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JAARVERSLAG 2020  
 
Bestuurssamenstelling 
Albert Moerman, voorzitter 
Jaap Breunis, vicevoorzitter en penningmeester 
Gerda Post, secretaris  
Laurens Blom, webmaster en IT 
Dorien Leidelmeijer, lid 
Dries van Loenen, lid  
 
Adresgegevens: 
Stichting Maassluise Muziekweek 
Weverskade 67, 3147PA  
Maassluis 
Telefoon: 010-4565557 - 0642119295  
info@maassluisemuziekweek.nl 
www.maassluisemuziekweek.nl 
 
 
Visie  
Jong Talent Concours Maassluis, opgericht in 1959, is overtuigd van de kracht van muziek. Zij ziet 
muziek als een van de wezenlijke elementen van onze samenleving. Muziek als universele taal die 
verrijkt en inspireert, die jong en oud, van uiteenlopende afkomst, met elkaar verbindt.  
 
Missie  
Door het organiseren van een jaarlijks klassieke muziekconcours stimuleert JTCM de muziekstudie 
van kinderen en jongeren. Deelnemers worden uitgedaagd hun talenten te ontwikkelen en hun 
prestaties te laten beoordelen door een deskundige jury en een breder publiek. 
 
Het concours en de bijbehorende concerten vormen samen met de stad Maassluis, met haar 
karakteristieke oude stadskern, een unieke combinatie, waarmee Maassluis als aantrekkelijke stad 
op de kaart wordt gezet.  
 
Van het bestuur 
Het bestuur van Jong Talent Concours Maassluis kan terugzien op een bijzonder jaar. Onbevangen 
heeft zij het concours in februari 2020 kunnen organiseren. De uitbraak van Covid-19 kort erna heeft 
gelukkig geen invloed gehad op het concours.  
Het bestuur kijkt terug op een zeer succesvol verlopen concours en slotconcert. Helaas heeft zij het 
jaarlijkse Jong Talent Concert, gegeven door deelnemers aan het concours 2020, gepland in 
september, in verband met de aan corona gerelateerde beperkingen, moeten annuleren. Helaas ging 
daardoor ook de samenwerking met Maassluise Harmonie niet door. Een samenwerking die beide 
partijen, zodra de omstandigheden weer gunstig zijn, alsnog willen realiseren.  
Het naar Maassluis halen van de Classis Express kon door corona niet doorgaan. Hiervoor was 
samenwerking met enkele basisscholen in Maassluis noodzakelijk. Begrijpelijk dat dit niet door ging.  
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Met betrekking tot het concours heeft het bestuur in 2020 de leeftijden van categorie A van het 
concours opgerekt tot en met 18 jaar, einde middelbare schoolleeftijd. Ook zijn er, naast de reguliere 
stimuleringsprijzen, enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt. Deze aanpassingen zijn uitstekend 
bevallen.  
 
De ‘algemene informatie’ over het concours is aangescherpt en het Huishoudelijk Reglement op een 
aantal punten aangepast. Ook is de organisatie en de website e.d. verder geprofessionaliseerd.  
 
Ook in 2020 heeft onze organisatie en het Prinses Christina Concours elkaars activiteiten 
gestimuleerd. 
 
De samenstelling van het bestuur heeft dit jaar geen wijzigingen ondergaan!  
  
Het bestuur had een vijfjarige overeenkomst met de Govert van Wijnstichting die eindigde op 31 
december 2020. De Govert van Wijnstichting heeft te kennen gegeven geen nieuwe verbintenis met 
ons aan te gaan. Wij vinden dat bijzonder jammer, want hiermee verliezen wij een betrouwbare 
Maassluise partner. Wij danken de Govert van Wijnstichting voor haar steun gedurende deze 
achtereenvolgende jaren. Helaas komt door dit besluit het voortbestaan van het concours onder 
druk te staan. Ook komt de Govert van Wijnprijs te vervallen en daarmee mogelijk ook categorie B 
voor conservatoriumensembles.  
Het bestuur onderzoekt hoe het wegvallen van inkomsten opgevangen kan worden.  
 
2021  
In verband met Covid-19 heeft het bestuur het concours 2021 moeten annuleren. Mogelijk kan zij in 
de tweede helft van 2021 nog enkele activiteiten/concerten voor jonge talenten organiseren! 
Ook richt het bestuur zich in 2021 op het Jong Talent Concours in 2022 en of het organiseren van een 
concours in Maassluis financieel nog wel haalbaar is! 

 
Verslag Jong Talent Concours Maassluis/slotconcert editie 2020  
Jong Talent Concours Maassluis 2020 werd gehouden van maandag 24 februari t/m zaterdag 29 
februari. Er deden ruim 110 muzikanten mee. Er waren twee categorieën: categorie A voor jonge 
muzikanten van 8 t/m 18 jaar en categorie B voor kamermuziekensembles van in Nederland 
gevestigde conservatoria. Aan de laatste categorie namen zes ensembles deel, een record.  
Het overall niveau was bijzonder hoog.  
De voorspeeldagen vonden plaats in Theater Koningshof. Een buitengewoon prettige locatie en 
organisatie om mee samen te werken. De voorspeeldagen bestonden uit negen voorspeelsessies. Ca. 
500 bezoekers woonden de voorspeeldagen bij.  
 
De jury bestond uit Wiesje Miedema, viooldocente aan het Conservatorium van Amsterdam, 
Monique Heidema, cellodocente aan Fontys Conservatorium in Tilburg en het Conservatorium van 
Amsterdam en David Kuyken, pianodocent aan het Conservatorium van Den Haag en Amsterdam.  
Drie autoriteiten op het gebied van de klassieke muziek. Zij hebben alle drie affiniteit met de 
doelgroep kinderen en jongeren. Zij weten de deelnemers door hun beoordeling, hun tips & tools, te 
motiveren en te stimuleren.  
 
De presentatie was in handen van Dorien Leidelmeijer. De deelnemers die niet over een eigen 
pianobegeleider beschikten werden, namens de organisatie, begeleid door pianiste  
Anastasiia Kurilko. 
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Op zaterdagmiddag 29 februari vond onder grote belangstelling het slotconcert in de Groote Kerk in 
Maassluis plaats. De jonge prijswinnaars trakteerden de bezoekers op een adembenemend concert. 
Het fijn te zien dat veel bewoners en leden van diverse culturele en politieke partijen uit Maassluis 
aanwezig waren!  
 

 
 
 

Hoofdprijswinnaar was blokfluitist Christiaan Blom. Eén van de jongste hoofdprijswinnaars ooit van 
het concours!  
 
Burgemeester Edo Haan van Maassluis reikte op prettige en kundige wijze de prijzen uit en organist 
Jaap Kroonenburg, voorzitter van de Govert van Wijnstichting, reikte de ‘Govert van Wijnprijs’ uit. 
Alle deelnemers aan het concours ontvingen die middag hun deelnamecertificaat en hun 
juryverslagen.  

 
 
 
 
 
 
 

Prijswinnaars Jong Talent Concours Maassluis editie 2020 
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Winnaars van ‘Aanmoedigingsprijs’ beschikbaar gesteld door Albersen Muziek in Den Haag:  
‘Trio Glinka’ 
Emily van Baaren (viool) 12 jaar 
Lilian Touray (cello) 12 jaar  
Edmond Offerman (piano) 12 jaar 
 
Jan-Jaap Brokking (hoorn) 10 jaar  
 
Duo ‘Merle en Sarah’:  
Sarah van der Lijke (dwarsfluit) 13 jaar  
Merle van der Lijke (harp) 15 jaar 
 
Categorie A 8 t/m 12 jaar winnaar van de 2e prijs: 
Adinda van Delft (piano) 11 jaar 
 
Categorie A 13 t/m 15 jaar winnaar van de 2e prijs: 
Josephine Teguh (piano) 14 jaar 
 
Categorie A 16 t/m 18 jaar winnaars van de 2e prijs ex aequo:  
Rosa Ligtermoet (sopraan) 18 jaar 
 
Thijmen Weijermars (klarinet) 16 jaar 
 
Categorie A 16 t/m 18 jaar winnaar van de 1e prijs: 
Alexander de Bie (piano) 18 jaar  
 
1 prijs winnaar van de categorie A 13 t/m 15 jaar en winnaar van de ‘Stimuleringsprijs Jong Talent 
Concours Maassluis’ 2020: 
Sieger Jöbsis (piano) 13 jaar  
 
Winnaar van categorie A 8 t/m 12 jaar en overall winnaar van categorie A, winnaar van de 
‘Hoofdprijs Jong Talent Concours Maassluis’ 2020: 
Christiaan Blom (blokfluit) 11 jaar 
 

 
Christiaan Blom 



 

5 
 

Georganiseerd door: 

Stichting Maassluise Muziekweek 
Klassiekemuziekconcours voor jongeren 

sinds 1959 

 

 
Winnaar van de Govert van Wijnprijs categorie B voor conservatoriumensembles en beschikbaar 
gesteld door de Govert van Wijnstichting: 
Rietkwintet ‘Pistache’: Anouk Dolfing (hobo), Daniele Zamboni (klarinet), Marlon Valk (saxofoon),  
Matthias As (fagot, Bram Boesschen Hospers (basklarinet) 
 

 
Rietkwintet ‘Pistache’ 
 
Algemeen 
De Maassluise Muziekweek bestaat sinds 1959. In dit jaar werd de 200ste sterfdag van Georg 
Friedrich Händel herdacht. Een aantal Maassluise muziekliefhebbers vond dat er te weinig aandacht 
aan klassieke muziek voor de kinderen en jongeren werd besteed. Voor deze doelgroep werd in 1959  
 
een muziekfestival georganiseerd. Dat bleek een succes. Daarmee was de kiem gelegd voor een 
succesvol klassieke muziekconcours in Maassluis.  
Gekozen werd voor een concours zonder voorrondes, halve finales en finales. Deze formule wordt 
nog steeds gehanteerd. Tijdens een aantal voorspeeldagen laten kinderen en jongeren hun muzikale 
prestaties en interpretaties zien en horen. Op basis daarvan bepaalt een deskundige jury wie een 
prijs ontvangt in de verschillende leeftijdscategorieën.  
Sinds 2014 wordt het concours georganiseerd door het bestuur van Stichting Maassluise 
Muziekweek. 
Vanaf het begin van de Maassluise Muziekweek bleek een groot aantal deelnemers over muzikaal 
talent te beschikken. Voor velen was deelname de springplank naar het conservatorium en het 
concertpodium. Voor anderen een stimulans om verder te gaan met muziek.  
De stichting biedt jonge musici, op het gebied van de klassieke muziek, de mogelijkheid hun muzikale 
talenten te ontwikkelen. Dat doet zij door het organiseren van een jaarlijks concours, een afsluitend 
slotconcert en een laureatenconcert.  
De stimuleringsbijdragen die behaald kunnen worden, worden uitsluitend besteed aan muziek 
gerelateerde onderwerpen.  
 
Comité van Aanbeveling 

 Arno Bons - 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest, artistiek leider West-Nederlands 
Bach Orkest, winnaar Maassluise Muziekweek 
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 Julia Dinerstein - artistiek leider en docent viool en altviool aan het Hellendaal 
Muziekinstituut, docent altviool Maastricht Conservatorium en ArtEZ Conservatorium 
(Arnhem/Zwolle) 

 Hans Eijsackers - pianist, professor Liedgestaltung aan de Robert Schumann Hochschule te 
Düsseldorf, winnaar Maassluise Muziekweek  

 Wilma Franchimon - voorzitter College van Bestuur Codarts Rotterdam 

 Peter Gaasterland - voormalig solofagottist Residentie Orkest, dirigent Delfts Symfonie 
Orkest 

 Ruth Haan-Linder - pianodocente, echtgenote van de burgemeester van Maassluis 

 Mariëtte Hamer - voorzitter Sociaal Economische Raad  

 Maarten ’t Hart - schrijver  

 Marielle Hendriks - directeur Boekmanstichting 

 Pauline Oostenrijk - hoboïste en voormalig solohoboïst van het Residentie Orkest 

 Edwin Rutten - presentator, auteur, acteur en jazzzanger 

 Mark Vondenhoff - hoofd afdeling klassieke muziek Prins Claus Conservatorium te 
Groningen, oud-directeur Prinses Christina Concours 

 Wim Vos - voormalig hoofd klassieke muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag 
 
Dank 
Het bestuur kan terugzien op een bijzonder succesvol concours en slotconcert. Het bedankt iedereen 
die een bijdrage heeft geleverd aan deze activiteiten. We denken aan mensen voor en achter de 
schermen, de juryleden, presentatrice, begeleiders, vrijwilligers, kerkenraad van de Groote Kerk, 
Theater Koningshof, Stichting Muziek@Maassluis, Ervaar Maassluis, Maatwerk Autisme Maassluis, 
Ans van der Wiel, Prinses Christina Concours e.a. Wij zijn onderstaande fondsen, sponsoren, 
subsidiegevers zeer erkentelijk voor hun financiële bijdragen. Zonder hun steun is het organiseren van 
dit concours en bijhorende activiteiten niet mogelijk. Heel veel dank daarvoor!   
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SPONSORS 
 
 


