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Dirigent Kees van Vugt zwaait afbij Het Westhoeks Mannenkoor
KLUNDERT· Na nlim 10 jur de

>an de slog gegaon om .. n geschikle

muzikale I,"ding van Het West·
h""ks Mann~nkoor (WMK) in
handen te hebben gehad, he~ft
dirigent Keel van Vugt zi;o belluit
bekend lemaakt cbt hi; het diri·
geefltokje van het koor ui terJi;k
eind juni 20 19 neer zat gun
leuen. Oit verrassende besluit
werd hem vooral ingegwen door
din drastisch gewljzigdol p"'rsoon·
liike sirualie m dewens il om de
komende periode de tlid un dch·
z.\fte hebben en minder g.bonden
te d;o door koorve'l'lichtingen.

op"oigefvoor Kees Ie vinden. Erwerd
een profiel opgesteld w""oan de
dirigent moe" voldoen. 0. nieuwe
dirigent moet in st. " 'ijn om het
ongeveer 55- koppige kooIgezelschap
hoofdz;u:el~k bemande uit "hun·
Ijes " goed in het gar .... 1te houden, de
opg.ande kw,litatie".. lijn van het
koor door" trekken en bij te drogen
.an het behoud v on de gezellige en
vriendschapp'lijke sfeer binnen her
koor. D. arn.astwordl v",wachl d"
de diligent voon weet te borduren op
de gerruakle repenoirekeuze en. niet
onbel,ngIijk, bi; Ie dragen .. n verion·
ging van het koor door ga,ndeweg hel
rep'noi.. aan Ie vulien mel numme"
van meer .e<ente damm.

He! bestUUI en de leden von hi'! koor
hebben re'pe<1 en . He begIip voor
,ijn beslt.sing, m." erVlren het .Is
bij:zander spiitig, Kees is de vierde
en ],ng't ,ittende dirigentv,n hel
WMK . Inde elfineod" Kee,voor
het koor heeft gesu,!I, is oiet .!leen
hij"lf gegroeid als dirigeot mur
heeft hij vooral hel WMK ats koor op
een hoger pl,n gebrochl en h ... ft hij
he! koor ""n duidelijke eigen ",ound'
gegeven. Ook h ... ft hij hel reperroire
v,n het koor e en dr "Ii,ch ve Ifrist,
het merendeel v,n de nummers
best,,, legenwoordig hoofdzakelijk
uil evergreen, die bij het publiek
. [tijd bii.onder in de sm,;u: vallen.
Zijn pmili""e inbreng heeft ervoor
gewrgd dat het ledenul van het koor
de l,.tste iaren gest.<tg is gegroeid .
Geschi kte opvolger
Toen Kees von Vugt in september
jl. in het kOOI aonrondigde dat 'ijn
p€riode ats dirigent v. n hel WMK eI
uiterlijk in juni 2<>19 op .ou ,ilteD.
is he! bestuurv,n het W MK dire<1

POlmli~le kandidaat

Op !>.osis "an het opgestelde profiel

en eerdere ervuingen. oord.. lde het
bestuur d't het ... n goede en voordehand liggende st.p , ou 'ijn om Annemiek van den Hoven uil Prin"nbeek
.10 ""me polenti~le kandida.t voor
het dirigentschap Ie benadefen.
Annemiek h .... ft ..rder ats dirigent
van het WMK opgetreden. dn was in
2011 toen dirigem Kees van Vugtvoor
lange", lijd was uirgeVlllen. Ze h .... ft
loen ma.ndenlang als inv,l dirigem
voor het koor g.. toan en heelt in dot
ja" ook de ;ubileumreis lef gelegen·
heid viln het t2.5 jarig bestaan van hi'!
koor na", Brugge m ..gemaakl. Zowel
Annemiek als het koor bewuen .an
die p€riode goede herinneringen. Ook
in de ;uen d"rn! is Annemiek nog
enkele keren ats dirigent ingi'V.llen.
ple,ier in
ii'!s wan te duideJijk
had. Al bij her .. rste gesprek dat het

,'..,1

bestuur met Annemiek h.d, werd
duidelijk d" het lichl .an beiM
kanten op groen srond. Voor Anne·
miek wordt het WMK het derde koor
w."aon ,e muzika,lleiding g .... ft.

De datum w. amp Kees van Vugt

afscheid neeml en Annemie k va n den
Hoven ats dirigente v.n mn zal ga.n,
zal w"JSchijnlijk ergens in de "'Iste
helftvan 20t9 liggen. Ien ex.ele

datum hiervoor is nog niet bekend.
Of Kees aan het WMK verbonden
bli;ft aI, lid. ,o.ls hij ooit bi; hel koor
begon. i, een be,luil dat hij nog ,.1
g.an nemen . •

