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KOORNETWERK ENORM ACTIEF VOOR ONS ALLEN
Op 8 mei heeft Koornetwerk (https://koornetwerk.nl) samen 
met KNMO (https://www.knmo.nl) een indringende brief 
geschreven aan minister van Engelshoven om de problema-
tiek van koren en muziekverenigingen onder haar aandacht 
te brengen. De gevolgen van Covid-19 zijn immers immens: 
niets kan doorgaan, leden missen hun wekelijks fijne moment, 
hebben dat soms ook hard nodig en voor menigeen zijn de 
alternatieven (digitaal) niet bereikbaar.
In alle maatregelen van de regering wordt de amateurkoor- 

en -muzieksector niet genoemd en ondertussen buitelen 
allerlei deskundigen over elkaar heen over wat wel of niet 
veilig is, wat de onzekerheid alleen maar vergroot. Prima dus 
dat Koornetwerk (mede namens de KCZB) besloten heeft om 
dit onderwerp te agenderen bij de politiek. 

Uiteraard houden we u voortdurend op de hoogte van alle 
ontwikkelingen en hopen wij met u dat samen zingen en 
musiceren op enig moment weer kan, ook al is dat misschien 
onder allerlei voorwaarden en met beperkingen.

STEEDS MEER KOREN GAAN TIJDELIJK ‘DIGITAAL’
Steeds meer koorleden missen het enorm dat ze elkaar niet 
zien of spreken en dat samen zingen noodgedwongen stil is 
komen te staan tot duidelijk is wanneer dat weer kan.

Maar door middel van videobellen (bijvoorbeeld met Zoom, 
https://zoom.us) is er veel mogelijk. O.a. dirigent Marcella van 
der Heijden heeft dat op Goedemorgen Nederland van WNL 
eens laten zien: https://youtu.be/Wb3J8oF2AK4?t=53

Ze laat zien dat ze de muziek pagina op haar eigen computer 
kan delen met de koorleden die dan deze muziek zelf ook te 
zien krijgen. Ze zet alle koorleden op ‘mute’ (alle microfoons 
staan dan uit, behalve die van de dirigent) omdat door de 
vertraging op internet de samenzang verandert in een grote 
kakafonie van geluiden. Ze heeft alle koorpartijen ingezongen 
en laat dat tijdens de digitale repetitie horen; de koorleden 
kunnen dan hun eigen stem meezingen met de muziek die ze 
(digitaal) voor hun neus hebben en uiteraard merk je dan zelf 
wel waar je de fout in gaat; en natuurlijk kun je ook vragen 
stellen aan de dirigent door even een hand op te steken: de 
dirigent zet dan jouw microfoon weer aan en iedereen hoort 
dan jouw vraag en het antwoord van de dirigent. 
Natuurlijk, het is niet hetzelfde als samen zingen in je eigen 
repetitieruimte, maar het is beter dan helemaal niets.

Je ziet elkaar weer even, je repeteert weer even samen en dat 
is goed voor de onderlinge samenhang die je graag als koor 
wilt vasthouden.
Uiteraard kun je na op deze manier 
samen repeteren besluiten door 
nog even gezellig na te kletsen; 
het is dan wel oppassen geblazen 
dat je elkaar laat uitpraten, want anders verstaat niemand 
wat. Maar daar wen je al heel snel aan.
Misschien niet voor iedereen een tijdelijke oplossing, maar 
doe er je voordeel mee als het je als koor en dirigent past.

HET UITGEBREIDE DIENSTENPAKKET VAN DE KCZB
Veel koren zijn bijzonder goed op de hoogte van alle 
diensten die de KCZB te bieden heeft; maar jammer 
genoeg zijn er ook koren die daarvan niet of niet 
goed op de hoogte zijn. En dat is natuurlijk jam-
mer, want zo mis je als koor de voordelen van het 
lidmaatschap van de KCZB.  
Om dat allemaal eens goed onder de aandacht te 
brengen is eerder dit jaar een nieuwe brochure 

gemaakt in een handzaam formaat. Deze kunt u (ook met 
grotere aantallen) aanvragen via ons kantoor in Voorschoten, 
maar ook zelf lezen op en downloaden van de website van de 
KCZB. Daarvoor moet u dan wel zijn ingelogd.

Vanaf 2 juni zal het kantoor in Voorschoten weer geo-
pend zijn; in verband met corona vragen wij u nog wel vooraf 
even een afspraak te maken en rekening te houden met de 
maatregelen die wij als kantoor hebben genomen.
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ZOMERSLUITING KANTOOR VOORSCHOTEN
Vanaf 17 juli tot en met 16 augustus zal het kantoor in 
Voorschoten dit jaar gesloten zijn; na deze periode staan we 
weer voor u allen klaar! Noteert u deze data vast even?
Onze emailbox blijft in deze periode geopend; mocht u een 
vraag hebben dan kunt u dat het beste per email laten weten; 
na de vakantiesluiting wordt alles vanzelf opgepakt.
U kunt als koor deze periode (als u wilt) goed gebruiken om 
in alle rust te grasduinen in de enorme bibliotheek die onlline 
op onze website geraadpleegd kan worden. Eens rustig kijken 
met welke prachtige muziek je koor straks weer aan de slag 
kan gaan of waarmee je als dirigent de koorleden kunt verras-
sen. Samen maken we er zo straks weer een feestje van!

VOCAAL DIGITAAL IS EEN PDF, MAAR KAN DAT OOK ANDERS?
Een enkele keer krijgen we de vraag of Vocaal Digitaal bijvoorbeeld ook 
als Word-document kan worden aangeleverd, omdat er leden zijn die de 
pfd niet kunnen openen.

De KCZB maakt Vocaal Digitaal voor de koorbesturen én de koorleden! De 
KZCB wil al haar leden zo goed mogelijk op de hoogte houden van alle 
ontwikkelingen die voor onze koren en koorleden van belang zijn; we zijn 
immers met elkaar één grote koorfamilie?!

Om Vocaal Digitaal toch te kunnen lezen zijn een paar kleine stappen 
nodig die voor iedereen goed te doen zijn.
Je hebt Acrobat Reader nodig, een klein, gratis programma wat zich snel 
een eenvoudig laat installeren op elke pc, mac, laptop, tablet of telefoon. 

Ga naar https://get.adobe.com/nl/reader/otherversions/ en kies daar voor 
het besturingssysteem waarmee je werkt en even later kunt ook u Vocaal 
Digitaal vervolgens telkens probleemloos lezen! 

IK KAN ECHT NIET ZINGEN!

Hoe vaak hoor je dat mensen niet zeggen als je ze vraagt om 
lid te worden van een koor: ‘Ik zing als een valse kraai, maar 

ik zou het eigenlijk wel leuk vinden om te zingen’.
Dat kun je als koor naast je neer leggen, maar je kunt ook be-
sluiten daar wat mee te doen. In Groningen is een zangdocent 
die begonnen is met Koor Geen Gehoor: voor mensen die niet 
kunnen zingen of niet durven. Zij miste een plek waar ieder-
een die dat wil gewoon kan zingen, ongeacht talent. Geen 
auditie, gewoon in de kring gaan staan en meedoen. Vals? 
Geen probleem? Uit de maat? Geen probleem...
Zangdocent Anne Maaike Klooster (26) heeft hier werk van 
gemaakt en repeteert inmiddels wekelijks met gemiddeld 16 
vrouwen die allemaal van zichzelf vinden dat ze totaal niet 
beschikken over zangtalent. 
Maar als je nu komt luisteren, dan sta je echt verbaasd: er 
wordt enthousiast gezongen en sommigen zijn nu zelfs lid ge-
worden van een koor wat goed bij hun past. Uiteraard liggen 
door Covid-19 ook deze zangactiviteiten nu even stil. 
En zo zie je maar, met op het oog vreemde en onhaalbare 
initiatieven kun je als koor toch meer betekenen dan je denkt!

LINKS OM EENS DOOR TE LOPEN IN DE VAKANTIE
Als KCZB staan we natuurlijk in het hart van de koormuziek en 
beschikken we over veel informatie die we graag met u delen. 
Nu geven wij u graag een aantal links die leuk zijn om eens na 
te lopen als u daarvoor eens tijd hebt in de komende vakantie 
tijd. Doe er uw voordeel mee!

https://universalvoice.nl: Haal het maximale uit uw stem
https://volkoren.tv: vanwege corona tijdelijk gratis luisteren 

https://www.tipbook.com/index.php?lang=nl: Tipboek Zang, 
voor iOS gratis te downloaden, voor Androïd slechts € 0,99
https://www.kczb.nl: uw eigen korenbond niet vergeten!
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BOUWEN AAN DE TOEKOMST VAN KOREN
Alle koren in Nederland weten maar al te goed dat de koren 
vergrijzen, het vinden van nieuwe leden moeilijk is en we zoe-
ken naar manieren om toch het voortbestaan van het koor te 
verzekeren. Daar waar vroeger koren vaak één van de weinige 
(en ook betaalbare) mogelijkheden waren om er eens een 
avondje uit te zijn is het vandaag totaal anders: het aanbod 
is ontzettend groot, we zijn enorm mobiel, en we willen graag 
op verschillende manieren aan onze trekken komen.
 
Hoe zorg je er nu voor als koor om dat tij te keren? Het lijkt 
een bijna onmogelijke taak om dat in je eigen dorp of stad 
voor elkaar te krijgen: waar begin je, hoe doe je het, hoe hou 
je het vol, waar vind ik aansluiting, wat is het aanbod om ons 
daarbij te ondersteunen? Tal van vragen die vast en zeker 
bekend zullen zijn.

Kijk dan eens op https://www.meermuziekindeklas.nl/nl/

Op deze uitgebreide website vind 
je ontzettend veel informatie 
om je wegwijs te maken, vind je 
prachtige lestips voor op school 
(maar ook voor thuis!), en wordt 
ook duidelijk dat zingen zou 
moeten beginnen op de basis-
scholen: enthousiasme daar is 
het begin van alles!

Koren kunnen daar zelf ook een 
rol in spelen door de acties die 
daar ontstaan te steunen, er bij 
te zijn en actief mee te werken.

Muziekonderwijs krijgt gelukkig meer aandacht dan ooit en 
ook de Tweede Kamer blijft het muziekonderwijs steunen.

NAWOORD door Herman Schimmel, voorzitter KCZB
We doen het wel, we doen het 
niet, we doen het wel, we doen het 
niet... Het lijkt op een oud spelletje 
waarin je de knopen op je jas telt. 
En waar je uitkomt dat doe je dan. 
Helaas is het niet zo eenvoudig en 
dat geldt ook voor de vraag; gaan 
we weer zingen of niet?

Als bestuur van de KCZB proberen 
we zo goed mogelijk voor u in kaart 
te brengen hoe het er voorstaat 
met betrekking tot de Corona-maat-
regelen. We schreven u daar even 
geleden ook al een brief over. 

Intussen blijven we overleg voeren met onze collega korenbon-
den, met Koornetwerk Nederland en andere culturele organisa-
ties; zo blijven we goed op de  hoogte van alles.

We snappen heel goed dat iedereen staat te popelen om 

weer te gaan zingen. “Veilig samen zingen kan, wanneer we 
voldoende de veiligheidsvoorschriften in acht nemen”, aldus 
Koornetwerk Nederland. Aan de andere kant ontraadt de over-
heid het zingen binnen en buiten. Het is echter niet verboden, 
maar er wordt wel gewezen op de restricties die van toepas-
sing zijn als besloten wordt toch te gaan zingen. 
Zo ziet u in welk dilemma, ook professionele beleidsmakers, 
terecht komen.
We snappen ook dat u als koorbestuurder dat lastig vindt. 
Daarom wil de KCZB na de zomer per regio een bijeenkomst 
organiseren, waarin we, samen met u, alle vragen rondom het 
weer opstarten van koren met u willen bespreken. Daarbij is 
het fijn om van elkaar te leren en ideeën op te doen.
Intussen denken we als KCZB ook na om de dienstverlening 
voor u zo optimaal door te laten gaan. Dat lukt tot nu toe aar-
dig en daarbij is een groot compliment aan onze medewerkers 
op zijn plaats. 

Namens bestuur en medewerkers wens ik u een goede 
zomer toe, blijf gezond en hopelijk zien we elkaar in 
het najaar bij een zangactiviteit. 

KOORNETWERK: SAMEN ZINGEN KAN, MAAR!:

Alle koren willen niets liever dan weer snel gaan zingen met 
elkaar, maar de grote vraag is en blijft of dat verantwoord is. 
Reden voor de KCZB om actief te partiperen in Koornetwerk 
om daarop goede antwoorden te krijgen, ondersteund door 
goed onderzoek wat de koren duidelijke informatie geeft.

Op de volgende link is informatie te lezen over dit onderwerp: 

https://koornetwerk.nl/koorsector-is-er-klaar-voor-samen-zin-
gen-kan-en-ook-veilig/

Als je alleen de kop leest en vergeet verder te lezen, dan denk 
je dat alles is opgelost: we mogen weer zingen! MAAR: dat 
kan niet zomaar! Elk koor moet voor de eigen situatie een 
protocol opstellen en daarbij moet je aan veel zaken aandacht 
schenken. Hier https://koornetwerk.nl/protocol/ kun je precies 
nalezen waar je allemaal aan moet denken bij het opstellen 
van een protocol en dat is allemaal niet mis!

Een koor bestaat bij de gratie van koorleden en je doet er dan 
ook goed aan als koor om ervoor te zorgen dat weer starten 
met repeteren óók betekent dat je dat veilig doet voor elkaar.
Niet iedereen zal zich voldoende veilig voelen, ondanks een 
uitstekend protocol waar iedereen zich aan houdt. Respecteer 
dat van elkaar en steun elkaar daar in.
En bij alles geldt voortdurend: bij twijfel niet inhalen!


