
Verslag  van het examenconcert van Blokfluitopleiding FEW, zaterdag 16 april 2005 

Zaterdag 21 april 2007 deden 16 leerlingen van de blokfluitopleiding FEW examen. Er 
waren 8 kandidaten voor het A-examen, 3 voor het B-examen, 3 voor het C-examen en 3 
voor het D-examen. De examens vonden plaats in Kerkgebouw Noorderlicht, Mariënrade 1 te 
Wezep. 
Voorzitter van de examencommissie was Helma Hartman,  blokfluitiste in het Middeleeuws 
Muziekgeschap “Wrongel en Wei”, en blokfluitdocente aan muziekschool Gouda. Tweede 
gecommitteerde was Anja van Keulen, blokfluitdocente in Haarlem. FEW-docente Annelies 
Schraa completeerde de examencommissie.  
De examens, van ’s morgens 10 tot ’s middags 17 uur, waarbij de kandidaten een of meer 
etudes, een solostuk met begeleiding en een ensemblewerk ten gehore moesten brengen 
verliepen in een leuke ontspannen sfeer. Alle kandidaten werden professioneel begeleid door 
Michiel Niessen op luit, Jan Kaldeway op gamba en Herman Kaldeway op spinet. Van de 
maximaal 60 punten was een totaalscore van 36 punten vereist om te kunnen slagen.  
Daar kwamen alle zestien kandidaten ruimschoots boven. 

Voor het A- examen behaalde 
Mirthe Gringhuis  48    punten 
Gerike v d Meulen  48    punten 
Lisette Kanis   45,5 punten 
Grisanne Schuurman  46,5 punten 
Harriët Hoeve   48    punten 
Joke v d Meer   47,5 punten 
Anne-Mary de Groot  50,5 punten 
Jarinke Eibrink   48    punten 
Voor het B- examen slaagden 
Kirsten Luyke   51   punten  
Annemarie Sijtsma  51   punten 
Esther Vinke   52   punten 
Voor het C- examen slaagden 
Niels Schipper     met lof 54   punten  
Judith van Zaane  48   punten 
Voor het D- examen slaagden 
Marlies Geleijnse  47,5 punten  
Evelien Wolting  50    punten 
Lieke van der Helm  met lof  58,5 punten  

De examendag werd afgesloten met een “spectaculair” examenconcert waarbij alle 
deelnemers enkele  examenstukken voorspeelden. D-examenkandidate Lieke van der Helm 
dwong daarbij bewondering af en liet horen dat ze haar extreem hoge score ruimschoots 
verdiende. Maar zij was niet de enige. Het hoge niveau en de professionele begeleiding 
leidden regelmatig tot een fors applaus.   
Helma Hartman, commissievoorzitter, had bij de diploma-uitreiking nog een opbouwend 
persoonlijk woord voor elke kandidaat. Zij was behalve door het hoge niveau van FEW - 
blokfluitopleidingen, getroffen door het enorme plezier en enthousiasme waarmee de 
deelnemers met muziek maken bezig waren.  

Inlichtingen over FEW - blokfluitopleidingen en de mogelijkheden tot blokfluitles:  
Herman Kaldeway, Spoorlaan 14, Wezep 038 376 2056. 
 


