
[ PERSVERSLAG ALGEMEEN ] 

 TALENT HEEFT ZICH OOK TIJDENS CORONA VERDER ONTWIKKELD 
 

 

Guusje Vrolijk op accordeon was de jongste deelnemer (7 jaar)          (Foto: Richard van Klink) 
 

Afgelopen zaterdag 14 mei kon na een coronapauze van twee jaar, de 31ste editie van 
de Muziekdag Hoek van Holland, georganiseerd worden door de Stichting Muziekdag 
Hoek van Holland. Jong talent kreeg ook in deze editie weer de kans om op een podium 
te laten zien en horen wat ze kunnen.  

Een goed gevulde zaal heeft kunnen genieten van talent uit Hoek van Holland en ver 
daarbuiten. De deelnemers kregen aan het eind van de dag een mooi juryrapport mee, 
opgesteld door een vakkundige jury bestaande uit: Jan Jansen (klarinettist) en Ronald 
van Overbruggen (accordeonist), beide heren hebben hun sporen in de muziek meer 
dan verdiend en hebben gezamenlijk meer dan 100 jaar muziek- en podiumervaring.  
 

Alle deelnemers zijn beoordeeld op de volgende categorieën: 
 

* Zuiverheid: De kwaliteit van de toon 
* Interpretatie: Opvatting van de muziek, volgens bedoeling van de componist. 
* Techniek: Beheersing van het instrument. 
* Articulatie: Manier waarop de tonen elkaar opvolgen. 
* Ritmiek: De duur van de tonen, ritmiek en/of samenspel. 
* Dynamiek: De verhouding in toonsterkten (bijv. pp tot ff). 
* Presentatie: Algemene indruk. 
 

Het doel van de muziekdag is niet winnen in je leeftijdscategorie, maar vooral met de 
tips van de professionals werken aan een nog beter spel.  



We hebben kunnen genieten van talent op de piano, accordeon, viool, dwarsfluit, doe-
delzak en Schotse snare drum. Vele muziekstijlen zijn aanbod gekomen en het mooie 
van de muziekdag is, dat er opgetreden is door muzikanten die slechts een paar maan-
den muziekervaring hebben tot ver gevorderde muzikanten. Hetgeen betekend, dat de 
eerste genoemde groep een muzikaal verhaal vertelt over een ‘Wervelwind’ uit Alfred’s 
lesboek en de andere groep de ‘Pianosonate in C-major’ van Mozart in zijn geheel 
speelt. Maar ondanks het niveauverschil hebben de deelnemers wel één ding gemeen: 
de liefde en passie voor hun instrument. 
 

De wisselschaal, bestemd voor de deelnemer met de hoogste score van de dag ging 
naar: Julian Magerramov (15 jaar), Julian speelde eerst ‘Wals Opus 64 nr. 2’ en impo-
neerde de jury met zijn tweede stuk ‘Fantaisie-imprompru Opus 66’, beide werken zijn 
van Frédéric Chopin 
 

De dag werd afgesloten door een optreden 
van het ‘GEN-Trio’, bestaande uit onze 
vaste Mexicaanse begeleidingspianist Guil-
lermo Quintero Rojas, de Spaanse klarinet-
tiste Noelia Rodríguez Morales en de 
Spaanse violist Eduardo Diez García. Ze 
zijn alle drie afgestudeerd aan de master-
opleiding van het Fontys Conservatorium 
te Tilburg en spelen regelmatig samen in 
verschillende kamermuziek bezettingen. De deelnemers en bezoekers hebben kunnen 
ervaren wat je kunt bereiken als je veel oefent en samen muziek mag maken. 
 
Volgend jaar zal de muziekdag plaatsvinden op zaterdag 15 april 2023. Het zou leuk 
zijn als we kunnen laten zien dat er veel meer instrumenten bespeeld worden in Hoek 
van Holland én de regio. Twijfel niet langer en doe volgend jaar vooral mee!.  
 

Deze dag werd mogelijk gemaakt door subsidie van Cultuur Concreet (gem. Rotter-
dam) en financiële donaties van het VSBfonds, Stichting Loswal “De Bonnen” en het 
DeltaPort Donatiefonds en de hulp van een stel voortreffelijke vrijwilligers, die alles in 
goede banen hebben geleid.              
 

         
Julian Magerramov winnaaar wisselschaal                        Daniël en Nathalie Moerenhout winnaars  
               In de catergorie ‘Duo’s’ 
(Foto’s zijn gemaakt door Richard van Klink) 



Muziekdag ‘Hoek van Holland 2022’  d.d. zaterdag 14 mei 2022 

 

Uitslag van de Muziekdag 2022:     

Groep 1:         
Anna Terlouw   piano  8,19 Hoek van Holland 

Nora Terlouw   piano  7,63 Hoek van Holland 

Guusje Vrolijk   accordeon 7,53 Hoek van Holland 

Alina Weng   piano  7,22 Hoek van Holland 

    
Groep 2:         
Alex Weng   piano  7,63 Hoek van Holland 

Chenia Kwok   piano  7,59 Breda 

Jayden Mok   piano  7,59 Oosterhout 
Siem Dijkshoorn  piano  7,48 Hoek van Holland 
Dagmar Dijkgraaf  piano  7,38 Hoek van Holland 
Jill Kleijn   piano  7,14 Hoek van Holland 
   
Groep 3:         
Sarah Wang   piano  8,20  Pijnacker   
Lina Raïs   piano  7,63 Hoek van Holland 
Sara Sanders   piano  7,36 Hoek van Holland 
Senna Kleijn   piano  7,22 Hoek van Holland 
 
Groep 4:         
Eva Zuidervaart  piano  8,48 Breda  
Riley Huo   piano  8,29 Breda  
Aaditi Thosar   viool  8,22 Breda  
Daniël Moerenhout     doedelzak 7,89 Hoek van Holland 
Ryan Wang   piano  7,59 Pijnacker 
Aanya Khurana  piano  7,57 Breda 
 
Groep 5:         
Julian Magerramov *) piano  8,59 Oosterhout   
Quirine van Geest  dwarsfluit 8,13 Monster 
Ethne van de Corput  piano  7,66 Breda 
Jeroen van der Zwan  piano  7,55 s-Gravenzande 
 
Duo’s:          
Daniël &   doedelzak/ 7,80 Hoek van Holland 
          Nathalie Moerenhout    snare drum 
Eva Zuidervaart &  piano/  7,77 Breda 
          Aaditi Thosar     viool 
 

 
*) winnaar wisselschaal (hoogst aantal punten)  


