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Oene van Geel en Tom van Dyck: frisbee-
kampioenen
JAZZNU · 21 juli 2021
Twee vrienden die elkaar al pakweg zo’n dikke twintig jaar kennen en in deze barre 
coronatijden frisbee met elkaar zijn gaan spelen. In figuurlijke zin, want de schijf waarmee je 
dit spel speelt, vervingen ze door muzikale ideeën. En zo ontstond de cd ‘Frisbee’.

Een mooie en effectieve manier om 
een titel aan een cd mee te geven. En dan vooral als je weet hoe Frisbee tot stand is gekomen. 
Violist Oene van Geel en saxofonist Tom van Dyck kennen elkaar vanaf hun conservatoriumtijd en 
zijn nadien elkaar altijd blijven volgen. Vanaf 1999 echter hadden ze niet meer met elkaar 
samengespeeld. Middenin de Covid-19-ellende hadden de twee weer eens contact met elkaar. In 
slechts drie weken volgde de invulling van Van Geels voorstel: “Zullen we eens wat geluidstracks 
naar elkaar toe sturen en kijken wat we er mee kunnen?”

“De daaropvolgende weken barstte – via het internet – een cascade aan ideeën en creativiteit los”, 
legt Oene van Geel uit. “Zonder dat het de bedoeling of een plan was, bleek in week drie dat er 
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meer dan genoeg materiaal was ontstaan voor een album. Eigen werk was vanzelfsprekend, zowel 
ik als Tom componeren en spelen veel, steeds met een stevige voet in de jazz, kamermuziek, 
groovende pop en vrije improvisatie.”

Het gebruik van het woord ‘cascade’ is niet overdreven: internet leverde andere ideeën op dan live-
ontmoetingen, heel andere. Geen wonder, want elkaar van op afstand suggesties toespelen en daar 
dan op anticiperen, gaat gelijk lopen met het idee van een frisbee: je moet er op alle mogelijke 
manieren voor zorgen dat de schijf de grond niet raakt. En daarvoor moet je in razende vaart 
duiken, lopen en springen…

En dat doen de twee. Hun inspanningen hebben geresulteerd in ongrijpbare stukken, die barsten van
de diversiteit, immer blijven boeien en de luisteraar vaak op het verkeerde been zetten. De 
mengeling van muziekstijlen verloopt volstrekt organisch, kamermuziekachtige passages voegen 
zich naar vrije improvisaties en lichtjes het gehoor koesterende popachtige dingetjes blijken toch 
heel wat meer jazzelementen bevatten dan je in eerste instantie zou denken.

De cd opent met Kenzo Swirling, waarin Oene van Geel een vrolijk, maar dwingend repetitief 
motiefje neerlegt en Tom van Dyck rustig blazend aansluit. Een lichte proeve van wat de cd gaat 
brengen: intensief en gedegen samenspel, gebaseerd op vrije improvisaties en het onderzoeken en 
neerleggen van velerlei klankkleuren. Zoals gezegd laten Oene van Geel en Tom van Dyck zich niet
gemakkelijk in een keurslijf persen. Daarvan getuigt het tweede stuk Three to Tango, dat weldadig 
klassiek aandoet maar zoals de titel al doet vermoeden, ook suggesties naar tango in zich heeft. Een 
vingerwijzing derhalve die verder reikt dan vrijblijvende impressies en de gehele cd blijft regeren.

In twee stukken is de hulp van gasten ingeroepen: Oguz Büyükberber op synthesizer en Mark 
Haanstra op contrabas. Een mooie keuze, maar geen noodzakelijke. Want Tom van Dyck en Oene 
van Geel zijn samen zo sterk dat hun samenspel op Frisbee de muziek boven alle niveaus uit tilt. 
Temeer ook omdat beiden diverse instrumenten bespelen die voldoende kleur in de tien composities
brengen. Luister maar eens naar Matric Hip Hop, waarop Oene van Geel als een razende tekeer 
gaat op zijn cajón. Rustig aan, Oene, zou je zeggen: denk aan je vingers, je moet ook nog verder op 
je violen.

RINUS VAN DER HEIJDEN

OENE VAN GEEL EN TOM VAN DYCK
FRISBEE

Zennez Records

Oene van Geel – altviool, quinton (vijfsnarige viool), cello, percussie en stem
Tom van Dyck – sopraan- en baritonsaxofoon en EWI

Oguz Büyükberber – modular (synthesizer)
Mark Haanstra – contrabas
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De artistieke overlevingsdrang tijdens het voorbije Covid-jaar leverde interessante initiatieven op.
Zo zochten Oene Van Geel en Tom Van Dyck elkaar na jaren opnieuw op via digitale weg en
ontwierpen samen deze ‘Frisbee’.

De  ganse  pandemie  zorgde  ervoor  dat  heel  wat  mensen  contact  verloren  door  opgelegde
afzonderingen.  Oene van Geel (Zapp4, Holland Opera) en  Tom Van Dyck (Saxkartel, t-unit 7)
deden net het tegengestelde.  Het was een meer dan aangenaam wedervinden na meer dan twee
decennia. Niet dat ze ooit een serieus meningsverschil hadden maar na hun studies kozen ze elk een
verschillende muzikale weg en bleef het bij sporadische vriendschappelijke contacten. Tot augustus
2020.  Gedurende  drie  weken  wisselden  ze  ideeën  uit  volgens  een  eigen  frisbee-techniek.  Ze
verstuurden, beluisterden, bewerkten en vulden aan om uiteindelijk tot een selectie van tien tracks te
komen.



Tom Van Dyck leefde zich uit op alt-,sopraan-, tenor- en baritonsaxofoon maar greep tevens naar
een Ewi (Akai 4000s) terwijl Oene van Geel actief  was op diverse snaarinstrumenten (altviool,
cello,  quinton).  Hier  en  daar  voegde  hij  eveneens  wat  percussie  en  zelfs  vocalen  toe.  Een
combinatie waar je zoal een en ander mee kan aanvangen. En dat deden beide heren dan ook. Van
pure repetitieve clusters geleend bij Philip Glass en Steve Reich (‘Kenzo Swirling’) tot stijlvolle
eclectische kamermuziek (‘Three To Tango’) en van een sjamanistische stijloefening (‘Shamanic
Tom’) tot een spiritueel gekleurd interludium (‘Let The Trees Speak’). De barokke actie van ‘Matric
Hip Hop’ springt het meest expliciet uit de band. Kortom, een amalgaam van stijlen en invloeden
dat  ze  aanwendden  om  een  totaal  eigen  dynamiek  te  ontwikkelen.  Bovendien  vulden  Mark
Haanstra en  Oguz Büyükberber elk op een track wat extra pigmenten toe, respectievelijk met
contrabas en synthesizer.

Een  bewijs  dat  niet  alleen  afstandsonderwijs  maar  ook  afstandscomponeren  tot  bevredigende
resultaten kan leiden en deuren opent naar de toekomst want ‘Frisbee’ is wel degelijk een opname
die om een vervolg vraagt, vooral live.

© Georges Tonla Briquet

Oene van Geel: altviool, f-Quinton, cello, percussie, vocals
Tom Van Dyck: alt-, sopraan-, tenor- en baritonsaxofoon, Ewi

Oguz Büyükberber: modular synth
Mark Haanstra: contrabas
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Music Frames
musicus en muziekjournalist Mattie Poels bespreekt cd's

« Uit Vrije Wil van Giuntini & Trotta

Grote hoogten op Frisbee
9 augustus 2021 //

Frisbee heet het album dat altviolist Oene van Geel opnam samen met saxofonist Tom van Dyck. 
Muziek die vliegt, kaatst, resoneert en vibreert.

English version below
Velen kennen hem nog wel, de frisbee. Dat gekleurde 
plastic bordje, met opstaande rand dat je naar elkaar 
gooide op een groot grasveld. Dat is nou precies wat 
violist Oene van Geel en saxofonist Tom van Dyck 
hebben gedaan, maar dan in muzikale zin. En niet op een 
groot grasveld, maar via internet. De wereld zat op slot 
vanwege corona, maar internet bood mogelijkheden. 
Beiden musici stuurden elkaar fragmenten, composities 
en ideeën toe waar ze, afzonderlijk van elkaar, hun eigen 
partij aan toevoegden. De nieuwe versie ging vervolgens 
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weer retour, als een frisbee, naar de afzender die er weer zijn partij aan toevoegde, enzovoorts. Deze
werkwijze is natuurlijk niet nieuw, maar de composities, allen geschreven door beiden heren, zijn 
dat wel. En hoe! Originele muziek vol vuur en avontuur. Frisbee is heerlijk muzikaal speelveld 
waar cross-rhythms (Kenzo Swirling), speelse chromatiek in
Slick Rick, georganiseerde chaos in Matric Hip Hop, met
gastmuzikant Oguz Büyükberber op de modular, voorbij
komen. Een duo-improvisatie in We Met Again, voorafgegaan
door de fraaie melodische compositie Rise ‘n Shine met
gastmusicus Mark Haanstra op de contra-bas. Ja, en als J.S.
Bach (1685-1750) een hedendaagse componist zou zijn
geweest, had Let The Trees Speak zo van zijn hand kunnen
zijn. Een werk vol met psalm-kleuren en een rechte timing
op-de-tel. De muziek op dit album komt met zo’n frisbee-
snelheid voorbij dat je er even rustig voor moet gaan zitten: 
‘wat gebeurt hier allemaal‘. Maar wie daarvoor de tijd neemt, wordt getrakteerd op originele en 
boeiende muziek!

English version
Frisbee is the title of the new album by viola player Oene van Geel and saxophonist Tom van Dyck.

Music that flies, bounces, resonates and vibrates.

Many of you still remember him, the Frisbee. That colored
plastic plate with a raised edge that you throw at each other
on a large lawn. That is exactly what violinist Oene van 
Geel and saxophonist Tom van Dyck did, but in a musical 
sense. And not on a large lawn, but via the internet. The 
world was locked up because of corona, but the internet 
offered opportunities. Both musicians sent each other 
fragments, compositions and ideas to which they, 
separately from each other, added their own part. The new 
version then went back, like a frisbee, to the sender who 

added his part again, and so on. This working method is of course not new, but the compositions 
are, all written by both gentlemen. And they are great!
Original music full of fire and adventure. Frisbee is a
wonderful musical playing field with cross-rhythms
(Kenzo Swirling), playful chromaticism in Slick Rick,
organized chaos in Matric Hip Hop, with guest
musician Oguz Büyükberber on the modular. A duo
improvisation in We Met Again, preceded by the
beautiful melodic composition Rise ‘n Shine with guest
musician Mark Haanstra on the double bass. Yes, and
if the J.S. Bach (1685-1750) was a contemporary
composer, the piece Let The Trees Speak could be
written by him. A wonderful work full of psalm twists
and straight timing. The music on this album comes to
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you with such a frisbee speed that you have to sit back and relax for a moment: ‘what’s going on 
here‘. But if you take the time to do so, you will be treated to original and captivating music, and 
love it for years!

• Oene van Geel / Tom van Dyck: Frisbee (ZenneZ Records) 
• Z/w foto Oene van Geel –  Paul Janssen / kleur Thomas Huisman 

© Mattie Poels.
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OENE VAN GEEL & TOM VAN DYCK – Frisbee (ZenneZ Records)

written by Björn Comhaire 
Zeggen dat corona heel wat teweeg heeft gebracht voor de muziekindustrie is een open deur 
intrappen. Natuurlijk is er het drama van de gecancelde tours en de uitgestelde/afgestelde 
releases, bands die er mee gestopt zijn en de onwaarschijnlijke braindrain, vooral dan in de 
ondersteunende functies rond live muziek. Maar er ontstond ook iets nieuws: de online 
samenwerking. In plaats van samen in één ruimte muziek te maken en muzikaal te ping 
pongen, werden digitale bestanden de wereld rondgestuurd. Een tragere flow die soms leidde 
tot andere inzichten en een gewijzigde aanpak. In plaats van te ping pongen werd er met 
ideeën gefrisbeed.

Eén van die frisbee-platen heet daarom ook Frisbee en ontstond net op zo’n manier. De twee 
spelers in dit verhaal heten Oene van Geel (strijkers allerhande en slagwerk) en Tom Van Dyck 
(blazers allerhande). De twee kenden mekaar nog van in hun studietijd, bleven vrienden, maar 
speelden sinds 1999 niet meer samen. Tot in augustus 2020 dus, toen ze in drie weken tijd dit 
album bij mekaar speelden.

Het resultaat is een plaat met tien erg diverse nummers die zweven tussen pop, klassiek en 
jazz en waarin strijker en blazer vrijwel constant met mekaar in dialoog gaan. Van het 
Reichiaanse met freejazz geïnjecteerde Kenzo Swirling over het bij klassiek aansluitende Three 
To Tango, het poppy Slick Rick, het romantische Let The Trees Speak, het funky Thomas tot het 
wild om zich heen slaande Matric Hip Hop.

In afsluiter Improvised Encounter komen van Geel en Van Dyck tot de uitgepuurde essentie van
hun samenwerking. Dik negen minuten lang horen we twee muzikanten die rond mekaar 
heendraaien, mekaar aanvullen en uitdagen.

Voor de volledigheid vermelden we nog even dat van Geel en Van Dyck op een tweetal 
nummers ondersteun worden door Oguz Büyükberber (synth) en Mark Haanstra (bas). Die 
toevoeging zorgt voor wat extra variatie maar me dunkt dat de heren het album ook wel met 
z’n tweeën tot een goed eind hadden gebracht. Boeiend album.

Oene van Geel  Tom Van Dyck  ZenneZ Records  
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Album

Frisbee is op afstand gemaakt, maar klinkt 
alsof Van Geel en Van Dyck 
naast elkaar staan  ★★★☆☆
Gijsbert Kamer26 augustus 2021, 10:06  
Beeld

Altviolist Oene van Geel en saxofonist Tom van Dyck zijn al meer 
dan twintig jaar bevriend, maar speelden gek genoeg zelden samen. 
Tijdens de lockdown kwamen ze op het idee om muziek uit te 
wisselen. Een soort online frisbeespel dat in augustus vorig jaar 

binnen drie weken tot dit leuke, vitale album leidde. 

Frisbee bevat tien in sfeer en stijl uiteenlopende stukken. Jazz, kamermuziek, een stukje tango en 
een beetje pop komen voorbij, en het sprankelt allemaal. Soms willen ze wat te veel tegelijk, zoals 
in Slick Rick, en eigenlijk zijn de enkele bijdragen van Mark Haanstra op bas en Oğuz Büyükberber 
op synths ook niet echt nodig. Maar als Van Geel en Van Dyck elkaar vinden, ontstaat er echt iets 
moois. Vooral de klankkleur van baritonsax met altviool in bijvoorbeeld Three to Tango kom je 
maar weinig tegen. 

Het mooist is het slotnummer Improvised Encounter. Bijna tien minuten improvisatie van twee 
elkaar aantrekkende en afstotende muzikanten. Best lastig om dat op afstand van elkaar te doen, 
maar het klinkt alsof ze echt naast elkaar in de studio staan. 

Oene van Geel en Tom van Dyck 

Frisbee 

Jazz 

 ★★★☆☆
Zennez Records 
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Mischa tipt Brandee Younger, Oene van Geel 
en Tom van Dyck, Giovanni Guidi & Lee 
Morgan 

Oene van Geel
Mischa Andriessen3 september 2021, 01:00 

Oene van Geel Tom van Dyck
Frisbee 

Voor een plaat die bol staat van het spelplezier is Frisbee een treffende titel. Zoals een speler de 
frisbee soms zo sierlijk mogelijk naar de ander gooit en soms zo dat de tweede speler hem alleen 
met een uiterste krachtinspanning kan vangen, zo is ook de muziek op dit album. Oene van Geel (op
zijn vertrouwde altviool, maar ook tal van andere instrumenten) en saxofonist Tom van Dyck 
wisselen heel aanstekelijk op hoog niveau muzikale ideeën met elkaar uit. Vaak intrigerend of 
ontroerend, maar niet zelden ook domweg voor de lol. 
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Jazzline TOM VAN DYCK/OENE VAN GEEL
Frisbee
Zennez Records

Na het alleen digitaal uitgebrachte album ‘Connecting Colors, Vol. 1’ verschijnt er nu van altviolist
Oene van Geel weer een fysiek album bij Zennez Records, ‘Frisbee’. Hierop is hij te horen met de

Belgische saxofonist Tom van Dyck. Het 
tweetal kende elkaar al lang, maar besloot
om in de coronaperiode wat materiaal 
heen en weer te sturen en zo muzikaal op 
elkaar te reageren. Behalve het laatste 
stuk op de cd, ‘Improvised encounter’, is 
het tweetal daardoor amper als duo te 
horen. Ze hebben ervoor gekozen om veel
met overdubs te werken, zodat Van Dyck 
soms met zijn baritonsax baslijnen 
neerlegt voor zijn sopraan en Van Geel 
zowelop altviool als cello of percussie te 
horen is. Het tweetal is gelukkig zo 
muzikaal en bedreven in de studio dat het 
resultaat nergens gekunsteld klinkt.
De muzikale invloeden komen van overal,
zoals we dat bij Van Geel gewend zijn. 
Veel volksmuziekachtige sferen, zoals het
prachtige ‘Shamanic Tom’, met trommels 
en een lyrische sopraansax die qua 
benadering aan John Surman doet denken.

Er is elegante kamermuziek met een soms melancholieke ondertoon (‘We met again’, bijvoorbeeld),
maar ook rauwe synthesizernoise (van gast Oğuz Büyukberber; nu eens niet als basklarinettist) en 
een furieuze sopraansax (‘Matric hip hop’). Met twee melodie-instrumenten is een speelsheid 
gewaarborgd en de opbouw van de overdubs is subtiel. 
Herman te Loo

Bezetting:
Oene van Geel (altviool, quinton, cello, percussie, stem), Tom van Dyck (sopraansax, baritonsax, 
EWI) + Oğuz Büyukberber (synthesizer), Mark Haanstra (bas).
Luister hier naar ‘We met again’:
https://youtu.be/JbhkvXP4pLM
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