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Zet het eerste weekend van oktober 2014 maar in je agenda!

Let op: in de SVN verdagering van 6 oktober jl. is besloten de volgende ledenvergadering en bijbehorend concertevenement, 
weer voor alle instrumenten te houden op zaterdag 5 oktober 2014. Locatie is nog onder voorbehoud maar misschien wel 
weer in de Oranjekerk in Amsterdam.

Ouders van Suzuki muziek studenten in Nederland 
kunnen hier gedachten, ideeën en ervaringen delen, vragen 
stellen en suggesties maken. 

Alleen leden van dit groep kunnen “posts” maken en 
zien. Als je lid wilt worden, graag:

1. Melden bij wie je kind studeert en sinds wanneer.
2. Een kort introductie schijven/opnemen over jou 

ervaringen met muziek, onderwijs, Suzuki methode, enz.
3. Iets schijven/opnemen over jou verwachtingen als lid 

van deze groep.
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Nieuw Facebook pagina  
Suzuki OuderS NederlaNd

Welcome to the facebook page of  
Suzuki OuderS NederlaNd

This is an online space where parents of Suzuki music 
students in the Netherlands can share thoughts, ideas and 
experiences, ask questions and make suggestions.

Only members of the group can post and see others’ 
posts. If you want to join the group, please:

1. Let us know who your child studies with and since 
when.

2. Write (or record) a short note about your experience 
with music, education, Suzuki method, etc.

3. Let us know what you hope to gain from being part of 
the group.

Deadline voor het komende Suzuki Nieuws: 15 februari 2014

lex de Vries overleden 
Op 11 november jl., om ongeveer tien voor 11, is Lex 

de Vries overleden aan de gevolgen van een hersentumor. 
Tijdens zijn ziekbed is hij zijn viool trouw gebleven, ernstig 
en toegewijd: tot zijn laatste les, op 6 november, toen ging 
het niet meer.

We wensen zijn ouders en broer Bas liefde en kracht.
Op maandag 18 november heeft een groep Suzuki 

leerlingen voor Lex tijdens de plechtigheid gespeeld. Lex de 
Vries was vioolleerling van Daniel Strang uit Heemskerk.
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Van de voorzitter
Op een zonovergoten zondagochtend 6 oktober, rij ik 

met dochterlief, twee violen en een volgepakte tas met “ge-
heime bedankjes” in de auto richting Amsterdam. Na ruim 
een half uur zijn we er bijna en hoef ik alleen nog maar 
rechtsaf richting Oranjekerk. Maar dat is eenvoudiger ge-
zegd dan gedaan. Het is druk! Tussen de wandelende voet-
gangers zie ik uit verschillende richtingen ouders en leer-
lingen met violen, aan komen lopen. Jaap Delver (de enige 
Suzuki blokfluitdocent in Nederland!) komt met grote 
passen, met blokfluit(-en) onder zijn arm uit een ander zij-
straatje. 

Het duurt even voordat een hele sliert fietsers gepas-
seerd is. Dan werp ik nog een keer een blik in mijn spiegel 
en glimlach om wat ik achter mij zie. Mijn dochter kijkt 
achterom en moet ook lachen. We zien een kleine stoet, 
met Marianne Vrijland (Teacher Trainer Cello) voorop, 
gevolgd door een aantal leerlingen met een cello op hun 
rug. Van een paar weet ik dat ze uit Utrecht en omstre-
ken komen. Het is een mooi gezicht. Niemand toetert, de 
automobilisten achter mij schijnen helemaal te begrijpen 
dat gestress en jachtig gedoe ongepast is. Dan, als ze veilig 
de straat zijn overgestoken, rij ik stapvoets verder. Voor de 
Oranjekerk langs en ontdek tot mijn vreugde even verderop 
een parkeerplaats. 

Als we even later de Oranjekerk binnenkomen, gonst het 
er al als in een bijenkorf. Ik vang de geur van verse koffie 
op. De Amsterdamse oudergroep is in het keukentje druk 
in de weer. Koffie en thee, limonade. Tassen, dozen met 
lekkers erin. Docenten zijn al in de zaal, druk in de weer. 
Ik trek mijn jas uit: tijd om ook de handen uit de mouwen 
te steken.

Dit alles voor het jaarlijkse Suzuki Concert (onder de 
bezielende coördinatie van Coutier Rademaker) gevolgd 
door de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (kortweg 
ALV).

Na dit prachtige concert, wordt in allerijl de boel opge-
ruimd, de percussiedocent staat al klaar! Zelf haast ik me 
naar de vergaderruimte met in mijn kielzog enthousiaste 
ouders en docenten. Een druk bezochte en constructieve 
vergadering volgt. Aan het eind van de vergadering is er 
een compleet bestuur, veel interessante en constructieve 

ideeën en weet ik weer waarvoor ik het allemaal doe. (Ver-
derop in dit Suzuki Nieuws vindt u het verslag.)

In de enthousiaste “flow” lopen we weer terug naar de 
zaal waar de leerlingen het resultaat van de percussiework-
shop ten gehore brengen. Dankzij de onmisbare hulp van 
ouders wordt ook dan alles weer netjes opgeruimd. Na nog 
wat napraten met een hapje en drankje, controleren we nog 
een laatste keer of er geen instrumenten etc. zijn achter-
gebleven. Buiten nemen we afscheid, maar niet van ieder-
een. Met een groep docenten en bestuursleden lopen we 
naar een piepklein restaurantje, waar nog druk nagepraat 
en geëvalueerd wordt, want volgend jaar doen we dit weer! 
Hopelijk kunnen de “bassen” dan ook meedoen!

Nu, terugkijkend op deze dag verbaas ik me opnieuw 
over het motiverende aspect hiervan. Het gevoel van saam-
horigheid dat dan ontstaat. Dankzij de tijd die er speciaal 
voor vrij gemaakt wordt door degenen die dit organise-
ren en inhoud geven. Onbetaalbaar. Daarom nogmaals, 
een welgemeend dank je wel aan iedereen die zijn of haar 
steentje ertoe bijgedragen heeft deze dag tot een succes te 
maken!

In dit laatste Suzuki Nieuws van 2013 nog meer enthou-
siaste verhalen en foto’s, allerlei nuttige tips en ander inspi-
rerend “leesvoer”. Speciale aandacht ook voor het initiatief 
van een groepje ouders op het gebied van Social Media. 
Zij hebben een Facebookpagina geopend. Neem eens een 
kijkje op de site en laat weten wat u ervan vindt!

Op nu naar de kerstconcerten! Er wordt alweer hard ge-
studeerd, zodat de Suzuki “Twinklè s” en ander repertoire 
in diverse variaties en toonsoorten ten gehore gebracht 
kunnen worden.

Namens het bestuur voor u allen een heel mooie en mu-
zikale kerst toegewenst. En daarna … nagenieten in de 
Kerstvakantie! Een vrolijk uiteinde en alle goeds voor het 
nieuwe jaar.

Esther van Eijk, voorzitter
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Verslag van een ouder
Sinds de start van dit nieuwe lesjaar, laat Lisa, mijn 

dochter van inmiddels 10 jaar oud, mij nauwelijks meer 
toe als ze oefent. Ik mag me nergens mee bemoeien, ook 
geen opbouwende kritiek. Deur dicht. Omdat onze oude 
deuren nauwelijks sluiten kan ik wel volgen wat ze doet en 
hoor ik de hele range aan liedjes voorbij komen. Zou zo 
graag samen willen spelen met haar, maar ik denk dat ik 
even geduld moet hebben. Ze dreigt ook te stoppen met 
spelen en kan geen reden daarvoor opgeven. Doet alsof het 
haar niets doet, maar als dan de Suzukidag in zicht komt, 
verandert er wat. Ze wil ich voorbereiden.

De reis naar Amsterdam gaat vlot en Lisa heeft nog even 
tijd om in de tuin te oefenen. Maar ze wil ook de anderen 
zien spelen en we besluiten naar binnen te gaan.

Ik zie dat het haar inspireert om andere kinderen te 
zien die serieus met de viool in de weer zijn, maar ook de 
andere instrumenten hebben haar aandacht. Zelf was ik 
blij verrast dat er gitaren meededen. Lisa maakt kennis 
met een wildvreemd meisje en heeft het super naar haar 
zin. Jammer dat er niet meer leerlingen uit Den Haag 
zijn, maar gelukkig is Alexander er nog net op tijd bij, 
met haast van zijn turnvereniging weggeplukt. De dame 
die Tourdion zo mooi zingt, is er ook, maar dit keer als 
publiek voor eigen kroost. En zoals altijd is de heer Coutier 
erg onderhoudend en weet ons als publiek alert te houden 
en laat ons zelfs deelnemen. In de pauze staat de tafel weer 
vol met versnaperingen en lekkernijen. Het is weer een 
bijzondere Suzukidag. 

De afgelopen tijd hebben we niet veel concerten of 
voorstellingen gezien, dit is dus een cadeautje. Maar ik weet 
wel dat het voor Lisa een basis legt voor haar voorliefde voor 
muziek. Ze is gek op instrumenten en zingt de hele dag 
door van Adèle tot Ave Verum. Ze staat op met muziek en 
gaat ermee naar bed. Joelend zit ze zorgeloos achterop de 
fiets als we het station verlaten en trekt alle registers open. 
Mensen kijken lachend om. Mijn oren piepen, maar het 
kan met niet schelen als dat het is, dat haar leven mooier 
maakt.

Met dank aan Liesbeth de geduldige viooljuf met de 
zwarte band, mogen er nog vele concerten volgen.

Gaby Schalk moeder van Lisa van Pieterson (10), Den 
Haag, vioolleerling Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht

Amsterdam 2013
uzuk idagS
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Brilliant for the whole family! 
The Suzuki day in October in Amsterdam was a brilliant experience for our whole family 

(Alexander and Jordi and parents Nerida and Steve). It was very relaxed and a lovely atmosp-
here, in a beautiful location. 

We were able to listen to so many other instruments and see children who clearly enjoy 
their suzuki music. So much excitement for their instruments. 

For Alexander it was so wonderful to be part of a large group of people playing so beauti-
fully together. He always gets so much out of experiences of playing in large groups. It is like 
having many classes in one day. His motivation for the violin has increased and he wants to 
play as much as he can. Violin practice has become something of a treat, something he looks 
forward to now.

I think the Suzuki music day made him feel part of something bigger. 

Nerida Fussell mother of Alexander and Jordi Kho, leerlingen van Liesbeth Bloemsaat-Voerkn
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Verslag van docent

“De jaarlijkse landelijke vergadering van de SVN wordt 
voor de tweede achtereenvolgende keer opgeluisterd met 
een concert (en dit keer ook een percussieworkshop). Wat 
zou het leuk zijn als ook de ‘nieuwe’ instrumentgroepen 
van zich zouden laten horen…”

Ondanks de wat korte termijn, reageerden 4 van mijn 
oudere gitaarleerlingen (Mathan, Dunja, Sarah en Jasmijn) 
positief op deze vraag; ze waren wel in voor een uitje en 
bovendien erg nieuwsgierig naar andere “Suzukikinderen” 
van Nederland. Ook trok de (body) percussieworkshop 
hen aan.

En zo deed ik als kersverse Suzuki-gitaar-docent-in-
opleiding een duit in het zakje met 3 gitaarstukken. We 
werden warm onthaald in een met muziek gevulde kerk in 
de Pijp in Amsterdam. We kregen een aparte ruimte om 
even in te kunnen spelen. Een eerste keer meedoen is altijd 
wat onwennig en voor gitaristen extra onzeker vanwege het 
geringe geluidsvolume dat zij produceren in verhouding 
tot de strijkers en pianisten. Maar dat bleek niet nodig. De 
prachtig verbouwde Oranjekerk had een mooie akoestiek. 
Wat een goede ervaring werd het om voor een volle zaal te 
spelen en alle aandacht te krijgen! Ook bleek dat zij zich 
zonder moeite wisten te mengen met de andere kinderen, 
alsof zij elkaar al jaren kenden.

Na afloop waren de leerlingen het er unaniem over eens: 
de percussieworkshop was weliswaar wat eenvoudig voor 
hen, maar voor het concert zouden zij een volgende keer 
direct weer meedoen.

Voor mij was en is zo’n dag erg waardevol. De band tussen 
docenten, ouders en kinderen onderling werd voelbaar 
versterkt en daar is het toch eigenlijk om gedaan? Daarom 
organisatoren: Héél erg bedankt en met de ervaringen van 
deze dag op naar de volgende jaarvergadering. 

Drieëtte Reesinck, Amersfoort, Suzuki gitaardocent in 
opleiding. Zie: www.zonate.nl

Amsterdam 2013
uzuk idagS
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Verslag van een leerling
Ik vond het eerste optreden van mij erg spannend. Zeker 

omdat ik pas 3 of 4 lessen had gehad. Ik vind dwarsfluit 
spelen erg leuk! Ook oefen ik iedere dag.

Hopelijk wordt het Kerstconcert net zo leuk als de keer in 
Amsterdam. Ik kijk er nu al naar uit.

Groeten, Belle Nieuwenhuijs
Lisa van Pieterson (10), Den Haag, vioolleerling Liesbeth 

Bloemsaat-Voerknecht
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Monique: Hallo Heleen, je weet 
dat ik al jaren een grote fan van je 
ben. En nu heb je alweer een prijs 
gewonnen met je grote passie; 
componeren. Hoogste tijd voor 
een interview, zodat meer mensen 

weten wat jij zoal doet naast het geven van pianolessen!
Ik herinner me nog heel goed de eerste keer dat ik naar 

een uitvoering van jouw werk ging; het was deels uit nieuws-
gierigheid, deels uit interesse en collegialiteit.

Er werden drie stukken gespeeld; drie van de zeven 
hoofdzonden, te weten Woede, Luiheid en Onmatigheid, 
voor mij zeer intrigerende titels. Het was geschreven voor 
hobo, gespeeld door Ernest Rombout, en ik weet nog dat 
ik van de eerste tot de laatste noot rechtop in mijn stoel heb 
gezeten zó geboeid was ik, en toen besefte ik voor het eerst 
dat ik niet alleen met een Suzuki pianodocente en moeder 
van twee kinderen te doen had, maar dat er iets geniaals 
in jouw hoofd moet zitten dat je in staat bent stukken te 
schrijven die zó knap in elkaar zitten.

En ja, we werden niet teleurgesteld; op een zonnige mid-
dag in Park Frankendael, waar jij met Coutier en mij een 
zogeheten “eindejaarslunch” zouden nuttigen, kwam je te 
laat maar stralend aanzetten, zette pardoes een koptelefoon 
op onze hoofden en vertelde dat zojuist jouw stuk voor alt-
viool Twelve geheten (naar de twaalf-toonstechniek die erin 
gebruikt wordt) voor het eerst echt gespeeld was door Asdis 
Valdimarsdottir, later ook door haar uitgevoerd op een con-
cert in het Bethaniënklooster, en wéér was ik diep geraakt. 
Misschien is het toeval, maar je schrijft precies muziek waar 
ik van houd.

Na een tijdje volgde Capricious Blues in opdracht van, en 
gespeeld door Marcel Worms. Nota bene in Abu Dhabi en 
in Oman! Heel andere muziek, maar wederom met jouw 
stempel erop.

En dan nu de eerste prijs (niet je eerste) voor een Spaans 
lied waarvoor een internationale prijsvraag uitgeschreven 
was: ‘HispaSong International Composers Contest’ in de 
categorie zang en piano.

Kun je verklaren hoe het kan dat een Nederlandse uit zo-
vele, ook Spaanse inzendingen, er als winnares uitgekomen 
is?

Heleen: Voor mij is het een bevestiging dat ik me goed 
ingeleefd heb in de Spaanse muziek en gevoelswereld. Ik 

vond de opdracht een hele leuke uitdaging; hoe beeld je bij-
voorbeeld een stierengevecht uit? Dat ik gewonnen heb is 
natuurlijk wel een grote verrassing, ik zag de mail ‘s avonds 
laat en heb mijn man er wel voor wakker gemaakt!

Monique: Kun je vertellen wat jou drijft om te compone-
ren?

Heleen: Het lijkt wel of ik geen keuze heb, er ontbreekt 
gewoon iets als ik het niet doe. Het is ook heel fijn om te 
doen, ik kom totaal in flow en denk aan niets anders. Ik 
kom heel dicht bij een rustige kern in mezelf. Tegelijk geeft 
het juist heel veel energie.

Het begon met het schrijven voor leerlingen. Dan zocht 
ik een stuk voor hen dat ik niet kon vinden en dacht; dan 
maak ik het zelf toch? Dat viel in de smaak. Toen vroeg 
Sanne de Bakker mij een boek van haar te illustreren met 
muziek; Het engeltje en het duiveltje, en later ook Het beroem-
de schaap Sjrek. Toen ben ik ook gewoon zelf gaan compo-
neren, en steeds weer bleek dat, vaak totaal onverwacht, een 
succes.

Monique: Heb je zelf een idee hoe het komt dat wat je 
maakt zo ontzettend aanspreekt bij kenners en publiek?

Heleen: Als ik iets over wil brengen ben ik blijkbaar in 
staat om ook atonale en hedendaagse muziek zo te schrijven 
dat het bij mensen aanspreekt. Bij mij zit er altijd een ver-
haal in, daar houd ik van.

Monique: Je hebt een gezin, een lespraktijk, je studeert 
voor je vierde level Suzuki piano; wanneer componeer je ei-
genlijk, en hoeveel slaap je?

Heleen: Ik componeer als ik geen interviews heb!  ;-)  
Vooral ‘s morgens tot 12.00 uur, als de kinderen naar 
school zijn. En ik geef maar drie dagen les, dat scheelt ook. 
En slapen? Ja, te weinig!

Monique: Je zult wel heel trots zijn op deze laatste prijs, 
en nu ga je ook nog naar Spanje om een uitvoering te bege-
leiden! Wat wordt je volgende project?

Heleen: Ik ben al bezig voor een nieuwe wedstrijd, deze 
keer in Italië! Het wordt een stuk voor dwarsfluit, piccolo, 
basfluit, klarinet en strijkkwartet en het mag 8 minuten du-
ren. En natuurlijk de kerstmusical op school; deze keer ar-
rangeer ik liedjes van Henny Vrienten, een vader op school, 
voor een groter ensemble. 

interview met Heleen Verleur
die behalve Suzuki-pianodocente ook componiste is
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Monique: En als mensen nu heel nieuwsgierig geworden 
iets van je willen beluisteren?

Heleen: dat kan via mijn blog www.heleenverleur.org Ik 
ben net bezig een nieuwe blog te maken, omdat mijn oude 
website (www.heleenverleur.nl) inmiddels bijna antiek is. 
Het ziet er nog wel mooi uit, maar er staan bijvoorbeeld 
geen recente stukken op! Ik zal mijn best doen binnenkort 
wat recente stukken op mijn nieuwe org blog te zetten. 

Monique: Bedankt voor dit interview Heleen!

Nawoord Monique: Heleen heeft ook nog een prijs ge-
wonnen met een compositie voor Calefax (2009), en in 
2006 werd haar stuk voor het Asko-Schönberg ensemble 
als een van de vijf beste stukken uitgevoerd in Paradiso in 
Amsterdam.

Heleen heeft afgelopen jaar haar eerste orkestwerk Here-
after geschreven, dat ligt momenteel bij twee orkesten.

Op zondag 6 april 2014 vindt de premiere plaats van 
Heleen’s ‘Drie liederen voor cello en piano’ in het Bethani-
enklooster, gespeeld door Stijn Saveniers (cello) en Jeroen 
Riemsdijk (piano). Deze compositie was oorspronkelijk ge-

schreven voor mezzosopraan, altviool en piano (tekst Paul 
van Ostaaijen). Info en reserveringen via www.bethanien-
klooster.nl

Ik hoop en denk dat we nog veel van Heleen gaan horen!

Monique Dowgwillo (Amsterdam)

Algemeen Muziekonderwijs voor volwassenen wordt niet 
meer aangeboden door de muziekscholen. Als je dan als 
muzikaal ongeletterde op latere leeftijd een instrument wilt 
gaan bespelen, is het een hele kluif om een bestaande ach-
terstand in te lopen. Meestal vinden de praktijklessen een 
keer per week plaats en in dat ene uur kan die leemte in 
kennis nooit ingevuld worden. Zelfstudie klinkt zo mooi 
maar waar vind je dan de informatie, laat staan de discipline 
om naast het beoefenen van je instrument ook nog de kwin-
tencirkel en de verschillende maatsoorten te begrijpen? 
Mijn liefde voor de viool tilt mij steeds boven het getob uit 
en bovendien, er is overal hulp.

Op woensdagmiddag bijvoorbeeld. Dan is Edwin Rutten 
te beluisteren op Radio 4, met om 13.15 zijn programma 
MiniMax, ‘klassieke muziek voor kinderen en andere vol-
wassenen’. Hij geeft daarin uitleg over muziekstromingen 
en muziekinstrumenten, over componisten en de werken 
die ze geschreven hebben. Ik vind het leerzaam en hij brengt 
het met humor, wat voor mij toch een ideale combinatie is.

Vergeet verder YouTube niet. Daar zijn veel ‘hits’ te vin-
den waarbij de Suzuki stukken te beluisteren zijn. Zelf ben 
ik nogal weg van een Suzuki juf die optreedt in haar ‘violin 
studio’. Ze heet Allyson en haar filmpjes zijn in het Engels, 
liever gezegd het Amerikaans. Beeldvullend speelt ze alle 
stukken in twee versies, een doorspeel ‘clip’ en een oefen 
‘clip’. Door al haar uitleg over vingerzettingen, op- en af-
streek en tempi, steek ik er echt wat van op, zonder dat ze 
een vervanging van mijn eigen juf kan zijn. Zelf zegt ze vaak 
genoeg, als er bijvoorbeeld keuzes gemaakt moeten worden 
over een losse- of 4e vinger, ‘do what your teacher tells you 
to do’. Bovenal geniet ik van haar ‘optreden’ voor de camera, 
vaak net niet helemaal goed in beeld, met de knusse inrich-
ting en soms op de achtergrond een knapperend haard-
vuurtje. Ga naar ‘Allyson violin studio’ en maak het mee. 

Maar dan de muzieknotatie nog, het notenschrift en al-
les wat daarbij komt kijken. Bij het googelen vond ik een 
aardig boek van Frans Frijns. ‘Algemene Muziek Theorie 
A’. Het is een interactieve methode, een ‘opfris’ cursus voor 

Volwassenen leerschool
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beginners met een CD erbij waarop je oefeningen vindt en 
ook een quiz om je kennis te testen. Via de CD kom je in 
een computerprogramma. Je kunt de opgaven opslaan en 
uitprinten om, zo staat er in het boek, mee te nemen naar 
je muziekdocent. Naar zich laat raden bestaat er ook een 
theorie boek B.

Al deze hulpmiddelen zijn een ondersteuning in de kunst 
van het muziek maken en het oefenen wordt er voor mij veel 
speelser van. Ik zag wel dat Allyson niet verder gaat dan 
boek 3. Maar zover is het nog niet.

Tanneke Vriend, volwassen Suzuki leerling  
van Monique Dowgwillo

Inschrijfformulier op de 
website van Suzuki Verenig-
ing Nederland (www.suzu-
kimuziek.nl)
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Het gerucht ging al een 
tijdje dat zich een Austra-
lische Suzuki cello docent 
in Amsterdam zou vestigen. 
Natuurlijk hebben we grote 
behoefte aan Suzuki cello 

in Amsterdam - al jaren - dus ik ben gaan rondmailen 
en vragen, maar zonder resultaat, het gerucht bleef een 
gerucht. Tot Brendan Conway zelf contact met me opnam 
in verband met de SVN dag in oktober waar hij graag 
naar toe wilde komen. Hij bleek pas sinds heel kort hier te 
zijn. Innemende man, bescheiden, vriendelijk en, zo bleek 
onlangs, een geweldige cellist.

Open dag Heemskerk

Die gelegenheid was een open dag van de muziekschool 
in Heemskerk. Bijzonder aan deze muziekschool is dat 
er zowel Suzuki viool/altviool- als dwarsfluitles wordt 
gegeven. Onze huidige cellodocente Martine (niet-Suzuki 
maar warmhartig tegenover de methode en de Suzuki 
collega’s) overweegt met pensioen te gaan en daarom hebben 
we Brendan gevraagd kennis te komen maken en zichzelf 
te laten horen. Open dagen zijn leuk, druk, hectisch, 
spannend, dus er was nog steeds geen tijd om echt kennis 
te maken, behoudens een paar zinnetjes en glimlachjes over 
en weer. Martine had hem trouwens geconfisceerd en ik 
hoorde ze in het lokaal naast het mijne Béla Bartók duetten 
spelen samen. Het klonk als een klok.

Aan het eind van de open dag hebben we een strijkersleer-
lingenconcert gegeven en midden daarin twee optredens van 
Brendan. Het eerste, een canon van Gabrielli, samen met 
Martine. Het was alsof ze de zaal met goud vulden, zo vol 
van cellosonoriteit. Daarna met pianiste Kana Yamaguchi 
de Zwaan uit het Carneval der Dieren van Camille Saint-
Saëns, opnieuw die prachtige toon die zo edel is dat je er 
stil van wordt. Wie is - in a nut shell - Brendan Conroy? Ik 
nodigde hem uit op de koffie.

Tasmanië

Brendan is opgegroeid in Tasmanië, dat grote eiland aan 
de zuidkant van Australië, bekend dankzij een Disney-
cartoon om de ‘Tasmaanse Duivel’, een beetje een eng 
beest met de krachtigste beet uit het dierenrijk. Los van 
die duivel is Tasmanië een prachtig en vredelievend land. 

Brendan heeft er het conservatorium doorlopen en vele 
jaren lesgegeven, deels privé, deels op middelbare scholen 
waar leerlingen alleen groepsles onderwijs krijgen en niet 
individueel. En van dat laatste word je als docent niet echt 
blij. Niet alleen is het vrijwel onmogelijk om houding en 
motoriek in een groep te monitoren, extra beroerd is het 
voor de zuiverheid als je als leerling alleen maar valse 
noten van medeleerlingen hoort. Muziekscholen zoals 
wij die in Nederland hebben kennen ze daar niet (maar 
ook in Nederland zijn er inmiddels muziekscholen die 
net als de Tasmaanse middelbare scholen alleen nog maar 
groepsonderwijs aanbieden, zo heb ik onlangs ervaren. C. 
R.). 

Hij heeft in een aantal beroepsorkesten gespeeld in 
Tasmanië en Australië en was cellist in het Diemen 
Strijkkwartet. De naam ‘Diemen’ komt van ‘Van Diemen’s 
land’ zoals Tasmanië vroeger heette. Enkele jaren geleden 
maakte Brendan in Australië kennis met de Suzuki 
methode en hij werd zo geraakt dat hij in Utah (USA) een 
opleiding level 1 is gaan volgen. Het bleek een bevrijding, 
alleen al de samenwerking met ouders en daardoor de 
betere motivatie van de studenten. ‘Juist door de inzet van 
de ouders kun je stellen dat deze methode geschikt is voor 
ieder kind. De Suzuki manier werkt gewoon beter, het is zo 
geniaal uitgedacht, de stappen zijn zo helder, de kans dat je 
iets overslaat is veel kleiner”.

Amsterdam

Brendan heeft veel gereisd en was de laatste tien jaar vaak 
in Nederland. Hij heeft hier veel vrienden en het was dan 
ook niet meer dan logisch dat hij uiteindelijk in Amsterdam 
zou neerstrijken. Hij is bezig kennis te maken en een 
netwerk op te bouwen. Eerste goede stap wat Suzuki betreft 
was kennismaking tijdens de SVN dag op 6 oktober. Hij 
volgt een cursus op het conservatorium in Den Haag (“leuk 
om na jaren professioneel te werken weer eens student 
met andere studenten te zijn”). Hij heeft een woonstek 
gevonden en gaat thuis lesgeven. Hij is bezig Nederlands 
te leren. Hij voert gesprekken over voortzetting van zijn 
Suzuki opleiding, liefst in Nederland.

Hiermee heeft Amsterdam een Suzuki cello docent en we 
zijn “over the moon” met zijn komst hier naartoe vanuit het 
verre “Down Under”.

Coutier Rademaker, Amsterdam

Brendan Conroy
nieuwe cello docent in Amsterdam 



Aanwezig: Patrick Kolfschoten, Jana Neplechovitsj, Huub 
de Leeuw, Clara Kappers, Marianne Vrijland, Gerda Moeijs, 
Richard Metcalf, Pim de Zeeuw, Mirjam van Dorssen, Jette 
Wassenaar, Jitske Hallema, Rianne Dorst, Marijke Emens, 
Marieke de Vos, Joke van Kregten, Drieëtte Reesinck, Scott 
Cheung, Heleen Verleur, Coutier Rademaker, I. Zilvold, Jaap 
Delver, Karen Lavie, Marion Geskus, Klaas Keeman, Lies-
beth Bloemsaat-Voerknecht, Ans van Valkenburg, Milka 
Pawlowska-Wijnands. 

Bestuur: Esther Van Eijk (voorzitter), Martin Loose (pen-
ningmeester) Ineke Ruhe (secretaris)

Afwezig met bericht: Anke van der Bijl, Martine Littel, Jo-
hannes Lievaart, Monique Dowgwillo-Cornelissen, Daniel 
Strang, Clara Post, Joke ten Haaf, Nicole Schmaloer, Stie-
neke Voorhoeve

1. Opening en vaststelling van de agenda
Na een prachtig concert opent de voorzitter de vergadering 
om 17.00 uur en heet alle aanwezigen welkom. Jana Ne-
plechovitsj brengt een agendapunt in, dit wordt besproken bij 
de rondvraag. 
Hiermee is de agenda vastgesteld.

2. Mededelingen
De voorzitter geeft aan welke docentleden zich hebben afge-
meld voor de vergadering. 
Welkom Drieëtte Reesink, zij volgt de opleiding tot Suzuki-
docent Gitaar (in Italië) en geeft inmiddels ook les in Neder-
land. Verder hebben zich onlangs in Nederland gevestigd een 
cello docent en Karen Lavie, dwarsfluit docent.

3. Goedkeuring verslag vorige ALV (30 september 2012)
Correcties: punt 3 jaartal ALV moet zijn … 2012.
Opmerkingen n.a.v.: er staan alleen voornamen vermeld bij 
aanwezigen. 
Het verslag wordt vastgesteld en goedgekeurd.

4. Financiën & Kascommissie
Het financieel verslag 2012 en de begroting 2013 worden be-
sproken.
Kascommissie De kascommissie bestaat dit jaar uit Jaap Del-
ver en Scott Cheung        

Martin Loose geeft een toelichting bij de cijfers. 
Hij legt uit dat de winst van de Suzuki Winkel ten goede 
komt aan instrumenten budgetten. Via teacher trainers kan 
er bij het bestuur een beroep op dit budget gedaan worden. 
Het gaat om het kwaliteitsbehoud van het Suzuki muziekon-
derwijs en kan derhalve ingezet worden t.b.v. workshops e.d. 

De Kascommissie stelt vast dat de cijfers in orde zijn, waar-
mee het bestuur decharge wordt verleend. Het financieel ver-
slag 2012 en de begroting voor 2013 zijn vervolgens door de 
vergadering vastgesteld en goedgekeurd.

5. (Her-)verkiezing bestuursleden
Martin Loose en Esther van Eijk stellen zich herkiesbaar, 
Scott Cheung en Coutier Rademaker stellen zich beschik-

baar als bestuurslid. De benoeming van Ineke Ruhe als secre-
taris wordt door de Algemene Ledenvergadering retrospectief 
bekrachtigd en zij stelt zich eveneens herkiesbaar.
De bestuursleden die zich herkiesbaar hebben gesteld en de 
personen die zich beschikbaar hebben gesteld voor het be-
stuur worden door de Algemene Ledenvergadering respec-
tievelijk herkozen en gekozen. Het SVN bestuur voor het 
nieuwe jaar bestaat uit Esther van Eijk (voorzitter), Martin 
Loose (penningmeester), Ineke Ruhe (secretaris) Coutier 
Rademaker (viooldocent) en Scott Cheung.

6. Rondvraag
- Martin Loose geeft aan dat het bestuur op korte termijn de 
e-mailbestanden wil opschonen/aanvullen, om  de leden zo 
makkelijker te kunnen informeren.
- Website SVN: Richard Metcalf geeft aan te willen helpen 
met het verbeteren van de website.
- Wie vertegenwoordigd  de ESA vanuit het bestuur? Dat 
doet Esther van Eijk. Huub de Leeuw is deputy en vervangt 
haar wanneer zij niet kan. Hij wil dat komend jaar ook wel 
weer doen.
- Martin Loose vraagt of de kascommissie voor volgend jaar 
kan worden vastgesteld. Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht en 
Jaap Delver melden zich en worden benoemd in de kascom-
missie.
- Datum volgende ALV: Op veler verzoek stelt de vergade-
ring na uitgebreide discussie de datum van de volgende ALV, 
met concert, vast op zondag 5 oktober 2014. De Oranjekerk 
in Amsterdam kan wellicht wederom als locatie gebruikt wor-
den.
- Evaluatie ALV/concert: het bestuur is voornemens  de 
ALV en concert 2013 op de agenda voor de bestuursvergade-
ring te zetten.
- Aansprakelijkheidsverzekering voor docenten/teacher 
trainers die een evenement (workshop o.i.d.) organiseren. Op 
initiatief van Anke van der Bijl, heeft het bestuur enige tijd 
geleden onderzocht wat daarin de mogelijkheden zijn. Het 
blijkt een lastige materie. Immers, hoe verhoudt e.e.a. zich tot 
(individuele) beroepsaanprakelijkheidsverzekeringen?  Mari-
anne Vrijland geeft aan dat dit wel een punt is. Clara Kappers 
geeft aan dat zij gaat informeren. Zij zal haar bevindingen zo 
snel mogelijk aan het bestuur voorleggen.
- Jana Neplechovitsj geeft aan in haar lespraktijk (piano) ge-
bruik te maken van Music Mind Games. Zij zou het een goed 
idee vinden om Mitchiko Yurko (bedenker hiervan) uit te no-
digen voor een workshop in Nederland. Hebben daar meer 
mensen belangstelling voor? 
- Na enige discussie wordt afgesproken dat Liesbeth Bloem-
saat-Voerknecht en Jana samen een voorstel maken, waarna 
e.e.a. aan het bestuur kan worden voorgelegd. 
Jana zegt toe hierover een stukje voor het Suzuki Nieuws te 
zullen schrijven.
Martin meldt nog dat de Suzukiwinkel deze spellen ook al 
een tijd in het assortiment heeft.

Verslag. algemene ledenvergadering Suzuki Vereniging Nederland  
d.d. 6 oktober 2013, Oranjekerk te amsterdam



SVN hoofdrekening
De belangrjikste inkomsten zijn uiteraard de contributies. 

Ze zijn uitgesplitst naar A/B-leden (40 euro per jaar) en C-
leden (12 euro per jaar).

De grootste structurele uitgaven zijn de afdracht aan de 
ESA en de kosten (drukkosten en verzendkosten apart) van 
het Suzuki Nieuws.

Onder aan de pagina wordt allereerst het saldo van baten 
en lasten berekend. Daaronder wordt dat gecorrigeerd voor 
het saldo van (renteloze) leningen aan de Suzuki winkel. Zo 
ontstaat de regel “eindstand saldi”, die overeenstemt met de 
rekeningsaldi van de contributierekening en bijbehorende 
spaarrekening.

Omdat de (fluctuerende) lening aan de winkel feitelijk geld 
van de vereniging is, moet de stand van die lening nog bij het 
vermogen van de vereniging worden opgeteld (laatste regel). 
Daar is te zien dat het totale vermogen ultimo 2012 een be-
drag van € 9594 was. Eind 2011 was dit

nog € 7431; de relatief forse stijging komt voor een groot deel 
door het (nog) niet-uitgeven van het instrumentenbudget, 
waarvoor de reserve ultimo 2012 €2157 bedroeg.

SVN Suzuki winkel
Inkomsten zijn uit verkoop van boeken, CD’s en andere Su-

zuki-materialen. De inkoop is in sommige jaren hoger dan de 
verkoop; het assortiment breidt nog steeds uit en bovendien is 
het nodig om van hardlopende artikelen

grotere aantallen op voorraad te hebben.
Voor de voorraadfinanciering zijn er leningen. Deze bestaat 

structureel uit een (renteloos) deel van de SVN-hoofdreke-
ning (ultimo 2012 € 8900) en een soort variabel doorlopend 
krediet bij de stamrecht-BV van de

winkelbeheerder (rente 6% op jaarbasis, een stuk lager dan 
gebruikelijk voor zo’n lening). Deze lening bedroeg ultimo 
2012 € 22500.

De winkel werkt met een historische kostprijs. Per exem-
plaar van een boek of CD is exact bekend, tegen welke prijs 
het is ingekocht (beïnvloed door variërende kortingpercenta-
ges, valutakoersen en verzendkosten). Bij elke

verkoop kan zo nauwkeurig de bruto winst worden bere-
kend.

De waarde van de voorraad is evenzo berekend uit de totale 
inkoopwaarde minus de historische kostprijzen van alles wat 
verkocht is. Ultimo 2012 bedroeg de voorraadwaarde € 51422.  
Uit de girorekeningen (A) minus de stand van de leningen (B) 
plus de waarde van de voorraad (C) is het vermogen van de 

winkel te berekenen. Dit  wordt nog gecorrigeerd voor open-
staande posten (D, E, F, G). Zo is te zien, dat het vermogen 
van de winkel ultimo 2012 € 20729 bedroeg (2011: € 20431). 
Deze relatief geringe toename wordt

vooral veroorzaakt door twee factoren:
• Er is relatief veel voorraad aan materialen (verpakking en 

acceptgiro’s) ingekocht; deze worden direct als kosten ge-
boekt.

• Met ingang van 2011 is er een winstafdracht aan de hoofd-
rekening van de vereniging; dit is het “instrumentbudget”. In 
feite wordt daarmee een iets te groot deel van de winst van de 
winkel afgeroomd, ten bate van de vereniging.

Overige rekeningen
Er zijn nog drie aparte girorekeningen, die op dit
moment niet actief gebruikt worden:
• Het Suzuki materiaalfonds. Dit omvat (met spaarrekening 

annex) ultimo 2012 € 543,21
• Het Suzuki opleidingsfonds, al een aantal jaren niet meer 

gebruikt - ultimo 2012 nog €13,96
• Een workshoprekening, vroeger voor de workshops van 

Stieneke Voorhoeve (Den Haag). Er staat ultimo 2012 nog 
€ 69,48 op.

Begroting 2013 / prognose 2014
Omdat de ALV nu laat in het jaar is, wordt de begroting 

vrij laat vastgesteld. De begroting 2013 is tevens een prognose 
voor 2014.

De instrumentbudgetten worden jaarlijks vooraf berekend 
op basis van extrapolatie van de winkelverkopen in de eerste 9 
maanden van het lopende jaar. Voor 2013 zijn de bedragen zo 
in 2012 vastgesteld; nu gebeurt dat voor 2014.

Omdat er nog maar weinig van deze budgetten is uitgegeven, 
is er een flinke reserve opgebouwd.

Onderstaand een overzicht met ook een prognose van de 
stand per dec. 2013:

Deze bedragen worden uit de winst van de winkel uitge-
keerd aan de vereniging en zijn op aanvraag bij het bestuur 
beschikbaar.

Beknopte toelichting financieel verslag SVN 2012 en begroting 2013/2014  2013-10-06
Alle relevante cijfers zijn samengevat op twee A4-overzichten (SVN zelf resp. de Suzuki winkel). 
Ter vergelijking zijn ook vorige jaren vanaf 2010 opgenomen.

- Richard Metcalf geeft aan dat hij onlangs een Facebook 
groep heeft opgericht voor Suzuki ouders, die daar lid van 
kunnen worden. Dit vanuit het idee dat er behoefte is om als 
ouders via social media met elkaar over Suzuki gerelateerde 
vragen te communiceren.  

7. Sluiting
Onder dankzegging aan alle aanwezigen voor hun inbreng 
en aanwezigheid, sluit de voorzitter de vergadering volgens 
schema om 18:00 uur, opdat de aanwezigen kunnen gaan ge-
nieten van de voordracht van de percussie workshop voor de 
kinderen.
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12-10-2013

Suzuki Vereniging Nederland Staat van baten en lasten   (giro-/bankrekeningen)

2010 2011 2012 2012 budget 2013 budget
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

contributie A/B 2420 40 2425 40 2864 2500 2900 contributie A/B
contr. C 4477 4475 12 5109 6 4700 5200 contr. C
donaties D 56 47 100 50 donaties D
extra donaties 750 750 750 770 750 extra donaties
ledenkortingen 100 100 ledenkortingen
Suzuki Nieuws 1665 2437 2090 2000 2300 Suzuki Nieuws
porti Suz. Nieuws 731 1183 857 1000 1000 porti Suz. Nieuws
ESA 2535 2055 2355 2300 2555 ESA
Kamer van Kooph. 26 27 24 27 27 Kamer van Kooph.
bestuursk. div. 366 197 200 200 bestuursk. div.
attenties 100 100 attenties
computer 300 300 300 computer
kantoormat./envel. kantoormat./envel.
onkostenvergoeding 750 750 750 750 750 onkostenvergoeding
porti 50 50 porti
reiskosten 407 118 100 100 reiskosten
website 129 137 129 129 129 website
workshops 400 400 workshops
Concerten 1421 4498 587   Concerten 
Sprunger 2010 / ALV 835 1300 582 500 Sprunger 2010 / ALV
instr.budget 1039 87 1205 1205 1205 1043 1043 instr.budget
bibliotheek 472 bibliotheek
bankkosten 147 197 235 150 250 bankkosten
rente 0 0 2 0 0 0 rente
rente spaarrek. 29 13 25 rente spaarrek.
Japan 2960,1 2960,06 Japan
onvoorzien 400 onvoorzien

totaal 9988 13367 11662 10303 9976 7812 9300 9211 9943 9504 totaal

saldo "normale expl." -3379 1359 2163 89 439 saldo "normale expl."
overlopende kruisposten overl. kruisp.
lening/aflossing 3000 972 2972 3400 4250 7750 lening/aflossing
totaalmutatie saldo -1351 931 -1337 totaalmutatie
beginstand saldi 2178 1100 2031 beginstand saldi
eindstand saldi 1100 2031 694 eindstand saldi

beginstand leningen 7000 4972 5400 beginstand leningen
eindstand leningen 4972 5400 8900 eindstand leningen

vermogen 6072 7431 9594 10033 vermogen

12-10-2013

SVN Suzuki winkel Staat van baten en lasten   (giro-/bankrekeningen)

winkel 2009 2010 2011 2012
baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

verkoop 11567 12 14286 11072 56 11411
inkoop 7388 19189 6544 10806
BTW 688 196 14 772
acceptgiro's 108 256
winkelassistentie 400
materialen 238 992 858
porti 439 1634 953 368
reiskosten
nat. concert 218
website 142 142 167 144
bankkosten 41 28 71 123
rente 0 918 25 816 9 1400 1 1430
winstafdracht 1039 1205

totaal 11567 10265 14312 22223 11081 11236 11520 15962

saldo "normale expl." 1302 -7912 -155 -4442 saldo "normale expl."
overlopende kruisposten 22 6 -6 64 overlopende kruisposten
lening/aflossing 3500 4400 9000 2028 3400 2972 12250 8250 lening/aflossing
totaalmutatie saldo 380 -934 279 -506 totaalmutatie saldo
beginstand saldi 786 1166 232 512 beginstand saldi
A: eindstand saldi 1166 232 512 6 A: eindstand saldi

beginstand leningen -20900 -20000 -26972 -27400 beginstand leningen
B: eindstand leningen -20000 -26972 -27400 -31400 B: eindstand leningen

cumulatieve inkoopwaarde 82930 100527 107071 117877 cumulatieve inkoopwaarde
cum. Ink.waarde van verkoop 46828 55345 60480 66455 cum. Ink.waarde van verkoop
C: verschil: voorraadwaarde 36102 45182 46591 51422 C: verschil: voorraadwaarde

D: nog niet betaalde inkoop 0 0 0 0 D: nog niet betaalde inkoop
E: nog niet betaalde verkoop 955 1920 1500 1430 E: nog niet betaalde verkoop
F: nog te betalen BTW 196 14 772 729 F: nog te betalen BTW

vermogen = A + B + C - D + E - F 18027 20348 20431 20729 vermogen = A+B+C-D+E-F



=================================SuzukiNieuws

Vol enthousiasme stapten we in het vliegtuig, op weg 
naar Great Malvern. Suzuki Summer School. Wat zou-
den de komende 4 dagen ons brengen?

Veel muziek, dat staat vast. En oude bekenden ontmoe-
ten, want 5 jaar geleden waren we in Penzance, ook bij de 
Suzuki Summer School. Bij aankomst blijkt dat allemaal. 
Blokfluitspelers in de leeftijd van 3 tot 19 jaar.

De play-in is al bijzonder. We spreken niet dezelfde 
taal, want er zijn allerlei nationaliteiten, maar ze spelen 
samen dezelfde muziek. Ook de docenten laten zich van 
hun beste kant zien: hun concert is prachtig.

De tweede dag is gevuld: retches and stratches, tona-
lisation, repertoire class, ensemble en master class. Het 
werkt super inspirerend. En dat gaat elke dag zo.

Klap op de vuurpijl is de komst van Piers Adams. Die 
man kan spelen en inspireren. Zoek maar op YouTube!!

Een virtuoos op zijn blokfluit(en). Alle blokfluitleerlin-
gen krijgen van hem een masterclass. En ’s avonds geeft hij 
een concert. Als ik toch zo zou kunnen spelen?

En naast al dat muziek maken is er genoeg tijd voor an-
dere activiteiten: samen eten, zwemmen, Great Malvern 
bezoeken, gezelligheid met elkaar en als het even kan: 
rust opzoeken. Want het inspireert, maak het maakt ook 
moe!

Het concert in de kerk is een succes. We halen zelfs de 
plaatselijke krant. 

En dan veel sneller dan verwacht is het weer tijd om  
afscheid te nemen. De Suzuki Summer School zit er weer 
op. Vol van gedachten reizen we terug naar huis.

Het was vermoeiend, maar we hebben zo’n voldaan ge-
voel!

Muziek verbindt en dat voel je daar echt.

Astrid en Gerdeke van Schaik

Suzuki Summer School
Great Malvern, 31 juli - 4 augustus 2013
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Theorie leren met Music Mind Games

Tekening Annelinde Bataille pianoleerling  van 
Jana Neplechovitsj

Toen ik 11 jaar geleden begon met pianoles geven, begon 
ik met het notenbeeld via de Thompson Methode. Ik wist 
niet wat ik over mij heen kreeg! Zoveel vragen werden er 
gesteld, maar ik had geen simpele antwoorden. De zin 
“maar ik snap het niet” kreeg ik heel vaak te horen. Een 
Amerikaanse hobodocente gaf mij Music Mind Games als 
tip. Misschien is dit iets voor jou...

Wat ons vaak als Suzuki-docenten wordt verweten is 
dat kinderen niet goed leren noten lezen als ze via deze 
methode muziekles krijgen. Veel Suzuki-docenten die ik 
gesproken heb beamen dit ook, maar velen geven ook het 
tegenargument dat kinderen van “traditionele” docenten 
net zo min noten kunnen lezen. In ieder geval komt het 
erop neer dat noten lezen moeilijk is en voor velen ook als 
het minst positieve aspect van het muziek maken wordt 
ervaren – ten minste, totdat je wél muziek kan lezen...

Michiko Yurko is ook een Suzuki-docente (piano) 
en is 30 jaar geleden op het idee gekomen om geheel 
in de Suzukifilosofie spellen te ontwikkelen (voor alle 
instrumenten / zang) die het hele theoretische aspect 
benaderen en er een net zo positieve draai aan geven als 
het instrumentele en zangonderwijs. Music Mind Games 
zijn een grondige voorbereiding op het noten lezen, maar 
het is geen magie. Leren noten lezen is natuurlijk gewoon 
uren werk, maar zodra de kinderen daar klaar voor zijn 
kunnen ze zich alleen op het noten lezen concentreren en 
is het notenbeeld ook niet zo verwarrend als voor de meeste 
beginnende lezers.

Music Mind Games zijn onderverdeeld in 8 categorieën: 
1) het muzikale alfabet en intervallen 2) de notenbalk 3) 
ritme 4) melodische en harmonische dictee 5) muzikale 
symbolen 6) toonladders 7) akkoorden 8) van blad lezen.

Waarom is het belangrijk om het muzikale alfabet een 
aparte categorie te geven? Je hebt misschien wel tijdens 
het lesgeven gemerkt dat kinderen heel goed een alfabet 
van voor naar achteren kennen, maar bij achterstevoren 
of in tertsen heel hard moeten nadenken. Dan draaien 
de hersencellen hard door en ben je zo een les kwijt aan 
alleen maar nadenken welke noot nou vóór de E of welke 
voor de A zit, welke noot een terts ónder de C zit en welke 
een terts bóven de D. Een notenbalk lijkt daarentegen 
voor ons als musici het makkelijkst wat er is, maar als 
je dag 1 meteen alles in één keer op je bord krijgt heb je 

misschien wel heel veel vragen. En dan is er nog het ritme. 
Gelukkig kunnen onze Suzuki-leerlingen redelijk snel het 
goede ritme leren, maar visueel is vaak een ander verhaal. 
Met de kinesthetische ritmespellen van Michiko heb ik al 
een heleboel 3-jarigen het verschil tussen een triool en twee 
achtste noten feilloos zien / horen maken.

De spellen zijn goed te gebruiken in individuele lessen en 
in groepslessen. Ik gebruikte ze altijd eerst in de individuele 
les, maar omdat ik theorie en het instrument graag apart 
van elkaar wilde geven heb ik ervoor gezorgd dat al mijn 
leerlingen nog een tweede keer in de week komen voor een 
groepsles waarin we Music Mind Games spelen en uiteraard 
is dat ook een goed moment om voor elkaar voor te spelen.

Ik hoop dat dit artikel je interesse heeft om meer te leren 
over de Music Mind Games van Michiko Yurko en je een 
kijkje neemt op haar website: www.musicmindgames.com. 
Als je een keertje wilt kijken hoe ik het doe ben je van harte 
welkom in mijn lespraktijk in Amsterdam. Op mijn website 
staan de dagen waarop mijn groepslessen plaatsvinden: 
www.pi-jana.nl. Michiko geeft over de gehele wereld 
cursussen en is binnenkort (februari 2014) in London, in de 
Suzuki-hub voor een Unit 1 cursus: www.suzukihub.com. 
Meer informatie over de cursus staat op Michiko’s eigen 
website. Maar Michiko is ook bereid om naar Nederland 
te komen in de herfst van 2014. Ik zou graag dit willen 
organiseren met nog iemand van het bestuur of een ander 
lid van de vereniging. Wie geïnteresseerd is kan contact met 
mij opnemen via mijn mailadres: neplechovitsj@gmail.com 
of bellen: 0646118016.

Jana Neplechovitsj
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Dit jaar bestaat het Suzuki Gitaar Festival in Italië 20 
jaar. Een jubileum, waar we hier in Nederland voorlopig 
alleen nog maar van kunnen dromen.

Het was 24 augustus en onderweg naar het vliegveld zag 
ik een vlag met de tekst: ‘de scholen zijn weer begonnen’. Ja, 
‘mijn’ gitaarschool startte ook weer; dus op naar Noord-Italië 
voor het festival. Dit betekende 8 dagen deel uitmaken van 
een lerarenorkest, masterclasses voor docenten, concerten 
en groeps- en individuele lessen op elk niveau. Kortom, deel 
uitmaken van één familie: gitaristen.

Het decor is elk jaar Saluzzo, een oud stadje vol romaanse 
straatjes en kerkjes en niet te vergeten de vele restaurantjes 
en terrasjes. Want, tja, Italianen houden nu eenmaal van 
het goede leven en dat vind ik eigenlijk wel een prettige 
bijkomstigheid.

Maar er moest ook gewerkt worden! Iedere dag een 
repetitie van het lerarenorkest, waar de vergevorderde 
leerlingen aan konden deelnemen, zodat zij zich deelgenoot 
zouden voelen van een groter geheel: een mooie gedachte! 
Alle andere kinderen kwamen halverwege de week pas de 
ruimtes vullen met gitaarklanken. Toen gonsde en leefde 
het er als een goed gevulde bijenkorf.

Er waren verschillende bijeenkomsten voor de docenten. 
Eén les van een bewegingswetenschapper liet zien dat 

musici zéér bijzondere prestaties leveren en dat zij dan ook 
zéér bijzondere zorg aan hun gezondheid zouden moeten 
besteden. We kregen veel waardevolle tips mee. 

Giuliana, een ‘Pre-Twinkle-docent’ (Children’s Music 
Laboratory (CML) van het Musical Garden programma) 
had een aangepast programma voor gitaristen gemaakt. 
Voor mij een geweldige aanvulling, die ik thuis meteen ben 
gaan ‘uitproberen’ op mijn ‘gewone’ muziektuinkinderen. 

Iedere avond (vanaf 21.15 uur!) was er een concert. Masters 
en studenten; iedereen kreeg een kans. Geweldige prestaties 
en ontroerende momenten. Op prachtige locaties.

Maar ook het ‘gewone’ grote overdekte podium op de 
binnenplaats van het oude schoolgebouw heeft z’n zonnige 
charme. Kinderen van diverse Europese landen speelden er 
de laatste dagen massaal hun Suzuki repertoire, aangevuld 
met swingende film- en volksmuziek. 

Afijn, de week vloog om. Ik was bekaf van de vele 
indrukken. Het meest bijzondere vond ik wel dat er geen 
wanklank is gevallen. Muziek verbindt en je proefde in 
zo’n week een beetje het ideaal van Shinichi Suzuki om de 
wereld te verbeteren door middel van muziek.

Drieëtte Reesinck, Amersfoort,  
Suzuki-gitaardocent in opleiding.

Suzuki Gitaar  
Festival in italië
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Het was mijn eerste ken-
nismaking met Suzuki in 
Nederland, maar het voelde 
meteen vertrouwd, toen ik op 
een vroege zondagmorgen in 

oktober de Oranjekerk in Amsterdam binnenstapte voor de 
landelijke SVN bijeenkomst. Ik weet niet precies wat het is, 
maar de ‘Suzuki spirit’ voelt overal op de wereld hetzelfde 
en al gauw was ik in gesprek met een viooldocent uit Al-
mere en een paar van haar leerlingen en ouders die rond 
een tafel zaten. Ik ben in Amsterdam geboren, en voor een 
tijd getogen, maar voor meer dan twintig jaar was ik Suzuki 
dwarsfluitdocent en teacher trainer ‘downunder’, in Nieuw-
Zeeland, waar het zomer is als het hier vriest en dag wordt 
als hier de maan opkomt. En waar iedereen een tuin op het 
noorden wil, want dan heb je altijd zon. 

Auckland, de grootste stad daar, heeft meer dan een mil-
joen inwoners en een actief “Suzuki Institute” voor viool, 
cello, piano, gitaar en natuurlijk: fluit, mijn instrument. 
Toen ik niet lang na mijn conservatorium opleiding in Am-
sterdam, tijdens een bezoek aan vrienden in Amerika, met 
de Suzukimethode in aanraking kwam, was ik diep onder 
de indruk van de muzikaliteit en vaardigheid van de kinde-
ren, en vooral van hun zelfvertrouwen en totale concentra-
tie. Iedereen hield rekening met elkaar en het was duidelijk 
dat ze heel veel plezier hadden samen. “Zo wil ik ook lesge-
ven”, wist ik toen. 

Een paar jaar later trok ik met een vioolspelende vriend 
naar Nieuw-Zeeland om te helpen met het beginnende 
Suzuki programma daar. “Voor een jaar of twee”, dachten 
we, maar het werden er 
meer dan twintig. Wan-
neer ik maar kon bezocht 
ik Suzuki workshops en 
conferenties in Australië, 
Nieuw-Zeeland en Ame-
rika, en uiteindelijk vond 
ik de weg naar Matsumo-
to, waar ik het grote ge-
luk had een paar maan-
den te kunnen studeren 
bij Toshio Takahashi, de 
fluitist die de Suzuki fluit-

boeken heeft samengesteld. Je zou kunnen zeggen dat in 
zijn lessen Oost en West samenkomen, en ik denk dat hij 
daarom zo belangrijk is in de ISA, de “International Suzuki 
Association”. Takahashi studeerde bij de beroemde Franse 
fluitist Marcel Moyse in de laatste jaren van diens leven en 
heeft een passie voor westerse muziek, vooral opera. Hij 
spoort de docenten die vanuit de hele wereld bij hem komen 
studeren aan, om te leren van de expressiviteit van opera-
zangers. Zijn ‘opera classes’ zijn bij iedereen geliefd. Maar 
zijn lessen hebben ook meditatieve kanten: intens luisteren 
naar de kwaliteit van je toon, je bewust zijn van je adem, de 
richting en snelheid van je luchtstroom, je lichaam. Te stu-
deren met focus en regelmaat, maar zonder haast...

Afgelopen maart ontmoette ik hem weer, voor het eerst 
sinds lang, op de World Conference in Matsumoto. Hij 
is nu 76, maar zijn enthousiasme en energie duren onver-
minderd voort. Hij gaf de groeplessen en dirigeerde het 
afscheidsconcert, onder andere ons geliefde ‘Cimarosa’, het 
“Bach dubbelconcert van de fluiten”. Ook hield hij lezingen 
en gaf masterclasses voor een kleine groep vergevorderde 
leerlingen, waaronder Zoe, een van mijn leerlingen uit 
Nieuw-Zeeland, die haar geluk niet op kon. Hem een paar 
dagen zo mee te maken is een zeldzame inspiratie waar ik 
heel lang op kan teren – en dat moet ook, want Japan is ver 
weg.

Na het congres in Japan begon ik aan een nieuwe avon-
tuur: de weg terug naar het noordelijk halfrond. Terwijl ik 
dit schrijf is de temperatuur voor het eerst rond het nul-
punt. Wel even wennen. Gelukkig doet de verwarming in 
m’n huisje in het centrum van Haarlem het goed. Uit het 

Met Suzuki Dwarsfluit rond de wereld

18  Concert in de Town Hall in Auckland, Nieuw Zeeland
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raam zie ik een grijze lucht boven de schouwburg, in m’n vensterbank 
prijkt een amaryllisbol met wel zes bloemen aan één steel. Die doet 
me denken aan stuk nummer negen in boek 1, Amaryllis. Dat stuk 
hebben wij dwarsfluitisten alleen, net als Moon over ruined castle 
(Het sprookjeskasteel) en Flits, vuurvliegje flits, allemaal oude Ja-
panse melodieën. Dat is een grote verantwoordelijkheid en daarom 
moeten die verende hoge staccatonoten aan het begin ook extra mooi 
en helder klinken. 

Hier in het winterse Haarlem ben ik weer een Suzuki dwarsfluit 
lespraktijk aan het opbouwen. Voor een vijf minuten durend con-
certje door m’n leerlingen in Auckland, kun je op YouTube “Flute 
Studio Karen Lavie” zoeken. Mijn nieuwjaarswens voor 2014 is: ge-
noeg nieuwe Suzuki fluitisten en fluitistjes voor een concertje door 
Nederlandse leerlingen.

Ik wens u allen een Gelukkig Nieuw Jaar!

Karen Lavie, Suzuki Fluitdocente in Haarlem

PS: De laatste paar jaar waren er vijf of zes fluitdocenten en hadden 
we een fantastische groep dwarsfluitisten. Als je “Flute Studio Karen 
Lavie” googled kun je een stukje horen van het Menuet van Christoph 
Willibald Gluck. 

Zoe, Toshio Takahashi en Karen Lavie in  
Matsumoto 

(Peper)noten lezen met leon
Rond de Sinterklaastijd hebben we samen veel plezier, noten te lezen met behulp van pepernoten (ik gebruik de kleine 

kruidnoten van de HEMA en pas de notenlijnen er op aan)!
Leon pakt hier direct z’n viool om het gelegde ‘Sinterklaas kapoentje’ van blad te spelen: uiteraard is de vioolhouding 

nu niet perfect, maar zijn vaardigheid noten te lezen (te leggen en te schrijven) gaat met grote sprongen vooruit... Voor de 
noten van twee tellen stapelen we trouwens twee pepernoten op elkaar!

Leon Dekker (7), leerling van Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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Dank aan alle ouders en leerlingen voor hun lieve wensen en 
cadeautjes!

In de loop van de maand november hebben Liesbeth Bloem-
saat-Voerknecht uit Den Haag em Monique Dowgwillo uit 
Amsterdam het 5 level diploma van de Suzuki docentenop-
leiding behaald. Gefeliciteerd!

20  

Behaalde examens:
Level 5 viool
Monique Dowgwillo (Amsterdam)
Examencommissie:
Christophe Bossuat (Frankrijk)
Clare Santer (Engeland)
Teacher Trainer:
Cathy Shepheard (Keulen, 
Duitsland)

Level 5 viool
Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht 
(Den Haag)
Examencommissie:
Lilja Hjaltadóttir (IJsland)
Sue Thomas (Engeland)
Teacher Trainer:
Jan Matthiesen (Aarhus, 
Denemarken) 

Tijdens de 13 uur durende treinreis naar Hof waar 
ik mijn examen voor het 5e level ging doen was er 
ruimschoots tijd om nu eens écht goed alle boeken, 
inclusief de nieuwe edities door te nemen. Ik moest 
er natuurlijk niet aan denken dat mij dingen ge-
vraagd zouden worden waar ik het juiste antwoord 
niet op wist! Dat is gelukkig niet gebeurd; ik ben 
geslaagd!

Nu hoeft niemand bang te zijn dat ik het hoog in 
mijn bol krijg. Daar zijn twee redenen voor. De eer-
ste is mijn man, Zbigniew, houdt me met beide be-
nen op de grond door bijvoorbeeld te zeggen “hm, 
level 2” als het eten is aangebrand, of “ ja, level 5” als 
er een bekeuring op de mat ligt… De tweede reden 
is een juweeltje van een voorwoord dat ik ontdekte 
(waarschijnlijk als laatste in Nederland) in het 3e 
boek. Toen ik het las dacht ik meteen; dat ga ik 
uitvergroot in mijn lesstudio ophangen. En eigen-
lijk wil ik het niemand onthouden, vandaar hier 
een vertaling. Voor mij is deze tekst heel essentiëel; 
het haalt alle verschillen weg tussen level 1, 2, 3 of 
5. Het haalt ook de verschillen weg tussen ouders, 
leerlingen en docenten, en ook die tussen violisten, 
apothekers of bakkers; het geeft de essentie weer 
waar het allemaal om draait; dat het voor eenieder 
mogelijk is ergens heel erg goed in te worden, en, 
uiteindelijk, dat het voor ieder mogelijk is om ge-
lukkig te zijn.

level 5 viool Monique Dowgwillo
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Level 5 ‘de zwarte band’?
Een van mijn leerling ouders vroeg me enkele weken voor 

mijn examen: ‘Is level 5 viool behalen zoiets als de zwarte 
band bij Judo?’ Even moest ik nadenken: Vechtsport, 
nee, alsjeblieft geen agressie; ‘tegenstanders’ al helemaal 
niet, maar respect voor elkaar, vaardigheid, waardigheid, 
bedrevenheid en gedrevenheid: jazeker. 

Eigenschappen die je bij Judo nodig hebt om de zwarte band 
te behalen, namelijk duizenden herhalingen van grote en 
kleine bewegingen, verfijning van de motoriek, trefzekerheid, 

kracht, precieze waarneming, uren en uren geconcentreerde 
training, ‘deep practice’, uithoudingsvermogen en een heel 
pakket aan tactieken en ‘trucs’ zonder spiekbriefje paraat 
hebben; inderdaad, dit geldt voor beide disciplines! 

Antwoord dus uiteindelijk: ‘Ja, eigenlijk wel. Dank je wel, 
leuke vergelijking, dit biedt stof tot nadenken!’

En nu ik uit Denemarken terug ben, met het 5de en laatste 
diploma op zak en een fijne lijst van goede beoordelingen, 
komen er een paar gedachten op, die ik zou willen delen.

Hier de vertaling:

Dr. Suzuki:  “Ik geloof dat de mechanismen die tot vooruitgang 
leiden, dezelfde zijn als de mechanismen die tot achteruitgang 
leiden. Beiden zijn gebaseerd op de wet van oorzaak en gevolg”.
“Als ik nadenk over de essentie van de natuur en over de wet van 
oorzaak en gevolg, dan komt het me voor dat de mensheid de 
mensen zelf totaal verkeerd beoordeeld heeft. Tot nu toe (1951) 
wordt er gedacht dat mensen die ergens in excelleren talent heb-
ben, mensen die minder goed presteren niet.
Wat iemand kan, stemt volledig overeen met wat iemands er-
varingen zijn met wat en hoe hij geleerd heeft. Erfelijkheid is 
één ding, culturele vaardigheden zijn een ander ding. Het moet 
mogelijk zijn in ieder mens de vaardigheid voor culturele dingen 
te ontwikkelen, zoals hij ook zijn moedertaal geleerd heeft.

Ik beschouw de volgende gewoonten als de basis van wat mensen 
bereikt hebben die excelleren:
1. Elke dag studeren, zonder uitzondering.
2. Studeren met de juiste focus op belangrijke punten, geen tijd 
verspillen aan ongeconcentreerd studeren.
3. Elke dag werken aan een prachtige toon.
4. Aandacht voor een goede houding.
5. Studeren volgens een dagelijks vaststaand schema, en geleide-
lijk steeds een beetje langer.
6. Stukken studeren die je al kunt, om steeds mooier en beter 
ook nieuwe stukken te kunnen spelen. Dit is een zeer effectieve 
manier om echte vaardigheid te verkrijgen.
7. Niet steeds vooruit willen, maar je erop toeleggen een mooie 
toon te krijgen.
8. In staat zijn elk stuk goed te spelen, hoe lang geleden je het 
ook geleerd hebt.
9. Vaak luisteren naar de beste voorbeelden.

Nu, wat leidt tot achteruitgang:
1. Dagen achtereen niet studeren.
2. Studeren met tegenzin, en toch het gevoel hebben dat je ge-
studeerd hebt.
3. Rusteloos zijn, opgevoed zijn zonder te hebben geleerd hoe je 
je moet concentreren.
4. Niet een vast oefenschema hebben, en alleen maar studeren 
als het in je opkomt.
5. De stukken vergeten die je al geleerd hebt.
6. Alleen het nieuwste stuk oefenen.
7. Denken dat je “klaar” bent met de stukken die je al geleerd 
hebt, zonder je te realiseren dat je juist beter wordt door oude 
stukken steeds beter te krijgen.
8. Steeds snel naar het volgende stuk willen gaan.
9. Niet luisteren naar goede voorbeelden.
10. Ouders hebben die niet echt proberen de aanwijzingen van 
de docent te begrijpen, en die geen serieuze pogingen doen hun 
kind te helpen.
11. Een slechte houding hebben zonder dat die ooit beter wordt.
12. Niet oefenen op een steeds betere toon.
13. Niet oefenen je intonatie te verbeteren.

Ik ben ervan overtuigd dat iedereen die geleidelijk alle gewoon-
ten voor succes toepast, steeds beter en beter zal worden.
Vaardigheid is iets wat ontwikkeld wordt door oefenen, dat 
moeten we niet vergeten”. 
S. Suzuki

Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht
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Ik had me voorgenomen, toen ik aan de Suzuki opleiding 
in Nederland begon, het gehele traject te doorlopen en als 
het even mogelijk was geen grote gaten tussen het behalen 
van de levels te laten vallen (bij leven en welzijn, gezondheid 
en financiële draagkracht) zodat ik een goed overzicht 
zou kunnen krijgen, OF deze methodiek iets voor mij zou 
zijn en hoe ik mijn leerlingen zo effectief mogelijk op hun 
muzikale pad zou kunnen begeleiden. Dat heb ik gelukkig 
kunnen doen, precies 6 jaar ben ik nu als Suzukidocent 
actief, blij met het overzicht over het gehele Suzuki traject 
en vol plannen voor mooie en waardevolle aanvullingen.

Al snel bleek, dat het niet alleen om viool leren spelen 
of muziek leren maken gaat, maar om veel meer: ik ben 
mij ervan bewust geworden dat ik als docent een grote 
verantwoordelijkheid draag, dat ik kinderen en ouders 
in een gezamenlijk leerproces begeleidt, dat de kinderen 
onder andere leren, precies waar te nemen, naar zichzelf en 
anderen te luisteren, tijdens het spelen op elkaar te letten en 
te reageren, elkaar te helpen en te ondersteunen, van elkaar 
te leren, inspiratie voor elkaar te zijn, zelfvertrouwen op te 
bouwen en kracht en vreugde bij het musiceren uit te stralen.

Mijn tweede, derde en vierde level heb ik in Duitsland bij 
Kathrin Averdung gedaan. We waren een groep trainees, we 
hadden uiteraard individuele lessen maar ook groepslessen 
met elkaar. Wat voor leerlingen geldt, geldt ook voor trainees: 
je leert van elkaar en met elkaar, deelt vreugd en leed met 
elkaar! Wat een verrijking om er niet meer alleen voor te 
staan in de opleiding. En ook als we trainingsweekenden 
hadden met trainees van verschillende levels, werd er altijd 
naar combinatiemogelijkheden gezocht. Ik heb er mensen 
leren kennen; geleerd op wie je kunt bouwen en wie alleen 
aan zijn ‘eigen hachie’ denkt. We hebben ook buitenom 
de trainingsweekenden met elkaar afgesproken, stukken 
doorgenomen, voor elkaar voorgespeeld, elkaar les gegeven: 
we hebben fouten durven maken en veel van elkaar geleerd. 
En uiteraard hebben we veel plezier met elkaar gehad!

Ik wilde in de cursussen naadloos op elkaar aan laten 
sluiten, in een adem door, van mijn clubje collega’s in 
Duitsland wilden sommigen na level 3 pauzeren, anderen 
na level 4.

Dat ik mijn laatste cursus bij Jan Matthiesen in 
Denemarken kon doen, was een waar cadeautje: Ten eerste 
omdat er weer een echte groep was: 6 deelnemers voor level 
5! En ten tweede omdat ik al heel lang wilde weten hoe 
Jan als Teacher Trainer zou zijn, tenminste één cursus bij 
hem doen. Sinds jaren zag ik hem namelijk les geven op 

workshops en was gefascineerd door zijn humor, precisie 
en menselijke kracht, waardigheid en bescheidenheid. Hij 
weet ontzettend goed wat we als pedagogen willen bereiken, 
maar geen spoor van ‘ik weet hoe het moet, ik heb de 
wijsheid in pacht, want ik geef al 30 jaar les en Suzuki heeft 
gezegd…’. Een goede waarnemer behoeft niet veel woorden 
van uitleg. Zo zijn zijn lessen ook, duidelijk, krachtig, intens 
en vooral ‘zonder ondertiteling’. Geen ruis van overbodige 
uitleg of wijs gepraat over bijvoorbeeld ‘pronatie’, hij kan met 
weinig woorden toe, draait zijn onderarm en laat zien wat 
hij bedoelt, en de woorden die gezegd worden hebben dan 
ook iets te zeggen en betekenis.

Een weldaad bij hem: Zijn vertrouwen in onze 
vaardigheden. Voorbeeld 1: Ik wilde graag het Mozart 
vioolconcert in D-groot (niet dat van A-groot) ondanks het 
riskante begin. Hij was er helemaal voor: komt goed, je weet 
hoe je te werk moet gaan: zet’m op!

De cadens van Joachim was voor mij een draak, ik wilde 
hem domweg niet spelen: hier hoorde ik geen Mozart 
meer in, ’t streek me te zeer tegen de haren in. Ik heb toen 
maar zelf een cadens met toespelingen op die van Joachim 
geschreven. Toen ik hem voor Jan speelde, ontstond er een 
brede glimlach van oor tot oor: dat was hem naar de zin: 
‘Wees er wel bewust van dat je vragen over dubbelgrepen 
kunt krijgen, nu je ‘de Joachim’ niet speelt!’ Ik was er op 
voorbereid.

Voorbeeld 2: Ik wilde graag als extra stuk Kreislers 
‘Praeludium en Allegro’ spelen: een hele dobber, maar ook 
daar was hij helemaal voor: heel veel relevante technieken 
voor linker en rechter hand zitten er in: ‘Doe maar, daar heb 
je wat aan voor het eigen lesgeven! En als je eruit vliegt: zorg 
dat je je ingangen kent, laat je er niet sappel door maken, 
iedereen heeft memory-problemen. Straal kracht uit en 
enjoy!’ Ik ben eruit gevlogen, maar ik had een fantastische 
pianiste, die alles precies volgde en we hebben er een 
spetterend feest van gemaakt. Ik heb zelden zo genoten van 
een examen voorspeelmoment!

Het lesgeven op het tweede deel van de Veracini sonate 
uit boek 8 met leerling Julie verliep ook goed. De relevante 
plekken had ik twee weken daarvoor precies met Monique 
Dowgwillo samen doorgenomen, die een week voor mij 
examen in Duitsland bij Cathy Shepheard heeft gedaan. 
Samen leer je anders dan alleen! Dank Monique!

Jan Matthiesen had me verzekerd, Teacher Trainers als 
examinatoren uit te nodigen, die positiviteit uitstralen en 
‘open-minded’ zouden zijn! En dat waren ze: ze stelden 
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Aanmelding geldt tot wederopzegging en per geheel boekjaar (1 augustus 
tot 31 juli); een eventuele opzegging dient tenminste 1 maand voor het 
einde van een boekjaar te geschieden.
Bestuur
Voorzitter / ESA Country Director (vertegenwoordigt de SVN in de 
ESA board of directors) Esther van Eijk 
   tel. 0297-533445 of  06 13 70 59 98
   esthervaneijk@suzukimuziek.nl 
Secretaris  Ineke Ruhe
   tel. 020-6692667
   secretaris@suzukimuziek.nl
Penningmeester  Martin Loose
   tel. 070-4400159 / fax 070-4400160
   martinloose@suzukimuziek.nl

kritische en relevante vragen, maar met een zeer 
positieve ondertoon: Sue Thomas uit Engeland en 
Lilja Hjaltadottir uit IJsland! Ook dit element van 
het examen was ronduit fijn.

Wat nu? ‘Zwarte band’ op zak: Stil gaan zitten, 
lessen draaien… oh nee, ik ben direct in de weer 
gegaan met kerstliedjes, nieuw aanvullend repertoire 
en bedenk theorielessen en zal waarschijnlijk 
ook zo af en toe een herhalingsweekend plannen, 
met drie van mijn Duitse collega’s die de draad 
nu weer oppakken en de training voor level 4 
gaan doen. Herhaling is altijd goed, samen een 
stuk plezieriger en leerzamer dan alleen… en 
dat het ‘lagere boeken’ zijn… doet er niet toe, nu 
ik meer overzicht heb, zal ik 1000 nieuwe dingen 
ontdekken, 1000 verbeteringen in mijn eigen spel 
kunnen bewerkstelligen en 1000 nieuwe lesideeën 
bedenken.

En wat voor mij geldt, geldt ook voor mijn 
leerlingen en die van anderen: Wie mee wil doen 
met mijn groepslessen is ALTIJD welkom! Ik heb 
iedere zaterdag een groepsles van 13:30-14:30 uur 
op de Dalton school, en eens per twee weken op 
vrijdag van 16:00-17:00 in het centrum van Den 
Haag. 

Wees welkom: want herhaling is altijd goed, 
verandering van perspectief (een andere docent) 
en de uitwisseling en samenwerking met andere 
leerlingen ook: zie de stukjes van Alexander en Lisa 
elders in dit Suzuki Nieuws. Zij waren als enige van 
mijn leerlingen mee naar de SVN-dag in oktober. 
Ze plukken er nu nog de vruchten van. 

Dus mensen: ga op pad en geniet van samen 
leren! Dit geldt niet alleen voor vioolleerlingen. 
Fluit-, blokfluit-, cello-, altviool- of gitaarleerlingen 
zijn eveneens van harte welkom (met of zonder hun 
eigen docent).

Groepslessen Liesbeth Bloemsaat-Voerknecht:
Eens per twee weken, vrijdags van 16:00-

17:00 uur en iedere zaterdag van 13:30-14:30, 
uur Dalton school, Aronskelkweg 1, Den Haag. 
Goed met openbaar vervoer bereikbaar. Gratis 
parkeergelegenheid. Wel graag even aanmelden: 
liesbeth@violeren.nl.
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