)werk. Een tritonus dient wel op een 

bepaalde opgelost te worden in het volgend akkoord, 

anders valt hij zwaar op de maag en voegt het aan het 

arrangement niets toe. Vaak gaat de grondtoon van een 

tritonus-akkoord in de volgende maat een halve toon 

omlaag of omhoog. Hierdoor ontstaan mooie lijntjes en 

mooie verbindingen. Belangrijkste stelregel is en blijft 

altijd: Er mag door het nieuwe akkoord geen conflict met 

de melodie ontstaan. Overigens niet gelijk alle mogelijke 

akkoorden in een nummer vervangen, want een tweede 

stelregel geldt ook: Overdaad schaadt! Meer over de 

tritonus, zie volgende TurboTerm 121. 

 

 

 

 

Agenda 

 
9 mei  2016  Workshop 

30 mei 2016  Menno Beijer 

8 augustus 2016 Workshop 

29 augustus 2016 Dirkjan Ranzijn 

 
 

   

 

      Alle avonden beginnen om  

20.00 uur in Partyboerderij  

De IJsselhoeve te Doesburg, 

 tenzij anders vermeld 



  

 

 

 
 

 

 

 


