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Het is gelukkig weer zover. Voor u ligt de
nieuwste uitgave van ons prachtig
Shantyjournaal.
Het Shantyjournaal is weer met zorg
samengesteld door Kees en Harry.
Als ik dit voorwoord zit te schrijven realiseer
ik mij hoeveel mooie optredens wij alweer
hebben mogen verzorgen. Bij heel veel
mooie festivals hebben wij een muzikale
bijdrage mogen leveren.
Het niveau van ons koor kunnen we rustig, zo
(on)bescheiden als wij zijn, omschrijven als
zeer goed.
Dit kan helaas niet altijd worden gezegd van
het Nederlands klimaat. In Nijverdal kon er
alleen worden opgetreden onder zeildoek in
verband met de hitte, terwijl tijdens de
Festivals in Dordrecht en Scheveningen de
regen met “bakken” uit de hemel kwam.
Gelukkig waren de weergoden ons gunstig
gezind tijdens ons eigen GJ Shantyfestival op
8 september. Terugblikken naar ons eigen
festival roept bij mij vaderlijke gevoelens op.
Net zoals een ouder zich verbaast over hoe
snel zijn kind is gegroeid en hoe mooi het is
geworden, zo zie ik met een mix van
verbazing en bewondering hoe ons eigen GJ
Shantyfestival zich in 11 jaar tijd heeft
ontpopt tot een niet meer weg te denken
Shantyfestival. Hiervoor is een woord van
dank aan al die vrijwilligers die dit mogelijk
maken.

Copie naar: h.postma780@upcmail.nl

Van de redactie
Een reis door het jaar 2018 met het

Leeuwarder Shantykoor!
Onze reis begint al aan het eind van 2017 en de
finish is in Eeltsjehiem..Een ontzettend druk jaar,
met vele hoogtepunten Er waren zoveel
optredens plus LF 2018 je kan er wel twee
journaals mee vullen.
En als we dan toch een hoogtepunt moeten
noemen dan is dat voor ons wel de terugkomst
van Tamme, wat een doorzettingsvermogen.
Tamme we hebben voor jou heel veel respect en
zijn blij dat je er weer bij bent.
Een ander hoogtepunt vind ik persoonlijk toch
altijd weer ons eigen festival zodat alle
Leeuwarders weer weten wie en wat het
Leeuwarder Shantykoor is.
In dit nummer reizen we een jaar lang mee met
ons koor.. Ga je mee?
Veel leesplezie,we hebben ons best gedaan.
HP
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Naast ons Festival op 8 september was deze
dag een Historische voor Shanty Nederland.
Op zaterdag 8 september was het zover de
bijschrijving in het register van Cultureel
Erfgoed, en hiermee is het zingen van
Shanties officieel erkend als ons cultureel
erfgoed.
Met vriendelijke groet,
Willem Hoen, Voorzitter.
1

TAMME LEEMBURG

He's back!!

30 november 2017 ledenvergadering

Stef Roelofsma wordt benoemd tot lid van verdienste,
voorzitter Willem Hoen spelt hem de Speld op en
overhandigd Stef de bijbehorende oorkonde.

De voorzitter had een drukke avond, hier overhandigd
hij Leen Bal, onze man van de catering, een bos bloemen
en een bon voor het vele werk dat hij heeft gedaan voor
het Leeuwarder Shantykoor.

En ook het Shanty journaal werd deze avond
gepresenteerd.
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Het Kleine Reuze meisje
Zij veroverde de harten van honderdduizenden mensen!

De

Reuzen bezochten Leeuwarden op 17,18 en 19 augustus 2018

Omzien...…
Het was op 30 november 2017 toen het laatste
Shanty journaal aan de leden werd uitgereikt. Een
bijzondere dag voor het Leeuwarder Shantykoor.
Want er was die avond een ledenvergadering
uitgeschreven (een erg late wegens
omstandigheden). Een goed bezochte en
uitstekend verlopen avond. Voor het eerst in het
bestaan van het Leeuwarder Shantykoor werd
iemand benoemd tot lid van verdienste, en wel
onze gitarist en secretaris Stef Roelofsma. Een
verdiende en eervolle benoeming. Ook onze man
van de catering werd niet vergeten en ontving
een bloemetje. Leen Bal, we kunnen het niet
genoeg zeggen: bedankt voor je goede zorgen en
hopelijk blijf je nog lang zo doorgaan.

Ik kijk nu al uit naar 12 december , dag van de
alleenstaanden bij Leovardia, altijd leuk en
daarna leuke optredens 17 december bij Intratuin
en 18 december in de Schrans

Nog even genieten van Lokkie

Ik kon het toch niet laten om aan het eind van
deze leuke en gezellige avond aan een kleine
groep nathalzen een rondje te geven, ik was
namelijk jarig.
Wel wil ik even vermelden dat ik slecht begon te
zien, al maanden kon ik van het scherm niet meer
lezen. Na een bezoek aan de oogarts werd
geconstateerd dat ik Macula degeneratie had. Of
in goed Nederlands lekkende bloedvaten in het
netvlies. (Deze ziekte is onomkeerbaar) Heb aan
Tjeerd Kramer gemeld dat ik het scherm niet
meer kon lezen en hij adviseerde mij dat ik dan
maar beter kon stoppen "of je moet het echt leuk
vinden" Nou natuurlijk dat laatste. Maar allengs
werd het zicht minder en ook met het boek had ik
moeite Ik voelde mij doodongelukkig en kom dus
maar even niet meer. Om de vier weken moet ik
naar het ziekenhuis voor een injectie in het
glasachtig gedeelte van het oog, dit is 3 maal
gebeurt. Dan moet er resultaat zijn alleen heeft
het bij mij niet geholpen. Over twee maanden
weer overnieuw met een ander (duurder)
medicijn..Maar genoeg hierover.

Nieuwjaarsreceptie op zaterdag 20 januari:
Deze avond stond in het teken van afscheid
nemen van Lubbert Hoekstra en Lolle van
Houten.

Lubbert Bedankt!
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Weet je

Op deze avond waarbij we allen hebben genoten
van heerlijke stamppot gerechten vroeg de
voorzitter halverwege de avond even om
aandacht. Hij nodigde Lokkie en Lubbert uit om
even naar voren te komen en kon hij beide heren
bedanken voor hun jarenlange inzet voor het
Leeuwarder Shantykoor. Hierbij ontvingen zij een
herinnerings oorkonde. Een groot applaus viel
hun ten deel

nog?
Samen
aan de
maaltijd
bij
Leovardia.

¤
NIEUWSFLITS
Donderdag 18 januari 2018: een zware
westerstorm raast over ons land, windkracht elf
wordt gemeten, in ons land zeer zeldzaam Daken
waaiden van huizen en gebouwen,
66 omgewaaide vrachtwagens werden er geteld
en drie mensen verloren het leven.
Schade ±140 miljoen.
¤.

De opening van Culturele hoofdstad op 27
januari. wordt al zingend gedaan door. o.a.. het
Leeuwarder Shantykoor..
.

Openingsdag Culturele
Hoofdstad LF2018
27 januari 2018
Aanwezig 14.30uur,
zingen 15.00-16.30 uur
LOMBARDSPLEIN

PROGRAMMA
.De

opening van Culturele
Hoofdstad was een groot succes,

MENSEN, MENSEN
wat een MENSEN

00 Storm op zee / Mozzerella
08 The Mermaid
43 Quinze Marins....................Anne
11 Rum aus Jamaica
78 Three score and ten............Dirk
57 Sailing, sailing
15 South Australia...................Wim
14 The Wild Rover
48 Five ‘o clock in the morning
45 de Visserman......................Jitse
21 Pirate’s song
30 Sugar in the Hold................Jacques
74 Cape Cod Girls
PAUZE TOT 16.00 UUR
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25 Kari waits for me
17 Pay me my money down......Henk
24 Home from the sea
50The Rosabella
41 Sloop John “B”
47 Fries om útens..................... Kees
60 All for me grog
56 One more day
10 Ned’s Lament.......................Marco
66 Leeuwarden

Bedankt!
Met enige trots
poseren Lolle en
Lubbert met hun
echtgenotes voor het
Shanty journaal.

LF 2018
Het was druk
en koud
tijdens de
opening
Culturele Hoofdstad

De opening 's avonds van Leeuwarden
Culturele Hoofdstad trok zo'n 40.000
bezoekers.
Zij moesten lang wachten op Koning en
Koningin die de opening zouden
verrichten door middel van het luiden van
de klok aan de Oldehove. Direct hierna
luiden in heel Friesland de klokken.
Dit alles werd ,live uitgezonden op TV.
(een uitzending die niet door iedereen
werd gewaardeerd)..
5

O

2018
OPENING CULTURELE HOOFDSTAD
met veel culturele hoogstandjes
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Begin februari: Ik verstuur zo meteen de Agenda,
alweer een optreden er bij en wel op 17 maart in
Bilgaard en volgens onze Stef is dit het 400ste
optreden van het Leeuwarder Shantykoor.
Stef is niet alleen een goeie gitarist en bestuurslid
maar ook een goeie archivaris. Die man weet
werkelijk alles.

¤.
NIEUWSFLITS
De Olympische winterspelen zijn begonnen, na 5
dagen hadden onze schaatsers al 10(!) medailles
bijeen geschaatst.
14 februari Valentijnsdag: oud premier
Ruud Lubbers overleden hij werd 78 jaar.

10 en 11 februari. optreden bij Boot Holland in
het WTC gebouw. Tweemaal optreden voor
hetzelfde evenement komt niet zo vaak voor.
Dirigent van dienst was Piet. De belangstelling bij
onze optredens was heel verschillend soms veel
belangstelling en dan weer wat minder.
De mensen kwamen uiteraard om naar boten te
kijken en wij waren er om de boel een beetje op
te vrolijken.
De tweede dag, zondag, verliep een ietsje
anders. Dirigent was Wim. Er was ons een plaats
toegewezen waar wij konden optreden, Maar
enkele standhouders stoorden zich aan ons.
Teveel geluidsoverlast, maar ook zonder
versterking heeft ons koor een dergelijk volume
dat wil je niet weten. Na enig overleg is in goede
sfeer toen toch maar besloten om ons optreden
maar te beëindigen.. Een wel wat sneu einde
aan een leuk optreden
(Lees ook pagina 10)

¤

(Foto Humphrey Paap)
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Af en toe kijk ik eens op de website van het Leeuwarder Shantykoor.
Dit keer ontdekte ik een mooi digitaal Shantyjournaal met een interessante
bijdrage van Kees Luiten.
Veel herinneringen kwamen weer boven. Ik vond onlangs in mijn computer
een stukkie dat ik in 2005 geschreven heb voor het Shantyjournaal.
Misschien iets voor de volgende uitgave.
Groetnis, Henk Kreule

Een hele week last van Shanty-blues
Als lid van het Leeuwarder Shantykoor
Zet jij elke donderdag je beste beentje voor
Maar vrijdag moet je de hele dag afkicken
Want het was weer een avond om je vingers
bij af te likken
Nelly stond te dansen en te springen
en liet je de nodige toonladders zingen
Je netvlies kan het niet meer aan
Je ziet haar nog steeds voor je staan
Je hoofd zit nog vol herinneringen
Hoe zij enthousiast stond vóór te zingen
Op zaterdag ben je nog steeds niet de oude
Je gevoel is verdwenen en ook dat
vertrouwde
Je geest is troebel…pijnscheuten schieten
door je hart
Nog 5 lange dagen en nachten te gaan…wat
is het leven toch hard
Je botten zijn aangetast alsof je last hebt van
reumatiek
Je voelt je een dweil…als een kerstboom
zonder piek
Zondag begin je weer een beetje bij te
komen.’s Nachts heb je geen last meer van
bizarre dromen Schoorvoetend treed je de
nieuwe dag tegemoet
Je gaat door…je kunt het…..je moet
Wat je nog wel parten speelt dat is de
heimwee
Je zoekt helaas tevergeefs naar een
geschikte DVD
Maandag kijk je opgewekt naar buiten
en je loopt al weer een beetje te fluiten
Het zangersbloed begint een beetje te
kriebelen
Ongeduldig zit je op je stoel te wiebelen
8

Dinsdag is een dag, die vliegt voorbij….je
hoofd slaat op hol
Nog maar 2 nachten slapen…..dan mag je
weer…dit hou je wel vol.
Woensdag begint je hart steeds sneller te
slaan
Je bent positief gestemd……je kunt het leven
weer aan
Maar dan komt de donderdag: de dag der
dagen
Er is niets om te vrezen…niets om over te
klagen
De dag lacht je toe…..je zingt…..je danst en
je zit op rozen
’s Avonds kun je je weer verpozen
Je stapt monter en opgewekt het gebouw van
de scouting binnen
De vrolijkheid zelve….je bent er weer….het
feest kan beginnen
Maar vrijdag komt dan weer de kater…...
miljoenen beestjes gonzen door je brein
Oh…kon het altijd maar donderdag zijn.

Henk Kreule
December 2005

¤
NIEUWSFLITS
Maandag 26 februari 2018
televisie koningin van Nederland
Mies Bouman overleden, ze werd 88 jaar.
Olympische wintersporters weer terug in
Nederland.
Aan het begin 10 medailles maar aan het slot
maar liefst 20 stuks!! Geweldig!!!
¤
17 Maart op naar winkelcentrum Bilgaard.

17
maart
2018
Paralympiërs zijn weer thuis,door de
9 deelnemers werden maar liefst
7 medailles gewonnen. Groot respect en een
diepe buiging voor Bibian Mentel:
2 gouden plakken, 45 jaar oud en 9 kanker
operaties achter de rug.
¤
Op bezoek geweest bij Tamme in Haren en bij
voorzitter Willem Hoen. Het gaat naar
omstandigheden redelijk met de beide mannen.

In winkelcentrum
Bilgaard heeft het
Shantykoor zijn

400ste
optreden
We hadden veel publieke belangstelling in
winkelcentrum Bilgaard.
Op Facebook stonden er complimenten van onze
dirigent Wim Biesheuvel die zei trots op ons koor
te zijn. En dat zijn wij natuurlijk ook op hem..

Die Henk
had me
toch
een
dorst!!
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BOOT HOLLAND: ssssssst.
Wat waren we blij verrast met 2 optredens in het WTC Expo tijdens Boot Holland. Zaterdag en
zondag lekker zingen met het Leeuwarder Shantykoor tijdens een grote botenshow, wat wil een
mens nog meer? Over de zaterdag kan ik kort zijn, omdat ik helaas verhinderd was. Maar zondag
was ik van de partij en om kwart over elf zat ik al op de fiets richting WTC. In een vliegende storm
kwam ik aan achter het WTC, en ik had er zin in! Ik werd verwelkomd door Bert, die mij een
vrijkaart overhandigde waarna ik naar binnen kon. De opbouwploeg was al druk in de weer om
alles neer te zetten, pal naast de ingang van dit enorme complex. We hadden hier een "daalders
plakje" Eerst nog even een rondje over de beurs met grote broer Kees, waar we al enkele
vervaarlijk uitziende piraten tegen het lijf liepen. Deze mensen vroegen al hoe laat we gingen
starten, want ze wilden wel even meezingen. Maar bij terugkomst bij ons podium bleek dat we
eerst nog een staatsieportret mochten maken bij het Huzemer Skûtsje.
Hierna ging het dan eindelijk los en stonden de piraten tussen de koorleden te zingen dat het een
lieve lust was. Het ene na het andere nummer werd beloond met een groot applaus van de vele
toeschouwers. De mensen van de stand van Scheepsmakelaardij Goliath vroegen waar Guus
was, dus zei ik die is er niet vandaag. Mensen van het Shantykoor uit Delfzijl vonden dat wij het
prima voor elkaar hadden met ons tekstbord, waar zij ook wel naar toe willen! (geen boeken meer)
Kortom iedereen was tevreden en dolenthousiast. In de pauze werden we dan ook meerdere
malen aangesproken dat het zo mooi was en prima bij deze botenshow past.
We hadden echt het Culturele Hoofdstad gevoel. Maar tijdens ons tweede blok werd het ineens
allemaal anders. Tussen de nummers door kwam er iemand van de organisatie naar onze dirigent
om te vertellen dat we moesten stoppen omdat een enkele standhouder last van ons zou hebben.
Na lang heen en weer gepraat over zachter zingen of zonder versterking spelen werd er besloten
om onze biezen te pakken. We voelden ons net als zaten we op een schip dat wel was vertrokken
maar wat nooit zou aanmeren. Wat op deze stormachtige zondag zo mooi begon werd zeer abrupt
afgebroken en dat voor een shantykoor op een botenbeurs ik snap het niet helemaal maar dat ligt
waarschijnlijk aan mij. Het is in het kader van Culturele Hoofdstad niet te hopen dat er
standhouders staan rondom het uitverkochte paardenspektakel De Stormruiter, die de muziek te
luid vinden want dat zou toch zonde zijn!!!!
Gerke de Groot
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DE
BOOTSMANFLUIT
Een van de wonderlijkste scheepsfluitjes is een
koperen bolletje aan het eind van een buisje. Blaas
er lucht door het buisje in het bolletje en een hoog
schel geluid komt eruit. Als in Amsterdam of Den
Helder een intocht wordt gehouden van zee
zeilschepen dan is dit fluitje vaak te horen. Het fluitje
kan praten, Shanties kunnen het verstaan. Als je
boven in de mast iets los of vast moest maken, is
het commando uit het fluitje veel beter te horen dan
een schorre whisky schreeuw van beneden op het
dek. Dit fluitje is ook een oude bekende bij de
Koninklijke Marine. Het geven van signalen met de
bootsman fluit was zelfs bij de oude Grieken bekend
op de Geleischepen. In de zeiltijd werden
zeilexercities uitgevoerd op fluitsignalen. Bij het
langszij komen van sloepen, waarin autoriteiten
waren gezeten, die met een bootsman stoeltje aan
boord moesten worden gehesen, werden al naar
gelang hun rang een aantal matrozen naderbij
gefloten (valreepgasten) om de personages aan
boord te hijsen. Deze handelwijze was de oorsprong
van de term "overfluiten".
De bootsmanfluit stemt men af door vloeibare was
in de bol te laten vloeien en daarna de fluit verticaal
te houden zodanig, dat de was niet uit het fluitgat in
het pijpje kan overlopen. Als men met harde wind de
mond van het pijpje in de wind houdt, en dan een
zachte fluittoon hoort is de fluit goed afgestemd.
Een lange lage fluittoon verkrijgt men door met
onveranderde kracht lucht in de pijp te blazen,
daarbij het fluitgat vrij latende. Een lange hoge
doordringende toon verkrijgt men door de vingers
rond de bol te sluiten, zonder daarbij het fluitgat te
raken. De zwevende toon ontstaat, wanneer men de
lucht afwisselend hard en zacht in het pijpje blaast,
daarbij een zoemende toon uit de keel
voortbrengende. Om een roffel te krijgen moet men
de tong laten vibreren, zoals bij het rollen van de
letter R.
Dit allemaal als informatie vooraf. Al opruimend
kwam ik ‘het bootsmansfluitje’ tegen bij mijn oude
scheepsspulletjes. Het leek me leuk om, ter
gelegenheid van ons ‘concert’ tijdens de
openingsdag van Culturele Hoofdstad 2018, dit
bootsmansfluitje aan onze dienstdoende dirigent,
Wim Biesheuvel, te geven. Aan de voorzitter van het
Leeuwarder Shantykoor, Wim Hoen, vroeg ik of hij
de overhandiging wilde verrichten. Wat bleek dat

tijdens de overhandiging onze dirigent al zo’n
bootsmansfluitje om zijn nek had hangen! Ik was
verrast want hoe kon dat nu? Wel, Wim Biesheuvel
had dit fluitje gekregen en hij dacht: “kom laat ik
hem, ter ere van dit evenement, omhangen!”
Gelukkig was de zaak snel opgelost want wij
hebben 2 dirigenten, die afwisselend ons koor
leiden. Al heel snel hing het fluitje om de nek van
Piet van Houten. Dus mannen van het koor
wanneer jullie gedrag even gecorrigeerd moet
worden dan kunnen jullie nu door onze dirigenten
worden teruggefloten! Helaas, de mannen komen
ietwat wazig over……
Guus

Het fluitje van Guus werd het fluitje van Piet.(!?)
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¤
NIEUWSFLITS

Die Jitse toch!!
Tjeerd Kramer vraagt aan Piet van Houten om bij
een bepaald stuk de midden positie in te nemen
bij de tenoren, Jitse reageert hier meteen op

Ik su it niet doen Piet,
je hore su faak
"plotseling uit ons
midden gerukt"

APRIL 2018: Wie heeft dit bedacht? Wel leuk maar
toch….. Het Leeuwarder Shantykoor had beter langs
de weg kunnen staan, over Friesland promotie
gesproken!!
¤

Ondanks deze waarschuwing ging Piet toch in het
midden staan.

LSK in de prijzen
April: Penningmeester Jan Landstra van het
Leeuwarder Shantykoor ontvangt de cheque van
€ 200,00 van de RABO Clubkas.

De foto is gemaakt door Rinse Veninga.

Oh ja,ik zou nog even terug komen op mijn
oogziekte. Ben nu 3x met de 'dure' injecties
ingespoten en verdomd ik kan weer de krant
lezen zonder vergrootglas. Moet nu drie maanden
afwachten of het zo blijft.
12

TJEERD
KRAMER

GRONAU
donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag)
Bekende
artiesten
in het
publiek

Tjibbe vermaakt zich altijd.

De voorzitter ontving onderstaande foto als herinnering.

proost!
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Een erg leuke dag in Oldenburg
We kunnen terugzien op een zeer geslaagd optreden in het mooie
Bad Zwischenahn bij Oldenburg.
Alles zat dan ook mee, prachtig weer, een mooie locatie en leuke koren,
iedereen had er dus ook zin in..
Het klinkt misschien wat arrogant maar ik vond wel dat wij de show stalen ;
met als hoogtepunt het duet gezongen door Piet en Jacques, het mooie
The rose of Allendale.
Veel leuke reacties hierover gehoord.

Tineke had soms slecht zicht, op de
terugweg was het wel erg slecht weer.

Ook deze
Piet heeft
plezier.

Piet en Jacques:The rose of Allendale

Met Marco ging het publiek uit z'n dak met Neds Lament

Deze dames zaten 1e
rang.
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Tineke is de allerbeste chauffeur, ze brengt ons overal
veilig naar toe!. Van het koor een dikke 10 en een tuut.

r

Ja, drank is eerder op dan je lief is.

Guus denkt: dit had ik
veel eerder moeten
doen.

13 mei
2018

Het was toch wel gezellig

Wat een
geweldig
koor o.l.v.
Piet van
Houten

LEEUWARDER SHANTYKOOR
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Gronau - Oldenburg

EVEN VOORSTELLEN

Een leuk optreden op Hemelvaartsdag in Gronau
waar we op een camping moesten optreden. We
hadden veel succes met ons optreden wat er
meestal op neer komt dat er ook weer
uitnodigingen komen van de verschillende koren
voor het volgende seizoen. Maar dat moet je
positief bekijken:'daar doen we het tenslotte voor.'
Deze dag kon niet meer stuk door het prachtige
weer. En de bratwurst smaakte als vanouds

(Nieuwe leden stellen zich voor)

De zondag daarop (moederdag) waren we te gast
in het prachtige dorpje Bad Zwischenahn dicht bij
Oldenburg.
Een plaatsje aan het water en zeer toeristisch.
En voor de dames…….. alle winkels waren open.
Die werden dan ook druk bezocht. dat winkelen
hadden wij als mannen snel bekeken. We
zochten al snel een terrasje op en dronken een
biertje met een lekker hapje er bij.
En dan ons optreden, tot tweemaal toe voor een
dol enthousiaste stampvolle zaal.
Piet en Jaques kregen de zaal stil met hun duet
Rose of Allendale. Na afloop hoorde ik nog
verschillende positieve opmerkingen hierover. En
ja, dan Marco met Neds Lament, altijd succes, de
zaal ging uit z'n dak. Na ook met de samenzang
meegedaan te hebben keerden we tevreden
huiswaarts. Maar de terugreis werd wel
overschaduwd met vreselijk slecht weer, zware
onweersbuien kregen we over ons heen. Maar
onze chauffeur Tineke heeft ons weer veilig thuis
gebracht. En wij konden terugzien op twee
geslaagde dagen.

Klaas Visser
Ook ik wilde even een stukje schrijven in het
SHANTY JOURNAAL. Mijn naam is KLAAS
VISSER 64 jaar. Ben ooit begonnen in het
LEEUWARDER MANNENKOOR. Als bas,
bariton, later tenor 2, en later tenor 1, Heb 30 jaar
bij het koor gezongen, En wel stuk of acht
verschillende dirigenten gehad, Maar de laatste
was TJEERD KRAMER. Aantal jaren weet ik
even niet, maar wel jaar of tien of meer.
Het koor is toen opgehouden wegens te weinig
leden, Erg jammer, want wij werden steeds beter.
Om niet in een gat te vallen, had ik een
kameraad,RUURD DELGROSSO, die vroeger bij
het spoor heeft gewerkt, die zou vragen of ik bij
de TYPHONO’S SPOORKOOR kon komen,
Ik zij ,ja maar ik heb niet gewerkt bij het spoor,
Maar RUURD heeft overlegt met bestuur, en ik
ben aan genomen, Omdat ik wel eens wat doe in
de kantine, voelt het dat ik toch bij het
SPOORKOOR hoor, Ik heb er vier jaar bij
gezeten, ook erg leuk koor.
Maar het koor is ook al weer opgeheven,
Ik dacht waar moet ik nu weer naar toe,
Maar omdat er al een hoop van het TYPHONO’S
KOOR, Bij het LEEUWARDER SHANTYKOOR
zaten, dacht ik ,Daar kan ik wel heen,
Sinds een paar maanden ben ik er nu bij,
Leuk koor en collega’s,
Ik hoop nog lang te zingen,

Vreemd stel op het terras.
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Met vriendelijke groet,
KLAAS. VISSER.

Albert

Wieger

Reinder

Nieuwenhout jr

Talsma

Geboren op 11 september 1961
te Huizum bij Leeuwarden in de
Aylvastraat die voor de annexatie
met Leeuwarden nog gewoon
deTorenstraat heette. Nu woon ik
alweer meer als dertig jaar naar
alle tevredenheid in ‘t Aldlân.

Langs deze weg wil ik mij even aan jullie
voorstellen. Mijn naam is Albert Reinder Talsma,
ik ben 61 jaar. Ik ben op Snakkerburen geboren
en in 1968 verhuist naar de Barend Fokkerstraat
in Leeuwarden. Daar naast nog een paar jaar in
Drachten gewoond en ook nog 10 jaar in Hallum.
Ik ben twee keer getrouwd geweest en heb drie
kinderen 2 zonen en 1 dochter . Op mijn 20e heb
ik een baan gehad bij Kijlstra Beton te Drachten
daarna op mijn 22e heb ik een baantje gehad bij
van der Meulen in Hallum. Op mijn 27e ben ik
begonnen met werken bij het Leeuwarder
blikfabriek beter bekend als Thomassen en
Drijver nu ook wel bekend als Andagh 'sinds
2010'. Hier ben ik 28 jaar werkzaam geweest. In
2012 heb ik me om laten scholen want ik moest
eruit door reorganisatie en ben nu van beroep
taxichauffeur. In 2013 heb ik Anita Zuidema
leren kennen bij het Rode Kruis te Leeuwarden,
waar we eerst vrienden werden en nu woon ik
sinds 2016 samen met mijn grote liefde en
topper, Zoals jullie al weten maakt zij foto's van
onze optredens. Door haar ben ik in de herfst van
2017 bij het Leeuwarder Shantykoor gekomen.
Dit kwam door het optreden van jullie prachtige
koor op het Shantyfestival van dat zelfde jaar
waar ze mij hoorde meezingen met het lied "het
kleine café aan de haven", waarop ze zei "Jij zou
hier best bijpassen". Waarop ik zei "nee joh, dat is
niks voor mij" maar voor ik er erg in had ging ze
naar Wim Biesheuvel om informatie te vragen hoe
ik mij hierbij kon aansluiten. Na 3 weken te
mogen proeven van de sfeer werd het tijd voor
een zangtest die werd beoordeeld door een paar
leden van het koor en werd ik lid. Ik heb er nog
geen minuut spijt van gehad want wat is dit een
super mooi koor. Ik ben ingedeeld bij de bassen
en dat bevalt mij super.Ik hoop dat ik nog heel
veel mooie jaren mijn steentje mag en kan
bijdragen aan het Leeuwarder Shantykoor. Ik
hoop dat jullie door dit verhaaltje een beetje een
beeld hebben gekregen van mijn persoon.
Albert Reinder Talsma

Vrijgezel, en een man met vele hobby’s. Ik mag
graag muziek maken, alleen of met anderen. Zo
zit ik nog bij twee andere koren en daarnaast ben
ik een vervent verzamelaar. Mijn woning herbergt
één van de grootste antieke gloeilampencollecties
van het noorden en nog vele andere
elektrotechnische oudheden.
Én muziekinstrumenten, daar ontbreekt het hier
ook niet aan.
Een voordeel als er visite komt, dan kunnen we
gezellig met zijn allen spelen.
Otto komt hier vaak en hij heeft mij meegelokt
naar het Leeuwarder Shanty Koor. Hier zal ik mijn
geluk maar eens gaan beproeven. Ik speel een
beetje gitaar en met zingen heb ik ook enige
ervaring. Mijn stembereik ligt ergens tussen bas
en tenor. Helaas ben ik ook hardhorend en heb al
langere tijd gehoorapparaten. Dan werk ik ook
nog een beetje. Hier in Leeuwarden staat de
grootste en modernste fabriek van Nederland
waar kunststof ramen, -deuren en -kozijnen
worden gemaakt. Daar werk ik in
2-ploegendienst, wat ook inhoud dat ik slechts 1x
per twee weken naar de repetities van het L.S.K.
kan komen. De andere avond sta ik in de fabriek.
Het is wel aardig werk en voor mij dicht bij huis.
Kwartiertje op de fiets.Zo, dan weten jullie een
ietsie pietsie meer over mij.
De komende tijd zal ik mij gaan verdiepen in het
Leeuwarder Shanty Koor. De nodige
muziekstukken moeten worden geleerd en ik ben
heel slecht in het onthouden van namen, dus dat
wordt nog een mega klus!
Hartelijke groet,
Wieger
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Reggecoast Shanty
Festival Nijverdal 26 mei
Zaterdagmorgen 26 mei vertrokken we om half
negen vanaf de Tijnjedijk richting Nijverdal.
Ditmaal niet met onze (eigen) Birwabus maar met
Wiebenga reizen. De reis verliep voorspoedig
ondanks de omleidingen en dus kwamen we ruim
op tijd aan in Nijverdal. Ons oud koorlid Hein
Dillema was deze dag ook van de partij en stond
“onder toezicht”van Arnold. We werden naar de
kerk doorverwezen en hier kregen we koffie en
later een lunchpakket en water, want we moesten
op deze snikhete dag veel drinken. Er werd nog
omgeroepen dat de auto’s achter de kerk
geparkeerd konden worden en na de
zesentwintigste keer werkte dit toch wel op de
lachspieren. Gerrit Nekkers van Die Regghe
Sangers deed het voorwoord en we werden
welkom geheten als koor uit de Culturele
Hoofdstad van Europa!!! Daarna opende
wethouder Anja het festival. Vervolgens hoorden
we nog van Gerrit dat iedereen 6 muntjes kreeg
voor de dorstige kelen en sloot hij af met de
woorden:”IT GIET OAN”.Direct was er veel
reuring in de zaal want iedereen had maar 2
muntjes gekregen, het bleek dan ook een klein
grapje te zijn om te horen of de mensen wel
opletten. Ons eerste optreden was om half twee
op het podium bij “De Gulle Goedzak” Het ging
perfect en er was veel publiek op het terras,
jammer dat er steeds mensen voorlangs fietsten.
Ons tweede optreden was om drie uur op het
podium bij de HEMA en hier misten we Arnold en
Hein die alvast bij het volgende podium zaten.
Daar waren ze dus wel mooi op tijd. Ook ons
tweede optreden verliep vlekkeloos en dus
konden we ons weer verplaatsen en ondertussen
bij één van de andere koren luisteren. Ons derde
en laatste optreden was bij Lunchroom “De
Harlekijn” om half vijf. Tijdens en na onze
optredens deed Kitty weer haar uiterste best om
onze CD’s aan de man/ vrouw te brengen.
Waarvoor dank!!! Ook bij De Harlekijn hadden we
weer vele toehoorders en bij Dumbarton’s Drums
werd het Hein even te machtig, maar Piet zong
het dan ook vol overgave. Ook was er nog de
rokende racefietser uit Amsterdam. Eerst had hij
nogal wat commentaar maar uiteindelijk stapte hij
met een CD van ons weer op de pedalen. Na dit
optreden ging de samenzang wegens
omstandigheden niet door en dus konden we na
nog een biertje of een visje weer terug richting
Culturele Hoofdstad. Onderweg genietend en
zingend van de muziek van Jitse en nog een
drankje. Na het slotwoord van Willem Hoen en
van de chauffeur (die ook een CD had gekocht)
waren we om ongeveer half acht weer in
Leeuwarden.
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DORDT in STOOM 27 mei
Na Nijverdal vertrokken we de volgende morgen
al weer vroeg richting Dordrecht. Onze vaste
Birwa-bus was er met chauffeur de Groot (geen
familie) ook nu ging het weer niet zonder
omleidingen maar we arriveerden zat op tijd in
Dordt. De bus werd geparkeerd en wij konden
lopend richting het festival, onderweg genietend
van al het moois wat allemaal te maken heeft met
STOOM. Onze vriend Guus zag de Pieter Boele
varen en toen kwamen er weer vele
herinneringen boven. Hij had namelijk gewerkt op
de werf van Boele in Slikkerveer en dat mocht
iedereen weten. We kwamen aan op het Otto
Dickeplein en hier kregen we koffie. Later werden
alle koren welkom geheten op het gelijknamige
plein en werd ons verteld dat de samenzang
vanwege de enorme drukte niet door zou gaan.
We konden dus direct naar ons eerste podium,
onderweg genietend van al het moois op stoom
op de kade en in het water. De kenners zagen
ook de Leeuwarder stoomsleper MAARTEN op
de Oude Maas. Ons eerste optreden van 40
minuten verliep weer soepel maar na een half uur
begon het wat te miezeren en vluchtten de
toeschouwers onder de grote parasols of naar de
cafe’s. Het miezeren werd een behoorlijke
plensbui met donder en bliksem. Ook wij zochten
onderdak na ons optreden. Hier hadden we niet
op gerekend en het thuisfront meldde dat in de
Culturele Hoofdstad de zon volop scheen. Ons
tweede optreden viel behoorlijk in het water, waar
het plein ’s morgens nog vol stond, stond er nu
slechts één dame onder een grote paraplu. Onze
dames stonden aan de zijkant onder de parasols
maar toen het een beetje opklaarde lieten ook zij
zich weer zien en begon Kitty weer met de
verkoop van de CD’s. Volgens mij werd er ook
nog één verkocht! We zaten om vier uur alweer in
de bus en hoe meer we naar het noorden
kwamen hoe zonniger het werd. Er werd besloten
om nog een tussenstop te maken in de buurt van
Nunspeet om nog even de benen te strekken.
Atze pakte hier zijn accordeon en dus konden we
nog even zingen, nu voor de
vrachtwagenchauffeurs op de parking. De
catering in de bus werd beide dagen prima
verzorgt door Jitze, Jan en Tjalling en zo keerden
we na een lange dag maar een mooi weekend
terug op de Tijnjedijk om kwart over zeven..

Pff..
Wat
een
dag…
Ook
good old
Hein
was van
de
partij.

De gebroeders waren er ook.
Onze meest trouwe supporters, ze zijn er altijd,
ook in regen en wind!

< Dit echtpaar heeft zich best
vermaakt en het ijsje smaakte
lekker..

Nu even rust
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Even luisteren……

Havendagen Delfzijl

Twee gitaristen in opperste concentratie.

Bofkonten !!!

Ook in de trein werd volop gemusiceerd..

Harlinga
1 september 2018
¤

NIEUWSFLITS
Armeense kinderen Howick en Lili mogen blijven.
De moeder zegt "Ik heb er geen woorden voor"
8 september 2018.
Maandag 1 oktober is Charles Aznavour overleden hij
werd 94 jaar.
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Tijdens ons eigen festival ontvingen wij
onderstaand krantenbericht:
In een vrolijk aangeklede zaal in Harlinga werd
het winterseizoen geopend door het
Leeuwarder Shantykoor. Het dertig man
sterke shantykoor met een geweldige dirigent,
bezorgde de bewoners een geweldige avond.
De volle zaal zong en klapte volop mee.
Er kwamen ook enkele verzoeknummers
voorbij waaronder het bekende
Raadhuistoren.
Rond kwart over tien bedankte de voorzitter
de koorleden voor hun geweldige inzet.
(uit de Harlinger Courant) .

al weer voor de

11e keer

8 september 2018
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Wat een feest!!

Marco en Douwe de sfeermakers

In het Gemeentehuis doneert onze
voorzitter het DNA van het
Leeuwarder Shantykoor.
En daar werd ook druk gewerkt voor
de ontvangst.

Wim heet
onze
gasten
welkom..
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En wat was het druk….

Kippenvel!!!
Een emotioneel moment als de
voorzitter Tamme en Ali uitnodigt om
even naar voren te komen.
De voorzitter vertelde het publiek wat
Tamme is overkomen. Tamme is
weer terug en dat vraagt heel veel
wilskracht. Een blijk van waardering
in de vorm van een mooie foto van
Tamme als een blijvende herinnering
zowel voor hem als voor Ali.
En een overweldigend applaus van
het publiek.
Wij wensen beiden heel veel geluk
De voorzitter spreekt Tamme en Ali toe,rechts Joke Blokker.

Ali en Tamme een prachtig stel: links Wim Biesheuvel
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Verlangen
naar
de zee…….
Door Atze Veltman

*
*

ONBEGREPEN

VRIJHEID

Als de zeeman gaat vertellen denkt men al
snel dat is flauwe kul.
Maar ach geloof me
van het zeemansleven heeft de landrot
geen benul.

De zeeman is een eigenaardig wezen
Hij heeft een ander soort bestaan,
Hij bevaart Gods zeven zeeën
Is altijd van huis vandaan.
De vrijheid is zijn hoogste goed,
Niemand die hem daarin mag beletten,
Wie het toch proberen wil:
Pas op!
Voor de zeeman gelden andere wetten!

*
TE GEK
In mij sluimert het verlangen,
Ik hoor de lokroep van de zee,
Die zijn nimmer te vervangen,
Varen gestadig met mij mee.
Zeven zeeën heb ik bevaren,
Kusten gepeild, soms zo bizar.
Mij resten nog wilde haren,
Die mij plagen dat is waar.
Vaak wil ik nog vertoeven
Op een deinend houten dek,
Fors tegen de wind oploeven,
Voor een zeeman toch te gek
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Weer zo'n sterk verhaal,
Ternauwernood ontsnapt aan die orkaan,
Maar ach u moest eens weten
Onvoorstelbaar is de kracht der oceaan.
Ja, het blijft een wereld van verschil
Hetgeen de zeeman soms wel eens
verdriet,Immers hij kan zeggen wat hij wil
begrepen wordt hij niet.

*
Wat is het dat je een vrouw versmaadt,
Huis en haard verlaat
De grijze zee verkiest waarop menig
zeeman zijn leven verliest.

,

Zij heeft geen huis waar een gast kan
overnachten, en je zult met zeer velen
Met bleke zonnen en verdwaalde
ijsbergen het kille bed moeten delen.
Zij heeft geen sterke witte armen waarmee
ze je kan dragen,
maar tientallen vingers van zeewier om je
heen geslagen,
Tussen de rotsen waarheen het tij je heeft
gedrage

Rinze
Veninga
zingt
'see, see
dou
wide see'
in de
Schrans

Twee nieuwe leden
versterken ons koor

15-09-2018

¤
NIEUWSFLITS
Guus Hoogewoud
Op 9 september wordt het zingen
van shanty's bijgeschreven op de lijst met
immaterieel erfgoed in Nederland.
ö
Zangeres Anneke Grönloh overleden
op 14 september 2018
zij werd 76 jaar

Theo Hof

In het WTC: De Stormruiter een
mega spektakel. LF2018
september - oktober
105.000 bezoekers, 22 voorstellingen

Ja hoor ik zing ook
bij het Leeuwarder Shantykoor
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23 september

SCHEVENINGEN
Vanwege de regen zaten wij vaak op het terras en dat
vonden wij niet altijd leuk (!?)

Enkele trochsetters als toeschouwer achter dirigent
Piet.

Het regende de hele dag, sneu voor de
organisatie en ook voor ons. Maar we hebben
ons toch wel vermaakt. Want wees eerlijk het is
een prachtige locatie voor een festival. Kreeg ook
nog een schouderklopje van een Engelse dame
'thanks for the beautiful performance' of iets
dergelijks zei ze.

(Foto's Jitse Kleefstra)

SCHIEDAM 29 september
In het begin van dit blad had ik het over
Leeuwarden met Mensen wat een
mensen, nou in Schiedam konden ze
er ook wat van!! Mensen, mensen wat
een mensen.
De Branders feesten was één
groot Shantyfeest.!!

We stonden
op een leuke
locatie.
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SAMENZANG

Zingt in

EELTSJEHIEM

Voor aanvang een
peptalk door de
voorzitter

m.m.v.

Duo Très Chic
17 november, wat hebben we weer een geweldige
avond gehad. Een succesvol optreden van ons koor en
dit alles omlijst met de muzikale klanken van Très Chic
Ook de verloting verliep uiterst succesvol.
Al met al een geweldige promotie voor ons koor.

Het is al bijna een traditie

Huwelijksfeest van Ali en Tamme
Foto
Jan Landstra

Dit feest werd aangeboden door Tamme en Ali
aan het voltallige Shantykoor en partners..
Het werd een zeer geslaagde avond waar van
iedereen heeft genoten.
Met dank aan de inzet van
Roelie & Jitse, Dieny & Jan en Marinus
Bruidspaar bedankt namens het LSK
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GRUTSK!!
Ja,wij zijn trots op ons koor. Het afgelopen jaar hebben we heel wat optredens
gehad met veel succes.
Nu aan het einde van LF2018 waarin ontzettend veel te doen is geweest ligt voor je
wederom het Shanty Journaal, wat vliegt de tijd. De cirkel is rond.

28

ja hoor ik zing ook bij het

LEEUWARDER
SHANTYKOOR

