
Gouden Spikers voor
Blaast de Bazuin

BAKKEVEEN – In tegenstelling tot
vorig jaar waren de NBK-gan-
gers op het elfde Gouden Spi-
kerfestival in Bakkeveen voor
brassbands heer en meester.
Titelverdediger in de 4e divisie
Rinsumageest liet zaterdag
door bezettingsproblemen ver-
stek gaan, waardoor NBK-win-
naar Blaast de Bazuin (Oude-
/Nieuwe Bildtdijk) haar kans
schoon zag opnieuw een hoofd-
prijs in de wacht te slepen.

De Nederlands kampioen pakte
zaterdagmiddag de Gouden
Spikers voor het totaalpro-
gramma en het verplicht werk.
En de op kracht acterende es-
cornettist Henk van der Veen
pakte voor BdB de solisten-
prijs. De verplichte sessie met
‘Schattdorf Impressions’ gaf de
band meteen een onoverbrug-
bare voorsprong op de zes con-
currenten. Dankzij een heerlijk
klankidioom, sterke ritmiek en
trefzekere passages.

Concordia Buitenpost ging op
zilver naar de eindstreep. Af en
toe overspeelde de band zich-

zelf, maar de basiskwaliteit
bleek voldoende om zich Trie-
men/Westergeest van het lijf te
houden.

Op de vrijdagavond zorgde de
jury voor een verrassing door
Soli Deo Gloria De Tike tot win-
naar uit te roepen in de 5e divi-
sie. Historisch prijswinnaar
Surhuizum moest ditmaal ge-
noegen nemen met het zilver.
Slechts vier deelnemers traden
aan voor de titelstrijd 3e divi-
sie. Veel orkesten kampen met
serieuze bezettingsproblemen,
waardoor het totale deelne-
mersveld ten opzichte van 2005
met een derde bleek ingekrom-
pen.

Apollo Grou speelde als regel-
matige NBK-bezoeker door-
dacht naar de winst met het
fraaie ‘Crusade’ van Rieks van
der Velde. Gerkesklooster
kwam met een (te) forse speel-
stijl niet echt in de buurt. Juli-
ana Kollumerzwaag moest de
onervaren wedstrijdgangers
van TPG Apeldoorn teleurstel-
lend voor laten gaan.

ALE NICOLAI

Uitslagen (totaalprogramma, verplicht werk, solistenprijs): 3e divisie: Totaalpro-
gramma 1. Apollo (Grou), Piet Visser; 2. Gloria Deı̈ (Gerkesklooster), Maro Middel-
berg; 3. TPG (Apeldoorn), Jan Bosveld. Verplicht werk 1. Apollo (Grou). Solisten-
prijs: 1. Anneke Kuipers (esbas) van Gloria Deı̈ (Gerkesklooster). 4e divisie: Totaal-
programma 1. Blaast de Bazuin (Oude/Nijebildtdtijk), Paulus de Jong; 2. Concordia
(Buitenpost), Herman Sibma; 3. De Bazuin (Triemen/Westergeest), Gerben Dijkstra.
Verplicht werk 1. Blaast de Bazuin (Oude/Nijebildtdtijk). Solistenprijs: 1. Henk van
der Veen (escornet) van Blaast de Bazuin. 5e divisie: Totaalprogramma 1. Soli Deo
Gloria (De Tike), Andries de Haan; 2. Excelsior (Surhuizum), Erik van der Veen; 3. De
Eendracht (Marrum), Jaap Hoekstra. Verplicht werk 1. Soli Deo Gloria (De Tike). So-
listenprijs 1. Bennie Kuitert (trombone) van Excelsior (Surhuizum).


