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‘Maak een foto van jezelf 

en je instrument, 
in een andere hobby.’



Cornetblazer Corianne heeft 
hardlopen als hobby en ja 
daar krijg je het erg warm 
van...
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Slagwerker Daniël is graag op 
de atletiekbaan. Bekkenwerpen 
en trommelstokken-estafette,
misschien ooit op de Olympi-
sche Spelen?
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Slagwerk



Althoornspeler Janine appt 
dat ze het veel te druk heeft 
voor een hobby. Maar een 
droom kwam uit. De dagen 
vullen zich nu met de liefde 
voor haar baby, haar gezin!
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Baritonspeler Hanny fietst 
graag door het landje van Cad-
zand. En zeker hier, op het fiets-
pad op de duinen. Als dat schip 
nou even mee wil toeteren!
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Bariton



Cornetspeler Sven is ook heel 
actief op het voetbalveld. En 
daar kwam hij op een lumi-
neus idee..... de bal als nieuwe 
demper!
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Bassist Hans léést niet alleen 
veel boeken over historie, hij 
schrijft ze ook zelf. Zijn instru-
ment is hier de lessenaar voor 
het jubileumboek ‘125 jaar 
Excelsior’.
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Es-Bas



Hoornspeler Marleen zou je 
best eens kunnen tegenko-
men op de dijken in de om-
geving. Wandelschoenen aan 
en lopen maar. En ja... een 
stevige rugzak is dan onont-
beerlijk!
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Techniek in vele soorten en 
maten. Onze voorzitter Jaap 
neemt z’n hobby gewoon mee 
naar zijn werk.
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Euphonium



Dat Huib, onze penning-
meester, sudoku’s leuk vindt, 
verbaast ons nou niks...
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Onze eigen Martina Navrati-
lova, eh...Martine, heeft geen 
tennisracket nodig. Met haar 
bugel krijgt ze de bal ook wel 
over het net.
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Bugel



Els blaast met haar cornet de 
Kezandse klederdracht nieuw 
leven in. ‘A je mutse maor 
rechte staot toch?’
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Die drumstokken zouden 
slagwerker Niels best van pas 
komen als keeper op het 
voetbalveld!
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Slagwerk



En.....apport! 
Of Tess de cornet weer terug-
brengt is nog maar de vraag. 
Anouk werkt er in ieder geval 
hard aan!
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Paard + Hoorn = Eenhoorn.
Moeten we meer zeggen over 
de hobby van hoornspeler 
Nelleke?
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Zo’n Bes-Bas is al een kunst-
werk op zich, maar bassist Rini 
gaat nog een stapje verder. Nu 
te bewonderen in zijn galerie! 
‘Bast’ mooi...
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Timo houdt van steppen, 
lichtjes en chillen in zijn draken-
onesie. Hij blaast nog net niet 
de vlammen uit z’n cornet...
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Tijdens de triatlon training 
hoort zwemmen in de zee er 
ook bij. 
Bij geval van nood zal Heleen 
met dit ‘reddingfluitje’ ieder-
een wakker schudden!
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Als Jan net zoveel hoge noten 
kan blazen als dat hij de bal 
hoog kan houden, komt hij er 
wel. Hopelijk zitten er nu niet al 
teveel deuken in zijn bariton!
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Bariton



Pauken bespelen doe je puur 
op het gevoel. Misschien heeft 
Rob hier wel dé oplossing om 
twee hobby’s tegelijk uit te 
voeren?!

19

2020 CMV Excelsior Cadzand                   muzikant - instrument - hobby

Pauken 
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Na een rondje mountainbiken 
heeft Matthijs wel wat verfris-
sing nodig. Gelukkig past er 
genoeg water in zijn bariton...
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Zie je die stralende glimlach? 
Ze zou zo met die kinderwa-
gen door de polders gaan. 
Zonder euphonium, maar mét 
de liefste baby. Want liefde 
voor oude spulletjes en jonge 
kinderen, dát is Jorina!
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Het is weer eens wat anders 
dan een fruitschaal of bos bloe-
men als model...
Cornettist Imke kan meer 
met haar vingers dan pistons 
indrukken!
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Waar die drumstokken van 
Karsten toch niet overal goed 
voor zijn!
Even modder wegsteken en 
weer door!
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Met haar cornet als verrekij-
ker speurt Ina langs de rijen 
boeken.
Op zoek naar Pride and Preju-
dice? The Great Gatsby? Het 
Gouden Ei? Ina heeft het in no 
time gevonden.
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De buren van Hans horen dit 
vast liever dan zijn ketting-
zaag...
Wij in ieder geval wel!
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Marnix houdt van snelheid. 
Nog even de bandenspanning 
controleren en hij kan weer 
heel wat kilometers rijden. Ge-
lukkig is een bandenplaksetje 
makkelijker meenemen dan zijn 
trombone!
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Trombone



Liefde gaat door de maag of... 
door Marije haar cornet. :)
Met Marije haar bakkunsten 
zit het wel goed, net zoals de 
klanken die ze produceert!
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Paardrijden is één van de 
vele hobby’s van Ellen. Maar 
poepscheppen op je verjaar-
dag? Nèèèh. Vandaag mag de 
trombone even aan de kant.
Van harte gefeliciteerd.

(deze foto was dus op 5 december)
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Wie schrijft die blijft! 
Voor Ellen blijft het niet bij 
schrijven, ze maakt de mooi-
ste creaties en teksten met 
haar xylofoon-penseel...
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De auto wassen. Wij collega-
muzikanten slaan dat echt wel 
eens een weekje over. Zo niet 
hoornist Stefan! Van binnen en 
van buiten, zijn auto moet er 
spik en span uitzien.
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Hoorn



Daan is grote machines ge-
wend. Een bietenrooier, een 
grasmaaier of een Bes-Bas is 
dan ook geen enkel probleem.
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Karin gaat er graag met de cam-
per op uit. Natuurlijk het liefst 
met een blauwe lucht en een 
lekker zonnetje. Maar mocht 
het een keer keihard regenen? 
Geen nood, haar trombone 
wist de ruiten zo weer schoon.
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Als je, na de hele dag hard 
werken op de camping, einde-
lijk tijd hebt om te gaan hard-
lopen, dan valt de duisternis al 
in. Geen nood! Sjaak scheurt 
zo hard op zijn trombone dat 
dat ding nog uren licht geeft!
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Wat horen we nou tussen Pot-
jes en Sinte Pier? Dat is een wel 
heel vreemd cornet-gehinnik. 
Het zijn Liselotte en haar paard 
Karlinka. Een onscheidelijk stel, 
een ‘hoogdravend’ duet.
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De camera staat gericht. De 
cornet staat in de pot en krijgt 
nog wat water. Dat levert dit 
prachtig plaatje op.
Dat er nog veel jonge muzi-
kanten mogen groeien schreef 
Mathilde er nog bij. Mooi!
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Dank jullie wel! 
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