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TIJDELIJKE WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF 

 

Om in deze bijzondere tijd effectief in contact te komen en blijven met de leden van het Ulfts 
Mannenkoor en De Vriendenkring, heeft het bestuur besloten de komende periode wekelijks een 
nieuwsbrief te maken en te versturen. In ieder geval per e-mail. We zoeken ook nog naar een manier 
om leden zonder e-mailadres de nieuwsbrief te ‘bezorgen’. We denken met deze nieuwsbrief in ieder 
geval direct te kunnen inspelen op de actualiteit en u op de hoogte houden van nieuws, de laatste 
ontwikkelingen en ‘lief en leed’. Veel leesplezier toegewenst! 

De redactie 

ULFTS MANNENKOOR      augustus ‘20 

      Maart 2020 



 

 

 

Van de voorzitter  
Zoals je misschien weet is het Ulfts Mannenkoor lid van het Koninklijk Nederlands Zangersverbond 
(KNZV). Het KNZV is een koepelorganisatie voor 4 regionale verenigingen. Bij deze verenigingen 
zijn ruim 170 mannenkoren aangesloten. De KNZV-familie is een bont gezelschap van koren. Niet 
alleen traditionele mannenkoren, maar ook barbershop-, shanty-, Byzantijnse en jongenskoren zijn 
lid van de organisatie. 

De 4 regionale verenigingen 
Bij het KNZV zijn zoals gezegd 4 (regionale) verenigingen aangesloten. De KNZV-verenigingen zijn 
zelfstandige organisaties die samen het KNZV vormen. KNZV-koren zijn dus direct aangesloten bij een 
regionale verenigingen. Elk mannenkoor dat lid is van het KNZV, sluit zich aan bij een KNZV-
vereniging in de desbetreffende regio van het koor. Het Ulfts Mannenkoor heeft zich aangesloten bij 
de KNZV-Vereniging Midden Nederland (Utrecht, Gelderland en Flevoland).  

De Verenigingsraad 
De 4 regionale verenigingen zijn vervolgens vertegenwoordigd in de Verenigingsraad. Elke KNZV-
vereniging heeft drie personen afgevaardigd in de Verenigingsraad. De Verenigingsraad is het 
hoogste orgaan van het KNZV Het beoordeelt en controleert de voorstellen en het beleid van het 
Algemeen Bestuur. De Verenigingsraad is nauw betrokken bij het landelijke beleid van het KNZV. Zo 
bereidt zij, al dan niet via werkgroepen, in samenwerking met het Algemeen Bestuur, landelijke 
manifestaties, landelijke concoursen, festivals, congressen e.d. voor. 

Zingen Zonder Zorgen 
Deze Verenigingsraad heeft op 27 juni 2020 behalve over de ontwikkelingen en de gevolgen van het 
Coronavirus gesproken maar ook over de notitie “Zingen zonder Zorgen”. Ze hebben de belangrijkste 
aandachtspunten geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan “Zingen zonder Zorgen”. De vier regio’s 
hebben daarvoor suggesties aangeleverd. Kort samengevat zijn dat de volgende punten:  
1. PR-actie mannenkoorzang 
2. Advies en toekomstvisie van een afvaardiging van dirigenten 
3. Stimuleringsregeling 
4. Verzamelen en delen van good-practices 
5. Ontwikkeling van een bottum-up werkwijze 
6. Ontzorgen op terrein van verzekeringen 
7. Organisatie van festivals regionaal en landelijk 
8. Inzet van Sociale Media 
9. Contacten aangaan met koren(organisaties) waar jonge mannen zingen  
10. Repertoirekeuze 
11. Maatschappelijke relevantie en imago  

 
 



 

 

Uit bovengenoemde thema’s zijn de volgende rode draden gedestilleerd:  
1. PR (zichtbaarheid en imago mannenkoorzang)  
2. Kennis ophalen en delen  
3. (nieuwe) Werkwijzen ontwikkelen en stimuleren  

Er zijn werkgroepen gevormd die bovengenoemde thema’s gaan uitwerken en actieplannen zullen 
opstellen, die in november zullen worden gepresenteerd en besproken. Het algemeen bestuur van 
de KNZV doet een oproep aan bestuursleden en/of leden van de aangesloten koren om deel te 
nemen aan zo’n werkgroep. Als je dat wilt, enthousiast bent geworden of jouw belangstelling heeft 
gewekt, geef je dan op aan secretariaat@ulftsmannenkoor.nl.  

 

***************************** 

Lief en Leed 
Herman Nijhof schreef ons in een korte mail dat hij zich voorlopig (nog) afmeldt voor de 
koorrepetities. In verband met een licht hartfalen vindt hij het vanwege Covid-19 (Coronavirus) nog 
niet verstandig aan de repetities deel te nemen. Bovendien heeft hij keelproblemen waarvoor hij 
onder behandeling gaat bij een logopedist. Hij vraagt de redactie deze mededeling met zijn collega-
zangers te delen en wenst ons veel succes. Uiteraard hebben we begrip voor zijn keuze en afweging 
en respecteren die vanzelfsprekend.  
 
 

************************* 

 

Op zoek naar dat speciale kopje, wil je iets (gratis) aanbieden, heb je iets verloren of juist 
gevonden? Stuur je oproep via post of mail naar de redactie.  
 
Alleen inzendingen met voor- en achternaam, woonplaats en telefoonnummer worden in 
behandeling genomen. De redactie behoudt zich het recht voor om inzendingen te weigeren. Stuur je 
oproep voor de rubriek Vraag en Aanbod en eventueel een foto naar het 
secretaris@ulftsmannenkoor.nl. Ook kun je jouw bijdrage via de post aanleveren:  
Secretariaat Ulfts Mannenkoor 
p/a Ds. Van Dorpstraat 13, 
7081 BD GENDRINGEN  

 

   ************************* 



 

 

Grote Vriendenkring UMK Loterij 
Uitslag Pennenverloting week 30 in 2020 

Beste leden van het UMK 
 
Deze 9de week in dit Corona tijdperk neemt een van onze meest inspirerende- en constructieve 
donateurs de taak op zich om de door Tonny Frazer (het moet gezegd worden!) handgemaakte 
pennen, beschikbaar te stellen. De winnaars ontvangen deze week hun pen uit handen van onze 
trouwe sponsor: Inspiratiecentrum HCI Bouwcenter uit Ulft. 

 
Ook deze week heeft ten huize van onze peningmeester Theo Gerritsen weer de formele trekking 
van de Grote Vriendenkring UMK Loterij plaats gevonden. De heer Toine Schepers van HCI-Ulft  heeft 
zoals steeds onder toeziend oog van onze eigen Theo een inspirerende- en duurzame draai aan de 
app” Lotto Draw Machine” gegeven zodat ook deze keer weer een verrassende- en opmerkelijke 
resultaat van de trekking van onze wekelijkse loterij kunnen worden gemeld. Theo schrijft, zoals 
steeds, de winnaars weer bij in het dikke gelukvogelsboek van onze Vriendenstichting.  
 
 De winnaars van week 27 / 2020 van de pen met inscriptie “Vriendenkring UMK” zijn:  
 

1. Theo ter Voert, Megchelen 
2. Alphons te Boekhorst, Zeddam 
3. Bert Renting, Gendringen 
4. John Slegt, ’s-Heerenberg 
5. Annie Wentink, Ulft 

 
Alle winnaars hebben hun pen in een fraaie cassette inmiddels per post, 
althans in de brievenbus, ontvangen. Wij wensen hen daarmee van harte 
geluk en hopen dat de bijzondere pen voor hen een aansporing is om in 
een van de komende UMK-nieuwsbrieven hun nieuwtjes of gelukjes met 
ons te delen  
 
Volgende week trekt Theo, samen met een van onze trouwe sponsoren, 
weer 5 nieuwe winnaars. Wekelijks wordt de kans dat ook u daar de 
volgende keer bijhoort groter. De resultaten verneemt u in elk geval in de 
eerstvolgende nieuwsbrief. We hopen dat het u allen goed blijft gaan en 
blijf vooral gezond!   
 



 

 

 
Wie aan bouwen, verbouwen of renoveren denkt, komt vanzelf terecht bij HCI. Zowel professionele 
bouwers als zelfbouwers weten de weg naar HCI uitstekend te vinden. Geen wonder, want ze zijn al 
sinds 1921 geworteld in de bouwwereld. Vandaar dat ze als geen ander weten wat ervoor nodig is 
om woningen en gebouwen te realiseren, af te bouwen en in te richten. Maar niet alleen dat. U kunt 
bovendien rekenen op een persoonlijke benadering met deskundige adviezen. Neem voor meer 
informatie contact met hen op via (0575) 468181. 
 
 
 
 
 
 
 
Bij BouwCenter HCI zijn alle bouw- en afbouwmaterialen onder één dak te vinden. Van funderingen 
en vloeren tot deuren, ramen en kozijnen. Van terrastegels, hout en plaatmateriaal tot ijzerwaren en 
gereedschappen. Daarnaast levert BouwCenter HCI ook complete keukens, een zeer uitgebreide 
collectie tegels en topkwaliteit sanitair. Kortom, BouwCenter HCI biedt een ruime keuze aan 
materialen voor het realiseren van nieuwbouw en renovatie. 

HCI STAAT VOOR JE KLAAR 
Hengelo – Ulft – Zevenaar – Elst - Zutphen 

 
 
 
 
 



 

 

Sentimental Journey 
In deze rubriek elke week een foto ‘Uit de Oude Doos’. Ton Smilde spit elke week z’n archief door 
op zoek naar mooie foto’s uit voorbije jaren. 
 

 

 
Zangers in de grotten van Postonja in oktober 1970 
 

    ****************** 
Op stap met de fotograaf (6) 
Door: Ton Smilde 

Zwarte Cross  

 



 

 

Als er een optreden is waar ik mij goed vermaakt heb, dan is het wel de Zwarte Cross. Alles was voor 
ons de “artiesten” perfect geregeld professionele opvang, parkeerkaarten, lunchpakketten, een 
artiesten ontspanningsruimte met goed gevulde koelkasten. We waren de opening ’s act van die 
ochtend. De muzikale steun van de band paste uitstekend in het aangepaste programma zeker met 
de gitaar solo in het lied Bohemian Rhapsody een ander lied was Brommerskieken dat dit hartelijk 
werd ontvangen op de Cross mag duidelijk zijn. 

 



 

 

Wat mij betreft gaan wij daar snel weer naar toe en ik denk dat heel wat koorleden het met mij eens 
zijn. In het verhaal een stuk over de oorsprong van de cross met een terugblik met de foto’s van ons 
optreden in 2016. 

 
Zwarte Cross is het grootste betaalde muziekfestival van Nederland en de grootste motorcross ter 
wereld. Op de 21e editie van het driedaagse festival in 2017 kwamen 220.000 bezoekers af. De 
organisatie ervan is indirect in handen van rockband Jovink en de Voederbietels. Het festival vindt 



 

 

plaats op een terrein van 160 hectare in de gemeente Oost Gelre. Er zijn 33 podia waarop zo'n 250 
bands en 1000 theaterartiesten optredens verzorgen. 

 
Geschiedenis 
De Zwarte Cross werd in 1997 voor het eerst georganiseerd. Het was een crosswedstrijd waar 
iedereen aan mee mocht doen, met een motor, brommer, scooter of een ander vervoermiddel naar 
keuze. De naam Zwarte Cross greep terug naar een fenomeen uit de jaren 1960, toen grootsprakige 
kroegbezoekers die al te veel opschepten over hun prestaties op de crossmotor of brommer werden 
uitgedaagd hun kunnen in een zwarte cross te bewijzen. 

 
In 1997 werd dit fenomeen nieuw leven ingeblazen en werd in Hummelo een crossterreintje 
geregeld. En ondanks de ietwat illegale uitstraling werd keurig een vergunning verkregen. Op basis 
van alleen mondelinge reclame werd een deelnemersaantal van 150 bereikt, en er kwamen zo'n 
1000 mensen kijken. De dag werd afgesloten door een optreden van Jovink. 



 

 

 
De formule bleek aan te slaan: het tweede jaar waren er al 350 deelnemers en 4000 man in het 
publiek. Een en ander resulteerde overigens in een flink aantal gewonden, wat de organisatie noopte 
samenwerking te zoeken met een ervaren crossclub. Deze werd gevonden in Halle in de HALMAC 
(Halse Auto en Motor Club). Dit maakte het mogelijk om vanaf 1999 het officiële Grand Prix-circuit de 
Kappenbulten te gebruiken. 

 
Tante Rikie 
Mascotte en logo van de Zwarte Cross is Tante Rikie, Rikie Nijman, moeder van Jovink-manager 
André Nijman. Zij is ook benoemd tot officieuze directeur van het festival en geniet grote bekendheid 
onder de festivalgangers. Tante Rikie wordt vereerd op de Zwarte Cross door haar onder andere rond 
te dragen op een draagstoel. Een verscheidenheid aan merchandise met haar logo wordt verkocht. 
Op 2 september 2019, haar 70e verjaardag, maakte ze bekend dat de editie van 2020 haar laatste 



 

 

Zwarte Cross als festivaldirectrice zal zijn.

 
 
2005 
Voor 2005 waren ongeveer 40 bands geboekt. Het was de laatste editie in Halle. De camping, die 
plaats bood aan 7000 man, was binnen een dag volledig volgeboekt. Over het hele weekend 
gemeten is het festival in 2005 door 62.000 mensen bezochten 

 
 



 

 

2006 
De tiende editie van dit festival vond plaats op 21, 22 en 23 juli 2006. Bijna 80.000 bezoekers 
bezochten het Zwarte Cross Festival, waarvan 10.000 personen het hele weekend op de camping 
stonden. Op de drukste dag, zondag 23 juli, waren er 40.000 mensen op het terrein. Voor het eerst 
wordt de Zwarte Cross georganiseerd in de gemeente Oost Gelre op een terrein van meer dan 100 
hectare: De Schans. 

 
2007 
In 2007 vond het festival plaats op 27, 28 en 29 juli in de Achterhoekse gemeente Oost Gelre. In 2007 
werd het terrein flink uitgebreid qua grootte en qua aanbod. Er kwam een kinderweide Het 
Blagenparadijs, een theaterweide en een hoofdpodium met plek voor 30.000 mensen. Er vonden 
optredens plaats van onder andere Status Quo, Ilse DeLange, Krezip, Jovink en de Voederbietels, 
Mooi Wark, Normaal, Within Temptation, Marike Jager en Di-rect. Een van de spraakmakende stunts 
van dit jaar was een man met een straalmotor op z'n rug die over het publiek heen vloog. 
Daarnaast werd er op het Fijnproevers Podium onderdak geboden voor de finale van een wedstrijd 
van SeriousTalent.nl: Serious Rock Talent 2007.  
In totaal waren ongeveer 80 verschillende acts geboekt. De camping bood dat jaar plek aan 12.500 
bezoekers. In totaal bezochten ongeveer 93.000 mensen dat weekend de Zwarte Cross. 



 

 

 
2008 
In 2008 vond het festival plaats op 25, 26 en 27 juli. In totaal bezochten 104.000 mensen het festival. 
Tijdens deze Zwarte Cross is onder meer het record hoogste bungeejump verbroken, vanaf 600 
meter werd er gesprongen. Deze editie van het festival werd verkozen tot populairste festival van 
Nederland 2008. De Metalweide werd toegevoegd aan het terrein, internationale metalbands zoals 
Obituary, Exodus (band), Moonspell en Napalm Death speelden op dit podium. Andere acts in 2008 
waren Presidents of the United States of America, Uriah Heep (rockband) The Madd, Epica (band), 
Saxon (band). 

 
2009 
In 2009 vond het festival plaats van 24 tot en met 26 juli. De volgende artiesten traden op: Mother's 
Finest, Ziggi Recado, The Datsuns, Death Letters, Arch Enemy, Korpiklaani, Bertolf Lentink, Barbarella, 
Drive Like Maria, Enslaved, Miss Montreal, Nevermore, Normaal, Peter Pan Speedrock, Spawn, 
Enslaved, Opeth. In totaal bezochten 132.000 mensen het festival. 



 

 

 
2010 
De veertiende editie vond plaats van 15 tot en met 18 juli. Onder andere de volgende artiesten 
traden op: Band Zonder Banaan, Caro Emerald, Coparck, Guus Meeuwis, Normaal en Waylon. Voor 
de eerste keer ging het campingterrein al op donderdag open. In totaal bezochten 148.000 mensen 
het festival. 
Op 12 juli, enkele dagen voor de start van het festival, werd het festivalterrein door een 
vermoedelijke windhoos getroffen. Vier mensen raakten lichtgewond en alle opgebouwde tenten 
werden omver geblazen en gedeeltelijk vernield: de schade bedroeg meer dan een miljoen euro. De 
Mega-tent, de grootste tent van het festival, kon niet gerepareerd worden en werd vervangen door 
een openluchtpodium. Op 14 juli werd het terrein opnieuw getroffen door noodweer. Dit keer bleef 
de schade beperkt tot omgewaaide hekken en enkele omgewaaide kleine cateringtenten. 
In de ochtend van zaterdag 17 juli is een medewerker van een kermisattractie om het leven gekomen 
nadat hij bekneld raakte tijdens het proefdraaien van de attractie. Een traumahelikopter werd nog 
wel ingezet, maar medisch personeel kon de dood niet voorkomen. In totaal bezochten 148.000 
mensen het festival. 

 
 



 

 

2011 
De vijftiende editie vond plaats van 14 tot en met 17 juli er waren 152.500 bezoekers. Onder andere 
de volgende artiesten traden op: Blondie, Anthrax, Ilse DeLange, Jacqueline Govaert, Miss Montreal, 
The Black Crowes, Helloween. Op twintig podia traden ongeveer honderdvijftig bands op, in genre 
variërend van rock tot pop, van reggae tot metal en van punk tot blues. Daarnaast was er een 
theaterprogramma met namen als: Gummbah, Herman Brusselmans, Lucille Werner met Lingo, De 
Grote Meneer Kaktus Show en Jules Deelder. 

 
2012 
De zestiende editie vond plaats van 20 tot en met 22 juli er waren 156.218 bezoekers. De 
inschrijvingen voor de motorsportklassen waren in recordtijd binnen tien minuten uitverkocht. De 
Kaiser Chiefs hielden er op 21 juli 2012 een optreden als headliner. Within Temptation, Band & 
Breakfast, DeWolff, Di-rect, Textures The Asteroids Galaxy Tour, The Hives, The Deaf, BZB, Frei.Wild, 
Ben Prestage, Kreator, Beth Hart, Chef'Special, Ill Niño en Fiddler's Green traden ook op 

 
2013 
De zeventiende editie van het Zwarte Cross Festival werd geopend met de Naked Run en gehouden 
van vrijdag 26 juli tot en met zondag 28 juli, er waren 162.795 bezoekers. 



 

 

 
2014 
Er werden 185.276 bezoekers geteld. 

 
2015 
Er werden 197.450 bezoekers geteld. Het festival ondervond hinder van de storm van 25 juli 2015 en 
werd deels stilgelegd. 



 

 

 
2016 
Er werden 220.000 bezoekers geteld op de 20e editie. Doordat dit jaar alle kaarten voor het eerst 
werden uitverkocht was het aantal bezoekers al voor de afloop bekend. 

 
 
 
 



 

 

2017 
Er werden 220.000 bezoekers geteld op de 21e editie. Het thema was 'Vaak bu-j te bang'. 

 
2018 
Dit jaar werden er 220.000 bezoekers geteld tijdens de 22e editie. Dit jaar werd als motto gekozen 
Leven voor de dood. Om een ode aan het leven te geven, werd er dit jaar een minuut stilte 
gehouden. Op vrijdagavond om 20.00 uur werden alle optredens op elk podium en het programma 
stilgelegd. Vervolgens was er een doodse stilte van 50 seconden op het gehele festivalterrein, 
gevolgd door 10 seconden geschreeuw, applaus en juichend publiek. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

2019 
Het motto van de 23e editie van de Zwarte Cross luidde 'Niks is onmogelijk'. 

 
 
2020 
Op 21 april 2020 werd bekendgemaakt dat de Zwarte Cross van 2020 geen doorgang zal vinden 
wegens de coronacrisis in Nederland 
 

   ************************ 

Aanleveren Kopij 
We vroegen u in de vorige nieuwsbrieven ook een bijdrage of kopij aan te leveren. Als u 
nieuws hebt, een bericht of iets anders? Dat kan! Graag zelfs! Wij zorgen ervoor dat uw 
bijdrage zo snel mogelijk wordt geplaatst.  
Wie verrast ons de aankomende week met een bijdrage voor de nieuwsbrief? Zoals 
waarschijnlijk bekend kunt u uw bijdrage(n) mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl  

 
    ****************** 
Tenslotte 
Het bestuur van het Ulfts Mannenkoor hoopt u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende 
te hebben ingelicht. Mocht u nog vragen, opmerkingen, suggesties of ideeen hebben, of wilt 
u een stukje schrijven en/of kopij aanleveren, dan kunt u te allen tijde telefonisch contact 
met een bestuurslid opnemen. U kunt ook mailen naar secretaris@ulftsmannenkoor.nl. 
 
De redactie 


