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Hoi allemaal, we zien hebben er zin in jouw aanstaande zaterdag te mogen trainen! De dag zal in het 
teken staan van 3 zaken:  muzikaal-technische training (Ruben),   theologie rondom worship & 
liturgische tips (Joshi), en natuurlijk fijne ontmoetingen met smakelijk eten erbij! 
Het wordt een inspirerende, maar vrij intensieve dag; dus kom uitgerust en neem voor die tijd dit 
draaiboek alvast door. 
 
De voorbereiding van jouw team in de dagen vóór 16 maart 
1) Vóór 16 maart is het de bedoeling als team samen te komen (zo compleet mogelijk; dus ook de 
mensen die niet aanwezig zullen zijn de 16e, want zij krijgen later een stuk terugkoppeling via hun 
bandgenoten n.a.v. de opdracht. 
De opdracht luidt: Bereid zo goed mogelijk,  2 nummers voor (hoe meer deze van elkaar verschillen 
qua genre, tempo, jaar van schrijven & kerkelijke traditie... hoe beter!).  
Bedoeling is hierbij is te excelleren binnen jullie- én jouw eigen niveau. Op die manier weet je zeker 
dat Ruben je echt nieuwe zaken zal aanleren, en geen zaken zal uitleggen die je al beheerst). 
Mail naar joshi@rafaelgoes.nl zodra je de 2 nrs hebt gekozen; hiermee voorkomen we dat er dubbele 
nrs. worden voorbereid. 
2) De zangleider inventariseert binnen zijn/haar team 3 vragen (en mailt deze voor 13 maart naar 
Joshi) 
> wat zou jouw team willen weten van een professioneel muzikant, op  muzikaal gebied / spelen in 
groepsverband? 
> waar loop je als team tegen aan in het spelen; welke uitdagingen liggen er voor jullie in de 
toekomst? 
> welke specifieke vragen heb je over je eigen instrument?   
 
 
Programma    Zaterdag 16 maart in de Basis (Bessestraat 8 – Goes Zuid) 
-- Gericht op de 3 teams + Rafael Youth team (2 bands vormen samen één groep, wanneer de ene 2 
uur de muzikaaltechnische sessie doet met Ruben, ontvangt de andere de toerusting vanuit de Bijbel) 
-- 3 Doelstellingen:muzikale training, toerusting vanuit de Bijbel, ontspannen ontmoeting met diner 
-- Totale duur: 09:30 – 18:30 
-- Start muzikaaltechnische gedeelte:  11:00 – 13:45 Team Irene & team Adrie       
       13:45 – 16:00 Team Rianne (met Kees op elektr.) & team Johan 
 
09:30 aanwezig >> instrumenten speelklaar zetten, koffie & thee 
 
10:00  opening Joshi, 2 nummers zingen 
10:15  gezamenlijk door Ruben:  warming-up & soundcheck 
11:00  muzikale training door Ruben groep 1  ---  toerusting door Joshi groep 2 
12:00  Lunchpauze 
12:45 (vervolg) muzikale training door Ruben groep 1  ---  toerusting door Joshi groep 2 
13:45 WISSEL       muzikale training door Ruben groep 2   ---  toerusting door Joshi groep 1 
14:45 koffiepauze 
15:00  (vervolg) muzikale training door Ruben groep 2   ---  toerusting door Joshi groep 1 
16:00 Gezamenlijk: laten horen wat we hebben geleerd (Ruben) 
  Q & A (Joshi & Ruben)  
17:15  pauze 
17:30 – 18:30 DINER 
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Deelnemers & instrumenten 
14 aanwezig   uit 3 volwassenteams    
Rianne vd Slikke zang   
Rianne Groen  zang    
Marjo   klarinet 
Eline   zang   
Josianne  zang   
Matty   dwarsfluit   
Naomi   zang  
Jethro   drums   
David   toetsen   
Casper   basgitaar   
Adrie   ak. Gitaar zang  
Kees   ak. Gitaar zang  
Johan   ak. Gitaar el. Gitaar zang 
Stefan   ak. Gitaar zang  
 
6 aanwezig     uit RAFAËL YOUTH BAND 
-Myrthe van der Hulst piano/synthesizer/zang 
-Aron van Bennekom drum 
-Stefan Flikweert elektrische gitaar 
-Freek Eigenraam elektrische gitaar 
-Huub van Iwaarden bas 
-Irene Hospes  zang 
 
4 aanwezigheid nog niet bekend:   
Sélomi  toetsen   
Mariska  toetsen & zang  
Arjan  drums & techniek 

Gerard  el. gitaar    

6 niet aanwezig 
Miranda zang 
Jord  drums 
Daniël  drums 
Michaël   ak. gitaar 
Adam  zang 
Jasper  techniek 

   
 
Ruben Bekx  wordt omschreven als multitalent én multi-instrumentalist. Hij studeerde basgitaar en 
contrabas aan het conservatorium van Utrecht waar hij in 2006 cum laude afstudeerde.  
     Na zijn afstuderen heeft Ruben veel gereisd, naar oa. Jordanië, Turkije en Noord-Korea, om zich te 
verdiepen in lokale muzikale culturen. Met wat hij meeneemt uit deze landen, - aan kennis, maar ook 
aan instrumenten - heeft hij zijn muzikale klank verbreed.  Zijn muziek combineert onder andere pop, 
impro en drum ‘n bass. 
     Qua kerkelijke muziek leidde hij jarenlang de aanbidding in zijn thuisgemeente. Hij speelde mee in 
diverse settings en bands, waaronder Elly & Rikkert, How to throw a christmas party, Nederland 
Zingt, Mensenkinderen  e.d..  Ook arrangeerde en componeerde hij muziek voor o.a. Psalmen voor 
nu, en geeft hij muzikale training aan muziekteams in kerken. 
https://www.youtube.com/watch?v=lVHDS0rDzH4 
https://www.youtube.com/watch?v=R-McEpODdWY 
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GEKOZEN NUMMERS & VRAGEN 

 
Team Irene (jeugdband) 
2 goed voorbereide nummers 
1.Waiting here for You - Jesus Culture  
2. Jezus Overwinnaar - Mozaiek (nieuw op repertoire, individueel voorbereid) 
 
we tegenaan lopen als team: 
- Efficiënt oefenen: wat oefen je thuis, en wat als je bij elkaar komt? Hoe kunnen we afspraken 
maken zodat het sneller gaat. 
-Moeilijke overgangen naar volgende nummers in andere toonsoorten 
- Hoe rekening houden met verschillende stijlen/doelgroepen wanneer we de aanbidding mogen 
doen bij verschillende kerken. 
- Uitdaging is hoe we spontane aanbidding kunnen stimuleren/voorbereiden  
 
Persoonlijke vragen van Myrthe over eigen instrument: 
- Piano: Meer improvisatie,  melodieën en loopjes i.p.v. alleen de akkoorden van het bladmuziek 
- Synthesizer:Hoe zelf  goede sounds maken zonder dat het te overheersend is of wegvalt - Zang:  
-Verbeteren  techniek van zingen. Hoe (opbouw van) stemmen goed verdelen, en hoe meerstemmig 
zingen zonder dat het rommelig wordt. Omgaan met microfoon achter de piano. 
 
Voorkeur Blok 1 of 2 voor muzikale training: Geen specifieke voorkeur, alleen Freek zou misschien 
iets later binnen kunnen vallen 's-ochtends. 
 
 
Team Adrie 
2 goed voorbereide nummers 
1) 734 God ik adem om van U te zingen 
2) 751 Ik zie het kruis 
 
Belangrijkste vraag aan Ruben:  werken aan dynamiek in het spelen als meerwaarde om de 
gemeente te richten op God. 
 
 
Team Rianne 
2 goed voorbereide nummers 
1. Opw. 801 Het leven in mij (Immanuel) in G 
2. Opw 205 (engelstalig) O Lord You're beautiful 
 
>wat zou jouw team willen weten van een professioneel muzikant, op  muzikaal gebied / spelen in 
groepsverband? 
- Tempo en accenten. 
-Hoe stemmen op elkaar afstemmen. 
- Hoe we samen dynamisch kunnen spelen. 
- Voor de rol van zangleider:  hoe breng je de ideeën over die je hebt bij de uitvoering van een lied? 
“We hoeven niet altijd allemaal tegelijk te beginnen met spelen en zingen en ook tijdens een lied kun 
je hiermee “spelen”, heeft niet alleen met intro te maken. Voor mij als “ leider”  is dan de vraag; hoe 
geef ik dit het beste aan, waar ligt de grens tussen "mensen eigen initiatief laten nemen en ruimte 
geven voor suggestie" en “ik heb iets voor ogen met een lied en zou het graag op die manier spelen” 
 



> welke specifieke vragen heb je over je eigen instrument?   
- Jethro: ik denk inderdaad dat we nog wat kunnen werken aan een vaster tempo (ik als lead, maar 
ook dat de rest dit volgt en niet dat ik er heel erg aan moet trekken of mijn tempo met regelmaat 
moet corrigeren) en dat onze timing soms ook niet optimaal is ;)  
- Eline: Ik zou graag willen leren hoe ik mijn stem op de goede manier gebruik. Helemaal bij het 
zingen van de hoge opwekkingsliederen. En leren hoe wij 3 en het beste afgesteld kunnen worden. 
> waar loop je als team tegen aan in het spelen; welke uitdagingen liggen er voor jullie in de 
toekomst? 
-Hoe zitten we elkaar als instrumenten niet in de weg in de mix? 
- Hoe elkaar opbouwende kritiek geven tijdens een oefening?   “Ik merk wel dat we daarin aan het 
groeien zijn maar als we meer groeien op dit punt zullen we muzikaal ook gaan groeien”. 
-Hoe kan ik anderen aanvullen en ruimte geven?    Aanvulling: hoe kunnen we met minder spelen, 
meer gedragenheid en samenhang/eenheid creëren? 
- wat kunnen we afspreken over de individuele voorbereidingen, zodat iedereen individueel groeit en 
we daarmee ook als groep groeien? 
 
 
Team Johan 
2 goed voorbereide nummers 
- Jezus, Overwinnaar (Moziek) 
- Opw 668, Heer U bent goed   
 
>wat zou jouw team willen weten van een professioneel muzikant, op  muzikaal gebied / spelen in 
groepsverband? 
-Hoe bepaal je de dynamiek en wie bepaalt of iemand wel of niet speelt...?  
-Aan wie laat je de beslissingen? Is dat iets samen, of moet een leider dit oppakken?  
-Wat is voor jou een goede uitvoering van een nummer?  
-Hoe houd je een nummer aan, voor bijvoorbeeld vrije aanbidding of om een lange opbouw te 
maken. Hoe houd je het interessant met een beperkte setting? 
 
> waar loop je als team tegen aan in het spelen; welke uitdagingen liggen er voor jullie in de 
toekomst? 
-Ik denk dat we soms tegen het feit aanlopen dat er soms geen duidelijke lijn is te vinden in het 
samen muziek maken. Je mist soms een duidelijk doel om een nummer goed in de verf te zetten. Dit 
hangt samen met voorbereiding.  
-Welke liederen speel je? het voelt soms als een one man show, waarin de worship leader alles 
bepaalt. Hoe vertel je samen het verhaal? 
-De uitdaging is om meer op elkaar ingespeeld te raken en elkaar goed aan te voelen waar we heen 
willen.  
 
> welke specifieke vragen heb je over je eigen instrument?   
-Als melodie-instrument is het soms enorm zoeken wat ik kan doen tijdens een nummer. Heb je tips?  
-Zijn er handige trucjes om een tweede stem te schrijven?   
-Johan: Hoe krijg je een 'klein' nummer toch interessant? Zeker als ik gitaar speel en zing, is dat best 
lastig... 
 
 
 
 
 
 


