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oncertagenda ♫ ♪ 

Het shantykoor treedt gemiddeld 20 maal per jaar op. Soms is het optreden besloten, bijvoorbeeld wanneer we door een    

bedrijf worden uitgenodigd om een jubilaris toe te zingen. Daarnaast geven we concerten op fraaie locaties, die voor een  

ieder toegankelijk zijn. Hier vermelden we die openbare optredens: 

Za        3 jun 2023 Middelburg, Vólkoren: 

    Petrus en Pauluskerk, Lombardstraat 3   12.00 – 12.30 u. 

    Kruiskerk, Klein Vlaanderen 75    16.30 – 17.00 u, 

Zo        9 juli 2023 Goes, Manhuistuin: Zusterstraat    12.00 – 13.15 u. 

    óf, bij slecht weer Magdalenakerk, Singelstraat 21  13.30 – 14.15 u. 

Za      19 aug 2023 Kamperland, Boerenmarkt (plaats en tijd volgen nog) 

Za        2 sep 2023 Rotterdam, Shantyfestival (plaats en tijd volgen nog) 

 

ccordeonist 

Als de eerste accordeonist van onze begeleidende band uitvalt, hebben we een invaller nodig. Bent u een 

gevorderde speler en bent u bereid om als invaller op te treden met ons gezellige koor? Of kent u zo iemand? 

Neem dan s.v.p. contact op met het koorbestuur (scheepstuig@zeelandnet.nl). 

 

et Veerse Scheepstuig zingt liederen over de historische zeilvaart. Jaap Gelok vertelt ditmaal over “Good night ladies” en 

de vertolking daarvan. 

Bij herhaling attendeert de dirigente ons op het feit, dat bij een shanty ook emotie hoort. De mimiek van de zangers onder-

steunt de melodie en uit zich in expressie. En dit op een zodanige wijze, dat zelfs als de toehoorder de 

tekst niet begrijpt, zij of hij toch “voelt” waar het lied over gaat. 

Zelfs een smiley op een stokje (alleen voor het koor zichtbaar) helpt niet altijd. Maar…. bij “Good night 

ladies” doet zich een merkwaardig en zichtbaar fenomeen voor: 

in de drie coupletten van het lied wordt, haast op profane wijze, afscheid genomen van de ladies. Mooi 

en geruststellende wensen worden uitgesproken: goede nacht, zoete dromen en vaarwel. De melodie is 

prachtig, maar voor een vierstemmig koor niet eenvoudig (kijk maar naar de ingespannen gezichten!). 

In het refrein wordt plots een heel andere toon aangeslagen; het wordt zelfs wat frivool en het tempo gaat als een hartslag 

omhoog: “Merrily we roll along!” De zangers vertonen nu plots een schalkse GLIMLACH! De reden hiervan: de bezongen 

zeelui laten het calvinisme aan de thuisblijvers over; zij gaan immers op avontuur, want………………… “Achter vreemde 

kusten, wachten onbekende lusten” 

rier 

In september 2022 ging het koor op reis. We bezochten Trier en omgeving en verzorgden daar drie optredens. Onze 

videoman, Peter Vierhout, maakte een impressie van die reis. Door deze link aan te klikken, reist u even mee: 

https://youtu.be/R25j31eIyTs. 

huis… 

We hebben in 2020 een DVD gemaakt in de Grote Kerk van Veere. Wilt u het 

koor met geluid én beeld thuis zien en horen, dan koopt u deze fraaie DVD 

(€10,- per stuk) bij onze optredens of bij de BD-Store (Achter de Houttuinen 34 in 

Middelburg), of bij Henk Vreeke: havreeke@zeelandnet.nl (telefoonnummer: 06-

24928787). 

 

Deze LINK geeft u een voorproefje: https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU. 

 

De nieuwsbrief van Het Veerse Scheepstuig wordt verzorgd door Jaap Gelok, Rob Miezérus en Peter Vierhout. 

 

C 

A 

H 

T 

T 

 

Shantykoor Het Veerse Scheepstuig 

NIEUWSBRIEF 
Maart 2023 

 

mailto:scheepstuig@zeelandnet.nl
https://youtu.be/R25j31eIyTs
mailto:havreeke@zeelandnet.nl
https://youtu.be/ltQ5U2WnaaU

