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ZAANDAM - Melissa Venema (19) 
treedt zaterdag 12 juli op met de we-
reldwijd bekende Britse soulzange-
res Joss Stone. De Zaanse gaat dat 
doen op het North Sea Jazzfestival 
in Rotterdam. Het is wel even aan-
poten voor het trompettalent, dat er 
erg naar uitkijkt. “Ik wist maar een 
week van tevoren dat we het num-
mer ‘Super Duper Love’ zouden 
doen.”

Melissa vindt het geweldig, maar ra-
zendspannend. “Ik ben eigenlijk he-
lemaal niet zo thuis in de jazz. Nor-
maal speel ik klassiek en populaire 
muziek. En ik wist maar een week 
van tevoren dat we het nummer ‘Su-
per Duper Love’ zouden doen. Ik 
wachtte op dat moment nog op mijn 
bladmuziek. De trompettiste moet 
dus nog even studeren. “Ja, dat is 
bikkelen, want ik moet alles uit mijn 
hoofd leren.”
Tot haar verrassing werd Melis-
sa door de producer van Stone ge-
beld. “Ik dacht dat het een grap-
je was en dat hij zich als producer 
voordeed. Maar het was dus echt! In 
elk land waar Joss Stone zingt, kiest 
ze iemand uit om mee op te treden. 
Waarschijnlijk is ze mij op YouTube 
tegengekomen.”
Op dat online videokanaal is Melis-
sa’s optreden met André Rieu van 
2008 meer dan elf miljoen keer be-
keken. “Zonder André Rieu was ik 
minder bekend geworden. Van hem 
en mijn docenten aan het conserva-
torium in Amsterdam, Frits Dam-
row, Theo Wolters en Peter Mas-
seurs, heb ik het meeste geleerd.” 

Muzikaal
Melissa komt uit een muzikaal ge-
zin. Allemaal spelen ze een instru-
ment of hebben ze dat gedaan. Net 
als zijn dochter speelt vader Vene-
ma trompet en piano. Haar moeder 
kan goed met de klarinet overweg, 
haar ene broer met de gitaar en de 
andere met de drum. 
Op zesjarige leeftijd begon Melis-
sa met blokfl uit spelen bij Soli Deo 
Gloria in Zaandam. Toen ze twee 
jaar later een ander instrument 
mocht kiezen, werd dat de trompet. 
“Op de open dag van Soli vond do-
cent Andre Ham dat ik talent had. Ik 
koos daarom voor de trompet.” 

Sindsdien heeft Melissa een indruk-
wekkende hoeveelheid prijzen ge-
wonnen. Haar toekomst ligt dan 
ook zeker in de muziek. “Ik kan niet 
eens meer zonder! Dat ik mensen 
blij maak met mijn muziek en dat ze 
er steun aan hebben, de vele bericht-
jes op Facebook en op internet. Ja, 
het is gewoon het fi jnste wat er is.” 
Op de middelbare school, die Melis-
sa volgde aan het Kompas in Zaan-
dam, wilde ze de gymles het liefst 
overslaan. “Ik was echt bang dat ik 
mijn handen blesseerde, want dan 
zou ik niet meer kunnen spelen.” 
Gelukkig voor de muzikante zijn er 
op het conservatorium geen gymles-

sen. “Ik zit nu in mijn derde jaar van 
het conservatorium in Amsterdam 
en geef muziekles. Ik wil mijn mas-
ter halen en daarna muziekles blij-
ven geven en soleren met grote or-
kesten en bekende artiesten.”
Joss Stone treedt zaterdag 12 juli in 
Rotterdam op van 21.30 tot 22.45 
uur. Melissa verzorgt samen met 
Stone de opening van het concert. 
Het North Sea Jazzfestival wordt 
die zaterdag met korte reportages, 
interviews, informatie over musici 
en fragmenten vanaf 22.25 uur uit-
gezonden op Nederland 3. Radio 6 
en radio6.nl zenden live uit en 3FM 
doet dat vanaf 20.00 uur ook.

‘Ik dacht dat het een grapje was’
Venema treedt op met Joss Stone

Melissa met haar trompet. (Foto: aangeleverd)

KOOG AAN DE ZAAN - Ten-
nisvereniging Westzijderveld 
uit Koog aan de Zaan houdt 
voor de achtste keer haar open 
jeugdtoernooi. Jonge tennis-
liefhebbers kunnen van za-
terdag 30 augustus tot en met 
zondag 7 september de spor-
tieve strijd met elkaar aan-
gaan op het tennispark van TV 
Westzijderveld. 

Er wordt de hele week ge-
speeld in poules, zodat ieder-
een meer dan één partij speelt. 
Naast de verschillende leef-
tijdscategorieën van tien tot en 
met zeventien jaar treden ook 
de Tenniskids in de categorie-
en rood en oranje aan op vrij-
dagmiddag 5 september om 
15.00 uur. 
Het Tennis Trainers Collectief 
Noord Holland verzorgt aan-
sluitend dezelfde middag een 
clinic voor alle deelnemers 
aan het toernooi. Elke dag is er 
met een strippenkaart iets lek-
kers te halen en in het fi nale-
weekend staan er een spring-
kussen en een ijskar op het 
park. 

Inschrijven kan tot en met 
vrijdag 22 augustus via www.
tvwestzijderveld.nl. TV West-
zijderveld bevindt zich op We-
zelstraat 3a in Koog aan de 
Zaan.

Open Jeugd-
toernooi TV 
Westzijderveld
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A-Z Barbecue Menu per persoon: 

Lekker makkelijk, alles inclusief, minimaal 5 personen

€ 11,55

Bel voor onze folder 077 - 46 77 200 of kijk op www.barbecue.nl

BEZORGING DAGELIJKS    GRATIS DOOR HEEL NEDERLAND    ZELFS DE AFWAS NEMEN WE MEE!
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Vlees Salades Sauzen Benodigdheden

WK TIPDirect contant geld!
INKOOP - VERKOOP - TERUGKOOP

usedproductszaandam.nl | 075 - 616 45 44 | zaandam@usedproducts.nl

Laptops 

LCD-/LED-tv’s 

Smartphones 

Gameconsoles 

Fietsen 

Audio

Tablets 

Goud

Camera’s 

Gereedschap

Used Products zaandam

VERPALEN
Visserspad  Krommenie  075 - 6400922

afmelden en BTW

roetmeting diesel auto’s

INCLUSIEF

TEGEN INLEVERING VAN DEZE ADVERTENTIE

EXCLUSIEF

APK€27 ED CARS CENTER   Volg ons op 
Parallelweg 2-6 • 1541 BA • Koog aan de Zaan info@edcarscenter.nl • www.edcarscenter.nl

APK E 30,- EXCL. ROETMETING VOOR DIESELAUTO’S

VOLKSWAGEN GOLF  
Benzine
BJ 10-2010   
103.018 km
€ 13.950

Carkit, Radio/CD-speler (geïntegreerd), Airco, Clim. Control, 
Boordcomputer, Centrale vergrendeling, Cr. Control, Deelb. achterbank, Electr. ramen voor, 
Middenarmleuning achterbank, Middenarmleuning voor, Radiobediening.

www.winkelcentrumdesaen.nl

zie advertentie in deze krant

Waar ga jij naartoe vandaag?

Onze medewerkers staan op 

9 t/m 15 juli 2014 op station 

Zaandam klaar om te helpen. 

Zie de advertentie elders in 

deze krant. 

Nu OV-chipkaart 
van 7,50 

voor 2,-

Voortaan checken alle 
treinreizigers in en uit
Stap dus nu over op de OV-chipkaart


