
Lytse Súdwesthoeke
maakt indruk op GSF

Plaats: Gereformeerde
kerk De Mande, Bakke-
veen. Gebeurtenis:
Gouden Spiker Festival
voor fanfare. Deelne-
mers: negentien fanfa-
res. Jury: Dirk Lauten-
bach en Marten van der
Wal. Belangstelling:
max. 200 personen.

BAKKEVEEN - De fanfares Oranje,
Burdine en De Lytse Súdwest-
hoeke wonnen zaterdag de
hoofdprijzen op het Gouden
Spiker Festival. Vooral De Lytse
Súdwesthoeke maakte als 5e di-
visionist indruk met de ver-
plichte compositie ‘Voyage
with the VOC’.

Dirk Lautenbach uit Wons die
samen met Marten van der Wal
de deelnemers beoordeelde,
omschreef de prestatie van De
Lytse Súdwesthoeke na afloop
als ‘heel knap. Met dirigent Sie-
men Hoekstra een prima klin-
kend orkest in de 5e divisie en
het was in onze ogen verreweg
de meest muzikale uitvoering
van allemaal’. Zowel op totaal-
programma als het verplichte
werk bleken Hoekstra en de zij-
nen heer en meester. Het B-or-
kest van Joost Wiersma legde in
beide categorieën beslag op het
zilver.
In de 4e divisie ging Burdine St.

Annaparochie met de gouden
spiker aan de haal. De fanfare
van Tjipke Pasma heeft zich de
laatste jaren in kwaliteit be-
hoorlijk weten te ontwikkelen.
Het talent Saleem Khan behaal-
de op trompet de solistenprijs
met Looft den Heer Oudega
(Sm). Opvallend dat het orkest
zelf zich niet kon mengen in de
strijd om de prijzen.
Beatrix Doezum en Oranje Bols-
ward waren de twee deelne-
mers in de 3e afdeling. Beide or-
kesten hadden moeite met de
details in de eerste twee delen
van ‘Don Quichote de la Man-
cha’. Oranje had met dirigent
Menno Haantjes trouwens geen
moeite om Beatrix achter zich
te houden. De titelverdediger
2005 moest Oranje puur op
kwaliteit voor laten gaan.
Uitslagen (totaalprogramma, verplicht
werk, solistenprijs): 3e divisie: Totaal-
programma: 1. Oranje (Bolsward); 2.
Beatrix (Doezum). Verplicht werk: 1.
Oranje (Bolsward). Solistenprijs: Ruurd
van der Hoek (xylofoon) van Beatrix
(Doezum). 4e divisie: Totaalprogram-
ma: 1. Burdine (St. Annaparochie); 2. De
Bazuin (Lutjegast); 3. De Lofstem (Sum-
ar). Verplicht werk: 1. Burdine (St. An-
naparochie). Solistenprijs: 1. Saleem
Khan (trompet) van Looft den Heer
(Oudega-Sm). 5e divisie: Totaalpro-
gramma: 1. De Lytse Súdwesthoeke
(Stavoren/Warns); 2. Joost Wiersma-B
(Jistrum); 3. Excelsior (Westerholte).
Verplicht werk: 1. De Lytse Súdwest-
hoeke (Stavoren/Warns). Solistenprijs
1. Emiel de Boer (esbas) van De Lytse
Súdwesthoeke.
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