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VOORWOORD door Herman Schimmel, voorzitter KCZB

De geest is eindelijk uit de fles! 
Waar heel koor-minnend Nederland 
al weken naar uitkijkt is dan einde-
lijk zover. We mogen weer zingen! 
Natuurlijk met de nodige voorzich-
tigheid. Ik weet zeker dat er in veel 
huiskamers met enthousiasme is 
gereageerd op de mededeling van 
onze minister dat we weer mogen 
repeteren en uitvoeren.

We weten ook dat veel koorleden 
zich nog zorgen maken of het alle-
maal wel kan. We adviseren koren 
en dirigenten dan ook vooral om 

hun gevoel te volgen. We weten van die zorgen omdat de 
medewerkers van ons bureau in Voorschoten veel vragen per 
telefoon of email over de Corona-maatregelen hebben beant-
woord. 
Van al die vragen hebben we een overzicht op onze site 
gemaakt: https://www.kczb.nl/contact/veelgestelde-vragen. 

U ziet dan dat u echt niet de enige bent die vragen heeft over 
dit vervelend virus.

Ik hoop van harte dat ik u weer mag begroeten of allerlei 
koor-activiteiten het komende nieuwe koor-jaar. Het zal mis-
schien in het begin nog wat minder zijn maar ik hoop oprecht 
dat we zo langzamerhand de draad weer op kunnen pakken. 

Het bestuur van de KCZB is van plan om in het najaar, per 
regio, ook aparte informatieavonden te organiseren voor 
koorbesturen. Daarin wisselen we kennis en ervaring uit, niet 
alleen over Corona en de gevolgen daarvan voor uw koor, 
maar ook over allerlei andere bestuurszaken waarmee u te 
maken krijgt. De exacte data moeten nog worden vastgesteld 
en ook zijn we nog bezig met het zoeken naar ‘Corona-proof’ 
locaties. U zult daarover tijdig bericht krijgen.

Ons kantoor sluit van 17 juli t/m 16 augustus en daarna zijn 
onze medewerkers u weer graag van dienst voor het be-
antwoorden van allerlei vragen. Namens alle medewerkers, 
bestuursleden en vrijwilligers van de KCZB wens ik u een fijne 
zomer. Blijf gezond en blijf zingen!
Herman Schimmel, voorzitter

50.000 KOREN - 1.700.000 ZANGERS
Daar sta je meestal niet bij stil, 
maar zoveel koren en zoveel ac-
tieve zangers kent Nederland! 
En door corona stond opeens 
de hele koorwereld stil, om nu 
weer op te mogen starten, zij 

het dat je daarbij wel goed moet letten op wat het proto-
col voorschrijft. De praktijk zal uitwijzen dat weer beginnen 
met zingen niet voor alle koren mogelijk zal zijn, omdat niet 
voldaan kan worden aan de eisen van het protocol, of omdat 
koorleden het zelf nog niet aandurven om te gaan zingen.

Voor alle standpunten in deze moet onderling begrip zijn: je 
doet dit immers samen en alleen met wederzijds respect lukt 
het om elkaar daarin te steunen.
Mogelijk hebben koren al besloten om pas na de zomerpe-
riode weer te beginnen met de koorrepetities. In de tussen-
liggende tijd kan onderling contact gehouden worden via 
Zoom, Skype, What’s app etc. En er kan uitgebreid ‘geoefend’ 
worden met allerlei apps die op repetitiegebied te vinden zijn. 
En dat is goed, want het kan zo maar zijn dat dit er uiteinde-
lijk voor gaat zorgen dat er binnen de koorwereld een ver-
nieuwing optreedt die het ook voor jongeren weer interessant 
maakt om mee te gaan zingen. Ga zo door dus!

BELANGRIJKE ENQUÊTE EN UPDATE KOORNETWERK
Koornetwerk (waaraan de KCZB 
deelneemt) zet zich namens 
alle koren met man en macht 
in om helder te krijgen wat wel 
en niet kan voor koren. Zo is er 
is in samenwerking met diverse 
deskundigen een protocol opge-

steld wat recent getoetst is door het RIVM. Dat protocol vindt 
je hier: https://koornetwerk.nl/wp-content/uploads/2020/06/
Protocol-richtlijnen-koorsector-update-1-juli-2020.pdf Elk koor 
moet voor zichzelf bepalen of het protocol in de eigen situatie 

voldaan kan worden aan alle eisen. Een goed voorbeeld van 
een kooropstelling: https://koornetwerk.nl/zigzag/ 
Het advies blijft bij alles: Safety first!
I.s.m. anderen is door Koornetwerk een enquête opgesteld en 
naar de koren gegaan. De resultaten worden aangeboden aan 
het ministerie van OCW met het verzoek koren en in de koor-
wereld werkzame ZZP’ers duidelijkheid te bieden en te onder-
steunen. Er moet alles aan gedaan worden om te voorkomen 
dat koorleden afhaken, koren omvallen omdat ze het financieel 
niet meer redden enz.  In afwachting van de resultaten van 
deze enquête is er een tussentijdse update over dit onderwerp 
te lezen: https://koornetwerk.nl/corona-update-19-juni-2020/ 

ONDERZOEK T.U. DELFT
Zoals al eerder verteld in deze nieuwsbrief wordt er onder-
zoek gedaan om te bepalen of het veilig is om weer te zingen 

of te musiceren. In veel 
koren hebben leden corona 
gekregen en meer koren 
dan wenselijk verloren 
leden aan dit virus, reden 

genoeg om alle steun te geven aan dit onderzoek. Op de 
website https://www.virmus.nl wordt alle informatie over dit 
onderzoek gepresenteerd en kun je op de hoogte blijven van 
de laatste stand van zaken.
Ook Koornetwerk werkt mee aan dit onderzoek namens de 
gehele koorwereld, het is immers belangrijk dat we als koren 
goed weten wat wel en wat niet verantwoord is nu we weer 
mogen zingen. Blijf dit als koor dus volgen!
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JULILEA KOREN EN KOORLEDEN
Ook in 2020 is er een grote lijst van koren die een jubileum in 
het vooruitzicht hadden, evenals veel koorleden die daar naar 
uitkeken. Maar ook gooide corona dit jaar roet in het eten.En 
zo gaan vele jubilea ongemerkt voorbij tot groot verdriet van 
de betrokkenen die het zich allemaal totaal anders hadden 

voorgesteld. Helaas, het is niet anders. 
Laten we hopen dat er ergens dit jaar toch een moment ge-
vonden kan worden om het vieren van alle jubilea in te halen 
en dan grootser dan anders het geval geweest zou zijn. Dat 
lijkt ons als KCZB meer dan gewenst en een goed plan: vieren 
wat er te vieren valt!

NIEUWE INITIATIEVEN?
Hier en daar zie je nieuwe initiatieven ontstaan, zoals een 
corona concertje; 4 of 8 stemmen (S-A-T-B) hebben op een 
veilige manier het nodige ingestudeerd en voeren dat uit op 
onverwachte plekken, zoals op de centraal gelegen markt, op 
een camping in de omgeving, in een kerk die open is enz.  
En uiteraard veilig, d.w.z. dat de onderlinge afstand tenminste 
1,5 meter is, zowel bij het repeteren (in daarvoor geschikte 

ruimtes v.w.b. ventilatie etc.) als bij het optreden.
De reacties daarop van degenen die plotseling met zo’n 
spontaan mini-concertje worden geconfronteerd zijn uiterst 
positief: dat zouden koren meer moeten doen hoor je vaak!
Daarmee maak je anderen enthousiast om ook mee te gaan 
doen als de mogelijkheden daarvoor weer bestaan.
Kent u andere leuke initiatieven? Laat het ons weten, wie 
weet kunnen we daar anderen blij mee maken!

MIJN HART ZINGT DOOR...   
‘Ik zing diep van binnen, al is alles stil...’ Het 
Groot Omroep Koor heeft samen met het 
Radio Filharmonisch Orkest een nieuw werk 
laten schrijven. Muzikale ondersteuning wordt 
verleend door een strijkkwartet en een zingen-
de zaag en ‘de zang’ wordt vertolkt door het 
Gebarenkoor.
Een prachtig initiatief wat spontaan ontstond 
nu er al zo lang niet meer samen gezongen en 
gemusiceerd kan worden om het corona-virus 
een halt toe te roepen.
Op https://www.grootomroepkoor.nl/mijn-
hart-zingt-door kunt u meegenieten van deze 
bijzondere muziek, ontstaan in corona-tijd.
De tekst is van Vrouwkje Tuinman.

WARMING UP VOOR JE STEM
Nu koren niet samen kunnen zingen, zingen koorleden vaak 
thuis hun eigen partij in, maar in tegenstelling tot op de koor-
repetitie gebeurt dat dan zonder warming up voor de stem. 
Toch is dat wel belangrijk, want met een goede warming up 

forceer je je stem niet en behoudt die zijn beste kwaliteit. 
Koordirigente Henriëtte de Groot heeft via youtube een 
opname gemaakt van kooroefeningen die hierin voorzien. Je 
kunt dat filmpje vinden op https://www.youtube.com/wat-
ch?v=wOQgnHpwnso&feature=youtu.be

ALGEMENE LEDENVERGADERING KCZB
Al eerder hebben wij via Vocaal Digitaal als ook via de mail u 
ingelicht over de nieuwe datum van de Algemene Ledenverga-
dering die door corona immers naar het najaar moest worden 
verplaatst.

U heeft deze datum toch al lang in uw agenda genoteerd? 
Nog niet toevallig? Welnu: dat kan alsnog: 

21 november a.s., aanvang 10.00 uur, locatie Betteld 
Brandpunt, Postweg 18, 3941 KD Doorn

VOOR KOORZANG BIEDT DE KCZB VOLOP MUZIEK!
De komende zomermaanden zijn veel koren niet actief, net als 
voorgaande jaren: iedereen geniet dan van vakantie.
Voor muziekcommissies en dirigenten een periode waarin naar 
hartenlust gebladerd kan worden in de immense bibliotheek 
die de KCZB voor haar leden beschikbaar heeft.
Op https://www.kczb.nl/bladmuziek/sab-muziek kan gratis 

muziek voor Sopraan-Alt-Bas worden gedownload. 
Onze muziekbibliotheek telt ruim 2.000 titels en is daarmee de 
grootste korenbibliotheek in Nederland. Het gaat om kleine en 
grote werken, in een grote diversiteit; voor deskundig advies 
kunt u terecht bij onze muzikale medewerkers die u graag 
inwijden in de wonderschone muzikale geheimen van onze 
bibliotheek. Een goede voorbereiding nu is straks volop genie-
ten van al die prachtige muziek!

VAKANTIESLUITING KANTOOR KCZB
Ons kantoor in Voorschoten zal zijn gesloten van 17 juli tot 
en met 16 augustus. 

Gelieve in deze periode géén materialen terug te sturen naar 
de bibliotheek; dat wordt retour gezonden en betekent alleen 
maar dubbele verzendkosten.


