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We invite you to explore the entire line of
concert percussion instruments and
discover the features and superior quality
that Majestic has to offer.

Een nieuw
magazine!
In april 2007 verscheen een Tamboer waar met grote letters opstond:
“Laatste uitgave”. Een paar dagen later kopte dagblad de Limburger
met een groot artikel “Tijdschrift Tamboer ter ziele” het grootste
artikel wat dagblad de Limburger ooit heeft geplaatst over de LBT. Je
zou bijna kunnen concluderen dat er mensen opgelucht waren dat het
magazine niet meer verscheen. Dat dit artikel heel wat emoties heeft
losgemaakt binnen onze lezersachterban bleek op de jaarvergadering.
Tijdens de ledenvergadering werden diverse vragen richting hoofdbestuur gesteld
om de Tamboer toch maar als magazine te behouden. Al ras bleek dat het voorstel
van het hoofdbestuur om de Tamboer digitaal voort te zetten geen optie was en
werd besloten de Tamboer als magazine op papier voort te zetten.
Met hernieuwd elan ging de redactie aan de slag om het magazine voor te bereiden.
Een nieuwe start leent er zich ook uitermate voor om het oude stramien van de
Tamboer volledig los te laten. Het resultaat van deze verjonging heeft u nu voor zich
liggen. Graag vernemen wij van u wat u vindt van dit nieuwe jasje qua uitstraling en
inhoud. Wij nodigen u ook nu weer ons te voorzien van uw verenigingsnieuws en
uw reacties betreffende de nieuwe lay-out.
Vele mensen waren gewend om hun vertrouwde Tamboer op hun thuis adres te
ontvangen, door een computer fout kunnen wij helaas niet meer beschikken over
dit bestand. Voor deze eerste verzending hebben wij ervoor gekozen om alle
verenigingssecretarissen 6 exemplaren te laten toekomen en de ons nog wel
bekende adressen een enkel exemplaar. Wij nodigen ook nu de secretarissen weer
uit als zij liever hun zes magazines op adres willen laten bezorgen ons deze adressen
te laten toekomen via mail of per post.
Rest ons u veel leesplezier toe te wensen bij deze eerste uitgave!
De redactie
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De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
is opnieuw gestart met het uitgeven van ‘De Tamboer’.
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Solistenconcours
district Venray/Venlo
Plaatselijke organisatie
was in handen van de
Koninklijke Harmonie
van Arcen. Voor dit
solistenconcours hadden
67 solisten en ensembles
ingeschreven, wat minder
was dan in 2007. De
oorzaak hierin zou kunnen
zijn, dat men de uiterste
datum van inschrijving
niet in de gaten heeft
gehouden. Helaas waren
er ook op deze dag
afmeldingen van solisten,
waarvan te denken valt of
te licht opgevat, of te laat
aan de solo begonnen.
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In Gemeenschapshuis “Klosterhof”
heerste al vroeg een bedrijvigheid
van solisten die inmiddels waren
gearriveerd met ouders en supporters.
Ook de leden van plaatselijke vereniging waren druk in de weer om de
laatste puntjes op de “i” te zetten, wat
overigens op deze dag voortreﬀelijk
gelukt is. Na een welkomstwoord
van de voorzitter van de Koninklijke
Harmonie Paula Kenis en een
openingswoord van de vicevoorzitter
van het district Carlos Schreurs,
werd er om 10.00 uur gestart met de
optredens. Het jurylid Rob Janssen
had op deze dag de taak om de solisten
en ensembles op de juiste waarde
te beoordelen. Het was de eerste
keer dat Rob Janssen in het district
Venray/Venlo op een solistenconcours
jureerde. Het jurylid was wel een beetje
verrast over het niveau van de deelnemende solisten. Het niveau was over
het algemeen wat aan de lage kant,
met enkele uitschieters naar boven
toe. Afgesproken werd om vanuit het
district in samenwerking met Rob
Janssen hier iets aan te proberen gaan
doen, om dit niveau te verbeteren. In
welke vorm dit zou gaan plaatsvinden
moest nog bekeken worden. Maar
aan gedrevenheid, slagvaardigheid
en enthousiasme ontbrak het niet
bij de deelnemende solisten. Het
instrumentarium was gevarieerd,

zoals xylofoon, kleine trom, multipercussion en drumset. De publieke
belangstelling op deze dag was boven
verwachtingen zeer goed, tot tevredenheid van de organiserende vereniging
en het district. Ook de voorzitter
van de L.B.T. de heer John Claessens
met zijn echtgenote bevonden zich
s’middags onder het publiek. Dat er
vanuit de gemeente ook belangstelling
was voor dit solistenconcours, getuigde
de aanwezigheid van een wethouder
van deze gemeente. Algeheel winnaar
van deze dag werd Ruud Beijers van
de Koninklijke Harmonie van Horst.
Hij kreeg dan ook uit handen van
de vicevoorzitter van het district
Carlos Schreurs de beker uitgereikt
voor het hoogste aantal punten van
deze dag. Zoals voorheen vermeld
was de organisatie van deze dag in
uitstekende handen van de Koninklijke
Harmonie van Arcen onder leiding
van hun voorzitter Paula Kenis.
Na nog een slotwoord gesproken te
hebben en een dankwoord aan het
jurylid Rob Janssen, de solisten, het
district bestuur en het publiek, wenste
de voorzitter van de organiserende
vereniging iedereen een wel thuis.
Zowel de organiserende vereniging
als het district Venray/Venlo konden
tevreden zijn over het verloop van dit
solistenconcours.

Lennard Nijs

Prijswinnaar op het
“Prinses Christina concours”
De 17-jarige percussionist Lennard Nijs uit Weert heeft zondag in
het Lucent Danstheater in Den Haag beslag weten te leggen op de
tweede prijs tijdens de Nationale Finale van het prestigieuze Prinses
Christina Concours. Met grote overtuiging speelde Lennard het
percussiestuk ‘I Ching’ deel 2: ‘The Taming Power of the Small’,
én deel 4: ‘Fire over Water’.

Redactie: Wiel Peeters District Venray/Venlo

Het stuk is gecomponeerd door de beroemde Deense
componist Per Nørgård. De twaalftallige jury met onder
andere Quirine Viersen, Roland Kieft, Ruud van der Meer,
Han de Vries en Hans Leenders kende de volgende
kwalificaties toe: technisch perfect, volmaakt slagwerkspel
en slagwerker pur sang. De prijs bestaat onder andere uit:
een solistisch optreden tijdens het AVRO radioprogramma
“Spiegelzaal” vanuit het Concertgebouw, live optreden en
interview van de Wereldomroep en een masterclass bij
een musicus naar keuze. De Nationale Finale werd dinsdag
22 april om 14.30 uur uitgezonden op Radio 4. Lennard
studeert aan het Conservatorium van de Hoge School voor
de Kunsten in Utrecht en is lid van de Kerkelijke Harmonie
St.-Joseph 1880.

Legpenningen
LBT 2008
50 jaar Legpenning in Brons
Drumband St. Martinus Geulle
Drumband St. Pancratius Nulland
Drumband St. Caecilia Geulle
Drumband St. Georgius & St. Sebastianus Beesel
Drumband St. Rochus Stevensweert
Drumband St. Caecilia Jabeek
Drumband St. Elisabeth Groenstraat
Drum- Brassband Voorwaarts Baarlo

75 jaar Legpenning in Zilver
Fluit- en Trommelkorps St.Sebastianus
Herkenbosch
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Peter van der Loo

“Ik haalde stokjes uit de
“Hoe kwam je in aanraking met de
slagwerkmuziek”?
Ik moest van mijn ouders verplicht op muziekles,
omdat ik de stokjes uit de vogelkooi haalde en
hiermee overal op trommelde.

Redactie: Wiel Peeters District Venray/Venlo

“Kun je kort je muzikale ontwikkeling schetsen”?
Na 4 jaar opleiding aan de muziekschool ben ik de
interne opleiding gaan volgen bij Jong Nederland in
Asten. In mijn diensttijd heb ik bij het tamboerkorps
gespeeld van de Koningklijke Militaire Kapel. Na 1 jaar
beroeps te zijn geweest heb ik ontslag genomen.
Daarna heb ik 2 jaar aan het conservatorium in Den
Haag gestudeerd. Terug in de burgermaatschappij
jeugdopleiding gaan doen, met als automatisch gevolg
dirigent van jeugdgroepen geworden. Hierna ben ik
dirigent geworden bij verschillende slagwerkorkesten,
waaronder het bovengenoemde. Ondertussen heb ik
nog de instructeurs cursus gevold bij Kreato in Thorn.

8

“Peter we zijn weer terug”.
Voor mij was dat heel emotioneel.
“Vind je concoursen noodzakelijk,
en op welke manier neem je het liefst
deel aan een concours”?
Concoursen zijn voor mij absoluut noodzakelijk, het
is de gelegenheid om het orkest op een hoger plan
te brengen. Voor mij is het traject naar het concours
toe eigenlijk belangrijker dan het concours zelf,
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daar er dan een echt team wordt gevormd. Mijn
voorkeur voor deelname aan een concours zijn de
podiumconcoursen. Tijdens deze concoursen kun je
een vernieuwend en muzikaal programma samenstellen, waarmee je het publiek echt kunt vermaken.
De locatie van zulke concoursen speelt een heel
belangrijke rol in het doen slagen van een concert.
De voorbereiding op een concours zou beter gewaardeerd moeten worden door het publiek en de ouders
van de leden. Hoe ga je tijdens de concoursen met de
spanning om? Spanning is er altijd, de hoeveelheid is
afhankelijk van de voorbereiding. Als voorbereiding
op het concours veel concerten spelen om zodoende
zelfvertrouwen te kweken in de groep en voor mezelf.
Dagen voor het concours heb ik meer spanning dan
op de concoursdag zelf. Tijdens het concours valt
meestal na het eerst gespeelde werk de spanning die
er nog is weg.
“Vind je dat er genoeg goede slagwerkmuziek is
op dit moment”?
Op dit moment is er wel genoeg goede slagwerkmuziek, maar voor speciale werken moet je wel verder
kijken dan het hedendaagse repertorium. Je moet
bezig zijn met internet, en dit zou toegangkelijker
moeten zijn voor werken uit andere landen om ze daar
eventueel te kunnen inzien en te bestellen.
“Voor wie of wat heb je veel waardering”?
Voor leden, begeleiders van leerlingen en ouders
die altijd paraat staan voor de vereniging. Voor leden
die veel tegenslagen hebben en toch heel positief
ingesteld zijn in het functioneren bij de vereniging.
Voor leden die niet overlopen van talent, maar door
veel te studeren toch op die manier meekunnen.

Interview
met een slagwerk dirigent
NAAM:

Peter van der Loo

LEEFTIJD:

33 jaar

WOONPLAATS:

Asten

SLAGWERKORKESTEN:

Slagwerkorkest Maasbree
Slagwerkorkest St.Joseph
Grubbenvorst
Slagwerkorkest De Peelklank
IJsselstein

e vogelkooi”
“Wat vind of vond je mooie momenten”?
Het mooiste moment vond ik tot nu toe het moment
tijdens het eerste concours met de Peelklank uit
IJsselstein. Na afloop van het concours kwam de
voorzitter naar mij toe, en met tranen in zijn ogen
deed hij de uitspraak “Peter we zijn weer terug”. Voor
mij was dat heel emotioneel.
“Wat herinner je je van het eerste optreden
als dirigent”?
Dat ik bloednerveus was, ik heb ervoor nachten
wakker gelegen. Het lag ook wel aan het feit dat de
vorige dirigent als toeschouwer in de zaal aanwezig
was. Uiteindelijk was het een mooi en goed concert.
“Waar hou je absoluut niet van”?
Belazerd te worden door leden die geen inzet tonen
of elkaar in de steek laten, door te late afmeldingen
voor een optreden. Verenigingen die beloftes niet
nakomen. Personen die de minste inzet hebben vaak
het meeste commentaar leveren.
“Wat is of zijn nog je doelstellingen
voor de toekomst”?
Om mezelf op een nog hoger muzikaal niveau
te brengen, en dit ten dienste te stellen van de
verenigingen. Deelname met een of meerdere
verenigingen aan het W.M.C. te Kerkrade. Om werken
te spelen waarin meerdere disciplines van instrumenten aanwezig zijn, ook het visuele speelt daar een
belangrijke rol in.

Geslaagd!
Op 12 april 2008 deden onderstaande muzikanten het LBT
praktijk examen in Harmoniezaal
“ t aad raodhoes” te Melick. Alle
deelnemers slaagde. PROFICIAT.
Van Drumband Muziekvereniging
Eendracht Melderslo
Bart Vullings
Kleine trom A
Bart Coenen
Kleine trom A
Lennart Spreeuwenberg
Kleine trom B
Schutterij St. Sebastianus Laar-Weert
Guus Peeters
Kleine trom B
Harmonie St. Martinus Vijlen
David Schreiber
Kleine trom A
Drumband Fanfare St.Cornelius
Borgharen-Maastricht
Ashwin Hinssen
Kleine trom A
Harmonie St. Antonius Lomm
Mark van der Zande
Kleine trom B
Schutterij St. Joseph Vijlen
Martijn Schins
Kleine trom D
Joost Schins
Kleine trom D
Harmonie De Vriendenkring Well
Maikel Hendriks
Kleine trom A
Megan Butt
Kleine trom A
Muziekvereniging Ons Genoegen Oirlo
Suraj Peters
Kleine trom A
Drumband Jong Nederland Horst
Kevin van der Sterren
Kleine trom A
Ruud Cuijpers
Kleine trom B
Hans Minten
Kleine trom A
Luuk Thielen
Kleine trom A
Ron Verlinden
Kleine trom A
Ike Weijs
Kleine trom A
Mirthe Cuenen
Kleine trom A
Jill Hoeijmakers
Kleine trom A
Wesley Jacobs
Kleine trom A
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Vice-voorzitter Thieu Timmermans van het district Weert

Een koninklijke
onderscheiding
Redactie: Ton van Berkel

Donderdag 24 april 2008 zal in het bijzonder voor Thieu Timmermans en daarnaast het
district Weert een memorabele dag blijken te zijn. Op deze dag rond de klok van 19.00 uur
mocht Thieu uit handen van burgemeester Henk Evers, burgemeester van Nederweert
een koninklijke onderscheiding ontvangen. Een afvaardiging van het districtsbestuur
van het district Weert mocht samen met de jubilaris het glas heﬀen op deze welverdiende
onderscheiding.

10

Thieu Timmermans 64 jaar, kreeg als eerste van de
vijf koninklijke onderscheidingen in Nederweert-eind
door burgemeester Henk Evers de versierselen
opgespeld. In zijn toespraak roemde de burgemeester
Thieu betreffende zijn inzet voor Schuttersgilde
Sint Lucie Nederweert waar hij vanaf 1957 lid is, en
waarvan meer dan 25 jaar muzikant. Vanaf 1975 was hij
bestuurslid en vanaf 1979 voorzitter. Na zijn aftreden
als voorzitter in 1986 is hij voor de vereniging actief
gebleven. Vanaf 1990 is Thieu Timmermans bestuurslid en vanaf 2002 vice-voorzitter van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, district Weert. Hij maakt
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daarnaast al vanaf 2000 deel uit van het bestuur van
de Kantonnale Bond van Schutterijen “ Eendracht
Maakt Macht (EMM) Weert e.o.. Thieu is ook al
26 jaar als vrijwilliger betrokken bij de Festeynder.
Een gevleugelde uitspraak van de jubilaris is “sinds
ik in de VUT zit heb ik helemaal geen tijd meer”. Eén
persoon wil ik toch graag mede roemen in dit artikel,
want zonder haar had Thieu dit nooit waar kunnen
maken. Trees, zijn helaas veel te vroeg overleden
vrouw in mei 2005, ik weet zeker dat zij daarboven er
een borrel op gedronken heeft.

Concours en Festival voor Majorettes
Naast een concours en een festival kennen
we nu ook een combinatie van die beiden.
(Combi) Het concours en het festival zijn van
elkaar onafhankelijke onderdelen van de
Combi, die elk aan hun eigen regels moeten
voldoen.

1. Zo moet het concours voldoen aan
a. het concoursreglement en
b. aan het draaiboek
c. aan de richtlijnen van de coördinator
d. centrale inschrijving
e. centrale betaling
2. Het festival moet voldoen aan
a. het reglement opgesteld door de majorette commissie
b. de richtlijnen van de concourscoördinator
c. optioneel; centrale inschrijving
d. optioneel; centrale betaling

SAXOFONISTEN EVA VAN GRINSVEN EN PERCUSSIONIST RAMON LORMANS

Succes voor duo Sax&Stix
Zaterdag 8 maart 2008 vond in het Concertgebouw in Amsterdam de 59-ste
ﬁnale plaats van de prestigieuze Vriendenkrans competitie voor jonge musici
op weg naar het concertpodium. Het duo Sax&Stix dat gevormd wordt door de
uit Berlicum afkomstige saxofoniste Eva van Grinsven en percussionist Ramon
Lormans uit Weert, hadden zich eerder geplaatst voor deze ﬁnale.
Na een zinderend finaleoptreden werden door de
beschermheer Mr M.J.
Cohen, burgemeester van
Amsterdam de prijzen bekend
gemaakt. De hoofdprijs
van de Vriendenkrans werd
aan Sax&Stix toebedeeld.
Ze wonnen hiermee naast
de oorkonde en bronzen
sculptuur een vermelding in
de Eregalerij Lauriaten op een
van de wanden in de omloop
van de kleine zaal van het
Concertgebouw. Daarnaast
wonnen ze enkele concertoptredens waaronder een
concert in de balzaal van Paleis
Het Loo in Apeldoorn en een
geldprijs om te besteden aan
hun studie.

De Weertenaar Ramon
Lormans (tevens lid van
Schutterij St.-Job Leuken) volgt
net als Eva de Master opleiding
aan het Conservatorium
van Amsterdam. Het in 2002
opgerichte duo richt zich op
vernieuwend repertoire voor
deze ongewone bezetting.
Regelmatig werken ze samen
met componisten om nieuw
repertoire voor deze unieke
combinatie te creëren. Het duo
is ook betrokken bij het ‘Jonge
NBE’ van het Nederlands
Blazers Ensemble.
www.ramonlormans.nl
www.vriendenconcertgebouworkest.nl

Sax&Stix na de ﬁnale, met in het midden de
voorzitter van de Vriendenkrans Jard van Nes.
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HEERLEN 27 JANUARI 2008

Solisten wedstrijd
district Heerlen
Het zou druk worden op 27 januari 2008 in de
Caumerbron Heerlerbaan, het solistenconcours
van het district Heerlen, niet alleen door de
bezoekers maar ook met solisten. Voor het eerst
waren er twee juryleden Jos Stoffels en Andre
Willems nodig. Er waren in totaal 87 optredens.
We gingen er eens goed voor zitten.
Maar helaas, de eerste 6 optredens
van de Maasgalm uit Elsloo
konden door een miscommunicatie
niet plaatsvinden. Gelukkig was de
organiserende vereniging Prinses
Marijke bereid om hun optredens
naar voren te schuiven, zodat we
toch op tijd konden beginnen.

Redactie: Frans Verboeket

Het werd een leuke en weer goed
georganiseerde dag met solisten
die goed voorbereid waren. Door
de twee juryleden die snel
maar accuraat werkten hadden we iets meer pauze tussen de
verenigingen die optraden, want we konden het niet maken
dat er ouders of opa’s en oma’s aankwamen en hun solist al had
opgetreden.

12

Op het einde van de dag bleek tijdens het bekendmaken van de
uitslagen dat de jury de penningmeester van de organiserende
vereniging de stuipen op het lijf joeg door in drie divisies twee of
zelfs drie prijzen toe te kennen. Maar door goed overleg tussen
het district en de vereniging zijn die problemen ook opgelost en
kreeg eenieder de beker waar hij of zij ook recht op had.
Rest alleen nog de dank uit te spreken naar de beheerder
van de Caumerbron en de organiserende vereniging Fluit- en
Tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan, Heerlen om de
voortreﬀelijke organisatie. Tot 25 januari 2009.
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Street
Op zondag 29 juni
organiseerde de Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile
Eijsden voor de vierde
maal een streetparade
en taptoe. Na de zeer
succesvol verlopen edities
van 2002, 2005 en 2006
waar duizenden bezoekers
getuige van waren, wilde
Sainte Cécile en haar
gastverenigingen u weer
een prachtige muzikale
showmiddag bezorgen.

Organisatie: Koninklijke Harmonie Sainte Cécile Eijsden 29 juni 2008

tparade en

Taptoe Eijsden
Sainte Cécile, dat in november 2007 nog het open
Nederlands Kampioenschap (mini WMC) op het
concertpodium van de concertafdeling wist te winnen,
kon zich ook bijzonder goed presenteren bij deze
streetparade en taptoe. De streetparade begon om
14.00 uur en vond plaats in de straten van de oude
monumentale dorpskern van Eijsden. Een zeer mooi
parcours dat eindigde op de binnenplaats van Kasteel
Eijsden.

de hoogste afdeling bij de mars- en showwedstrijden
WMC Kerkrade) de jeugd van Kunst en Genoegen
Leiden (Kunst en Genoegen was in 2005 winnaar
mars en showwedstrijden WMC Kerkrade), Koninklijke
Harmonie Ons Verlangen Beverst (België) en Fluit- en
Tamboerkorps Prinses Marijke uit Heerlen. Al met al een
prachtig deelnemersveld dat voor een perfecte meer
dan twee uur durende show zou zorgen.
Voor meer informatie kijk op www.saintececile.nl

Er namen 15 korpsen, met in totaal 900 muzikanten
afkomstig uit heel Zuid Limburg, deel aan deze
streetparade. Na afloop van de streetparade vond er in
het park van Kasteel Eijsden om 16.00 uur een taptoe
plaats, waar 5 korpsen aan deel namen. Naast de
organiserende vereniging Sainte Cécile waren er grote
trekpleisters als de Rijnmondband Schiedam (topper in
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Majorette opleidingen
Ja... de fase 1- en fase 3-opleidingen in Limburg zijn in april 2008 gestart met maar liefst 45
enthousiaste deelneemsters. Meiden in de leeftijd van 8 tot 24 jaar staan dit jaar een aantal
zaterdagen te trainen om uiteindelijk op 15 november examen te kunnen doen. Maar er
moet ook thuis hard geoefend worden, want het is pittig! Deze vernieuwde opleiding van
Kunstfactor word gedoceerd door de 2 top-docenten Anke Moeland voor het vak dans en
Joyce Janssen voor de batontechnieken. Hier een kort verslag van enkele deelneemsters:

De eerste lesdag Fase 1
Riëlla, Maaike en Rolina
Drumfanfare en majorettenkorps
Irene-Lucia Beek
Zaterdag 26 april om 9.30 begon voor
ons de eerste fase dag. We begonnen
met een kennismaking. Joyce Jansen
en Anke Moeland stelden zich voor
en vertelden ons om de beurt wat we
per onderdeel (dans en baton) konden
verwachten. We werden verdeeld in
2 groepen van ongeveer 20 personen
en we konden beginnen. Wij begonnen
met het onderdeel dans. We hebben
veel bijgeleerd en het was zeer interessant. Lichamelijk was dans best zwaar.
Nadat we 3 uur het onderdeel dans
hadden gehad kregen we een half uur
pauze. Daarna was het onze beurt om
het onderdeel baton te doen. Joyce
legden nog wat dingen uit en ze had
een spel bedacht zodat we de namen
van elkaar een beetje zouden leren.
Ook baton was zeer interessant. Op het
einde van de dag waren we best moe,
en hadden erge spierpijn! De dag erna
waren we de fase zeker niet vergeten en
zou dat zo zijn dan hielp de hele erge
spierpijn er ons wel aan denken! We
kijken zeker uit naar de komende fase
dagen. We hopen ook zeker dat we
jullie een beetje meer informatie
hebben gegeven over de fase.
14
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“Op het einde van de dag
waren we best moe, en
hadden erge spierpijn!”
De tweede lesdag Fase 1
Floor Mulders
Majoretten Maasbree
Ballet:
We begonnen met ons los te maken
op Balkan muziek. Daarna gingen we
van alles herhalen wat we de eerste
cursusdag allemaal geleerd hadden,
dat waren de sprongen, de houdingen
met de armen en de houdingen met
de benen. Toen we dat allemaal door
hadden gingen we dus beginnen met
het Balkan-dansen, dat deden we
met een (zak)doekje dat we nog nooit
gedaan hadden. Het balkan-dansen
was leuk omdat we het nog nooit
gedaan hadden. Toen we daar mee
klaar waren hadden we even pauze
en gingen we daarna weer verder met
oefenen wat er nog niet zo goed lukte
of wat we nog niet snapten.
We hebben veel geleerd en zullen veel
oefenen thuis dan zal de cursus ons tot
een goed einde brengen!

Luciënne Swinkels
Majoretten Maasbree
We hebben een combinatie geleerd:
Relever ﬂourish, ﬂ ip met links vangen,
dan naar links een ﬁguur acht naar
binnen en dan naar rechts een ﬁguur
acht naar buiten. Een wip naar links
dan naar voor halen en dan een rondje
draaien en in dat rondje een kleine
ﬂourish maken. Windmolen maken,
boven overpakken dan weer een
windmolen maken maar dan onder het
linkerbeen de baton heen halen, een
backpass maken en butterﬂy maken.
Relever ﬂourish en dan toss of toss
turn. Dan de baton aan het eind pakken en dan een cirkel maken en dan
onder je rechterbeen de baton alleen je
hand moet de baton omgekeerd pakken
en dan backpass zonder loop. KLAAR!
We hebben ook rolls geleerd:
Bij een rol over de elleboog-hand
moeten we eraan denken om de duim
tegen de elleboog hand aan te zetten.
Fishtail moeten we nog oefenen. Als
je de baton midden op je elleboog ligt,
moet je hem omhoog tikken. Ik vond
de eerste cursusdag erg zwaar maar de
tweede keer was het evengoed zwaar
maar wel minder. Ook wordt ballet en
baton steeds moeilijker. Het ballet is
extra moeilijk want dat deden we niet
zo veel bij de majoretten.

Ook wij creëren
graag mooie
zaken
voor u

Rabobank
Rabobank parkstad Limburg

H AR M O N I E S T. C AE C I LI A G E U LLE

Drumband 50
Halverwege de jaren vijftig ontstond er een slagwerkgroep
die, zonder dat er een oﬃciële oprichting had plaatsgevonden, het plan had opgevat om als alternatieve drumband
voor de harmonie te marcheren. Dit plan werd uitgevoerd
en met zelfgemaakte trommen en uniformen oogstte men
veel succes. Deze slagwerkgroep begeleidde de harmonie
tijdens buitenoptredens en kan beschouwd worden als de
voorloper van de later opgerichte drumband.

Nadat er tijdens de bestuursvergadering van 10 mei 1957 voor het eerst
door één van de bestuursleden op
aangedrongen werd om “de drumband” zorgvuldig te begeleiden,
omdat er bij een zustervereniging
elders in de regio in een vergelijkbare
situatie problemen waren ontstaan,
werd er op de bestuursvergadering
van 29 augustus 1958 besloten tot
het oprichten van een drumband.
Als instructeur werd Math van Lijf
benoemd en harmonie-fluitist Jean
Kerckhoffs zou de eerste tamboermaître worden. De drumbandleden
werden tevens “enigszins” geüniformeerd met een wit hemd met op de
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schouders rode epauletten en een
hoofddeksel dat betiteld werd als
“scheepje”. Twee jaar later in 1960
werd er, na zeer hard repeteren, met
succes deelgenomen aan het eerste
concours te Limmel. Toen in 1963
werd besloten dat instructeur Van
Lijf opgevolgd zou worden door Jan
de Klijn bleek deze wisseling toch
wat problemen op te leveren. Deze
hadden overigens niets te maken
met de persoon van De Klijn, maar
met het feit dat men tot dan toe
nieuwe werken ingestudeerd had
met een vereenvoudigde manier van
muzieknotatie. De Klijn daarentegen
gaf de voorkeur aan het gebruike-

lijke notenschrift, dus moest men
noten leren lezen. Enkele oudere
drumbandleden uit de allereerste
slagwerkgroep voelden daar niets
voor en namen ontslag. Een gevoelig
verlies, maar geleidelijk werden
de opengevallen plaatsen weer
opgevuld.
De drumband heeft na Jan de Klijn,
gedurende ruim 14 jaar onder leiding
gestaan van Leo Bollen en sinds 1987
staat de drumband onder leiding van
Jo Meys. Door deze jaren heen werd
er deelgenomen aan vele festivals
en concoursen. De resultaten waren
overwegend goed, maar natuurlijk

0 jaar!
ook wel eens teleurstellend. In 2007
behaalde de dan bijna 50-jarige
drumband nog een prachtige eerste
prijs tijdens het bondsconcours in
Geleen.
Nu 50 jaar na de officiële oprichting
van de drumband organiseerde
Harmonie St. Caecilia in het laatste
weekend van juni een feestweekend
voor haar jarige drumband. Op
vrijdagavond 27 juni werd er een
reünie annex feestavond gehouden
voor leden en oud-leden van de
drumband. Tijdens deze avond zijn
vele herinneringen aan de afgelopen
50 jaar de revue gepasseerd. Er
bestond dan tevens de mogelijkheid
om de tentoonstelling ‘Drumband
50 jaar’ te bekijken. Deze tentoonstelling, waarin de bezoeker
uitgebreid door 50 jaar lief en
leed van Drumband Harmonie
St. Caecilia wordt geleid, was tevens
op zaterdagmiddag 28 juni tussen
14.00 en 17.00 uur door iedereen
gratis te bezichtigen in Harmoniezaal.
Op zondag 29 juni vond er een
drumbandfestival plaats. Rond
de klok van 14.00 uur was er
een marsparade met defilé. De
marsparade trok door de straten van
Geulle-beneden met als afsluiting
het defilé op het Marktplein.
Het jubileumjaar 2008 wordt
uiteindelijk afgesloten met een
spetterende concertavond op
zondag 30 november a.s. in
de Harmoniezaal. Tijdens deze
concertavond zal, naast onze jarige
drumband, gespeeld worden door
twee andere drumbands uit de regio.
Voor meer informatie over de jarige
Drumband van Harmonie St. Caecilia
Geulle of over de te organiseren
festiviteiten kunt u terecht op
www.harmoniegeulle.nl.

97 PUNTEN VOOR TOM WIJNANDS - HEIDE SWALMEN

Limburgs Kampioen
in Merkelbeek
Het lijkt ons best leuk om eens een wedstrijd
van de LBT naar Merkelbeek te halen zeiden
een paar leden van schutterij St. Johannes en
St. Clemens en zo meldden zei zich aan bij het
district Heerlen. Tijdens de jaarvergadering
van 2006 moest de Limburgse Kampioens
wedstrijd verloot worden en St. Johannes en
St. Clemens werd deze toebedeeld.
Zo werden de schouders er onder gezet en in overleg met de
districtsvoorzitter en zijn bestuur kwamen er de Limburgse
Kampioenschappen Solisten en Ensembles op 15 en 16 maart
2008 te Merkelbeek.
Het werd een goede wedstrijd want de solisten en ensembles uit
geheel Limburg moesten eerst in hun eigen districtswedstrijd
presteren om hier te mogen verschijnen. 85 Punten en hoger
moesten gehaald worden. De voorzitter van de bond zei het ook
in zijn openingswoord tijdens de prijsuitreikingen Hier staat de
Top van Nederland, waar wij van de LBT trots op zijn. We zijn
niet alleen trots op de solisten maar ook op de opleiders, begeleiders, verenigingen die deze jongelui de mogelijkheid bieden
om in Merkelbeek te presteren. Het niveau is hoog in de solisten
wereld van de LBT. 26 solisten eindigden met 90 of meer, met een
hoogste score van 97 punten voor Tom Wijnands, die hiermee
de dagprijs en de door wethouder Ubachs uitgereikte en door de
gemeente Onderbanken geschonken beker in de wacht sleepte.
Na aﬂoop en tijdens het opruimen kon je aan de gezichten van
de leden van de schutterij St. Johannes en St Clemens zien dat ze
het met plezier, enthousiasme maar ook vooral kundig deze twee
Limburgse dagen hadden georganiseerd. De dank gaat dan ook
uit naar de beheerder van de Henkhof, het damescomité, maar
vooral naar het bestuur en leden van Schutterij St. Johannes en
St. Clemens uit Merkelbeek. Alle leden van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen weten nu waar Merkelbeek ligt.
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De stokkenzwaaiers
Zaterdag 23 februari ga ik om kwart over negen, nog heel onwennig met een
tambourmaitrestok, naar Heel. Als ik binnen kom in het cultureel centrum
Don Bosco zijn er al een aantal mensen en er liggen ook stokken her en der.
Ik bestel een thee aan de bar en wacht rustig op wat gaat komen. Daar komt
nog een meneer binnen die roept luid: “motte we hieroo zijn voor die stokslingercursus?” Ik moet lachen, ja... dat gaan we leren hier, met een stok zwaaien.

Redactie: Maud Kurvers

Om 10 uur gaan we beginnen. Meneer Jan Peters
is onze instructeur, hij heet ons allemaal welkom
en start zijn verhaal. Voor ik het weet zijn we 2 uur
verder en heb ik al het een en ander over het
tambourmaitre zijn geleerd. Na een korte pauze
gaan we stokhandelingen leren, spannend..... het
is voor mij de 1e keer dat ik überhaupt zo’n stok
vasthoud en dan moet dat ook nog volgens
bepaalde voorschriften, maar het gaat vrij goed
en ik vind het superleuk!
Onze groep bestaat uit 2 vrouwen (Marijke en ik)
en 13 mannen van verenigingen uit heel Limburg.
Sommige marcheren al als tambourmaitre voor
hun korps maar de meeste moeten nog veel leren.
Om 16.00 uur zit de 1e lesdag erop en mijn hoofd
zit vol met nieuwe informatie. Voldaan en
enthousiast ga ik naar huis.
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In de volgende lessen leren we dingen als:
attentiehouding en attentieteken
- Nederlandse, Engelse en Schotse loophoudingen
- groeten - defileren - inrukken - pas veranderen
- rechts en links uit de flank - ’t Wilhelmus
takteren - en nog zoveel meer. We leren ook hoe
we exercitie-lessen kunnen geven, lesplannen
maken en uiteraard hoe we leiding aan een korps
moeten geven.
Door middel van het cursusboek en daar bijhorend fotoboek plus de uitleg en anekdotes van
Jan Peters leren we in 6 zaterdagen alles over het
Hoe en Wat van een tambourmaitre. En dan... het
examen!
MAGAZINE “de TAMBOER”

Vandaag, zaterdag 31 mei stap ik helemaal vol
zelfvertrouwen om 7 uur in de auto richting Heel.
Het is examendag! Ik heb alles voorbereid thuis en
in een zaaltje geoefend met de andere cursisten.
Naar het Wilhelmus heb ik wel 50 x geluisterd en
mijn cursusboek is onderstreept met groen, roze,
geel en blauw. Ik heb een uniform en de tambourmaitrestok bij me... ik ben er klaar voor.
Ik bestel een thee aan de bar en wacht “rustig” op
wat gaat komen. Om 8.00 uur theorie-examen,
daarna exercitieles geven aan figuranten en deze
laten marcheren door middel van het geven van
mondcommando’s - pauze (en nog effe diep inademen) - in uniform voor de tweede keer mezelf
aanmelden bij de examinator - takteren, ja...
’t Wilhelmus - 14 minuten marcheren en alle
stokhandelingen laten zien - Klaar! Nu wachten tot
17.00 uur op de uitslag. Goed nieuws...?
Ja, want we zijn allemaal geslaagd vandaag!
“Gefeliciteerd aan alle vandaag gediplomeerde
tambourmaitres:”
Bert Crompvoets, Roel Deneer,
John Koopman, Erik Knarren,
Francois Janssen, Mark Vossen,
Henk van Oijen, Roel Janssen,
Dennis Courtens, John Doensen,
Henk Kortsmit en ikke.

Portret:

“Op mijn zesde
ben ik begonnen
met trommelles”
Het district Heerlen van
de LBT organiseerde op 15
en 16 maart de Limburgse
Kampioenschappen voor
solisten en ensembles in
de Henkhof in Merkelbeek.
De tientallen deelnemers
hadden allen tijdens de
districtsconcoursen de
grens van 85 punten
gehaald. Eén van de winnaars was Thomas Prevoo
uit Valkenburg. Een korte
impressie van zijn muzikale
carrière tot nu toe.
Enthousiast verhaalt Thomas Prevoo
over zijn eerste stappen in de muziekwereld. “Op mijn zesde ben ik begonnen
met trommelles bij het Koninklijk
Walram’s Genootschap van Valkenburg.
Na een paar jaar maakte ik de overstap
naar de muziekschool in Valkenburg
en kwam ik terecht bij mijn docent
Henk Martens. Hier begon ik, naast
het spelen van de kleine trom, ook met
melodisch slagwerk en pauken.” Op dit
moment is Thomas nog steeds lid van
het Koninklijk Walram’s Genootschap.
Daarnaast is hij als slagwerker actief
bij diverse orkesten, waaronder het
Nationaal Jeugd Slagwerkensemble.
Ook als solist laat hij van zich horen.
“Al van jongs af aan neem ik deel aan
diverse solistenconcoursen, waaronder
elk jaar het districtsconcours van de
LBT in Heerlen.” Dit leidde voor hem
al een aantal keer tot deelname aan de
Limburgse Kampioenschappen en tot
drie provinciale titels op kleine trom.

district Heerlen in Heerlerbaan. Dit
vond plaats eind januari. Hij zat toen
met het harmonieorkest van Walram
volop in de voorbereiding voor het
Nederlands Kampioenschap, dat twee
weken later zou plaatsvinden. “Tijdens
dit solistenconcours behaalde ik op
kleine trom 93 en op marimba 94 punten. Een score waarmee ik ongelooﬂ ijk
tevreden was!” Het bleken de hoogste
scores te zijn van het hele concours.
Door de drukte van de NK kon hij
’s avonds niet zijn prijzen ophalen.
Maar op de receptie van de harmonie,
ter ere van het behalen van de landstitel, kon hij ze alsnog in ontvangst
nemen. “De voorzitter van het district
Heerlen, Frans Verboeket, kwam de
bekers aan hem uitreiken. En tevens
aan zijn collega -Walrammer Lars
Vandewall, die de hoogste score in de
2e afdeling had gehaald. Uiteraard feliciteerde de voorzitter ook Walram met
de glorieus behaalde landstitel!”
Rhythm Song
In maart volgden de Limburgse
Kampioenschappen in Merkelbeek.
Prevoo was op kleine trom de laatste
in zijn categorie die voor het voetlicht

trad. “De solo liep redelijk goed, hoewel
ik een paar keer vastliep op de pittige
techniek. Door de akoestiek van de
zaal hield ik mij dynamisch gezien ook
een beetje te veel in. Daarna volgde nog
mijn optreden op marimba, waarmee
ik meteen de laatste solist van het
concours was. De erg lange en lastige
solo Rhythm Song ging voor mijn
gevoel best aardig. Maar naar het
einde toe kreeg ik last van concentratieverlies, wat uiteraard leidde in een
aantal missers.”
Tijdens de prijsuitreiking werden er
in de 1e divisie kleine trom door deelnemers die voor hem waren geweest,
volgens Prevoo al een paar superscores
behaald. Hij was erg benieuwd of hij
een resultaat had gehaald dat hierbij
in de buurt kwam. “Gelukkig wist ik
met 94 punten de Limburgse titel in de
wacht te slepen. Ook op marimba
behaalde ik een medaille met 91 punten.
Ik was erg trots op mezelf dat ik in de
hoogste afdeling zowel op kleine trom
als op marimba Limburgs Kampioen
was geworden. Dus nu: Op naar de
Nederlandse Kampioenschappen!”

Hoogste scores
Ook in 2008 nam Thomas deel aan
het LBT solistenconcours van het
MAGAZINE “de TAMBOER”
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“Marcheren kan alt
Wetende dat er een nieuwe cursus exercitie is ontwikkeld en geschreven door de
heer Jan Peeters ben ik op onderzoek uitgegaan hoe deze cursus tot stand is
gekomen. Als eerste heb ik mijn voelhorens uitgestoken bij onze voorzitter John
Claessens om hem te vragen waarom er gekozen is voor samenwerking met de Oud
Limburgse Schutters - (OLS) Federatie. Hieronder volgt het relaas van de voorzitter:
John: “Verleden jaar waren Koos Schroën en ondergetekende op de Nederlandse Kampioenschappen
Mars. Dat was best een mooie happening. Het
was goed georganiseerd en onze korpsen hadden
goede resultaten behaald. Maar op de terugweg,
toen we alle resultaten toch nog eens naliepen
en met elkaar over wat we gezien en gehoord
hadden van gedachten wisselden, werden we ook
wat kritischer. Onze korpsen hadden het, muzikaal
gezien, er best vanaf gebracht. Voor het marcheren
bleek het toch wel iets anders te liggen! In een
aantal gevallen bleken we net door dat marcheren
de ‘boot van het Nationale Kampioenschap’ gemist
20
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te hebben. Het was inderdaad duidelijk zichtbaar
voor ons beiden dat op dat vlak andere korpsen
het beter deden.
Dat stemde ons tot nadenken. Nu kun je natuurlijk
wel zeggen dat het marcheren dat we daar zagen
tegen het showachtige aanzat, maar er was
toch ontegenzeggelijk een kwaliteitsverschil.
Wij beiden concludeerden toen, dat vooral het
mindere marcheren ons een paar Nederlandse
kampioenschappen heeft gekost. Beiden waren we
er eveneens van overtuigd dat onze bond dat niet
op zich kon laten zitten. Die conclusie was mede
ingegeven door het feit dat publiek in vervoering

gevonden om de modules te ontwerpen. Vanuit de
OLS - federatie zou Twan Stemkens meedoen.
Nu kwamen dus vragen aan de orde als: “Wat moet
het zijn, wie moeten het doen, waar en wanneer
beginnen we?
Vooraf hadden de beide besturen een aantal
uitgangspunten vastgelegd als:
1. Het moet een cursus zijn, die erop gericht is, om
tenslotte een kader te kweken dat in de
eigen verenigingen een kwaliteitsslag op het
gebied van marcheren kan maken.
2. De cursus moet in afgeronde gehelen, in modules zo u wilt, worden opgezet. Daardoor kunnen
aspirant – instructeurs zelf kiezen wat zij denken
nodig te hebben. Bovendien levert dat enige
flexibiliteit op in het moment van deelname. Kun
je op enig moment niet, dan kun je ook voor een
later tijdstip kiezen, of voor een andere volgorde.
De enige uitzondering daarop is de basiscursus,
die moet je als eerste doen.
3. We willen vaklieden als docenten en schrijver van
de cursus.
4. Verschillende typen van marcheren moeten aan
bod komen.

tijd beter”
raakt als een marcherend korps, om het dichterlijk
te zeggen: ‘de mars laat uitmonden in gevarieerde
dans op muziek’.
Het is vooral onze secretaris Koos Schroën, later
bijgestaan door onze beleidsmedewerker Rob
Janssen, die aan deze kar is gaan trekken. Nu is het
zo dat wij een innige samenwerking met het OLS
voorstaan. Reden voor Koos om de federatie ook
van het begin af aan erbij te betrekken.
Vele schutterijen zijn in ieder geval al lid van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT). Die
weten dus al dat onze bond een toegevoegde
waarde heeft. De anderen kunnen nu dus uit
eigen waarneming constateren dat het ook zo is!
Nadat we voor het een en ander het fiat van
het LBT-bondsbestuur van en het OLS Federatiebestuur hadden ontvangen, kon het
echte werk beginnen. Daaraan voorafgegaan was
onze drumbandcommissie om advies gevraagd en
vanuit deze commissie is Rob Janssen gaan meedoen. Koos had inmiddels ook al zijn voelhorens
in het veld uitgestoken en Jan Peeters bereid

Welnu, voorzien van al deze uitgangspunten zijn
Koos en Rob aan de slag gegaan. Jan Peeters heeft
de basiscursus geschreven en ter beoordeling
aan René Keulers en Twan Stemkens voorgelegd.
Die cursus is er nu en hij voldoet aan de uitgangspunten. Dat betekent dat de bal nu bij onze leden
en die van de OLS-Federatie ligt. Namens beide
kan ik alleen maar zeggen: “Van harte gefeliciteerd
met deze Basiscursus en dus met de start van
de cursus exercitie en namens beide mag ik alle
geïnteresseerden oproepen om deel te nemen.
Veel succes”, aldus de voorzitter LBT John Claessens
in zijn voorwoord in de handleiding.
Uiteraard mag in dit verhaal niet ontbreken de heer
Jan Peeters; schrijver en samensteller van deze
cursus. We kennen hem uiteraard als instructeur
van de Tamboer-maître cursus, die dit jaar al voor
de 21e keer wordt gegeven binnen de LBT.
Jan: “Onder het motto ‘Samenwerking Is De
Bindende Kracht’ zijn de LBT en OLS-Federatie
overeengekomen om gezamenlijk een cursus
‘Exercitie-instructeur - Basismodule’ te laten
ontwikkelen en organiseren.
Binnen beide organisaties worden diverse disciplines beoefend die gebaseerd zijn op verschillende
vormen en stijlen van exerceren. Hierbij denken
we in het bijzonder aan de exercitiepelotons en
muziekkorpsen en hun kaderleden, verantwoordelijk voor de exercitie, zoals de commandant
van de schutterij en de tamboer-maître van het
muziekkorps.
Over het algemeen is hun motivatie, individuele
theoretische kennis en praktische vaardigheid
toereikend om dit hobbyisme verantwoord te kunnen beoefenen, al dan niet in wedstrijdverband.
Om deze overwegend praktische handelingen
op verantwoorde wijze over te kunnen brengen
op een doelgroep, zijn echter methodische,
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didactische en leidinggevende kwaliteiten
noodzakelijk om zich instructievaardig te kunnen
noemen. Het is daarbij niet van belang WAT men
leert instrueren, bij voorbeeld welk systeem van
exerceren, maar HOE die instructie wordt gegeven
en de manier waarop WAT wordt overgebracht. De
praktische leerdoelen, dienen slechts als basis en
zijn niet specifiek gebaseerd op één van de vele
verschillende manieren van toepassing, vastgelegd
in de diverse wedstrijdreglementen. Het is aan de
cursist en/of examendeelnemer om de aangereikte
didactische vaardigheden toe te passen op basis
van, dan wel te vertalen naar, de eigen ‘specifieke’
reglementen.

Redactie: Ton van Berkel

Binnen de OLS-Federatie zijn negen (zeven
Nederlandse en twee Belgische) autonome
Schuttersbonden aangesloten die elk hun eigen
reglementen en normen mogen hanteren. Alleen
als zij deelnemen aan het OL-Schuttersfeest, dienen
zij de OLS-normen te volgen. De muziekkorpsen
zijn behalve internationaal verschillend georganiseerd en gereglementeerd ook vaak aangesloten
bij een Nederlandse of Belgische nationale of
regionale organisatie. Sommigen opereren zelfs
geheel zelfstandig, en zijn nergens bij aangesloten,
wat uiteraard geheel vrijblijvend is. De verschillen
in de door ons beoogde doelgroepen zijn op vele
disciplines groter dan de overeenkomsten. Voor
elke vereniging geldt echter, dat zij een vorm van
EXERCITIE nastreven en deze in praktijk willen
brengen.

22

Zoals compact en concreet in de cursusdoelstelling
omschreven, heeft deze elementaire en relatief
korte cursus hoofdzakelijk ten doel om de deelnemers instructievaardigheid aan te leren zodat
ze, ieder voor zijn of haar doelgroep en gebaseerd
op de vigerende reglementen en systemen, hun
kennis en kunde kunnen overbrengen. Als naslag
is er een brochure/handleiding samengesteld met
daarin de gewenste en noodzakelijke theoretische
en praktische onderwerpen, als vereiste basiskennis. De inhoudsopgave, de cursusdoelstelling
en het examenreglement geven hierover nadere
informatie m.b.t. het beoogde individuele eindniveau als Exercitie-instructeur - Basismodule’.

MAGAZINE “de TAMBOER”

Deelnemers die met voldoende resultaat de
praktijktoets hebben afgelegd, wordt op een nader
te bepalen tijdstip de gelegenheid geboden om
hun kennis en vaardigheden door deelcertificaten
verder uit te breiden. Het uiteindelijke doel is een
diploma te behalen, zodra de verplichte modules
zijn gevolgd en middels een toets met voldoende
eindresultaat is afgelegd.
Hierbij wordt gedacht aan onderwerpen, als
zelfstandige modules, zoals bij voorbeeld:
• Instructeur voor ‘Oude Exercitie’ (1914)
• Instructeur ‘Nieuwe Exercitie’ (1956)
• Instructeur in relatie tot de ‘verplichte exercitieverrichtingen’ tijdens marswedstrijden
• Exercitie (instructeur) voor gevorderden
• Gewapende exercitie (instructeur) (geweer, sabel
enz.)
• Basiscursus choreografie (basistheorie en/of
praktijk: het ontwerpen van een show)
• Instructeur marsparade
• Instructeur show
• Stokvoering voor een tamboer-maître in relatie
tot de OLS- en/of andere organisatienormen
• (Aspirant) jurylid OLS-wedstrijden voor de
verschillende disciplines.
De organisatie zal, bij voldoende interesse en
deelname, de modules (laten) ontwikkelen,
specialisten benaderen, docenten aanstellen, infra
en logistiek ter beschikking stellen. De interesse
moet in het bijzonder komen van de leden van de
verenigingen, aangesloten bij één of meer van de
eerder genoemde (inter-)nationale organisaties.
Het realiseren van enig toekomstperspectief voor
het behalen van een module, certificaat of diploma
is slechts mogelijk op basis van het motto waarmee
het woord vooraf opende, nl.: Samenwerking Is De
Bindende Kracht”, aldus Jan Peeters in zijn inleiding
in de handleiding.
Ik hoop dat ik menige lezer enthousiast heb
gemaakt na het lezen van dit artikel en wens
hen allen veel succes met de deelname aan deze
nieuwe cursus.

