
Bij de oprichting in 1959 werd dhr. Sijs uit Wormerveer benoemd tot eerste 

dirigent. 
 

Hij werd in 1959 opgevolgd door Ru Kaag uit Wervershoof. Onder leiding van 
dhr. Kaag groeide de vereniging, zeker toen de Muziekschool werd opgericht. 
Dhr. Kaag was de eerste directeur van de Muziekschool. 

 
Op 25 augustus 1975 werd de dirigeerstok overgenomen door Gerard 

Houter uit Hoorn. Onder diens leiding kende de fanfare een bloeiperiode. In 
enkele jaren tijd promoveerde de fanfare uit de 2e afdeling naar de afdeling 
Uitmuntendheid. Ook werden de eerste grote concerten georganiseerd 

(Donateursconcert, Kerstconcert). 
 

Met de komst van Marcel Visser uit Krommenie (vanaf 13 april 1992) werd het 
muzikale niveau uitgebouwd en werd een start gemaakt met de structuur in de 
jeugdopleiding. Ook het Opmeers Fanfare Festival werd opgezet. 

 
Na het afscheidsconcert (met Deep River Quartet op 30 oktober 1999) werd de 

dirigeerstok overgenomen door componist / dirigent Leon Vliex uit IJsselstein. 
Onder zijn leiding werd nog meer aandacht besteed aan het inpassen van 

jeugdleden in het A-orkest. 
 
Na het onverwachte vertrek van Leon Vliex (met het emotionele afscheids-

kerstconcert op 23 december 2001) kenden fanfare en B-orkest een interim-
tijdperk. Het B-orkest stond enige tijd o.l.v. Bert Willemsen, terwijl de fanfare tot 

het MusicGala 2002 werd gedirigeerd door Marcel Visser. Na het MusicGala stond 
o.a. Wouter Hakhoff enige tijd op de bok. 
 

Met de benoeming van de Belgische Amsterdammer Jaak Notebaert 
(september 2002) kwam een einde aan een dirigent-loos tijdperk.  

 
Het beëindigen van de samenwerking op 28 april 2003 betekende weer een 
interim-periode Wouter Hakhoff, die eindigde met een proefperiode Michael de 

Graaf. 
Met de benoeming van Michael de Graaf op 18 augustus 2003 kwam de 

vereniging weer in rustig vaarwater. Onder zijn inspirerende leiding is succesvol 
deelgenomen aan bondsconcoursen in Poeldijk, Valkenswaard en 
Noordwijkerhout en zijn de spectaculaire MusicGala's 2004, 2007 en 2012 

georganiseerd. Maar ook diverse themaconcerten zijn dankzij zijn inspiratie en 
prachtige arrangementen georganiseerd: Afrikaconcert, Jubileumconcert, 

Feestconcert, We are Music (met de Muziekschool). 
 
Vanaf 3 september 2012 zwaait Thomas Geerts de scepter over orkest en 

ALLES KIDS. 


