
 
 
Fluitend naar de finale 
 
Zoetermeer – Tirza Leenman en Petra Giel, beiden uit Zoetermeer, hebben een plaats weten te 
bemachtigen voor de grote finale van het Benelux Fluitconcours op 10 april 2010 in Ittervoort. Het 
Benelux Fluitconcours is met meer dan 120 deelnemers het grootste en bekendste concours voor 
amateurfluitisten en conservatoriumstudenten. 
 
Op 30 januari 2010 was de voorronde van de 27e editie van het Benelux Fluitconcours in Alphen a/d Rijn. 
Petra en Tirza deden hier aan mee en zijn al sinds september vorige jaar druk bezig met de 
voorbereidingen. Tirza: “Je krijgt in de voorronde twaalf minuten of een kwartier speeltijd en je moet naast 
een verplicht nummer ook een zelfgekozen nummer spelen. Eén nummer moest begeleid worden dus 
het was ontzettend fijn dat CKC-docent Ronald de Jong ons op de vleugel wilde begeleiden.’’ Verder 
vertelt ze: ‘’Ik heb al een keer eerder meegedaan, maar het blijft altijd spannend.” Tirza doet mee in de 
categorie 13 tot 17 jaar. “Dit is de categorie met het aanstormende talent dus de concurrentie is erg 
groot en dat maakt het echt lastig!”  
 
Op de vraag: ‘’Waarom heb jij je opgegeven voor het Benelux Fluitconcours’’ vertelt Petra: ‘’Ik heb sinds 
2002 fluitles bij het CKC in Zoetermeer. Mijn docent Karin de Jong is enorm gepassioneerd en probeert 
echt alles uit haar leerlingen te halen. Zonder haar aansporing en enthousiasme had ik me nooit voor 
zoiets opgegeven.’’ Petra doet mee in de categorie 35+  en heeft ontzettend veel zin in de finale. ‘’In de 
finale spelen wij dezelfde stukken als in de voorronde. Wij hebben het jurycommentaar uit de voorronde 
echt gebruikt om onze uitvoeringen nóg beter te maken en hopen op een goed resultaat!’. 
 
Het Benelux Fluitconcours onderscheidt vijf verschillende categorieën en in elke categorie zullen twee 
winnaars worden verkozen. Deze twee winnaars ontvangen een geldprijs. De solist met de hoogste 
puntenscore is de algehele winnaar van het concours en ontvangt de wisselprijs namelijk de Zilveren 
Fluitkop.  
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