
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Nieuwsbrief mei 2012 

WWeellkkoomm!!  

In deze nieuwsbrief blikken drie cursisten terug op het 
voorjaarsweekend, kijken we vooruit naar Bourdon in 
het Bos en vragen we uw aandacht om donateur van de 
Stichting te worden. Verder lichten we een tipje van de 
sluier op van het workshopaanbod in het volgende 
seizoen. 

 

DDoonnaatteeuurrss  ggeezzoocchhtt!!  

We zijn op zoek naar nieuwe financiële bronnen om de 
Stichting gezond te houden. Daarom willen we u 
vragen om donateur te worden van Stichting Draailier 
en Doedelzak. 

In principe zorgen we als bestuur dat alle activiteiten 
rendabel zijn en zichzelf kunnen financieren. 
Vergaderingen zijn sober, meestal bij elkaar thuis, we 
zijn overgestapt naar een goedkopere webprovider en 
we proberen voor een weekend bijvoorbeeld de 
catering slim in te kopen. Waar hebben we donateurs 
voor nodig? 

We willen graag dat deze activiteiten betaalbaar blijven 
voor iedereen. Daarnaast willen we het mogelijk maken 
om groepen die te klein zijn om quitte te draaien, zoals 
beginnersgroepen, toch door te laten gaan. 

Hoewel we in 2011 voorzichtig zijn omgesprongen met 
het geld hebben we het jaar toch moeten afsluiten met 
een verlies van ongeveer € 1000,-. Dat betekent dat 
verdere acties noodzakelijk zijn om te zorgen dat de 
stichting haar activiteiten kan blijven uitoefenen.  

We vragen uw hulp in de vorm van een jaarlijkse 
donatie. Als iedereen € 10,- per jaar overmaakt levert 
dat al meer speelruimte op. Het bedrag is natuurlijk 
volledig door uzelf te bepalen en we willen 
benadrukken dat elke euro welkom is. 

U kunt uw gift overmaken naar giro 57 19 16 t.n.v. 
Stichting Draailier en Doedelzak, Malden. 

Alvast heel erg bedankt voor uw bijdrage. 

Mocht u meer ideeën hebben of wilt u bijvoorbeeld met 
uw bedrijf sponsor worden van de stichting? Neem dan 
contact op via voorzitter@ draailier-doedelzak.nl. We 
hopen dat we met zijn allen kunnen zorgen dat de 
activiteiten van de Stichting blijven bestaan! 

EEnnkkeellee  aaggeennddaattiippss  

2-jun Balfolk in Utrecht met Poke (Fr) oa Jonas Thin op 
doedelzak. 

2-jun Duo Rachel Gigot en Arnaud Degimbe spelen in Nuth 
(Limburg) tijdens het lentebal.  

3-jun Bourdon in het Bos! De stichting organiseert een 

samenspeeldag in Putten. 

9-jun Orfest in Noordeloos, met Hot Griselda (oa Stijn van 
Beek en Toon van Mierlo op Ierse pipes), EmBRIO en 
MKF! 

16-jun Balfolk-Fantasy-Night in poppodium De Meester te 
Almere, met Orfeo, Kelten zonder Grenzen en Ball Noir. 

16-jun Folkbal Nijmegen heeft om 13:00 samenspelworkshop, 
vanaf 16:00 gevolgd door een samenspelsessie. 

6-7-8 juli Gooikoorts Festival (B) met o.a. Susana Seivane, 
EmBRUN, Zlabya en Trio Dhoore. 

6-7-8 juli Keltisch Midzomer Festival in Nieuweschans, met oa 
Tannahill Weavers, Kieran Halpin, Celtic Pipe Rocks. 

9-13 juli Kalmhoutse Folkstage (B) met workshops van oa Toon 
van Mierlo (doedelzak), Harald Bauweraerts (draailier), 
Tom Theuns (gitaar), Baltazar Montanaro (viool) etc 

13-15 juli Chateau d‟ Ars (Fr): Het grootste festival rondom 
draailieren en doedelzakken in Europa. Met o.a. 
Susana Seivane, Bal o Gadjo en Naragonia Quartet. 
Voorheen Saint Chartier. 

2-5 aug Castlefest in Lisse, met oa Corvus Corax, Berlinski Beat 
(Balkanbeats met doedelzakken), Omnia, Faun, Cesair, 
Orfeo, Ball Noir. 

10-11-12 
aug 

Folkwoods in Eindhoven, met oa Chardon, Orfeo, 
Omnia, Trio Dhoore, Findus, Ball Noir, Naragonia. 

 
Ook een agendatip? Mail naar  pr@draailier-doedelzak.nl 

 

NNiieeuuwwss  uuiitt  hheett  bbeessttuuuurr  

In de vorige nieuwsbrief vertelden we dat we nieuwe 
bestuursleden zochten. Inmiddels hebben enkele 
personen zich aangemeld voor de functie van 
coördinator en voor de functie van secretaris. De 
eerste bijeenkomst wordt gepland. 

Op privé gebied timmert het bestuur ook aan de 
toekomst: Rinske is dit voorjaar bevallen van een 
prachtige dochter, Mariken gaat trouwen en Menno 
bleek zich ook verloofd te hebben. 

 

mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=654
http://www.myspace.com/poke_folk
http://www.balfolk.nl/agenda.php?bal=779
http://www.orfest.nl/
http://www.demeesteralmere.nl/agenda/celt-n-folk-v-presents-balfolk-fantasy-night/343/
http://www.folkbalnijmegen.nl/workshop.htm
http://www.gooikoorts.be/
http://www.keltischmidzomerfestival.nl/muziekophet6ekel.html
http://www.folkstage.be/node/12
http://www.rencontresdeluthiers.org/en/programme.php
http://www.castlefest.com/page/nl/2012/luisteren/forest-stage.php
http://www.folkwoods.nl/muziek/
mailto:pr@draailier-doedelzak.nl


  

 

 

WWoorrkksshhooppddaaggeenn  iinn  hheett  nnaajjaaaarr!!  
 
Eind september organiseert Stichting Draailier-
Doedelzak weer workshopdagen in de Vrije School in 
Zeist. Voor gevorderde spelers organiseren we een 
interessante workshopdag en activiteiten op de 
zaterdag.  De beginners volgen zowel zaterdag als 
zondag workshops. 
 
Overdag is er workshop, ‟s avonds is er na de les een 
gezellige barbecue, muziek en bal. 
 
10:00 – 17:00 workshops 
17:00 – 19:00 barbecue 
19:00 – 23:00 muziek en balfolk 
 
Hierbij zijn natuurlijk ook mensen die niet deelnemen 
aan de workshop van harte welkom. Op dit moment 
zijn we nog in overleg of we het op 22 september, 29 
september of 6 oktober organiseren. In de volgende 
nieuwsbrief volgt meer informatie!  

 BBoouurrddoonn  iinn  hheett  BBooss  ––  33  jjuunnii  
 

In november organiseerden we voor het eerst Bourdon 
in het Bos: een gezellige samenspeelmiddag. Geen 
docenten of workshops, maar samen muziek maken. 
 
Door de enthousiaste reacties geven weer snel een 
vervolg aan deze middag. Op zondag 3 juni gaan we 
samen muziek maken in het scoutinggebouw dat bij 
Putten midden in de bossen staat. Deze locatie is goed 
bereikbaar met het openbaar vervoer! 
 
Het programma duurt van 13.00 tot ongeveer 17.30 en 
wordt een afwisseling tussen het samen spelen van 
muziekstukken die vooraf worden toegezonden en „vrije 
sessies‟, die zelf zijn in te vullen: bijvoorbeeld met elkaar 
lievelingsnummers uitwisselen, met een groepje D-
instrumenten samenspelen en zoeken naar 
mogelijkheden op dit instrument, bijpraten met mensen 
die je al te lang niet gezien hebt. 

Het lijkt ons leuk als alle deelnemers iets lekkers (zoet of 
hartig) meenemen. We kunnen het eten op een grote 
tafel uitstallen en er met z‟n allen de hele middag van 
genieten. Als organisatie zorgen we voor koffie en thee 
en voor een lekkere kop soep. 

Aarzel niet en meld je aan via voorzitter@draailier-

doedelzak.nl. 

Alvast een voorproefje? Zie onze site voor enkele foto‟s 
of lees het verslag van Els van der Burg in de vorige 
nieuwsbrief 

Scoutingterrein Kon-Tiki,  
Garderenseweg 144, Putten 
Link naar locatie 

Zondag 6 november 
13.00-17.30 

Bijdrage € 5,-  
 

 

                                                                           

                        

                        

                            

                                

                                                                                                                                                                                              

Locatie Bourdon in het Bos 

mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl
mailto:voorzitter@draailier-doedelzak.nl
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/BourdonInHetBos2011
http://draailier-doedelzak.nl/document/2012_jan_Nieuwsbrief.pdf
http://maps.google.nl/maps?q=scouting+kon+tiki+putten&hl=nl&hq=scouting+kon+tiki&hnear=Putten,+Gelderland&t=m&z=13


  

 

FFoollddeerrss  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  
 
Speel je regelmatig voor publiek en krijg je veel vragen 
van mensen die willen weten waar je zo‟n pracht 
instrument kan leren spelen? Stichting Draailier en 
Doedelzak heeft folders om potentiële spelers te 
informeren over het instrument en de mogelijkheden van 
onze stichting. Bestel gratis folders bij Menno via 
pr@draailier-doedelzak.nl 

 

KKoorrtt  nniieeuuwwss  uuiitt  oonnzzee  ssoocciiaall  mmeeddiiaa  

  
Via onze social media, zoals facebook en twitter, 
delen we veel nieuwtjes, maar krijgen we ook veel 
nieuws binnen. Een korte greep uit de berichten. 

Mijn Kunst is top 

Wannes van Ransbeeck leerde de presentatoren van 
het programma Mijn Kunst is Top op Ketnet hoe ze 
draailier moesten spelen. Dit is ook terug te zien op 
uitzending gemist. 

Handige links 

Robert Cherwink publiceert elke week de “Hurdy 
Gurdy Weekly”, met diverse nieuwtjes, filmpjes etc. 
Hier te volgen. Daarnaast zorgt Paul voor veel 
draailier-berichten op http://gurdypedia.com/ 

Muziek 

We ontvingen ook weer leuke links naar muziek. 
Filmpjes van Anxo Loranzo die fusion-jazz op de 
gaita speelt, van Patrick Bouffard & Gilles Chabenat 
of van  Alexis Vacher met zaag, een hamer en een 
draailier. 

Documentaire 

Hoe bouw je een draailier? Jacques De Vuys doet 
het zo, een verslag van Ring TV. En hoe bespeel je 
die? De Hongaarse virtuoos Robert Mándel gaf 
hierover in 1982 een lezing in Chicago. 

Chabenat in Den Bosch 

Zondag 16 september spelen Gilles Chabenat & 
Didier Francois in de Toonzaal in Den Bosch. We 
hebben met hem contact gehad om een workshop te 
geven op de 15e, maar dit bleek in zijn agenda 
helaas niet mogelijk. 

Lowlandstip 

Ga je naar Lowlands? Bezoek Les Ramoneurs de 
Menhirs. Dit is Bretonse muziek met doedelzak, 
bombarde, harde punkriffs en vette beat. 

CaDansa 

Het gonsde op facebook wat CaDansa nu precies 
was. Maar uiteindelijk is het onthult. Op 16-18 nov is 
Utrecht een folkfestival rijker. Daar spelen o.a. Lirio, 
Naragonia, FéO Triple-X en KV Expresse. Meer info 
binnenkort op http://www.cadansa.nl 

ZZoommeerrffeessttiivvaallss  

 

De zomer staat weer vol leuke festivals. Natuurlijk 
hebben we de bekende in België en Frankrijk 
(Gooikoorts, St Chartier, Gennetines of de diverse 
stages). Maar dichterbij huis is ook veel te zien. 
 

OOrrffeesstt (9 juni in Noordeloos) kent weer een goede line-
up voor een betaalbare prijs. Voor 17 euro zie je Hot 
Griselda (met Toon van Mierlo en Stijn van Beek op 
uilleann pipes), MKF (electrogroep met o.a. Milleret en 
Pignol), EmBRIO en vele anderen. Dit festival wordt 
georganiseerd door Orfeo en alleen al het mooi 
festivalterrein is een reden om te gaan. www.orfest.nl 
 

FFoollkkwwooooddss in Eindhoven heeft weer veel draailier-
doedelzakbands uitgenodigd. Zoals Trio Dhoore, 
Naragonia Quartet of Chardon. Daarnaast komt ook veel 
ander moois op dit driedaagse festival. Ook losse 
dagkaarten. www.folkwoods.nl 
 

CCaassttlleeffeesstt in Lisse is meer georiënteerd op de neo- en 
fantasyfolk en uit deze scene boeken ze altijd een aantal  
interessante bands. De doedelzak-bombast van Corvus 
Corax, stevige rock met draailieren-balfolk bij BallNoir of 
Balkanbeats met doedelzakken bij Berlinskibeat. Omnia 
en Faun maken het feest compleet. www.castlefest.nl 
 
Op onze website staan nog meer leuke festivals vermeld. 
 
 

mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://www.ketnet.be/programma/mijn-kunst-is-top/draailier
http://paper.li/r_cherwink/1334097917
http://paper.li/r_cherwink/1334097917
http://paper.li/r_cherwink/1334097917
http://paper.li/r_cherwink/1334097917
http://gurdypedia.com/
http://www.youtube.com/watch?v=Kwd_JnSp0Q8
http://www.youtube.com/watch?v=4JWCIHHaJ0I
http://www.youtube.com/watch?v=l6DqwGj7FDU
http://youtu.be/rq9H4x8Cotk
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=esJdwRQCGAI
http://lowlands.nl/programma/act/10/
http://lowlands.nl/programma/act/10/
http://lowlands.nl/programma/act/10/
https://www.facebook.com/events/362214013836351/
http://www.cadansa.nl/
http://www.orfest.nl/
http://www.folkwoods.nl/
http://www.castlefest.nl/


 

  

VVeerrssllaagg  vvoooorrjjaaaarrsswweeeekkeenndd  --  aapprriill  22001122  
 
In het weekend 21-22 april organiseerde de Stichting weer een workshopweekend. De workshops werden 
verzorgd door Wouter Vandenabeele, Harald Bauweraerts, Birgit Bornauw, Roald Keuning en Jonneke Jorissen. ‟s 
Avonds was Chardon te gast, zij speelden een swingende balset. Ook de Vlaamse gasten lieten het podium niet 
onberoerd. Daarnaast was de presentatie van „Gallimathias Musicum‟, een uitvoering van de samenspelworkshop 
die onder leiding van René Meeuws zich gedurende de zaterdagworkshops op het repertoire van Mozart gestort 
hebben. Hieronder een verslag van drie cursisten: Rosalin van der Wal, Deniece Laanen en Dorine Boudewijn. 

DDooeeddeellzzaakk  ggeevvoorrddeerrddeenn  bbiijj  BBiirrggiitt  BBoorrnnaauuww  

Door Rosalin van der Wal 

 

Van te voren hadden we het nummer 'delai lo 

Ribatel' als muziekbestandje gekregen van Birgit om 

alvast te wennen aan de melodie. Deze deun over 

een jager en een slapende haas werd ons meteen 

aangeleerd, zodat we al snel aan de slag konden 

met versieringen. Het snel terugkeren naar de 

grondtoon om zo een korte noot te simuleren, het 

zogenoemde rappel, was onze eerste uitdaging. 

Trillers, vibrato's en omspelingen werden ook 

aangestipt en zo kon iedereen zelfstandig en op 

eigen niveau aan de slag met de melodie. 

 

 

 

Gallllimathias Musicum 

 

Wat voor de meesten van ons echt nieuw was waren de 

akkoorden die gebruikt werden als begeleiding. 

Iedereen heeft op bladmuziek wel eens die letters boven 

een maat gezien en hier zijn wij mee aan de slag 

gegaan. Het effect was verbluffend, helemaal vanwege 

de eigenlijke eenvoud van de noten die gespeeld 

moesten worden. 

 

We hebben eerst de akkoordbegeleiding geleerd van 

het Frans Baskische nummer 'Ttukurukuttukuttuku'. 

Waar 'delai lo ribatel' nog netjes geïnterpreteerd kon 

worden was het hier een verloren zaak. De 

hoofdrolspelers in het lied waren een jongen en een 

meisje die dubieuze dingen deden in een bezemkast, 

gevolgd door de kreet ayayayaai! Ook bij het eerste 

nummer werd uiteindelijk de akkoordbegeleiding 

ingestudeerd. Tussen neus en lippen door werd ons nog 

een derde nummer voorgeschoteld met heel veel 

loopjes en verdubbelingen. 

 

Na nog even snel de presentatie ingestudeerd te 

hebben werden we door een lichtelijk ongeduldige 

Mariken opgehaald dat er op ons werd gewacht. Na alle 

presentaties was de koek weer op voor dit weekend en 

kreeg ik alweer zin in alle zomerevenementen die voor 

de deur staan. 

 

 

 

 

 

 

 

Galicische gasten spelen gaita 

Doedelzakgroep Birgit Bornauw 



 

  

 

SSaammeennssppeell  ggeevvoorrddeerrddeenn  bbiijj  WWoouutteerr  VVaannddeennaabbeeeellee  

Door Dorine Boudewijn 

 

Ik kijk altijd weer uit naar de weekenden van Draailier en 

Doedelzak. Dat gold ook voor het afgelopen voorjaars-

weekend. Toegegeven, het weer was niet zo stralend als 

normaal, maar dat kon de pret en het buiten spelen niet 

drukken. 

 
Ik deed mee aan de workshop samenspel van Wouter 
Vandenabeele. Een schot in de roos. Het tempo lag 
aangenaam hoog, hetgeen onze docent tevens 
aangenaam verraste. In sneltreinvaart hebben we vier 
prachtige deunen ingestudeerd. Het tempo van de polka 
leek mij even parten te spelen. Aan het einde van de 
avond neem je de dingen nu eenmaal niet meer zo goed 
op. Zaterdagavond had ik er niet veel fiducie in. 

Gelukkig bleek alles wel goed opgeslagen en lukte die 
snelle polka de volgende ochtend een stuk beter. Op 
zondag was het hoog tijd om met de arrangementen bezig 
te gaan, want hoe speel je die melodieën eigenlijk 
samen? Daar wist Wouter wel raad mee. Ook onze 
inbreng was welkom, maar gezien ik weinig 
samenspelervaring heb, was ik vooral aan het 
consumeren. 

Door een variëteit aan instrumenten (naast 
draailieren en een doedelzak ook violen en een 
altviool) konden we van alles proberen. Het was 
heel leerzaam dat niet alles werkte. Te veel 
draailier of te veel doedelzak bleek toch weer 
mogelijk bij Stichting Draailier en Doedelzak. Van al 
het goede dienen we immers met mate te genieten. 

Gelukkig zijn we tot vier mooie arrangementen 
gekomen die we zondagmiddag hebben 
voorgedragen. Dan heb je als enige 
doedelzakspeler in het gezelschap wel een goede 
pokerface nodig. Ik blijf zoiets spannend vinden. 
Het verliep niet perfect, maar het was ontzettend 
leuk. 

We kunnen tevreden terugkijken, voldaan, met een 
hoofd vol nieuwe melodieën en nieuwe kennis in 
pacht om de sterren van de hemel te spelen. De 
andere optredens waren ook erg leuk om te zien. 
Bij Birgit kon je merken dat zij (door haar groep Griff 
en Griff-trio) gewoon is met meerdere doedelzaken 
een fantastische meerstemmigheid op te bouwen. 
Dat heeft ze goed aan haar groep en het eind 
optreden meegegeven. Wouter, Draailier en 
Doedelzak, bedankt voor weer een fantastisch 
cursusweekend. 

FFoottoo’’ss  eenn  vviiddeeooss  vvaann  hheett  wwoorrkksshhooppwweeeekkeenndd  

De foto‟s van het weekend zijn hier te bekijken. Piter 
Jellema heeft ook een serie mooie foto‟s gemaakt. Piters 
foto‟s staat hier. 

Daarnaast zijn er twee video‟s gemaakt: 

- Samenspelgroep van  Wouter Vandenabeele 

- De Galicische gasten op Gaita 

Samenspelgroep Wouter Vandenabeele 

 

 

 

 

 

 
Draailiergroep Harald Bauweraerts 

 

 

https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/Voorjaarsweekens2012
https://picasaweb.google.com/112064275817005545709/Voorjaarsweekend2012?authkey=Gv1sRgCPKn4viqx5uieA
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/Voorjaarsweekens2012#5738963040753132146
https://picasaweb.google.com/106704297193245778438/Voorjaarsweekens2012#5738962902049899698


 

 

DDrraaaaiilliieerr  BBeeggiinnnneerrss  bbiijj  RRooaalldd  KKeeuunniinngg  

Door Deniece Laanen 

 

Vijf beginnende draailierspelers, twee dagen, één leraar. 
Eindelijk was het dan zover. Het weekend waar ik al 
weken naar toe leefde, was nu toch echt begonnen. Door 
de voorbereidingsles van de week ervoor had ik het 
welbekende “Valse Sauteuse de Rett” al aardig onder de 
knie. Ik had echter wel wat moeite met de slag, maar 
hiermee gingen we met Ronald al snel “aan de slag”. Ook 
liet Roald een wel heel erg gave variatie van de Valse 
horen: een mineur-versie in reggae-slag. 

Zaterdagmiddag werd het eens tijd om wat nieuws te 
leren, een oorlogslied. Deze sombere melodie, “Neemt 
mij in der hand” genaamd, klonk een aantal uren uit de 
woonkamer van gebouw A.  

 

 

 

Na een hele dag draailier spelen had ik er even 
genoeg van. Gelukkig was er ‟s avonds een leuk 
avondprogramma. Met de andere cursisten heb ik 
nog wat gedronken, gedanst en gekletst. Moe, 
maar voldaan, volgde ik het bospad terug naar mijn 
kamer. 

Nog voordat mijn eigen wekker af ging, werd ik al 
gewekt door het herkenbare geluid van een 
doedelzak. Na het ontbijt gingen we weer verder 
met het oorlogslied. Nienke en ik hadden een mooi 
optreden bedacht voor de afsluiting, daar hebben 
we dan ook flink voor geoefend. Verder hebben we 
van Roald ook nog een leuke bourree geleerd, wat 
ik persoonlijk het allerleukste vond om te leren.  

Na nog een aantal keren te hebben geoefend op 
“Neemt mij in der hand” werd het toch echt tijd om 
dit aan de andere cursisten te laten horen. Na een 
mooie intro van onze leraar Roald en onze 
plankenkoorts te hebben overwonnen, hebben we 
een spetterend optreden gegeven. Het was een 
zeer geslaagd weekend en zeker voor herhaling 
vatbaar! 

 

 

 

Avondlijke sessie 

Docentenconcert 

TToott  sslloott  
 
In de volgende nieuwsbrief besteden we meer 
aandacht aan de workshopdagen in september, de 
najaarscursus en natuurlijk Bourdon in het Bos. 

Heeft u tips voor de agenda of de nieuwsbrief, laat 

het weten via pr@draailier-doedelzak.nl. Alvast 

bedankt! 

 

SSttiicchhttiinngg  DDrraaaaiilliieerr  &&  DDooeeddeellzzaakk  
 
Voor vragen of informatie, neem contact op met 
info@draailier-doedelzak.nl. Of kijk op onze website: 
http://www.draailier-doedelzak.nl. 
 
Daarnaast zijn we actief op: 
 - http://facebook.com/draailierdoedelzak 
 - http://twitter.com/DraailierDoedel 
 - http://draailier-doedelzak.hyves.nl 
 

mailto:pr@draailier-doedelzak.nl
http://www.draailier-doedelzak.nl/
http://facebook.com/draailierdoedelzak
http://twitter.com/DraailierDoedel
http://draailier-doedelzak.hyves.nl/

