
Presentatrice Maartje van Weegen is de hele 
dag alleen voor de aankondigingen van de acht 
kandidaten van haar plaats opgestaan. Vanaf 
de eerste noot zit de ankervrouw van de eerste 
Europese kampioenschappen voor harmo-
nieorkesten samen met haar man Joop Daal-
meijer (voorzitter van de Raad voor Cultuur en 

treden met betraande ogen het podium verliet. 
Dat geeft aan dat het echt wel wat met hen doet. 
We zijn vaak somber over waar het naar toe moet 
in deze wereld. Klagen dat jongeren maar wat zit-
ten te gamen en weinig initiatieven tonen. Maar 
met wat ik hier vandaag gezien heb, heb ik er alle 
vertrouwen in dat het wel goed komt.”

Dat het niveau tijdens ECWO 2016 hoog lag, 
blijkt ook aan het einde van de dag als Maartje van 
Wegen de uitslag bekend mag maken. Maar liefst 
zes van de acht deelnemers doorbreken de ma-
gische negentig puntengrens. Het internationale 
jurypanel bestaande uit Irene Anda (Noorwegen), 
Simone Rebello (Groot Brittannië), Jan Van der 
Roost (België) en onafhankelijk juryvoorzitter 
Jan van den Eijnden zette de Koninklijke Har-
monie van Thorn bovenaan het lijstje. Daarmee 
gaat meteen ook de gedoodverfde favoriet de 

oud-omroepdirecteur en programmamaker) 
zichtbaar te genieten van de diverse concer-
ten. “Ik ben diep onder de indruk van wat hier 
gepresteerd wordt”, vertelt ze tijdens een van 
de changementen. “Het niveau is werkelijk 
geweldig. Amateurblaasmuziek wordt nog wel 
eens geassocieerd met hoempamuziek. Zelf 

kronieken in als de glorieuze winnaar van de 
eerste Europese titelstrijd. In veel prognoses 
stonden de Bokken al op poleposition. Appeltje 
eitje dus, zult u denken. Maar zo simpel was dat 
niet. De verschillen in de top van het klassement 
waren miniem. De Bokken moesten alles uit de 
kast halen om de hoofdprijs van vijfduizend euro 
mee naar het witte stadje te nemen. Volgens een 
apetrotse voorzitter Frans Tonnaer speelde zijn 
orkest in de vorm van zijn leven. “Ik sla dit succes 
hoger aan dan onze overwinningen tijdens het 
Wereld Muziek Concours in Kerkrade en het 
Certamen de Musica Cuitat in Valencia”, zegt hij, 
terwijl de leden op de tribune het Bokken-lied 
inzetten. Die opmerkelijke inschaling is volgens 
Tonnaer niet ingegeven door de euforie van 
het moment. “Zelf ben ik al vijftig jaar lid bij dit 
orkest. Toch durf ik te stellen dat dit de grootste 
prestatie uit de geschiedenis van de vereniging 

heb ik daar nooit aan meegedaan. We zijn ooit 
bij het Wereld Muziek Concours in Kerkrade 
geweest. Ook toen heb ik me al verbaasd over de 
prestaties van de amateurorkesten. Maar ook de 
gedrevenheid waarmee hier door veelal jonge 
mensen gespeeld wordt, spreekt me enorm aan. 
Ik zag net hoe een van de muzikanten na het op-

is. Ook muzikanten die alle grote successen 
hebben meegemaakt, zijn die mening toegedaan. 
Wat klank en balans betreft heeft de Koninklijke 
Harmonie van Thorn vandaag beter gespeeld 
dan ooit.” Behalve op de hoogste score legden de 
Limburgers ook nog beslag op de prijzen voor 
de beste uitvoering van het verplicht werk en de 
meest originele/uitgebalanceerde programma-
keuze. Naast het verplicht werk Cerebral Vortex 
van de Noorse componist Øyvind Moe pakte 
het orkest uit met het technische bravourestuk 
4e Symfonie van David Maslanka en de door 
harmonieorkesten zelden geprogrammeerde 2e 
Suite uit Daphnis et Chloe van Maurice Ravel. De 
uitvoering in de originele setting met medewer-
king van het Philips Philharmonisch Koor en het 
Toonkunstkoor Roermond maakte veel indruk. 
Een kleine 200 muzikanten en koorleden op het 
podium van TivoliVredenburg zorgden voor een 

Een enorm hoog muzikaal niveau, een attractief buitenprogramma, veel me-

dia-aandacht, de hele dag livebeelden, een prachtige concertlocatie en een be-

hoorlijke publieke belangstelling. Met de organisatie van de eerste editie van de 

European Championship for Wind Orchestras (ECWO) op 21 mei in Utrecht legde 

de KNMO een stevig fundament voor een nieuw internationaal topevenement in 

de wereld van de amateurblaasmuziek.
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Bokken winnen ECWO 
in de vorm van hun  l even

Maartje van Weegen presenteerde ECWO 2016. Eynsford Concert Band uit Groot Brittannië. Muzikant van Jazeps Medins Riga uit Letland.

De Koninklijke Harmonie van Thorn won de eerste editie van ECWO. De Danish Concert Band.

Dirigent Norbert Nozy. Zwitserse muzikante van Filharmonica Lugano.
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jaren diverse grote successen binnen. Vooraf 
werd het orkest als gevaarlijke outsider bestem-
peld. Volgens dirigent Mark Prils heeft zijn 
band die rol waargemaakt. “We hebben het de 
gedoodverfde favoriet behoorlijk lastig gemaakt. 
Dat was natuurlijk ook de bedoeling. Met een 
tweede plaats in dit internationaal sterk bezette 
deelnemersveld hebben we ons goed verkocht.”
Tevredenheid ook bij de Nederlandse dirigent 
Björn Bus die met het Landesblasorchester 
Baden-Württemberg als vierde eindigde. “We 
hebben met een fraaie orkestklank een goede 
sfeer weten neer te zetten. Daarmee hebben we 
aangetoond dat we op de goede weg zijn om onze 
plek in de symfonische blaasmuziek te vinden. 
ECWO was voor ons een moment van reflectie op 
weg naar WMC 2017. De muzikanten hebben er 
alles uitgehaald wat ze in zich hebben.”
Een bijzondere dag ook voor de Noorse compo-
nist Øyvind Moe die zijn werk Cerebral Vortex 
acht keer voorbij hoorde komen. “Ik heb veel goe-
de en interessante versies van mijn werk gehoord. 
Voor mij als componist is het heel bijzonder om te 
horen hoe anderen mijn werk interpreteren. Wat 
me erg intrigeerde was dat ze juist uit de simpele 
dingen zoveel muziek wisten te halen.”

imposant plaatje. Al meteen na het optreden wist 
dirigent Norbert Nozy dat wie die de Thornena-
ren wilde verslaan van zeer goeden huize moest 
komen. “Het orkest heeft alles gedaan wat in zijn 
mogelijkheden lag. Een hoog technisch niveau, 
een warme klankkleur en virtuositeit bij de solis-
ten. Er is weinig misgegaan. De muzikanten zaten 
op het puntje van de stoel en beleefden plezier aan 
het optreden.” Vijf uur later krijgt de Belgische 
musicus de bevestiging van zijn goede voorgevoel. 
“We hebben hier enorm hard voor gewerkt. Het 
orkest heeft zich voor 120 procent ingezet. Alleen 
als er een tegenstander was geweest die zich voor 
130 procent had ingezet, hadden we niet gewon-
nen vandaag.”

Maar ECWO was meer dan een besloten feestje 
voor blaasmuziekfreaks binnen de vier muren 
van TivoliVredenburg. Met als titel Let’s kick 
some brass! zette medeorganisator Zimihc de 
blaasmuziek bij het winkelpubliek bijna letterlijk 
in de etalage. Met concerten en optredens op di-
verse markante locaties in de drukbevolkte oude 
binnenstad bruiste Utrecht vanaf het middaguur 
van de blaasmuziek. Verschillende Utrechtse 
orkesten en ensembles maakten een muzikale 
rondvaart per boot over de Oudegracht. Ook bij 
het oude stadhuis, park Lepelenburg en in het 
centraal station klonk blaasmuziek van diverse 
verenigingen. Succesvolle deelnemers aan het 
NK-solisten verzorgden optredens op de Rabo 
Open Stage in TivoliVredenburg. 
Ook aan media-aandacht geen gebrek. De Lim-
burgse provinciale omroep L1 maakte opnames 
die de hele dag wereldwijd te zien waren via 
livestream. Al vanaf de eerste minuut stemden 
honderden kijkers af op www.blaasmuziektv.
nl. Op piekuren keken ruim 500 mensen vanuit 
allerlei plekken in de wereld mee. Vanaf het 

Concertband Maasmechelen (België) legde de 
Thornenaren het vuur na aan de schenen. Net 
iets meer dan één punt kwam het orkest van diri-
gent Mark Prils te kort. “Beide orkesten hebben 
fantastisch gespeeld”, sprak jurylid Jan Van der 
Roost na afloop. Waar Maasmechelen enkele 
tienden van punten had laten liggen en Thorn 
net dat ietsje meer had gepakt, is volgens Van der 
Roost bij zo’n miniem verschil niet exact aan te 
geven. “Het zijn kleinigheden die van invloed 
zijn op het totale plaatje. Het gaat daarbij echt 
om details.”
Concertband Maasmechelen, bestaande uit 
(oud-)leerlingen en docenten van de Muziekaca-
demie uit Maasmechelen, sleepte de afgelopen 

tweede blok zond L1-radio een rechtstreeks 
verslag uit van de titelstrijd met Alex Schillings 
en Jan Cober als panelleden. 
Met het afsluitende galaconcert van de Konink-
lijke Militaire Kapel Johan Willem Friso met 
Concertgebouworkest-klarinettist Olivier Patey 
als solist werd bovendien de verbinding tussen 
de professionele wereld en de amateurmuziek-
sector gelegd. 

ECWO, met deelname van topharmonieorkesten 
uit verschillende Europese landen, is zonder meer 
een aanwinst voor de internationale muziekka-
lender. De volgende uitgave in 2018 zou volgens 
schema plaats moeten vinden in Malmö in 
Zweden. Maar voorzitter Berit Handegard liet in 
Utrecht doorschemeren dat dat ook wel eens een 
plek in centraal Europa zou kunnen worden. “We 
willen absoluut vertegenwoordigers uit Frankrijk 
en Spanje aan de start krijgen”, vertelde ze.     
ECWO was bovendien de eerste serieuze kracht-
proef voor de nog jonge KNMO. Die uitdaging 
heeft de koepelorganisatie met voorzitter Bart van 
Meijl als onvermoeibare gangmaker met glans 
doorstaan. Met de wijze waarop de federatie dit 
prestigeproject aanpakte, heeft ze een nieuwe 
dimensie aan de organisatie van concoursen toe-
gevoegd. Een concertwedstrijd kan zoveel meer 
zijn dan een interne strijd om punten en prijzen. 
In haar beleidsplan drukt de KNMO haar leden 
op het hart om de rolluiken omhoog te trekken en 
met het product blaasmuziek de boer op te gaan. 
Met de organisatie van ECWO gaf de KNMO zelf 
het goede voorbeeld. 

Uitslag ECWO 2016
1. Koninklijke Harmonie van Thorn (Nederland), 96,25 pt; 2. Concertband Maasmechelen (België), 95,02 pt; 3. 

Christiania Blåseensemble Oslo (Noorwegen), 93,3 pt; 4. Landesblasorchester Baden-Württemberg (Duits-

land), 93,15 pt; 5. The Danish Concert Band Rødovre (Denemarken), 92,95 pt; 6. Civica Filarmonica di Lugano 

Lugano (Zwitserland), 90,92 pt; 7. Jazeps Medins Riga Music Secondary School’s Symphonic Wind Band Riga 

(Letland), 88,88 pt; 8. Eynsford Concert Band Eynsford (Groot-Brittannië), 86,8 pt. Extra prijzen: best solist: 

Denenmarken; best sectie: Zwitserland; beste uitvoering verplicht werk: Nederland; meest originele/uitgebalan-

ceerde programmakeuze: Nederland.

Maartje van Meegen interviewt componist Øyvind Moe.

Concertband Maasmechelen België.

Solist Olivier Patey.

De Bazuin bij de Stadshuisbrug.

De hoornsectie van Landesblasorchester 

Baden-Württemberg Duitsland.

De jury met v.l.n.r. Jan van den Eijnden, Simo-

ne Rebello, Irene Anda en Jan Van der Roost. 

Blijdschap bij voorzitter Frans Tonnaer (links) 

en dirigent Norbert Nozy van Thorn.

De Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso.
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