
Kick Woudstra is een van die talenten. Niet voor 

niets won hij tijdens het recente Prinses Christina 

Jazz Concours de Aanmoedigingsprijs. Wat hij 

zo mooi vindt aan jazz? ‘Ik vind het gewoon heel 

gaaf. In jazz communiceer je echt met je mede-

muzikanten. Als iemand boos is en een hele

heftige solo speelt, dan ga je daarin mee. Dat

is denk ik wel het mooiste.’

Zaterdagjam
Al op zijn zesde ging Kick – mooie naam voor een 

drummer – naar de muziekschool in Zaandam. Maar 

de meeste leerlingen daar wilden rock spelen, 

Anouk en zo. Terwijl Kicks voorkeur juist uitgaat 

naar jazz en aanverwante stijlen als funk en hiphop. 

Zijn drumleraar Jeroen Vrolijk tipte hem over het 

JJC, waar slagwerker Gerhard Jeltes sinds 2005 

coördinator en docent is. Kick deed toelatings-

examen en kon er terecht. Twee middagen per 

week volgt hij les aan het JJC. En op zaterdag 

gaat hij ook, om te jammen met medestudenten.

‘Dat samenspelen is een heel belangrijk

aspect van de opleiding. We hebben veel

ensemble-les. Daarin gaat het niet alleen om

het spelen van de juiste akkoorden en het

goede tempo, maar we gaan heel diep op het 

samenspel in. Wat is er allemaal mogelijk, hoe 

kan het anders? Heel leerzaam en superleuk.’ 

Ambitieus
De combinatie van het JJC en het VWO –

Kick zit in de tweede – is pittig, maar de jonge 

drummer is ambitieus. Dat hij straks daad-

werkelijk naar het conservatorium gaat, is niet 

vanzelfsprekend. Hij moet gewoon toelatings-

examen doen. Maar uiteraard ligt het wel in

de lijn der verwachting. En professioneel slag-

werker worden is zijn grote wens. ‘Ik wil veel 

touren met allerlei bands, en cd’s opnemen.

Ik vind het geen probleem om zangers te be-

geleiden, als ik hun muziek maar heel gaaf vind. 

En als Anouk me zou bellen? Hm... Ik zou het 

wel een keer willen proberen en zeker niet gelijk 

afslaan.’

Kop en schouders
Kick, die die Steve Gadd, Chris Dave, Steve Jordan 

en Roy Haynes als zijn favoriete drummers noemt, 

heeft een jazz/funk/hiphop-band gevormd met drie 

andere JJC-studenten. Ze hebben al eens opge-

treden, vooral met bewerkingen van bestaande 

stukken, waaronder een jazzy Smells Like Teen 
Spirit. Volgende stap is het schrijven van eigen 

stukken en dan veel vaker optreden. ‘Echt te gek 

om te doen, deze band’, zegt Kick enthousiast.

Al even enthousiast is coördinator Gerhard 

Jeltes. En dan niet alleen over zijn student Kick 

Woudstra, maar ook over JJC in het algemeen. 

‘Het was aanvankelijk vooral iets Amsterdams, 

maar we hebben nu 34 leerlingen uit alle delen 

van het land. Kinderen die op de muziekschool 

met kop en schouders boven de rest uitsteken. 

Ik hoor vaak dat ze zo blij zijn dat ze bij ons met 

leerlingen van hetzelfde niveau kunnen spelen. 

Wij bereiden ze voor op een toekomst in de

muziek.’ (Han Neijenhuis)

www.ahk.nl/conservatorium/opleidingen/jong-talent/
junior-jazz-college

Junior Jazz College voor supertalenten

Kick Woudstra (14 jaar)
Kick Woudstra uit Krommenie is net 14, maar zit al drie jaar op het Junior 
Jazz College (JJC). Dit is een speciale afdeling van het Conservatorium van 
Amsterdam, waar heel talentvolle jonge muzikanten naast hun middelbare 
school worden klaargestoomd voor de bacheloropleiding. 

OPMAAT

Slagwerkdag Zwolle

Geslaagde eerste editie
De hal van het Artez Conservatorium Zwolle begon 
’s ochtends om 9:30 uur al lekker vol te lopen met 
artiesten en deelnemers van de Slagwerkdag, die 
zich opmaakten voor de eerste clinics. Specialiteit 
van marimbaspeler Kai Stengaard (Denemarken) 
is spelen met zes mallets. Hij vertelde tijdens zijn 
clinic ook iets over de door hem ontworpen 
Aluphone. Sietse Huisman, die de zieke Hans 
Eijkenaar verving, had een zeer interessant verhaal 
over feel en timing, en speelde een aantal stukken 
van zijn nieuwe soloalbum Mindscapes. Na de pauze 
ging Mick Gravéé uitgebreid in op de mogelijk-

heden van de nieuwe Roland TD-30 e-drumset en 
de Portugese marimbavirtuoos Pedro Carneiro 
had veel te vertellen over zijn nieuwe dempbare 
Majestic marimba. Als afsluiter van het ochtend-
programma gaf Artez-docent Erik Albers samen 
met de Kampertrompetter korps drumline een 
spectaculaire presentatie marching percussion 
op de binnenplaats van het conservatorium. 

Tijdens de pauzes kon je terecht in diverse 
stands en waren er extra concerten van studenten-
ensembles. Er vielen ook prijzen te winnen bij de 
Drumometer-competitie of Meet The Student.

Na de lunch begon het concertprogramma met 
de digitale slagwerkgroep Drum DJ & Friends, die 
een kort maar spetterend programma brachten met 
klassieke thema’s, samples, loops en elektronisch 
slagwerk. Artez-student Niek KleinJan excelleerde 
met een indrukwekkende snaredrumsolo. Daarna 
was het non-stop genieten van concerten door 
alle gastdocenten. Na een lange, inspirerende 
dag kon je zelfs nog naar een heuse afterparty. 
Alles wijst erop dat dit het begin is van een 
mooie nieuwe traditie. Kijk voor foto’s en video’s 
op www.facebook.com/slagwerkzwolle.
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De Dirkblast volgens Charles Dejong

Brief
ook het milieu. Wellicht ook beter voor mensen met dyslexie? Dat laatste 
weet ik niet. Ik ben inmiddels vijftig, bespeel al zo’n veertig jaar alles wat 
los en vast zit, Ik voel mij zo jong als een hoentje (ouwe gek?), repeteer in 
vier bands (waaronder een punkband). Je moet toch iets als cardiotraining... 
Yep, ouwe gek dus. Uit ‘Sjengcity’. Charles Dejong

Beste Charles,
Er is veel ten goede veranderd sinds de tijd dat jonge linkshandige drummertjes 
door onwrikbare docenten werden gedwongen rechtshandig te spelen. 
Aan de andere kant zijn linkshandigen er met veel zaken in het leven toch 
wel aan gewend om even om te rekenen (rechts is links en vice versa). Dat 
blijkt in de lespraktijk met dat RL-systeem ook goed te gaan. De genoemde 
vierkantjes en puntjes (gebruikt door de Dante Agostini-scholen en boeken 
uit Frankrijk) werken prima, maar zijn niet opgenomen in de meestgebruikte 
notatiesoftware. Het zal dus ook niet snel terechtkomen in andere boeken. 
In trommelnotaties uit Zwitserland (Basel) en Schotland wordt één hand boven 
de lijn genoteerd en de ander eronder, en dat werkt ook perfect (geen hand-
zettingaanduiding nodig), zij het voor één trommel. Er zijn nog veel meer 
alternatieve notatiesystemen bedacht en gebruikt, die het nooit tot standaard 
hebben geschopt. De wereldwijde standaardnotatie is voor slagwerk overigens 
ook niet ideaal. Ik kan aantonen dat het systeem dat wij bij Slagwerkkrant 
gebruiken beter is, maar het is onwaarschijnlijk dat we dat kunnen veranderen 
op wereldformaat. Welkom bij de club, dus. (Mark Eeftens)

Universele oplossing
Michael Schack klaagt in SWK 174 over koppig conservatisme bij op leeftijd 
zijnde drummers. Nu vraag ik me af: waarom beginnen leraren, boeken enzo-
voort altijd met rechts? (Uitgezonderd flames). Is dat niet even conservatief 
or what? Discriminerend misschien...? Hier is de universele oplossing. Het is 
te simpel voor drummers (woorden). Ieder mens heeft een sterke en een 
mindere sterke zijde. Er bestaan al symbolen voor rechts en links, zoals een 
vierkantje en een punt. Dus vanaf nu zou het mogelijk moeten zijn om het 
vierkantje ‘de sterke arm’ te noemen en de punt ‘de zwakkere arm’. Dus als 
een rudiment met een vierkantje begint, weet een rechtshandige dat hij rechts 
begint (zijn sterke arm), en een linkshandige dat hij links moet beginnen (zijn 
sterke arm). Weg met al die dubbele regels, spaar wat inkt en misschien 
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