
Optreden in Maasbracht op de jaarvergadering van de KBO 
 
Vandaag treedt ons Rockkoor voor de eerste keer na de coronatijd op. We hebben ongeveer twee jaar geen 
optreden meer gehad. Vooral voor dirigente Christianne is het spannend, zoals ze later in Maasbracht zal zeggen. 
Ik vertrek al om 13.00 uur van huis, want ik ga Theo en Diny ophalen in Hoensbroek. Het is voor mij moeilijk in te 
schatten hoe lang je vandaaruit moet rijden naar Maasbracht. Van bij mij uit is het 29 minuten rijden, vertelt Google 
Maps me. Ik arriveer om 13.11 uur in Hoensbroek. Beide passagiers stappen in terwijl ik mijn telefoon instel om de 
weg te wijzen naar zaal De Spil in Maasbracht. Ook van hieruit is het niet veel langer rijden. Onze rit verloopt 
voorspoedig: het is niet al te druk en we komen niet in een of andere file terecht. 
“We zijn tamelijk op tijd”, zegt iemand van ons drieën. Maar als we de bar bij de zaal binnengaan, zien we tot onze 
verbazing dat we bijna de laatsten zijn. We krijgen meteen een kop koffie met een koekje aangeboden, maar ik zeg 
aan de bardame dat ik liever een kop thee heb. Even later wordt ook die gebracht. Na even genipt te hebben aan 
mijn theeglas, want de thee is verdomde heet, komt ook Christianne binnen. Meteen wordt de vraag gesteld waar 
we naar toe moeten om even in te zingen. Het blijkt dat we de trap omhoog moeten. Wij drie blijven nog even staan 
om koffie en thee op te drinken, maar mijn thee is nog altijd even heet. Na twee slokjes houd ik het voor gezien. Ik 

laat de thee voor wat hij is en been achter de rest van het koor 
aan. Na een klim van vier trappen, waarbij we een mooi 
mozaïek van stenen passeren, komen we in een ruimte waar 
twee tafels staan die opgemaakt zijn als kraampje en een 
modern whiteboard waarop allerlei aanwijzingen staan. Ook 
staan er enkele speciaalbieren in beugelflessen op een kast en 
hangt er een schilderij met een rivier, waarvan Jeu beweert 
dat het de Roer wel zal zijn, maar volgens mij kan het evengoed de Maas zijn, want we 
zitten in Maasbracht. 
Christianne roept ons tot de 

orde en we stellen ons op in 4 rijen van zeven ongeveer. 
Een van de twee Elsen wordt nog vermist. Als we 
inleidende oefeningen aan het zingen zijn, komt de 
vermiste opeens binnenlopen. “Ik was bij de sporthal”, 
verklaart ze haar te laat komen. Vlug neemt ze haar plaats 
in en gaan we verder met onze oefeningen. Dan zingen 

we het nummer waar 
we mee zullen beginnen: 
Hotel California van The 
Eagles, bijna altijd 
nummer twee in de Top 
2000, die radio NPO 2 altijd uitzendt rond de tijd van Kerst. Daarna kiest onze 
dirigente voor het nummer I Was Made For Loving You van Kiss. Hierbij gaat Henny 
voor het eerst de solopartij zingen en ze is behoorlijk zenuwachtig. Maar dat hoeft 
ze helemaal niet te zijn, want haar stem klinkt als een klok als ze de microfoon 
eindelijk in haar handen heeft. Plots komt er een man binnen. Die applaudisseert 
als hij het nummer helemaal heeft afgeluisterd. Hij zegt, dat we over enkele 
ogenblikken aan de beurt zullen zijn. De vergadering is bijna afgelopen. We zijn nog 
even in dubio of we onze spullen meenemen naar beneden of dat we ze laten 
liggen. Enkelen laten hun persoonlijke zaken liggen. Ik neem ze mee, want ze 
hebben net gezegd dat de boel niet afgesloten wordt. En mijn fotocamera is erg 
duur en daardoor een begeerd 

object.  
Beneden in het café aangekomen geven we onze tassen af aan de 
man van Elly, die ze onder zijn hoede houdt en bewaakt tegen 
eventuele bandieten. We gaan in de rij die we boven hebben 
afgesproken, het podium op. Alleen ik houd me niet aan die 
volgorde, omdat ik mijn fotocamera meeneem. Ik krijg er meteen 
een opmerking van Christianne over. Ik leg de camera tussen de 
coulissen.  
Als we opgesteld staan worden we verwelkomd door de voorzitster 
van de vergadering en vertelt ze iets over ons koor. Na een applaus 



is Christianne aan het woord, die elk nummer dat we zingen even inleidt. Het eerste liedje klinkt goed, mede door de 
goede akoestiek van de zaal, en we worden zekerder van onszelf. Maar tijdens ons tweede liedje wordt het licht in 
de zaal ineens helemaal gedimd. Na het liedje vraagt onze dirigente of het licht op het podium iets feller kan, want 

het is erg donker. De man die ons boven waarschuwde dat 
het niet lang zou duren dat we aan de beurt waren, 
probeert van alles om meer licht op het podium te krijgen, 
maar dat lukt hem niet. Hij doet het licht in de zaal weer 
aan, maar dan zien ze ons niet op het podium.  
“Nou ja, dan maar met het licht in de zaal uit”. Na vijf 
liedjes kondigt Christianne aan dat we even gaan pauzeren, 
want het is erg warm in de zaal. In een hoek van het 
podium staat lekker gekoeld water klaar. Iedere zangeres 
en zanger geniet er zichtbaar van. 
Na deze opfrissing beginnen we aan de tweede helft van 
ons concert. De mensen in de zaal komen een beetje ‘tam’ 
op ons over. Buiten het applaus 

is er geen enkele reactie. Zelfs bij het liedje Marmor, 
Stein und Eisen Bricht komen ze niet echt los. Nou ja, 
dan niet. Alleen voor de toegift klinkt het applaus op 
aanvraag van Christianne iets harder en gaan sommige 
mensen zittend meebewegen als ze Great Balls Of Fire 
van Jerry Lee Lewis horen, waarbij wij twisten dat het een lieve lust is. 
Ons koor wordt bedankt door de voorzitster, die [dat hoor ik later pas] de 
penningmeester roept om even af te komen rekenen en Christianne voorziet van een 
fles wijn. 
In het café nuttigen we nog een consumptie en geven we elkaar complimenten over 
het gezang. Vooral Henny straalt vanwege haar uitstekende solo-optreden. Ook 
Christianne is tevreden over 
onze performance.  
Met een goed gevoel keert 
eenieder even later weer 
huiswaarts. 


