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Heerenveen.Een goed gevulde Europalaankerk te Heerenveen luisterde vrijdag naar de 
vierenveertigste  concertavond, uitgaande van de  Federatie van Zangverenigingen in de 
gemeente Heerenveen. Er konden ditmaal door federatievoorzitter Aafje Lootsma-Huisman 
elf koren worden verwelkomd bij dit altijd weer bijzondere gebeuren..Daarbij staan een goede 
sfeer en gemoedelijkheid hoog in het vaandel. Het geheel werd gepresenteerd door Titus de 
Boer. 
 
Als eerste betrad het Chr. Gemengd koor Harten Omhoog Luinjeberd  (dirigent Hemmo 
Kalteren)  het podium. Geopen werd met “By't opgean fan 'e sinne” van Gisbert Japix/ 
R.Beintema, waarmee men een goede indruk maakte. Met verve bracht het koor aansluitend 
“De twaalf rovers”van W.Kloek/H.A.Steen. In het koraal “Gloria sei Dir gesungen”uit cantate 
140 van Johann Sebastian Bach hadden de sopranen nog wat moeite met de hoogte. Het 
afsluitende “O machtig God”van Martin Zonnenberg werd getracteerd vanuit een mooi, 
beweeglijk tempo. Doarpskoar De Knipe (dirigent/begeleider G.P.Teune) bracht ter 
opening”Ik  bid U aan,o macht der liefde”van Bortnianski. Punctueel gezongen,evenals het 
daaropvolgende “Alpenroos”. Hierin wist men zich goed te handhaven, hoewel moet worden 
aangetekend, dat de zuiverheid  wat te wensen overliet.  
 
Met overgaven zong men tenslotte “It Heitelân”van J.Lindeman/ J.L.v.d.Burg. Sjongkoar 
Wâldsang Aldskoat staat onder leiding van dirigent Ronald Kok.gepassioneerd klonk het 
Napolitaanse  “Sante Lucia”,waarbij de decibellen en portamenti niet werden geschuwd. 
Inkeer bracht”E arly one morning”(trad.Engels, zeventiende eeuw).Het Russsische  
Vesperkoor van Bortnianski verdient nadere uitwerking.Amusant was de uitvoering van het 
Russische liedje “Isjla marina”. Wat meer aandacht voor expressie en minder gespierde forti 
zouden de Wâldsang ten goede komen.Het koor Wy dogge ús bêst”uit Heerenveen 
(dirgent/begeleider Lars Mulder verraste met een gave vertolking van”Er was een 
jongetje”van Ramses Shaffy. In de “Ba(b)belcantate van Wim Mennes wist men zich 
uitstekend te handhaven.Met een plezierig klinkend “Mull of Kintyre”werd dit optreden,dat 
gekenmerkt werd door aansprekende muzikaliteit afgesloten.Het mannenensemble “Vox 
Humana”uit Heerenveen (dirigente Margje Dijkstra, begeleiding Fedde Tuinstra)  liet zich 
horen met een devote uitvoering van “I need Thee every hour”.Prachtig van klank.  
 
De vertolking van “When my day is done”van Lorenz Maierhofer  kende een mooie 
spanningsboog. De frasen werden voortreffelijk uitgezongen.  Goed geaccentueerd en 
overtuigend klonk “O mia bella”van Robert Pappert. Het afsluitende “Rote Lippen soll man 
küssen”van Lorenz Maierhofer werd eveneens met de nodige zeggingskracht neergezet. 
 
Na de pauze werd werd de spits afgebeten door  Gemengd koor Zang en Vriendschap Jubbega 
(dirigente Hiltsje Blumers, begeleidng Geke Boerrigter). Het openingsnummer “Veni 
Jesu”van Cherubini werd met muzikaliteit voor het voetlicht gebacht. Overtuigend klonk het 
bekende Someday, my love,we'll meet again. Musiceervreugde, tenslotte stond voorop in de 
selectie uit “Im Weissen Rösll” van Ralph Benatzky. Het Chr.Gemengd  koor Door Eendracht 
Verbonden (DEV) uit Heerenveen-Z/Wolvega (dirigent Mendelt J.Tillema'begeleiding Wim 



C.Boersma) opende met en Halleluja van W.A.Mozart, waarmee men een goede indruk 
maakte. In het “Sanctus”van F.Schubert  wist men de muzikale sfeer op de juiste wijze te 
treffen. Mooi vanuit de tekst zong DEV het daaropvolgende “Heer diep in mij aanwezig”van 
E.Dam/H. v.d.Meer.De keuze voor “If ye love me”van Thomas Tallis,met haar polyfone 
elementen was ronduit gedurd. De Gem. Zangver. De Woudklank Oranjewoud 
(dirigent/begeleider Rinse Meester)  bracht als eerste een muzikele vertolking  van “Myn lân” 
van W.Thompson,met een Friese tekst van koorlid H.Riemersma. Levendig en vitaal klonk  
“Wach auf du heller Morgen”van R.Pappert.De nummers “Plaisir d'amour” van I. Martini en 
“Standing by”uit The Young Verdi  werden op genuanceerde wijze gebracht. Expressief was 
de uitvoering van “Las Mãnlanitas” De Woudklank  zou gebaat zijn bij meer diversiteit in 
stijlen en genres in het repertoire.   
 
Het Interkerkelijk Mannenkoor Credo  Heerenveen (dirgenten/begeleiders  Afke Wijngaarden 
en  Frits  Heidinga )  maakte een goede indruk met”Zingend geloven wij”van 
Mendelssohn/Jogchum Dijkstra.Het geheel werd gezongen in een mooi, beweeglijk tempo. 
De uitvoering van “Wij gaan zingend door het leven”van Jos Beljens/Jogchum Dijkstra  was 
gedragen, waarbij de gewijde sfeer uitstekend tot z'n recht kwam. Psalm 122 tenslotte, werd 
met overgave gezongen, maar moet nog wel verder worden afgewerkt. Mingd Koar 
Sjongnocht Aldhoarne e.û. (dirigent Johan Cnossen,  
Douwina Attema,cornet) opende met een plezierige “Stellingwerf Medley”.Pittig en fris klonk 
“Mister Sandman” van Pat Ballard,terwijl in “Simmermoarn”van Waling Dijkstra het 
enthousiasme van koor en dirigent voorop stonden.Sjongnocht zit duidelijk in de lift met 
dirigent Johan Cnossen.Het vierenveertigse federatieconcert werd afgesloten met een 
optreden van de  Mannengroep De Kansjongers van het Gemengd koor Zang en Vriendschap 
Jubbega (dirigente Hiltsje Blumers, begeleiding Geke Boerrigter).  
 
Het Russisch Avondgebed van Dimitri Bortnianski kreeg een subtiele vertolking met mooie 
nuances in de klanksterkte. Met het zingen van “Wandrers Nachtlied”van Carl A.Mangold/ 
J.W.Goethe had meh het zich bepaald niet gemakkelijk gemaakt.het slotnummer “When the 
Saints go marching in”klonk in eerste instantie veelbelovend,maar bleek toch nog niet 
helemaal podiumrijp te zijn. Gewoon op repretoire houden en verder afwerken. 
 


