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Het loopt al weer aardig naar het einde van het jaar, wat gaat dat weer hard.
Voor de zomervakantie hebben we nog een aantal optredens achter elkaar gehad.
Ut Haags Notûhfestival, waarbij we het deze keer eens van de andere kant mochten zien.
Een nat optreden in een vrijwel uitgestorven Winkelcentrum Ypenburg en die zelfde dag een
goedmakertje in de zon, Taptoe Ter Heijde.
Ook na de vakantie hebben we het weer lekker druk gehad.
Allereerst een zeer geslaagd jubilarissenconcert. In “de tuin” van ons honk “De Blub” hebben
we een zeer gezellig concert gegeven voor directe familie, ereleden en donateurs.
Hierbij hebben we 11 leden gehuldigd voor hun jubileum bij de vereniging. Ik reken er op dat
er elders in de Forti nog een leuk stukje over de jubilarissen staat, dus ik zal hier niet
iedereen noemen.
Mede door het goede weer, alle aanwezigen en het hapje en drankje is het een fantastische
middag geworden.
Een weekend later muziekdag Leyenburg. Helaas viel dit optreden wat tegen. Omdat er
verspreid over de dag slechts 3 verenigingen waren was er geen publiek wat was blijven
hangen. We hebben lekker (en wat langer) gespeeld, maar een flink publiek maakt het toch
een heel stuk leuker.
Maar dat publiek is de dag er na weer helemaal goed gemaakt. Toen hebben we mee
gedaan aan Dweilfestival Poeldijk. De twijfel tussen Nootdorp en Poeldijk was snel over,
omdat Nootdorp had besloten geen festival te houden. Ze konden de concurrentie met
Poeldijk op de zelfde dag niet aan.
Wederom een stralende dag en we hebben 4 keer heerlijk gespeeld.
In het eerste weekend van oktober hebben we een gezellig studieweekend gehad op
Kampeerboerderij Meerveld in Uddel. We zijn bezig geweest aan 2 nieuwe nummers,
hebben het setje voor het Haags Muziekfestival vorm gegeven en zijn daar naast nog erg
creatief bezig geweest met kwasten en verf.
De 2de zaterdag van oktober was het tijd voor de “Show and Music” Presentatie 2014. Een
vertrouwd evenement, bij de meesten bekend als Haags Muziekfestival, al noemen de
oudgedienden het nog steeds de Haagse Audities. We hadden het setje voor het optreden in
Sporthal Houtrust juist wat ingekort (we gingen vorig jaar te lang door), maar bij aankomst
bleek dat er een vereniging tussenuit was gehaald (wel weer achteraan het schema
geplaatst), waardoor er wat gerekt moest worden in het programma. Dus weer een nummer
toegevoegd in het setje. Daarnaast hebben we ook nog aardig gerekt in de opkomst en
tijdens de afmars. Bij het afrijden van de setjes bleek echter dat de volgende vereniging nog
niet klaar stond. Dus rechtsomkeert met de setjes en nog maar een nummertje spelen.
Velen uit het publiek dachten dat het vooraf zo afgesproken was, maar dit was een spontane
actie. Was toch leuk voor het laatste FF AnderZ-optreden van het jaar.
Was dit het dan, zou je zeggen? Nee hoor, nog maar heel eventjes en de Goedheiligman
komt weer aan. En De Gepeperde Noten zullen hem muzikaal binnen halen en vergezellen.
Wij spelen wederom tijdens de grote intocht in Scheveningen/Den Haag, eerst op de boot,
vervolgens op een kar in de rijtoer. En we hebben weer een nieuwe opdrachtgever: het
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De personeelsvereniging heeft een leuk
feest opgezet waarbij zo’n honderd kinderen (plus hun ouders) muzikaal vermaakt worden
door de Gepeperde Noten. En een geruststelling: gewoon onze traditionele kleur en
aankleding.
Verder houden we het (vooralsnog) vrij rustig met de Pietenband. De bezetting geeft wat
problemen om alle weekends vol te zitten. Maar wij vinden het prima zo.
Na deze periode gaan wij weer hard verder met de vernieuwing. We willen als FF AnderZ
niet te veel stil blijven zitten, dus passen we weer wat nummers aan, gaan we er allerlei
leuke dingen bij verzinnen en zorgen vooral dat we veel plezier houden. Daar heeft het
publiek uiteindelijk ook profijt van.
Geniet van de donkere dagen en tot snel weer.
Patrick

ZONDAG 7 SEPTEMBER
is een dag niet we niet snel zullen vergeten in het
roemruchtige bestaan van onze mooie vereniging.
Op deze zonovergoten najaarszondag, vierden we
het heugelijke feit dat 11 jubilarissen gezamenlijk
315 jaar lid waren.
We gaven op deze mooie zonovergoten najaarszondag voor onze donateurs, familie, belangstellenden,
passanten en trouwe aanhang een wervelend optreden,
met nummers die we recentelijk of wat langer geleden
hebben ingestudeerd. Tijdens dit wervelende optreden,
op een schitterende zonovergoten najaarszondag,
werden deze jubilarissen in het zonnetje gezet.
Voor enkelen was er een attentie die bestond uit een
schitterende bos bloemen, voor anderen was er behalve een schitterende bos
bloemen, ook nog een speld of hanger van de KNFM met de daarbij behorende
oorkonde.
Tijdens de pauze van dit wervelende optreden, op een fantastische zonovergoten
najaarszondag was het mogelijk de tot dan toe gehuldigde jubilarissen van harte te
feliciteren, en te genieten van de schitterende bossen bloemen.
Ook was het mogelijk om tijdens de pauze van dit wervelende optreden, niet alleen
de jubilarissen te feliciteren, of aan de schitterende bos bloemen te ruiken. Neen het
was zelfs mogelijk een stukje kaas, worst of een handjevol met pinda’s te nuttigen,
afgewisseld met een heerlijk drankje.
Na deze memorabele pauze werd het bomvolle programma hervat met het huldigen
van nòg meer jubilarissen en het uitvoeren van diverse welklinkende nummers, welke
onze leden met een groot enthousiasme en plezier brachten aan die welbekende
donateurs, familie, belangstellenden, passanten en trouwe aanhangers.
Een uitermate bijzonder moment op deze blije zonovergoten najaarsdag was de
huldiging van Joke van der Kooij. Zij nam na 40 jaar lid geweest te zijn van deze
mooie vereniging afscheid. Als dank daarvoor kreeg zij naast een schitterende bos
bloemen, een hanger van de KNFM met de daarbij behorende oorkonde ook nog
eens een collage met foto’s waarop de afbeelding van Joke te zien is.
Helaas kwam tijdens deze bijzondere zonovergoten najaarsdag een einde aan het
wervelende optreden, uitgevoerd door een groep bijzonder enthousiaste leden,
waarbij het plezier van hun gezichten afspatte.
Het was toen mogelijk om nogmaals de jubilarissen de hand te schudden, en
wederom te genieten van de overheerlijke versnaperingen, welke kosteloos werden
aangeboden door onze mooie vereniging aan die welbekende donateurs, familie,
belangstellenden, passanten en trouwe aanhangers.
Joop, Jacky, Shirley gefeliciteerd met 15 jaar lid te zijn van onze mooie vereniging.
Paulien, Jeroen, van harte met maar liefst 20 jaren lid te zijn van onze mooie
vereniging.
Dirk, Martin en Arie: Proficiat, jullie zijn al 30 jaar lid van onze mooie vereniging.
Joke en Patrick: Hulde jullie maken al 40 jaar deel uit van onze mooie vereniging.
Hans Gijsbertsen. Van harte proficiat. Jij bent al 60 jaar lid van onze mooie
vereniging. Hulde!!!
Een groet van Arie.

Hallo Fooks
Soo daar bennu we weer. Jullie bennu lekkur besich gewees mettu
optredus. Enne dan dattu konsertju bei de blup. Leuk alle die ouwe
knakkers weeru te sien. Ledkkur happie en drankie. Ennu wattu un
juubielarissu hebbu jullie. Seg trauwu ledu. Wattu jaartallu.
Seggu dattu poeldeik was ook weer effu lekkur. Jullie haddu lekku
suukses. En wattu schietu jullie met kannonnen. Ja naatuurleik
konfettie.
Geefu lekkur effekt.
Dannu bennu jullie weer op weekent gewes op de feeluwu. Nau jullie
bennu lekkur besich gewees. Ennu wat hoordu ikku hebbu jullie lekkus
sittu plakku en knippu/ Kreeatiev kluppie hoor. Ennu lekkuru nije ekts
uitgedag.
Nau toen sattu ikku op de triebunu bei houdrus. Kommu jullie op. Dach
ikku : kreig nao wattu. Sein erru un aantal siek of soo. Maaru jullie
waaru weer effe andurs. Kommu jullie oppu rennu. Gaaf seg. Trouwus
ikku font de helu optredu gaaf. Ennu dannu die avmarch. Allumaal
innu ut gelit en die grotu trommul sondur fel haha. Laggu dat jullie nog
effe terug kwam foor ekstraa stukkie musiek. Ennua de ledu nogg effe
annu kwamu rennu. Ut puubleik font ut gaaf. Soo ennu nu weer effe
pietu foor ut eindu fan ut jaar. Seg ikku wenz jullie suukses ennu ikku
sal swaaje fanaf de kand innu srefeningu.
Pietje Krietiek

Punten en beoordelingen Dweilfestival Poeldijk 14 september 2014

Gemiddelde

Presentatie

A - 16:00 Michael Bol

Muzikaliteit

A - 16:00 ??

Jurylid

G - 15:00 Peet van Leeuwen

G - 15:00 Bert Vennink

E - 14:00 Michel Ponsioen

E - 14:00 Peter Habraken

C - 13:00 Peter W.

C - 13:00 Toon van Elswijk

Podium / Tijd

1. Zuiverheid, klank

7 7,5

6,5

6

9

8

8

8

2. Samenspel, balans

7

8

6,5

7

9

8

7

9 7,6875

3. Muziekkeuze, variatie

8

7

7,5

7,5

9

8,5

8

9 8,0625

4. Bewerking publiek

7

8

8

7

8

8,5

8

9 7,9375

5. Show, opbouw optreden

8 8,5

8

8

9

9 10

9 8,6875

8

8 10

6. Enthousiasme, uitstraling
Totaal resultaat
Plaats

8,5

9

8,5

9

9

7,5

8,75

45,5 48 44,5 43,5 54 50,5 50 53 48,625
9

7

11

11

1

5

3

6

6,625

Podium C (13:00 uur) – Toon van Elswijk
Leuk percussie intermezzo. Balans en stemming beter dan vorig jaar.
Jammer dat er nog zo weinig publiek was. Jullie zijn een leuke club,
probeer dat nog meer uit te stralen met z’n allen.
Podium C (13:00 uur) – Peter W.
Enthousiaste groep, hebben er zin in  zeker de slagwerkgroep
Muziekkeuze had iets meer gevarieerd gemogen.
Podium E (14:00 uur) – Peter Habraken
De grote kracht van deze band zit in show en enthousiasme.
In de arrangementen vallen de slagwerk fills positief op. Mooi!
Indrukwekkende slagwerkact halverwege de show, bravo!
Ook leuk om het publiek er bij te betrekken met shakers.
Jullie hebben veel aandacht gegeven aan de opbouw van de show. De
overgangen (van de ene positie naar de andere lopen) kan nog iets meer
uitgewerkt worden.

Podium E (14:00 uur) – Michel Ponsioen
Dat was FF AnderZ! Jullie hebben een mooi feestje gebouwd. Lekker veel percussie
(met perfecte taiko bewegingen van de slagwerkster!). De vele bassdrums waren
niet altijd bevorderlijk voor de totaal klank. De klank is dan ook wel het punt van
kritiek. Zuiverheid was soms OK, soms niet.
Gelijkheid tussen percussie en brass: idem
Wat een boeiende, goed doordachte show!!
Podium G (15:00 uur) – Bert Vennink
+ Verrassende elementen bij opening en door de gehele show heen goede balans
- Overgang naar andere muziekkeuze iets minder tijd nemen, spelenderwijs over
gaan.
Podium G (15:00 uur) – Peet van Leeuwen
Slagwerkgroep helemaal aan ’t oog onttrokken. Moet bovenop staan.
Leuke presentatie: veel werk gemaakt van choreografie. Inderdaad: FF AnderZ!
Tip: tussen de bedrijven door:: Tempo!
Of: tussen wisselingen ook muziek maken.
Alles bij elkaar: heel aantrekkelijk, geweldig gezellig, veel beweging.
Podium A (16:00 uur) - ??
Het slagwerk is nogal eens ongelijk!
Podium A (16:00 uur) –Michael Bol
Geen

Ronde 1
De Flierefluiters
52,5
De Damstampers
52,5
De Feesttoeters
53,5
De Heeren van Plezier
47,0
Herriemenie
52,0
Over de Rooie
50,0
Streetband FF AnderZ
45,5
BB Ullie
43,0
Showband Glaz
49,0
De Flaterbende
47,0
De Blaasknarren
43,5
Dwarsliggers
42,5

De Flierefluiters
De Damstampers
De Feesttoeters
De Heeren van Plezier
Herriemenie
Over de Rooie
Streetband FF AnderZ
BB Ullie
Showband Glaz
De Flaterbende
De Blaasknarren
Dwarsliggers

52,5
54,5
52,5
44,0
49,0
51,0
48,0
46,0
46,0
49,5
44,5
44,0

Ronde 2
56,0
54,0
51,0
54,0
48,0
52,0
54,5
55,5
48,0
45,0
53,0
50,5
44,5
43,5
46,5
45,0
53,5
51,0
46,5
45,5
43,5
40,0
51,0
50,0

Ronde 3
50,5
60,0
47,0
46,5
51,5
52,0
51,0
52,5
51,0
49,0
51,0
49,0
54,0
50,5
51,0
52,0
47,0
47,5
45,0
44,0
51,0
50,0
40,0
45,0

Ronde 4
54,5
53,5
50,0
58,0
49,0
52,0
52,5
51,5
54,0
53,0
45,0
48,0
53,0
50,0
48,0
49,0
42,0
44,0
46,5
47,0
49,0
48,5
49,0
47,0

Totaal
433,5
413,5
410,5
408,5
401,0
397,5
389,0
380,5
380,0
371,0
370,0
368,5

Opvallende zaken en conclusies:
- In ronde 3 krijgen de Flierefluiters een perfecte score (=60) van
het ene jurylid, terwijl het andere jurylid ze op de 8ste plaats zet.
- In diezelfde ronde waar de Flierefluiters 8ste zijn, staan wij op 1
- De eerste 2 optredens van ons zijn minder succesvol geweest
(v.w.b. punten), de laatste 2 maken we weer een hoop goed.
- Grote verschillen tussen juryleden onderling.
- Slagwerk een aantal flinke pluimen, doch ook een enkel kritische
noot.
- Lange tijd die wij tussen nummers nodig hebben aantal malen
aangehaald. Of sneller wisselen, of opvullen (met bijv. slagwerk)

RICARDO DEKKER HEEFT VAN IEDERE VERENIGING TIJDENS
HET HAAGS MUZIEK FESTIVAL EEN VERSLAGJE GEMAAKT.
HIERONDER ZIJN VERSLAG OVER STREETBAND FF ANDERZ.
Een handje vol muzikanten zetten hun spullen klaar en zetten na de aankondiging
het eerste muziek stuk in.
Let me entertain you waarbij de muzikanten het veld op gerend komen.
Had wel iets meer beweging in gemogen.
Dan gaan we naar Candy een nummer dat we vaker gehoord hebben deze avond.
Ze maken er geheel hun eigen versie van heel mooi met een heel mooie dynamiek.
Hun progamma is heel veelzijdig elk nummer wat er komt is een verrassing.
Het publiek geniet er volledig van.
Tussen de nummers kleine pauzes.
Muziekaal heel sterk.
De trompetten waren heel vel af en toe maar perfect op de muziek ingespeeld.
Het slagwerk stuk waarbij er eerst 1 begint en er steeds iemand bij komt dacht ik bij
mezelf dit is hetzelfde als altijd maar ik kreeg ongelijk het slagwerk stopte en de
blazers stonden met shakers wat voor mij een hele verrassing was heel creatief
bedacht.
Daarna kwam het swingen en los gaan waar ik op zat te wachten.
Publiek kon het ook heel erg waarderen.
Heel mooi de rust bewaard en de energieke stukken hele mooie overgang.
Radar love was heel mooi en mensen in het publiek begonnen mee te zingen.
Afmars was op stille trom heel creatief ze hadden ook een grote trom zonder vel.
Iedereen heeft het terrein verlaten en vervolgen komt het slagwerk terug en zeggen
dat ze een nummer vergeten zijn.
Nog een swingend slagwerk stuk blazers komen terug het veld op en beginnen mee
te dansen.
Het was een grandioos optreden zeker 1 van mijn favorieten
van de avond.

Correct Mail realiseert uw mailing en handling:
Wij verzorgen alle activiteiten voordat uw brief of pakket op de post gaat
HANDMATIGE VERWERKING:
Het vullen van al het soort drukwerk met gepersonaliseerde brieven,
antwoordkaarten en/of retourenveloppen. Het vullen van kokers, het opzetten en
monteren van doosjes, displays en het vervaardigen van promotiepakketten.
MACHINALE VERWERKING:
Couverteren, vouwen, sealen, drukwerk voorzien van boorgaten, inbinden, op maat
snijden, kopiëren (zwart-wit zowel als full colour), digitaal printen en drukwerk.
Grote én kleine oplagen.
BESTANDSBEHEER EN ADRESSENSERVICE:
Het beheren, corrigeren, positioneren en personaliseren van adressenbestanden.
OPSLAG EN VOORRAADBEHEER:
Het opslaan van uw drukwerk of bijvoorbeeld relatiegeschenken, zodat wij op
afroep uw brochures, catalogi, boeken, posters, kalenders e.d. kunnen verzenden.
VERZENDEN:
Het verzenden van uw mailings met de TPG, Sandd, koerier, pakketdienst of huisaan-huis bezorging. Net zoals u wilt!
RESPONSVERWERKING EN REFUND ACTIES:
Verwerken van antwoordkaarten, retourenveloppen, retourzendingen, refund acties
zoals bijvoorbeeld van prijsvragen.
DIVERSEN:
Briefpapier, visitekaarten, uitnodigingen, informatie brochures, enveloppen. Alles op
ieder gewenst formaat.

Correct Mail BV
Admiraal Trompstraat 17 – 19
3115 HK Schiedam
Postbus 6008
3130 DA Vlaardingen
Telefoon
010 – 426 79 82
Fax
010 – 427 07 36
Email
info@correctmail.nl
Internet
www.correctmail.nl

Hierbij de favorieten en minder favorieten muziek van de leden.
De leden vonden het moeilijk om een keuze te maken en moesten
toch wel even nadenken. Zelfs een opmerking van: Ik vind alles leuk
om te spelen, was er bij. Tussen haakjes staan het aantal leden.

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.

Dance with me tonight (6)
Radarlove (5)
Evil ways (3)
Viva la vida (2)
Diablo (1)
She’s not there (1)
Let me entertain you (1)
Lion in the morning sun (1)

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.

Hit the road Joop (5)
Crazy little thing called love (4)
Candy (3)
Jericho (2)
Carnaval de Paris (2)
Misery (1)
She’s not there (1)
Dance with me tonight (1)
El barco (1)

MET DANK AAN BARITON

FF AnderZ is een gezond draaiende vereniging.
Toch kijken we verder dan nu, want we willen blijven
vernieuwen.
Vernieuwen houdt helaas ook "geld" in.
Als u FF AnderZ ook een warm hart toe draagt kunt u
ons financieel steunen.
Wij zijn op zoek naar sponsors waardoor het ons ook in
de toekomst mogelijk blijft om te vernieuwen.
STEUN ONS !!!
Op de pagina op de website werken wij met
Sponsorkliks.
Zorg dat u het ook gebruikt en steun ons zo
automatisch.
De keuze bij sponsorlinks is enorm, de winkel die u
zoekt zit er vast bij!
Voor elke bestelling via deze link ontvangen
wij geld.
Zit er wat van je gading tussen: Klik en
Bestel !
Dus... Klink op de banner op onze website.
Het werkt echt, kijk maar naar de teller!

In de vakantie is er door een
aantal leden hard gewerkt om de
drumsetjes op te pimpen.
Ze zijn beplakt met folie met een
holografisch effect. Dus als de
schijnwerpers of de zon er op
staat geven ze een schitterend
effect in allerlei kleuren.

HET FOTOBOEK OVER 60 JAAR
FORTISSIMO/FF ANDERZ IS NOG
TE KOOP! PRIJS € 17,50

15 november 2014
Intocht Sinterklaas Scheveningen/Den Haag
30 november 2014
Sinterklaasfeest

Ministerie SZW

10-12 april 2015
Studieweekend

Meerveld

2-4 oktober 2015
Studieweekend

Meerveld

