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Harm Tammes is al heel lang akkerbouwer in Veele maar nu ook de beste 
midwinterhoornblazer van het land. En daar is hij maar wat trots op.  

De 58-jarige inwoner van Veele won die titel deze week in Hardenberg. Daar was het 
Open Nederlands kampioenschap midwinterhoornblazen. ,,Er deden 53 blazers mee 
maar de jury gaf mij de meeste punten. Vorig jaar was ik twaalfde, nu dus eerste. 
Prachtig toch? Zo zie je maar, oefening baart kunst.’’ 

Heidense tijden 

Met dat oefenen begon Tammes ruim tien jaar geleden. Enkele inwoners van Veele 
besloten toen de traditie van het midwinterhoornblazen in ere te herstellen. Een 
traditie die werd geboren in heidense tijden. Toen werd in de wintertijd op de hoorn 
geblazen om de duisternis te verjagen en het licht van de lente te roepen. 

Tammes sloot zich snel bij die mannen van het eerste uur aan. Ze noemden zich de 
Giezelbaargbloazers, naar de verhoging in het land die vlakbij Veele ligt en Geselberg 
wordt genoemd. ,,We begonnen in de winter druk te oefenen op de hoorns. Sommige 
van ons hadden die zelf gemaakt, anderen hadden er eentje gekocht. We kregen 
enkele lessen van een deskundige uit Twente, daar is het midwinterhoorblazen heel 
erg in zwang. Langzaam maar zeker kregen we de techniek onder de knie.’’ 
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Weemoedig 

Langzaam maar zeker ook durfden de Giezelbaargbloazers zich in het openbaar te 
vertonen. Op allerlei evenementen in de wintertijd produceerden ze het weemoedige 
geluid dat de midwinterhoorn voortbrengt. Ze zetten zelfs een wandeling op rond de 
Geselberg. Terwijl de deelnemers hun tocht maakten, stonden zij langs de route te 
blazen. Die wandeling is inmiddels óók uitgegroeid tot een traditie. 

Vorig jaar besloot Harm Tammes, akkerbouwer in het dagelijks leven, voor het eerst 
eens te zien hoe ‘goed’ hij nu echt was. Hij gaf zich op voor het Open Nederlands 
kampioenschap in Hardenberg, met een twaalfde plek als resultaat. 

,,Ik besloot nog eens mee te doen en dat was dus deze week. De wedstrijd was in de 
open lucht bij een boerderij in Hardenberg. Drie juryleden, ervaren dirigenten, zaten in 
een afgesloten keet. Ze konden ons alleen maar horen en niet zien. Ik kreeg nummer 
41 en moest dus een tijd wachten. Toen ik aan de beurt was, speelde ik een zelf 
uitgekozen riedel. Het ging goed maar ik had niet het idee dat ik zou winnen.’’ 

Latjes 

Maar dat deed hij dus wel. De jury gaf hem zoveel punten dat hij de categorie gekuipte 
hoorn won. ,,Zo’n hoorn is van latjes gemaakt, in tegenstelling tot een traditionele 
hoorn. Maar overall kreeg ik ook de meeste punten. Mooi was dat mijn clubgenoot 
Wubbe Kuper achtste werd. In totaal deden acht Giezelbaargbloazers mee.’’ 

Gisteren was Tammes weer thuis, op de boerderij, met zijn gewonnen trofee 
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