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JAARVERSLAG 2019  
 
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 klassiekemuziekconcours 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 is het voortbestaan van het concours geborgd door de oprichting 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.  
 
Bestuurssamenstelling 
Albert Moerman, voorzitter 
Jaap Breunis, vicevoorzitter en penningmeester 
Gerda Post, secretaris  
Laurens Blom, webmaster en IT 
Dorien Leidelmeijer, lid 
Dries van Loenen, lid  
Rob Klop, fondsenwerver en sponsoring t/m juli 2019 
 
Adresgegevens: 
Stichting Maassluise Muziekweek 
Weverskade 67, 3147PA  
Maassluis 
Telefoon: 010-4565557 - 0642119295  
info@maassluisemuziekweek.nl 
www.maassluisemuziekweek.nl 
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Comité van Aanbeveling 

 Arno Bons, 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest, artistiek leider West-Nederlands 
Bach Orkest, winnaar Maassluise Muziekweek 

 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, 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 

 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 
 
Bestuursverslag 2019 
Het bestuur kan terugkijken op een bijzonder jaar waarin zij haar 60-jarig bestaan vierde. Het heeft 
naast het organiseren van Jong Talent Concours Maassluis, het daarbij behorend slotconcert en het 
laureatenconcert, enkele jubileumactiviteiten georganiseerd. 

Zie verslag Jong Talent Concours Maassluis editie 2019/jubileumeditie.  

Op 22 juni 2019 gaf de bekende violiste Maria Milstein en de fenomenale pianist Hannes Minnaar 
een masterclass aan jonge getalenteerde violisten en pianisten.  
Zie verslag van de masterclasses. 
 
Op 27 juli gaf het prachtige Ricciotti Ensemble onder grote belangstelling een concert op de Markt in 
Maassluis. 
Zie verslag van het concert door het Ricciotti Ensemble. 
 
Het bestuur heeft de naam  ‘Laureatenconcert’, dat in oktober plaatsvond, dit jaar omgedoopt tot 
‘Jong Talent Concert Maassluis’. Deze nieuwe naam geeft duidelijker aan waar het voor staat en het 
biedt ons de mogelijkheid niet louter prijswinnaars van het concours te laten optreden, maar ook 
andere jonge getalenteerde muzikanten.  
 
Door de bevindingen van de jury van het concours is in 2018 het juryreglement veranderd. De 
nieuwe opzet blijkt in 2019 uitstekend te voldoen. Hetzelfde geldt voor het aantal categorieën en 
prijzen.   
Wij hanteren twee hoofdcategorieën: categorie A voor kinderen en jongeren van 8 t/m 17 jaar en 
categorie B voor kamermuziekensembles van conservatoria.  
Categorie A is onderverdeeld in leeftijdscategorie 8 t/m 12 jaar en 13 t/m 17 jaar. Voor iedere 
leeftijdscategorie is er een 1ste, 2e en 3e prijs.  
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Het bestuur heeft besloten de deelnameleeftijd van categorie A voor het concours in 2020 op te 
rekken van 8 tot en met 18 jaar! Ook worden er in 2020, naast de reguliere stimuleringsprijzen, 
enkele aanmoedigingsprijzen uitgereikt.  
 
De ‘algemene informatie’ over het concours is aangescherpt en intern is het Huishoudelijk Reglement 
op een aantal punten aangepast. Het HR blijft in beweging. Ook is de organisatie en de website e.d. 
verder geprofessionaliseerd.  
 
Sinds dit jaar werkt het bestuur samen met de organisatie van het Prinses Christina Concours. Wij 
steunen en stimuleren elkaars activiteiten zoals o.a. het concours en de masterclasses. 
 
De samenstelling van het bestuur is gedurende het jaar gewijzigd. Rob Klop, onze fondsenwerver, 
heeft halverwege het jaar het bestuur verlaten. Wij danken Rob voor zijn inzet gedurende een aantal 
jaren. Tot lid van het bestuur zijn dit jaar toegetreden Dorien Leidelmeijer en Dries van Loenen.   
 

Verslag Jong Talent Concours Maassluis/slotconcert en Jong Talent Concert Maassluis 
Jong Talent Concours Maassluis vond plaats van maandag 25 februari t/m zaterdag 2 maart 2019. 

Er deden aan de jubileumeditie een recordaantal van 125 deelnemers mee. Dit aantal is voor onze 

organisatie en voor de opzet van het concours waar wij voor staan het maximum.  

Het niveau was ongekend hoog. Het concours, het oudste klassieke muziekconcours van Nederland, 

geniet landelijke bekendheid en wordt in de klassieke muziekwereld hoog aangeslagen. Dat bleek 

ook tijdens deze editie en uit de reacties die wij ontvingen.  

De voorspeeldagen vonden plaats in Theater Koningshof. Een plek waar wij graag komen en waar wij 

altijd hartelijk welkom zijn! De voorspeeldagen bestonden in totaal uit 10 blokken. Ook dat was een 

record. Ca. 500 bezoekers woonden de voorspeeldagen bij. De deelnemers waren verdeeld over 

verschillende leeftijdscategorieën en conservatoria-ensembles.  

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 deelnemers door hun beoordeling, hun tips & tools, te 

motiveren en te stimuleren.  

De presentatie was in de vertrouwde handen van Dorien Leidelmeijer. De deelnemers die niet over 

een eigen pianobegeleider beschikten konden een beroep doen op pianist Sander Lekkerkerk. 

Op zaterdagmiddag 2 maart gaven de prijswinnaars een afsluitend concert in de Groote Kerk in 
Maassluis. Zij trakteerden de talrijke bezoekers op een concert van een ongekend hoog niveau. 
Burgemeester Edo Haan van Maassluis reikte 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.   
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Prijswinnaars Jong Talent Concours Maassluis editie 2019 
 
1ste prijswinnaar categorie A 13 t/m 17 jaar en winnaar van de Hoofdprijs Jong Talent Concours 
Maassluis 2019  
Pelle van Esch (bastrombone) 
 
2e prijswinnaar categorie A 13 t/m 17 jaar  
Sunniva Skaug (altviool) 
 
3e prijswinnaar categorie A 13 t/m 17 jaar 
Matthijs van Delft (gitaar) 
 
1ste prijswinnaar categorie A 8 t/m 12 jaar 
Borodin Strijkkwartet: Zohra Jongerius (viool), Luca van der Waals (viool), Maya Röell (altviool), Sofia 
Boisvert (cello) 
 
2e prijswinnaar categorie A 8 t/m 12 jaar  
Job Honee (piano) 
 
3e prijswinnaar categorie A 8 t/m 12 jaar  
Luca van der Waals (viool) 
 
Gedeeld winnaar van de Govert van Wijnmuziekprijs 2019  
categorie B voor conservatoriumensembles 
The Sphere Quartet: Phoebe Tarleton (viool), Stephanie van Duijn (viool), Elisa Misas Santin (altviool), 
Henrique Constancia (cello)  

 
Gedeeld winnaar van de Govert van Wijnmuziekprijs 2019  
categorie B voor conservatoriumensembles 
Astéri Trio: Janouk Heidema (cello), Néstor Lasala (viool), Seoie Jung (piano) 
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Prijswinnaars 2019 
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Sphere Quartet gedeeld winnaar van de Govert van Wijnprijs 2019 

 
 
Jong Talent Concert  
Op 26 oktober jl. was het Jong Talent Concert door prijswinnaars van het concours. Locatie was de 
Groote Kerk in Maassluis. Aan dit concert werken eersteprijswinnaars van Jong Talent Concours 
Maassluis editie 2018 en 2019 mee. Zij gaven een prachtig concert.  
Speciaal ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van het concours heeft de jonge hoofdprijswinnaar 

van het concours 2017 Thomas Prechal een compositie geschreven voor strijkkwartet en piano. De 

compositie ‘Nieuwe Waterwegen’ is geïnspireerd op het 60-jarig bestaan van het concours en op 

Maassluis. Tijdens dit Jong Talent Concert vond de wereldpremière van dit schitterende werk plaats.  
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Borodin Kwartet tijdens Jong Talent Concert 

 

Masterclasses 
De masterclasses op 22 juni 2019 werden gegeven door twee gerenommeerde masters.  
Violiste Maria Milstein geldt als een ‘rising star’. Zij geniet een internationale carrière en geeft 
concerten op veel belangrijke podia in binnen- en buitenland. Zij behaalde in februari 2019 de 
prestigieuze ‘Nederlandse Muziekprijs’. Deze prijs is slechts voorbehouden aan buitengewone 
getalenteerde muzikanten. 
Pianist Hannes Minnaar maakt een stormachtige carrière door. Sinds hij in 2010 de derde prijs 

behaalde op het hoogst aangeschreven pianoconcours ter wereld het ‘Koningin Elisabeth Concours’ 

in Brussel reist hij de hele wereld over. Kortgeleden maakte hij zijn debuut in de beroemde serie 

‘Meesterpianisten’ in het Concertgebouw. De recensies waren lovend.  

De masterclass viool was in de Schuurkerk in Maassluis en die van de pianisten in de Immanuelkerk in 

Maassluis. Maria en Hannes werkten met 10 jonge zeer getalenteerde violisten en pianisten. De 

deelnemers waren of prijswinnaar van Jong Talent Concours Maassluis of van het Prinses Christina 

Concours. Het was geweldig om te zien en te horen hoe deze jonge mensen de aanwijzingen die zij 

kregen oppikten en welke uitwerking dat had op hun spel. Ook voor de toehoorders was het een 

bijzondere ervaring. Een mooi aspect was de gezamenlijke lunch van de deelnemers en de masters. 

De dag werd afgesloten met een prachtig gezamenlijk concert door de deelnemers in de 

Immanuelkerk.  
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Masterclass Maria Milstein  
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Masterclass Hannes Minnaar 
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Ricciotti Ensemble 
Het bruisende Ricciotti Ensemble dat op 27 juli jl. een concert gaf op de Markt in Maassluis maakte 
iedereen blij. Het repertoire dat de 42 jonge muzikanten spelen is speels, vrolijk, wisselend van stijl 
en genre. Het ensemble speelt bij voorkeur op niet concert-eigen locaties. In Maassluis maakten zij 
eerst al musicerend een rondje over de Markt, waarbij zij niet schroomden winkels en horeca-
gelegenheden binnen te gaan. Daarna begon het concert. De sfeer, de presentatie was heel los en 
enthousiasmerend. Altvioliste Sunniva Skaug, één van de prijswinnaars van Jong Talent Concours 
Maassluis, mocht als extra prijs één werk samenspelen met het orkest. Sunniva soleerde in een 
compositie van Hummel.  
Het talrijke publiek bestond uit mensen die speciaal voor het concert kwamen, maar ook uit 

passanten en terrasbezoekers. Het opvallende was dat iedereen bleef luisteren. De toehoorders 

waren laaiend enthousiast en gaven spontaan aan dat het concert voor herhaling vatbaar is.  

 

 

 

 

 
Ricciotti Ensemble  
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Dank 
Het bestuur kan terugzien op een bijzonder succesvol jubileumjaar. Het bedankt iedereen die 
bijgedragen heeft aan de activiteiten in 2019. We denken aan mensen voor en achter de schermen, 
de juryleden, presentatrice, begeleiders, vrijwilligers, Hannes Minnaar en Maria Milstein, Ricciotti 
Ensemble, kerkenraad van de Groote Kerk en de Immanuelkerk, Nancy Don van de Schuurkerk, de 
mensen van Theater Koningshof, Stichting Muziek@Maassluis, Ervaar Maassluis, Maatwerk Autisme 
Maassluis, Ans van der Wiel, Prinses Christina Concours e.a. Wij zijn onderstaande fondsen, 
sponsoren en 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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