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“De koning is dood,
leve de koning”
In de middeleeuwen werd deze uitdrukking meer gebruikt dan heden ten dage.
Maar het slaat toch op een gebeurtenis binnen de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen (LBT).
Tijdens de komende ledenvergadering zullen wij onze nieuwe voorzitter voorstellen en u vragen om haar uw vertrouwen te geven. Zij zal
ons LBT-schip door menige woelige baren moeten loodsen. Als ik kijk
naar alle perikelen rond de landelijke fusie, lijkt het me geen gemakkelijke taak om juist nu het roer van John over te nemen. Haar een klein
beetje kennende zal zij ook voor onze LBT haar ‘mannetje’ staan.
De afgelopen maand januari zijn er in de districten de solistenconcoursen weer gehouden. Met bijna 500 deelnemers was de opkomst iets minder dan vorige jaren. Dit
neemt niet weg, dat vele solisten door de diverse juryleden 85 of meer punten lieten
noteren. Dit verzekert ons wederom van een goed bezet Limburgs Kampioenschap.
Ik mag hopen, dat velen uitgenodigd zullen worden voor de Nederlandse
Kampioenschappen (NK). Dat deze manifestatie een beladen term is, moge blijken uit
een artikel van Frank Vergoossen in Dagblad De Limburger van 9 februari. Daarin staat,
dat de LBT een ‘bom’ legt onder het NK. Dat dit niet helemaal de juiste weergave van
de feiten is, wil ik even verduidelijken. Het hoofdbestuur heeft na de NK van vorig jaar
diverse brieven ontvangen van teleurgestelde solisten of hun ouders. Deze brieven
varieerden van niet mogen deelnemen (ondanks dat er geen vertegenwoordiging
was in een bepaalde divisie), tot de lange reistijden. Onze LBT-vertegenwoordiger
in de landelijke commissie heeft deze soms schrijnende zaken voorgelegd aan het
landelijke overleg en gevraagd om hier de LBT in tegemoet te komen. Omdat het
antwoord van het landelijke bestuur niet helemaal tegemoet komt aan de wijzigingen
die de LBT heeft gevraagd, leggen wij u dit voor op de ledenvergadering. Hiermee
onderstrepen wij wederom het belang om deze bijeenkomst te bezoeken op 18 april
a.s. Je kunt het je als bestuurder van een vereniging niet veroorloven als jouw solisten
‘gedupeerd’ zijn niet te verschijnen op deze ledenvergadering. Daar beslist u namelijk
mee of de LBT volgend jaar eventueel een open NK gaat organiseren.
Mijn stelling is: “Nu niet meepraten, betekent in oktober niet ‘mekkeren’ dat het niet geregeld is”.
De lezer zal zijn opgevallen, dat onder het kopje Venray/Venlo het woordje vacant
in het colofon staat. Onze redacteur Wiel Peeters heeft te kennen gegeven, dat
hij wegens zijn drukke werkzaamheden geen tijd meer kan vrijmaken voor het
aanleveren van redactionele artikelen uit het district Venray/Venlo. Het is uiteraard
ondenkbaar dat er geen bijdragen meer uit het district Venray/Venlo in dit magazine
verschijnen. Als tussenoplossing kunt u als vereniging uw nieuws rechtstreek mailen
naar: tonvanberkel@kpnplanet.nl Echter veel beter is het dat u zich als verenigingslid
meld als redacteur bij het districtsbestuur of bij de redactie. Vanuit dit magazine wil ik
Wiel bedanken voor zijn werkzaamheden voor De Tamboer.
Als laatste wens ik u en de uwen wederom veel leesplezier toe met deze uitgave van
De Tamboer.
Namens de redacteuren,
Ton van Berkel, hoofdredacteur
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Heeft u opmerkingen, klachten of positieve
reacties meldt dit dan aan de redactie t.a.v.
Ton van Berkel. Kopij voor de volgende uitgave
kunt u mailen naar tonvanberkel@kpnplanet.nl.
Doe dit voor 1 mei 2009!
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Fluit- en Trommelkorps
St.Sebastianus Herkenbosch

Winnaar Bondsconcours

Redactie: Frans Verboeket.

Zondag 28 september
2008 om 11.00 uur startte
het eerste bondsconcours
van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen in
de Sporthal Rumpen te
Brunssum.
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Het concours werd geopend door
drumband Marijke Hoensbroek, die
onder leiding van (o.l.v.) tamboer-maître
Jenny Klim een heel goede prestatie
neerzette. Je kon zien en horen, daar
had instructeur Hein Timmermans voor
gezorgd, dat ze hier in de marswedstrijd
goed voor de dag kwamen. Vervolgens
was het de beurt aan de Koninklijke
Harmonie van Maastricht 1825. O.l.v.
Ludo Aussems verzorgden zij een
goed optreden in de concertwedstrijd.
Beide verenigingen kwamen uit in
de 4e divisie. Na Maastricht kwam
Fluit- en Trommelkorps St.Sebastianus
Herkenbosch , o.l.v. Paul Bouten, in de 3e
divisie. Met het concertwerk Russische
Dans van J.G. Schroën en de mars The
Band Association van P.H. Wolters, had
je meteen het gevoel dat ze wel eens
hoog konden eindigen. Nu volgde de
2e divisie Mars- en Concertwedstrijd A4.
Als eerste trad St. David Voerendaal op.
O.l.v. Frank Rademakers en tamboermaître Ron Severens, zetten ze zoals
gewoonlijk twee werken neer waar wei-

nig op aan te merken was. St. Rochus uit
Hulsberg met veel jeugd volgde. O.l.v.
Maurice de Lange en tamboer-maître
Jan Volders speelden ze twee werken
die klonken als een klok. De derde was
Bert Offermans en tamboer-maître Rob
Leufkekens met hun korps St. Jozef
Buchten. Ook zij presenteerden zich
op hoog niveau. Van deze optredens
werd duidelijk genoten op de behoorlijk
volle tribune. Hierna de 1e divisie, met
het klaroenkorps van de Koninklijke
Harmonie Sainte Cécile uit Eijsden.
O.l.v. Tamboer-maître Nico Dassen
marcheerden en musiceerden zij goed.
Dirigent Roy van Wersch stond langs
de kant en kon alleen maar genieten.
Fluit en Tamboerkorps Prinses Marijke
uit Heerlen, o.l.v. tamboer-maître Ger
Windmuller, sloot met een goed stukje
muziek het marsgedeelte af. Er traden
nog twee verenigingen aan in de
Mars- en Concertwedstrijd. Drumband
Harmonie St. Cecilia Mechelen, o.l.v.
Theo Winkens en tamboer-maître Edwin
Jaspar, en St. Paulus uit Roggel,

HEERLEN  25 JANUARI 2009

Solistenconcours
district Heerlen
Op 25 januari 2009 werd in de
Caumerbron Heerlerbaan voor de
25e keer het solistenconcours van het
district Heerlen georganiseerd door
Fluit en Tamboerkorps Prinses Marijke
Heerlerbaan.
Een geweldige prestatie, als je er vanuit gaat dat er
gemiddeld 60 solisten per concours deelnemen. Dan
zijn er zeker 1500 muzikanten, ouders, opa’s en oma’s
die precies weten waar de Caumerbron in Heerlen te
vinden is. De LBT - district Heerlen - dankt Fluit en
Tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan voor deze
prestatie. Het werd een leuke en vlot verlopende dag met
79 solisten die goed voorbereid waren.
Omdat het jurylid Dhr. Jos Stoﬀels snel en accuraat
werkte, was er iets meer pauze tussen de optredens
van de verenigingen. We konden het niet maken, dat er
ouders of opa’s en oma’s aankwamen en ‘hun solist’ al was
opgetreden.

o.l.v. Erik van Wegberg en tamboermaître Don Korsten. Twee korpsen
die net als de rest behoorlijk musiceerden. Met inmiddels een geheel
gevulde tribune was het nu wachten
op de uitslag. Allemaal een dikke eerste
prijs, vijf keer promotie, twee met lof
der jury en vier Limburgse kampioenen.
Met als topper Fluit- en Trommelkorps
St.Sebastianus Herkenbosch, dat wel
een week moest wachten voor ze wisten
of zij Limburgs Kampioen waren. Dus:
vijf Limburgse kampioenen! Iedereen
Proficiat. Rest mij nog om bestuur en
leden van Bazuinenkorps Jong Leven uit
Brunssum te bedanken voor hun inzet;
het was weer prima georganiseerd. Dat
er achteraf over het horecagedeelte
diversen klachten waren, kan Jong Leven
niet aangerekend worden. Van te voren
waren er afspraken gemaakt, die helaas
niet zijn nagekomen. Dat de overgebleven bonnen niet konden worden
ingeleverd, heeft mij het meest gestoord.
We zullen dit in de volgende bespreking
meenemen.

Blijft alleen nog de dank uit te spreken naar de beheerder
van de Caumerbron en de organiserende vereniging Fluit
en Tamboerkorps Prinses Marijke Heerlerbaan, Heerlen
voor de voortreﬀelijke organisatie.
Graag tot ziens op 24 januari 2010 bij Drumband
Schutterij St. Joh. & St. Clemens te Merkelbeek.

Redactie: Frans Verboeket.

s Brunssum

De uitslag kunt u vinden op www.l-b-t.nl. U ziet daar,
dat er weer behoorlijk is gepresteerd door de solisten.
Het is ieder jaar weer een genot om op deze dag aanwezig
te zijn. Je ziet en hoort nieuwe solisten, maar ook
muzikanten die vorig jaar al aanwezig waren. Je kunt
hun vorderingen goed volgen. En die vorderingen zijn er
beslist.
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Majoretten Maasbree succesvol op EK
Wij, Lian en Floor, werden in februari gevraagd of we wilden meedoen aan het EKMajoretten 2008 in Tsjechië. Zoiets hoeven ze maar één keer te vragen, want dat is
natuurlijk een hele eer.
Na heel veel trainen en verplichte wedstrijden kwam het
EK steeds dichterbij. We hebben de show en de kleding
veel moeten aanpassen, maar het resultaat was uiteindelijk
ook de moeite waard. We vertrokken op woensdag 1
oktober met de bus naar Tsjechië, waar we uiteindelijk op

donderdagmiddag aankwamen. Op vrijdag de sporthal
verkennen en mochten we één minuut op de vloer om
de attributen klaar te zetten voor de afstanden. ’s Avonds
een gezamenlijke maaltijd en uitwisselen van de toi-toitjes.
Vroeg het bed in en ook weer vroeg eruit. Opeens was het
zover voor de eerste kandidaten, het duo van Maasbree:
Kaylee van der Linden en Lucy Wijhers. Wij als supporters
zaten op de tribune en schreeuwden heel hard als er weer
een Hollander optrad. De lange dag zat erop en dan ’s
avonds op tijd naar bed en opnieuw heel vroeg opstaan
voor onze schmink. Als die aangebracht was, konden we
gaan ontbijten en daarna met de bus naar de sporthal. Na
het omkleden de baton pakken en oefenen. Eindelijk was
het zover en konden we onze droom waarmaken voor
alle toeschouwers. ’s Avonds volgde de prijsuitreiking.
Daar kregen we te horen, dat wij zesde van de 16 waren
geworden en daarom in de prijzen vielen. We kregen een
mooie medaille en een diploma. Kaylee en Lucy behaalden
een twaalfde plaats. En voor het feestje begon kwam er
eerst nog een bedankwoordje van Petra, de Bondscoach.
De volgende dag nog vroeger op. We zaten om 5.00 uur al
aan het ontbijt. Om 6.00 uur begon de terugreis. Het was
een geweldige ervaring om dit meegemaakt te hebben.
Dit avontuur zullen we nooit vergeten.
Groetjes,
Lian Machon & Floor Mulders, Younique Maasbree

Redactie: Jeroen Rademakers, Jeugdbestuur district Heerlen

Het LBT Jeugdbestuur

8

Sinds afgelopen jaar heeft
de LBT zich versterkt met
de aanstelling van een
jeugdbestuur. Het jeugdbestuur wordt gezien als
een zesde district, waarbij
ieder district twee leden
levert. Het jeugdbestuur
wil de jongeren dichter bij
de LBT brengen.

Het belang van de jeugdige leden binnen het verenigingsleven mag niet onderschat worden. De jongeren moeten ervoor zorgen, dat de huidige verenigingen
ook in de toekomst actief kunnen blijven. Daarnaast zorgen zij voor vernieuwing,
jong bloed en brengen zij een eigentijdse visie met zich mee. Het jeugdbestuur wil
de jongeren binnen de LBT een extraatje bieden door het opzetten van verschillende, gevarieerde activiteiten.
In de loop van 2009 hoopt het jeugdbestuur in samenwerking met het Huis voor
de Kunsten Limburg haar eerste activiteit te organiseren. Het betreft een PlayInn, waarbij jeugdige slagwerkers de kans krijgen om, samen met een bekende
drummer, hun muzikale kunsten te tonen.
Echter, het jeugdbestuur is nog niet voltooid in haar vorm. Nog steeds zijn we op
zoek naar enthousiaste jongeren die zich bij ons willen aansluiten.
Kortom: vind je het belangrijk dat de jeugd een stem heeft binnen het bestuur
en lijkt het je leuk om activiteiten te organiseren, meld je dan aan voor het
jeugdbestuur van de LBT door contact op te nemen met de voorzitter van je eigen
district.
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“In 50 jaar veel
veranderd in Tamboerwereld”
Dat is de mening van Jo Hanssen, die in 2008 zijn 50-jarig jubileum vierde als
instructeur. Het was best gezellig, ondanks de grote verbouwing in zijn huis, toen ik
Jo interviewde.

Begonnen in 1952 bij de drumband van Sanderbout
als slagwerker. Meteen na de lagere school gestart als
instructeur. “We gaven toen les met tekens en in die tijd
waren het alleen maar marsen. Die moest je omzetten
op tekens of ik sloeg het voor en de leerlingen sloegen
het na. Als instructeur moest je nog alles zelf doen en
ontwikkelen want een Kreato bestond nog niet”. In de
jaren ‘60 kwam de ommekeer. In samenwerking met de
muziekscholen werden leerlingen en tamboers theoretisch geschoold en konden de instructeurs de korpsen
naar een hoger plan stuwen. De eerste concertwerken
werden gecomponeerd en de uitdaging was er. Dit was
een zeer positieve ontwikkeling voor de tamboerwereld.
De meeste drumbands die deel uitmaakten van
hafa-korpsen dienden meestal alleen maar voor het
begeleiden van hun hafa-korps. Tamboers speelden
voornamelijk een mars als er bergop gemarcheerd
moest worden, want dan kwamen de hafa-muzikanten
in ademnood. De eigenlijke ommezwaai is ook in gang
gezet door de fusie van de toenmalige twee bonden
naar de LBT. Die schreef ook meteen een compositieopdracht uit. Deze leverde diverse goede werken op van
o.a. Leo Pustjens, Jo Conjaerts en August Thissen.
In de 70-er jaren verschenen ook de eerste opleidingsboeken”. Jo heeft die nog steeds en het is heel interessant als je daar doorheen bladert. “Van toen af is alles in
een hogere versnelling gekomen en de tamboerkorpsen
groeiden naar een behoorlijk niveau . De 80-er jaren
maakten dat alles nog vlugger ging. De componisten
van toen schreven behoorlijke en interessante werken.
Koos Schroën, Leon Camp, Jo Zinzen, Rie Dols en een
topper Gian Prince. Ook kwamen er werken van jonge

jongens als Vincent Cox. Het ontstaan van het repertorium heeft hier ook aan bijgedragen. De opleiding die nu
gegeven wordt is natuurlijk ook niet te vergelijken met
de zelfstudie in de jaren vijftig.
Toch is het niet altijd top. Het professionele heeft zo
zijn voor- en nadelen. De kwaliteit wordt hoger, maar
ook zakelijker. Je moet je dan ook afvragen waar we het
voor doen, of zijn prestaties alleen maatgevend. Je kunt
namelijk ook met elkaar muziek maken en dat delen
met je omgeving, één van de doelstellingen van een
vereniging. Hier ligt dan ook een taak voor bestuurders
en instructeurs, zeker als we in de toekomst voor zowel
drumbands, slagwerkgroepen als bands) muziek maken
met een eigentijdse en creatieve stijl. Vooral de laatste
jaren willen we op concoursen alleen maar scoren.
Verwachten we de 85 punten niet te scoren, dan wordt
er al snel afgezegd. Ook is het vreemd, dat de jeugd wel
op het podium wil maar in een ‘apenpak’ (uniform) niet
op straat. Nieuwe werken zijn prachtig, maar we moeten
niet doorslaan. De aandacht alleen voor podium zou
wel eens negatief kunnen uitwerken. De aandacht voor
de mars moet vooral blijven. Ook concoursen moeten
vooral blijven bestaan al zullen we de aandacht en inzet
bij de eigen leden moeten blijven zoeken en niet te veel
mensen inhuren. De maatschappelijke controle vooral
binnen het korps houden, want na het concours moet
het ook gezellig blijven”.
Natuurlijk, als je zo’n gesprek houdt dan kom je tal van
dingen tegen die zeer interessant zijn, maar met dit
interview wilde ik alleen eens een beeld scheppen over
hoe de tamboerwereld de laatste vijftig jaar is veranderd.
In Jo Hanssen had ik een leuke persoon die gezond
tegenover de veranderingen stond en nog steeds staat,
al zegt hij zelf: “Ik word een jaartje ouder en denk aan
afbouwen”. Al zal dat voor hem zelf (denk ik) tegenvallen,
ondanks de verbouwing in zijn huis.
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Redactie: Frans Verboeket

Hij had me vooraf gezegd: “Als je een interview van me
wilt zul je langs moeten komen, want een schrijver ben
ik niet”. Hij is wel een verteller, met een goed geheugen
van vooral de oude tijd en de zogenaamde weidefeesten
de voorloper van de bondsconcoursen.
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JEF JACOBS: VEREN

Op naar twee eeuwen

Redactie: Leo Jaspers

Ieder poogt/tracht/probeert? onderweg om
zijn eigen, lieve, onbekommerde wereldje te
creëren. Uitzonderingen op die ietwat trieste
constatering, vallen er gelukkig toch nog in
onze contreien te noteren. Neem Jef Jacobs,
in medialand steevast geaﬃcheerd als ‘de
man van Mheer’. Hij kan bogen op een totale vrijwilligersstaat van bijna twee eeuwen,
vooral gelieerd aan zijn geliefde kerkdorp
Mheer. Jef over het fenomeen van het uitstervende vrijwilligersras: “Het is thans helaas vaak zoeken naar de spreekwoordelijke
speld in de hooiberg, om een bestuurs- of kaderlid te strikken. Het aanbod, of liever de
verleiding, van egocentrisch gerichte activiteiten is te groot geworden. Naar mijn opvolger als voorzitter van harmonie Sint Cecilia
Mheer heeft men twee jaar moeten zoeken!”
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In een tijdperk dat de IK-cultuur onweerstaanbaar oprukt, kan de vacaturebank voor vrijwilligerswerk de overgrote vraag naar nieuwe
krachten op breed maatschappelijk vlak, niet
meer aan. Velen lijken allergisch of kopschuw
geworden voor dat onbaatzuchtige werk,
tonen vluchtgedrag en opteren voor het overvloedig egoïstisch laven aan de geneugtes des
levens, in plaats van op bescheiden wijze een
stukje vrije tijd te investeren in het goed laten
reilen en zeilen van een plaatselijke vereniging
of stichting of om een hulpbehoevende
medemens de helpende hand te reiken.
MAGAZINE “de TAMBOER”

Wie het knusse appartement van de
66-jarige, kersverse erevoorzitter van
Nederlands Oudste Harmonie Sint Cecilia
Mheer betreedt, kan niet om de Mheerverenigingspassie van de huisbaas heen. Zijn
woonstek draagt het karakter van een lokaal
museum. Foto’s van markante plaatselijke
gebeurtenissen en verenigingen, ingelijste
oorkondes refererend aan gerealiseerde verenigingsmijlpalen, jubileumplaquettes, eremedailles en herinneringskleinoden in allerlei formaat, zorgen voor de stilering van
entree, trappenhuis, keuken, gang, woon- en
werkkamer. De woonkamer solliciteert bovendien driftig naar het predikaat “slijterij”.
De met uiteenlopend alcoholpercentage gezegende dranken, al of niet voorzien van respect betuigende teksten, zijn revenuen van
een recente receptie van de harmonie, waarbij Jef als erevoorzitter geïntroduceerd werd.
Jef Jacobs bezit wellicht ook met ruim 150
klappers het grootste Mheer-archief. Hij
glimt van trots als hij een raamaﬃche uit
1871, dat de tand des tijds niet helemaal
doorstaan heeft, te voorschijn tovert. “Zijn”
harmonie Sint Cecilia, waarvan hij 22 jaar
lang de voorzittershamer hanteerde, verzorgde in dat jaar bij gelegenheid van het 50jarig bestaan een “vocaal en instrumentaal
concert” en maakte via dat aﬃche de buitenwereld erop attent, dat het concert voor “25
cents” te bezoeken was.
Jef Jacobs, geboren en getogen in IJzerenSibbe, raakte als piepjong onderwijzer in
september 1963 aan Mheer verslingerd. Jef
Jacobs: “Ik dicht dat vooral toe aan mijn
toenmalige hoofd van de openbare school
Mheer-Banholt de heer Mathieu Mans, een
ras-Mheerdenaar. Die man was als een vader voor mij en betrok me van meet af aan
overal bij. Hij heeft zelfs samen met burgemeester Beckers hemel en aarde bewogen

NIGINGSBOEGBEELD UIT MHEER

vrijwilligerswerk
om me uit militaire dienst te houden.
Toen dat niet lukte en ik na vervulling
van de diensttijd in Sibbe als onderwijzer
aan de slag ging, hebben we toch contact
met elkaar gehouden. Het Mheer-virus
hield me voor altijd in de greep. Mijn terugkeer was slechts een kwestie van tijd.
Uiteindelijk heb ik een Mheerder vrouw
gestrikt en me er deﬁnitief gevestigd.
Dan rol je van de ene vereniging in de andere. Het secretaris-penningmeesterschap van de jeugdraad Mheer-Banholt
stond aan de basis. Lidmaatschappen
van het kerkbestuur Mheer, het gemengde kerkelijke ? zangkoor Mheer, de carnavalsvereniging Mheer, het steuncomité en bestuur van de harmonie,
het Mheerder Verenigingsverband, de
Muziekfederatie Limburg Zuid-West,
het regiobestuur van de LBM, het actiecomité Restauratie kerk Mheer, blaaskapel De Bergweider Musikanten, Vrienden
van het WMC en de Stichting ZLF Mheer
volgden. Op 29 april 2001, bij mijn afscheid als voorzitter van St. Cecilia
Mheer, werd ik ook nog ingeschreven
als bijzonder lid van harmonie Sint Rosa
Sibbe-IJzeren. Een heel grote eer. Mijn
drie dochters hebben eens geïnventariseerd en komen tot een vrijwilligerstotaal van 190 jaren”.
Dat Jef de aansprekende vrijwilligersstatus, naast zijn drukke baan als onderwijzer en later basisschooldirecteur heeft
kunnen opbouwen, verbaast hem zelf
nog het meest. Hij denkt dat hij een bijzonder plekje bij de Heer heeft gekregen
om dat waar te mogen maken. Zijn eigen
vader is ook een beetje debet aan zijn sociale verslaafdheid. Jef Jacobs: “Vader
hield me altijd voor dat, als ik talenten
van Onze Lieve Heer zou krijgen, ik ze
dan niet alleen voor mezelf diende te gebruiken. Ik was van jongs af aan erg enthousiast voor vele sociale activiteiten
en pastoor Willems van Sibbe-IJzeren
voelde dat perfect aan. Hij charterde
me als 17-jarige al om buurman en neomist Jozef Troisfontaine bij zijn priesterwijding, namens de gemeenschap, toe
te spreken. Hij tekende voor de speech.
Na dat geslaagde openbare sprekersdebuut, deelde die pastoor me ﬁjntjes mee
dat ik voor zulks in de wieg gelegd was
en het voortaan best alleen zou kunnen.
Daarna was ik inderdaad verkocht.”
Jef Jacobs manifesteerde zich binnen het Mheerder verenigingsleven als
een enthousiaste perfectionist, die zijn
werk voorbeeldig over het voetlicht wil-

de brengen. Die karaktertrek botste wel
eens, maar in zijn optiek prevaleerde dan
altijd het verenigingsbelang boven elk
persoonlijk belang. Dat leverde niet altijd hosannagejuich op. Toch betreurt
hij achteraf die insteek niet, want met
vallen en opstaan heeft hij toch mede
zijn steentje bijgedragen aan het nog
steeds bloeiende Mheerder verenigingsleven. Niet voor niets is hij de initiatiefnemer en nog steeds voorzitter van het
Mheerder Verenigingsverband (een samenwerkingsverband van alle plaatselijke verenigingen) dat elk jaar, in prima
onderling overleg, de jaaragenda samenstelt, met de ultieme intentie elkaar organisatorisch-technisch niet in de wielen te rijden. Daarnaast voert hij anno
2009 ook nog steeds de Muziekfederatie
Limburg Zuid-West aan, verzorgt hij als
erevoorzitter van de harmonie de pr en
continueert hij uiteraard zijn archiefuitbouw, al hoopt hij voor dat laatste akkeﬁetje op termijn schoonzoon Paul
Dobbelstein te interesseren.
Resteert de vraag hoe de Mheerder verenigingsfreak zulke indrukwekkende
dienstenstatus heeft kunnen opbouwen.
Jef: “Ik vond in de natuur een prachtige
uitlaatklep. Ik genoot ervan zelf te tuinieren en te wandelen in onze prachtige omgeving teneinde mijn vergaarde natuurkennis op de kweekschool
(verdienste van leraar Ritzen) bij mijn
waarnemingen te betrekken. Ik kan intens genieten van al het schoons van de
schepping. Toch moet ik bekennen dat ik
met mijn verenigingswerk niet altijd de
juiste balans tussen gezin, werk en hobby
gevonden heb. Achteraf gezien, betreur
ik dat. In gezinsverband ben ik daardoor
wel eens tekort geschoten en dat kan ik
niet meer herstellen.”
Jef Jacobs heeft bij zijn paradepaardje ‘Harmonie Sint Cecilia’ praktisch alle
hartenwensen verwezenlijkt zien worden
(CD met tien prachtige processiemarsen, nieuwe drapeau, hoogstaande concerten, enz.) . Deelname aan het WMC
van Neerlands oudste harmonie blijft
echter ongeschonden zijn verlanglijstje
sieren. Dat zal wel altijd een utopie blijven, vreest hij. Geen reden voor Jef om
bij de pakken neer te gaan zitten. Hij zal
zijn resterende vrijwilligerswerk met zijn
aanstekelijke gedrevenheid en ongetemd
enthousiasme blijven uitoefenen. Wie
hem kent, weet dat zijn slogan voortaan
luidt: “Op weg naar 200 vrijwilligersjaren
op Mheerder verenigingsvlak”.

Legpenningen

LBT 2008
50 jaar
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
Drumband Juliana Holtum
75 jaar
Fluit en Trommelkorps
St.Sebastianus Herkenbosch
Fluit en Tamboerkorps
St.Willibrordus Obbicht

Legpenningen

LBT 2009
50 jaar
Drumband Juliana Holtum
75 jaar
Fluit en Tamboerkorps
St.Willibrordus Obbicht
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Terugblik op
jubileumweekend
drumband Jabeek
Vrijdag 12-09-2008.
Om 18.00 uur was het dan
eindelijk zover. Met de
interne huldiging van de
jubilarissen was de receptie, en dus daarmee ook
het 50-jarig bestaansfeest
van de Drumband van de
Koninklijke Fanfare Sint
Caecilia, officieel begonnen.
De uitslag was als volgt:
4e divisie
3e divisie
2e divisie
1e divisie

St. Gertrudis Wijlre
Odeon Terwinselen
St. Jozef Buchten
Amicitia Banholt

Winnaar dagprijs: Amicitia Banholt
Winnaar Frans
Sieben Memorial
Plaquette:
St. David Voerendaal
(alleen voor korpsen uit district Heerlen)
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De voorzitter sprak alle aanwezigen toe en vertelde bij elke jubilaris een persoonlijk
verhaal met de hoogtepunten uit de afgelopen jaren als lid van de vereniging. Om
18.45 uur bracht het fanfarekorps een serenade en om 19.00 uur speelde St. Barbara
uit Sittard ter ere van de jubilarissen. Vervolgens was het de beurt aan dhr. Limpens
van de LBT om de jubilarissen te voorzien van een speldje en sprak loco-burgemeester
Ubachs zijn bewondering uit voor de betrokkenheid van de diverse leden met de vereniging. Nadat enkele dorpsbewoners, het kerkbestuur en kleinere verenigingen, de
kans hadden gekregen om te feliciteren, was het de beurt aan het eigen Damescomité.
De dames boden gloednieuwe draagbeugels en maar liefst € 2000,= aan om de drumband te voorzien van middelen om ook in de nabije toekomst succesvol te blijven.
Daarna bood de Lottocommissie en De Club van Honderd, mede namens hun leden,
nog vier snaredrums, één bassdrum en een ﬂinke som geld aan. Na aﬂoop van de
receptie was er de mogelijkheid om in de feesttent na te borrelen met de jubilarissen
en andere leden van de vereniging.
Zaterdag 13-09. De feestavond van het jubileumweekend ging om 20.00 uur van
start en werd iets na 21.00 uur luidruchtig geopend door spetterende optredens
van de sambabands Odoo en Animoso. De feesttent vulde zich al gauw met enkele
tientallen bezoekers en na de tweede ronde van de sambabands, werd het muzikale
intermezzo na onderling overleg afgesloten met een gezamenlijk optreden van Odoo
en Animoso. Later kreeg de organisatie te horen, dat sommige passages zelfs tot in
Sittard hoorbaar waren. Een geslaagde avond dus!
Zondag 14-09. Op de laatste dag van het jubileumweekend was het de beurt aan de
diverse korpsen om hun muzikale kunsten te vertonen. Zeventien muziekverenigingen gaven een concert in het Ontmoetingscentrum van Jabeek en vijftien namen deel
aan de streetparade met deﬁlé. Vanwege het zonnige weer zat de sfeer er de hele dag
goed in en werden vele muzikale hoogtepunten bereikt.
De organisatie bedankt alle donateurs en vrijwilligers voor hun bijdrage aan dit
weekend. Meer uitslagen, foto’s en andere informatie is terug te vinden op www.
drumbandjabeek.tk.

Redactie: Bjorn Teeuwen, organisatie Jubileumweekend

Tja, waar zou ik moeten beginnen?
Toen ik hoorde dat ik een artikel
mocht schrijven voor De Tamboer,
was ik aangenaam verrast. Niet alleen
om het feit dat ze mij nog “kennen”
maar ook om eens te vertellen hoe ik
het zie.
De doelstelling van onze majorettegroepen hier in
Amby, en misschien nog wel in meerdere verenigingen, is in de loop der jaren al dan niet moedwillig
veranderd. Waar wij eerst iedere twee à drie jaar naar
een “echte” wedstrijd / concours toeleefden, en daar
ook alles voor over hadden, is het nu vooral zaak om
de meiden een leuke “hobby” te bieden. Nu hoor ik
de mensen al denken maar dat is toch steeds zo? Nee,
dat is het zeer zeker niet. Men meent mee te kunnen
met het noorden van het land maar deze doelstelling
is voor velen echter niet haalbaar. Meiden van nu
willen echt niet meer drie keer in de week trainen
en dan ook nog eens eventueel fasecursussen erbij
volgen. Kijk, uitzonderingen bevestigen de regel maar
het merendeel kan niet mee met de stroom die “men”
wel voor ons uitstippelt. Jammer heel erg jammer
vind ik dat, want ook in mijn vereniging wil men nog
wel op wedstrijd, maar niet kost wat kost. Als ik dan
kijk naar de wedstrijd van 9 maart in sporthal De
Heeg…….tjonge, jonge wat is het toch anders dan
een aantal jaren terug. Dit zag je echter ook terug in
de punten en in “mijn tijd” kan ik me herinneren dat
er een enkele tweede prijs voorkwam, maar nu was
het ene puntenaantal nog lager dan het andere. Onze
vereniging heeft het idee al vaker geopperd waarom
niet zo’n wedstrijd, combineren met een festivalevenement? Dan kunnen ook verenigingen (met minder
deelnemers of deelnemers die niet willen of kunnen
concurreren met de eisen van nu) meedoen aan een
“echte wedstrijd” want tenslotte gaat het daar toch
om? Plus het feit dat je zo’n dag dan ook meer gevuld
krijgt en boeiender maakt voor het publiek en andere
majorettes. Ik ben echt van mening dat, sinds ze de
twirlers bij de majoretten hebben gevoegd, het voor
de majoretten er niet beter op geworden is. Om nu
alles in het hele land één lijn te gaan zetten kan gewoon niet. Er zullen best enkele gegadigden zijn die
dit wel kunnen en willen maar het grootste deel kan
en wil dit ook niet. Dan heb je ook nog het fenomeen
van de zelfstandige majorettegroep of de groep die
aangesloten is bij een korps. Want de meiden die
aangesloten zijn bij een korps hebben ook nog hun
verplichtingen daar liggen en in sommige periodes
kan dit behoorlijk oplopen. Nu lijkt het misschien dat
ik heel negatief tegen alle veranderingen ben, maar
ik vind het gewoon jammer dat voor vele een leuke
“wedstrijd” vaak niet meer mogelijk is. Waaronder mijn
groep. De meiden zouden wel willen, maar hebben
daar vaak geen tijd voor. Er zijn er die werken, stage
lopen of in een examenklas zitten en vooral buiten de
majoretten ook nog andere hobby´s uitoefenen.

Op zich niet erg, maar hoe kan zo´n groep (als ze
echt iets willen behalen) dan nog mee met deze
hedendaagse stroming? Wij als begeleiding hebben
dan ook besloten het vooral LEUK voor de meiden
te maken en als het mogelijk is hier of daar toch nog
een wedstrijd mee te pakken, als is het dan maar
in de vorm van het stedelijke muziekfeest of een
districtsfestival. Het doet me zeker wel pijn, want
wat was die tijd toch spannend toen ik zelf maar ook
daarna met mijn groep op een bondsconcours stond.
Veranderingen moeten, dat weet ik ook, maar of ze
altijd ten goede komen blijft wel de vraag.
Eén ding staat voorop, ik hoop en samen met nu 28
leden in mijn majorettevereniging, dat ik deze mooie
sport nog lang mag beoefenen en mag overbrengen
op de jeugd.
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Redactie: Monique Lamberty-Ritzervelt, instructrice Majorettegroep St.Walburga Amby
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Eerste cursus
exercitie-instructeur
De derde en vierde lesdag hebben alle cursisten, naar
beste kunnen, verschillende leerdoelen geïnstrueerd.
Na elke instructie werd kritisch bekeken wat beter
kon en welke onderdelen volgens het lesplan vergeten
waren. Ook de positieve punten werden benoemd en
we kregen veel bruikbare tips.

Najaar 2008 heeft de LBT de basismodule Exercitie-instructeur georganiseerd in Melick en... met groot
succes mag ik wel zeggen.
Er hebben 16 heren en vier dames
uit heel Limburg deelgenomen.
De cursus was verdeeld over vier zaterdagen plus een
examendag. De eerste lesdag werd na de kennismaking
begonnen met het doornemen van de praktische
lesstof. Van de in totaal 25 leerdoelen zijn er 10
behandeld door onze docent en cursusleider Dhr. Jan
Peeters. Onder andere: uitrichten, linksom, inrukken,
aanmarcheerpas en verkorte passen voorwaarts
zijn aan bod gekomen. Elk leerdoel werd uitgebreid
besproken, gedemonstreerd, geïnstrueerd en vaak ook
nog ondersteund door een anekdote van de docent.
Wat zijn de bijbehorende mondcommando’s? Hoe leg je
dit uit aan je leerlingen? Waar moet je als instructeur
extra op letten? In welke volgorde kun je het beste
een leerdoel aanpakken? Wat doe je als je er niet meer
uitkomt? Allemaal vragen en technieken, die tijdens
deze cursus uitvoerig aan bod zijn gekomen en die ons
zeker verder hebben geholpen.
De tweede lesdag zijn de resterende 15 leerdoelen
besproken, voorgedaan en herhaald. Aan bod kwamen
o.a. het Engels en Amerikaans counteren, veranderen
van de pas, hoofd der colonne rechts, links en halt
houden.
14
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Iedere examenkandidaat moest een half uur aan een
groep ﬁguranten exercitieleerdoelen instrueren onder
toeziend oog van examinator en docent. Ik vind het erg
prettig, dat ik thuis de ingesproken cassette nog eens
kan beluisteren. Waar moet ik nog aan werken en welke
onderdelen heb ik goed onder de knie?
Om 16.00 uur kwam het verlossende woord: de 14
kandidaten waren allen met ruime cijfers geslaagd.
We kregen het certiﬁcaat, behorend bij de basismodule
“Exercitie-instructeur”, en kunnen het geleerde in
praktijk gaan brengen.
Nu wachten tot de volgende module start in het najaar
2009*. En zo sprokkelen we de certiﬁcaten bij elkaar,
om uiteindelijk het diploma “Exercitie-instructeur”
te ontvangen van de LBT, zodra alle modules met
certiﬁcaat afgesloten zijn.
* De B-module omvat o.a. basischoreograﬁe voor marsparade en show.
Informatie over beide modules kunt u bekomen bij het Huis voor de
Kunsten te Roermond. Vraag naar Dhr. Rob Janssen, tel. 0475 - 399 299
(dinsdag en donderdag).

Redactie: Fransje School, Ludwina Siebengewald

Zaterdag 6 december was iedereen een beetje nerveus,
want het was examendag!
Dit werd afgenomen door Dhr. René Keulers, choreograaf en tamboer-maître van de Koninklijke Militaire
Kapel “Johan Willem Friso”. Hij beoordeelde de
kandidaten - door het inspreken van een cassette - op
vijf rubrieken, namelijk;
1. Houding - persoonlijkheid - discipline
2. Mondcommando’s
3. Persoonlijke exercitie - bewegingsvaardigheid
4. Leidinggeven - stijl - presentatie
5. Instructievaardigheid (methodiek - didactiek).

Maastricht is voor ons een heel eind
rijden. Maar gelukkig hoefden we
niet al te vroeg aanwezig te zijn. We
konden op een redelijk fatsoenlijke tijd
opstaan. Eenmaal in onze hoofdstad
aangekomen, duurde het even voor we
de sporthal hadden gevonden, maar we
waren toch ruim op tijd.
Deze dag begon onze groep met de
batontechnieken bij Joyce. Eerst
namen we enkele basistechnieken door
en daarna oefenden we een paar keer
de eerste combinatie. Het echte werk
begon toen pas! We moesten vandaag
drie nieuwe combinaties leren (rolls,
swings en ﬁngertwirls), dus gingen we
ﬂink aan het werk. Ik vond het niet
heel moeilijk, maar wel erg leuk om
nieuwe combinaties te leren.
Na een halfuur pauze, gingen we met
onze groep naar Anke voor ballet. Ook
hier hebben we veel herhaald, onder
andere door aan elkaar uit te leggen
wat een bepaalde techniek, beweging of
sprong inhield. Het blijft moeilijk om je
hele lichaam op- en door- te strekken,
maar de meesten deden goed hun best.
Daarna gingen we verder met onze
Balkandans. Dit vond ik echt heel leuk
om te doen, hoewel het niet eenvoudig
is om alles te onthouden en op het juiste moment, tegelijkertijd uit te voeren.
Er waren al een paar meisjes met heel
mooie sjaaltjes. Ik moet er zelf nog een
zoeken. We hebben een vrij lang, nieuw
deel van de dans geleerd en een paar
details werden aangepast. Tenslotte
werd er ook nog aandacht besteedt aan
muziek. Vooral ritme, harmonie en
melodie kregen veel aandacht.
Het was een lange dag, waarin we veel
nieuws hebben geleerd en (meestal)
goed ons best hebben gedaan. Ik voelde
de volgende dag wel spierpijn, vooral in
mijn benen.

Fases als stevig fundament
De diverse fases zijn uitermate belangrijk om een goede basis te vormen.
Als een jonge majorette hier direct mee start, zal zij/hij al vanaf het begin
over een goede basis gaan beschikken, in zowel twirl als dans. Vaak zie je,
dat hier op een iets latere leeftijd pas mee begonnen wordt, waardoor je
merkt, dat sommige twirls en/of bepaalde lichaamshoudingen totaal niet
kloppen. Afleren na jaren is veel moeilijker dan de basis in één keer goed
aanleren!.
Ikzelf ben met de fase begonnen rond mijn 18e, terwijl ik al sinds mijn achtste
majorette ben, waardoor ik al enigszins volgens mijn ‘eigen’ regeltjes aan
bepaalde twirls en houdingen werkte. De fases die ik tot nu toe heb gevolgd
(in november 2008 examen voor fase 3 afgelegd), hebben mij zeer zeker
geholpen. Bepaalde twirls die nu wél lukken omdat je hier precies leert hoe en
waar je baton bijvoorbeeld behoort te rollen. Als beginnend instructrice heb ik
hier veel profijt van. Zo kan ik mijn leerlingen alle twirls goed aanleren en niet
op de manier zoals ik ‘denk’ dat het moet. Ik vind het ook zeer belangrijk om
vooral de jongere leerlingen te motiveren deze fases te gaan volgen.
Bij iedere fase krijg je minstens twee soorten dansstijlen aangeleerd. Hier leer je
dan een groot aantal danspassen, gecombineerd met de juiste muziek.
Vooral heel leuk en inspirerend als je zelf (een) routine(s) maakt.
Het is vanzelfsprekend, dat majorettes die hun routine volgens de ‘regeltjes’
doen, ook goed beoordeeld zullen worden tijdens een wedstrijd.

Redactie: Tamara Cuijpers, Maastrichtse Twirling Stars

DERDE CURSUSDAG  FASE 1
Veel geleerd en... spierpijn gekregen

Examens fase 1 en 3 te Nederweert
Op zaterdag 15 november legden maar liefst 39 dames examen af voor
fase-1 en drie voor fase-3. De cursus is goed verlopen en de resultaten
mogen er dan ook zijn. Voor beide fases verzorgde Anke Moelands de
danslessen en was Joyce Jansen de batondocent.
De volgende cursisten hebben hun diploma voor fase 1 behaald.
Concordia Wanssum: Danique Janssen, Melloney Janssen, Fabienne Kremers,
Manon Broere, Lynn Fransen, Lianne Stevens, Silvie Tissen, Karin van Meijel, Cynthia
Janssen en Denice Verberkt.
Klopppers Bergen: Ellen Stevens, Cecile Stevens, Anne Bakker en Meike Martens.
Majorette Maasbree: Kristie Gellen, Rachel Jonker, Niki Leyssen, Lian Machon,
Jesse Muijsenberg, Floor Mulders, Amy Peeters, Danielle Swinkels, Joyce Swinkels,
Lucienne Swinkels en Jill Wijnen.
Mardrukro Kronenberg: Anita, Maartje, Eva en Anke.
Irene- Lucia Beek: Maaike de Lang, Rielle Cleuskens en Rolina Cleuskens.
Twirling Stars Maastricht: Roxanna Remmers.
Dansschool Elisabeth: Shirley Vaassen en Melissa Lenssen.
Ludwina Siebengewald: Fransje School.
Rielle Cleuskens van Irene-Lucia uit Beek wist haar fase-1 diploma met lof te
behalen. Dit betekent dat haar gemiddelde eindcijfer boven de 9 lag. Een speciale
felicitatie voor Rielle.
Voor fase 3 deden drie dames examen en zij wisten allemaal het diploma
te behalen: Tamara Cuijpers en Gabriel Bartels van Twirling Stars Maastricht en Sil
Dekkers van Concordia Wanssum.
Wij feliciteren alle deelnemers met dit geweldige resultaat.
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GROTE AFVAARDIGING NAAR NK

Majorettevereniging Mèhlse
Het bestuur van MD-Meijel heeft een aantal jaren geleden besloten om voor kwaliteit
binnen de vereniging te gaan en dit heeft ze geen windeieren gelegd. Ze zijn in de
gelukkige omstandigheid, dat vier eigen Mèhlse Dörskes het hogere kaderdiploma
bezitten. Aan goed opgeleide instructrices dus geen gebrek.
NK grote en kleine groepen
in Den Bosch
Zaterdag 13 december vertrok een
bus, vol met Mèhlse Dörskes, kader
en supporters naar Den Bosch,waar
ze met twee groepen en een smallteam mochten deelnemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen.
Allemaal in een nieuw tenue gestoken,
gesponsord door Eye On Sign
Belettering Meijel, reisde zowel het
A-team als de B- en de C-groep om
half negen richting Brabant.
Alledrie de Meijelse groepen
mochten in het eerste gedeelte van het
programma hun show presenteren.
Rond twee uur was de tussentijdse
prijsuitreiking en liep de spanning
behoorlijk op. Het ‘A-team’, onder
leiding van Moniek Koopmans,
behaalde met hun Kunstshow maar
liefst 85,65 punten, goed voor het
Nederlands Kampioenschap in de
‘Junior-midden, sectie-B’. De B-groep,
onder leiding van Angeliek Koopmans,

16
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behaalde met hun Trebleshow
81,85 punten en werden eveneens
Nederlands Kampioen in de ‘Juniorbasis, sectie-B’. De C-groep van
Jolanda Hoefnagels en Engela Snijders
behaalde met hun Kokshow Brons
met 81,87 punten in de ‘Jeugd-2,
sectie-B’. Een geweldig resultaat voor
MD-Meijel.
NK-solisten en ensembles
in Barneveld
Er stond nog meer op het programma
in december. Zaterdag de 20e mochten
maar liefst vijf Meijelse duo’s
meedoen aan het NK voor solisten
en ensembles te Barneveld. Wederom
mochten alle Meijelse deelnemers in
het ochtendprogramma optreden. Dit
betekende natuurlijk wel, dat iedereen
vroeg van huis moest om tijdig in
Barneveld te zijn. De Meijelse duo’s
werden aangemoedigd door een grote
groep supporters die meegereisd was.
De alom bekende jel van de Mèhlse
Dörskes “ ... die luidt? ...”, klonk

regelmatig in de grote sporthal.
De spanning was te snijden bij de
tussentijdse prijsuitreiking, maar
ook nu waren ze niet voor niets naar
Barneveld afgereisd. Alle vijf de duo’s
mochten plaatsnemen op het ereschavot en gingen dus met een medaille
huiswaarts.
Het duo Loes Daniëls en Romy van
Bree mag zich Nederlands Kampioen
noemen in hun divisie. In de ’Juniorbasis, sectie-B’ waren de 83.38 punten
dus goed voor de gouden plak. Het
duo Bente Gielen en Pien Peeters
won zilver met 82.15 punten in de
’Jeugd-2, sectie-B’. Ook het duo Kessie
Daniëls en Brenda van Rooij werd
tweede met maar liefst 85.75 punten
in de ‘Jeugd-3, sectie-B’. Zij werden in
dezelfde divisie gevolgd door het duo
Eline Franssen en Sascha Strijbos, dat
met 82.6 punten brons behaalde. Last
but not least scoorde het duo Emmy
en Romy van Bree 80.4 punten in de
‘Junior-basis, sectie-A’, goed voor de
bronzen medaille.

R O G G E L - 10 & 11 JA N UA R I 2 0 0 9

Solistenconcours district Weert
Op zaterdag 10 en zondag 11 januari stonden er in Zaal
Dennenoord te Roggel ruim tachtig solisten klaar om zich
muzikaal de maat te laten nemen door het jurylid de heer
Mennens. Dat dit niet voor alle solisten bracht wat ze er
van gehoopt hadden leest u in dit artikel.
De plaatselijke organisatie was in handen van schutterij Sint Paulus-Roggel.
Voor dit solistenconcours hadden zich 83 solisten ingeschreven wat toch een mager
resultaat is ten opzichte van voorgaande jaren. Op de thuisbasis van de organiserende vereniging heerste veel bedrijvigheid om de laatste puntjes nog op de i te zetten
voor de start van het concours.

Bij thuiskomst was er voor alle
Mèhlse Dörskes, zowel voor de
duo’s als de groepen, een gezellige
afsluiting georganiseerd. Iedereen
werd uitgebreid gefeliciteerd. De
instructrices werden natuurlijk
extra in het zonnetje gezet voor
hun geweldige inzet.
Inmiddels is het duo Pien Peters
en Bente Gielen uitgenodigd om
deel te nemen aan de Europese
Kampioenschappen begin oktober
te Kroatië. Het duo Kessie Daniëls
en Brenda van Rooij en het duo
Loes Daniëls en Romy van Bree
zijn vooralsnog uitgenodigd als
reservedeelnemers. Misschien dat
zij uiteindelijk ook de kans krijgen
om deze unieke ervaring mee te
beleven.
Kortom, 2008 was een succesvol
jaar voor de Mèhlse Dörskes. In
2009 zal er weer volop gewerkt
worden aan nieuwe concoursshows, waarbij er alles aan gedaan
zal worden om wederom mooie
resultaten te behalen.

Zondag 11 januari de tweede dag, waren de verwachtingen hoog gespannen.
Zouden er deze dag hogere punten worden gegeven? Wat later bleek werden er
goede resultaten geboekt door de solisten; de laagte notering was 81 punten, een
prima resultaat. We mogen gezien de resultaten rustig zeggen, dat de meeste solisten terdege worden voorbereid door hun instructeurs. Dit heeft dan ook weer zijn
positieve uitwerking naar de Limburgse kampioenschappen. Uit het district Weert
zullen er 24 optredens zijn tijdens het LK op 14 en 15 maart 2009 te Melick. Als afsluiting werden alle uitslagen bekend gemaakt en de bekers uitgereikt door burgemeester Verhoeven van de gemeente Leudal. Een speciaal woord van dank aan al de meehelpende leden van Sint Paulus en de sponsoren, vooral de gemeente Leudal, voor
het beschikbaar stellen van de bekers voor de hoogste scores. Sint Paulus wederom
bedankt voor het mogelijk maken van de organisatie van dit solistenconcours.
Toch een enkele kritische opmerking. Er zijn mij toch ook tijdens dit en vorige concoursen weer enkele zaken opgevallen waarvan ik me afvraag: “kunnen wij dit niet
beter regelen?”. Ik haal deze zaken aan om nu eens onder een breed publiek een
discussie aan te zwengelen en om mensen tot denken aan te sporen.
Als eerste (en deze stoort mij het meeste): Een solist in de jeugddivisie wordt
Limburgs en Nederlands kampioen of hij behaald het hoogste aantal punten (met
promotie) en wat schetst mijn verbazing, dit jaar komt dezelfde solist weer in de
jeugddivisie uit. Wie hier zijn verantwoordelijkheid niet neemt laat ik in het midden, maar in de reglementen zouden we kunnen vastleggen dat bij promotie in de
jeugddivisie men verplicht is de volgende keer in de 5e divisie deel te nemen. Het
voordeel hiervan is dat onze jongste solisten nog een redelijke kans maken te kunnen deelnemen aan een LK en een NK.
Als tweede: voor iedere divisie hebben we in de reglementen vastgelegd dat een
solist, duo enz., per divisie een bepaalde tijd moet spelen. Hoe hoger de divisie, hoe
langer de tijd. Mij viel het de laatste jaren op, dat sommige solisten in de eerste en
tweede divisie werken speelden die maar één minuut en twintig seconden duurden.
Ook hiervoor graag aandacht (instructeurs!).
Achteraf bezien mogen wij vaststellen, dat er ondanks alles dit jaar in Roggel weer
puike prestaties door onze solisten zijn neergezet. Proficiat aan alle deelnemers,
ongeacht de behaalde score; zo’n evenement kent alleen maar winnaars.
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Redactie: Ton van Berkel

e Dörskes

Na de officiële aftrap door de districtsvoorzitter, de heer Van Berkel begon de eerste
dag van dit solistenconcours. Gaandeweg de dag bleek, dat niet alle solisten zich
optimaal hadden voorbereid op deze wedstrijd. Afgaande op de waarderingen
die het jurylid Dhr. Mennens gaf. Dit bleek al uit het feit, dat acht solisten een score
onder de 80 punten lieten noteren en de ervaring leert mij, dat je toch echt je best
moet doen om geen 80 punten te scoren. Het zou zowel voor de instructeur als de
solist een goede zaak zijn om zich optimaal voor te bereiden en beter in te schatten
of deelname aan een solistenconcours zinvol is met een mindere voorbereiding. Dit
om teleurstellingen te voorkomen. Alle overige solisten scoorden hoger, minimaal 80
punten, een eerste prijs, en sommige zelfs aanzienlijk hoger. Tevreden sloten deelnemers, toeschouwers en organisatie de eerste concoursdag af.
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Wereldkampioenschappen Twirl + NBTA
Tijdens de paasdagen, van 9 t/m
12 april 2009,
vind dit tweejaarlijkse evenement
plaats in België. Na
Eindhoven in 2007
is het nu de beurt
aan Gent om dit
evenement te
organiseren.

Tijdens het afgelopen Nederlandse
Kampioenschappen Twirl op 17 en
18 januari j.l. is in de Topsporthal
te Rotterdam de Nederlandse
Equipe samengesteld. Deze equipe
zal Nederland vertegenwoordigen
op de diverse twirl-onderdelen. Dit
zijn: 1-baton, 2- baton, duo twirling,
super-X strut, team twirling, rythmic
twirl, color guard, showcorps en
pompon en majorette sectie C.
Het is The Kopergirls uit Leiden
gelukt om met uitzondering van
Showcorps (hiervoor plaatste zich de
Rainbows uit Roosendaal) zich voor
alle teamonderdelen te plaatsen. Dit
is nog nooit eerder gepresteerd.

De Nederlandse equipe staat onder
leiding van bondscoaches Dion
Hoppenbrouwer en Joyce Janssen.
Voorafgaande aan het WK vinden
een aantal centrale trainingen plaats
en nog twee verplichte wedstrijden.
Op woensdag 8 april zal de hele
equipe zich verzamelen en zal de
Topsporthal in Gent ongetwijfeld
Oranje kleuren.
Wilt u volledig geïnformeerd worden,
kijk dan op www.kmvb-ovl.be . Hier
staat alle informatie over hal, programma en entreeprijzen.
Voor alle deelnemers veel succes en
het publiek veel kijkplezier.

SPORTHAL TE AMBY

Workshop Majoretten
Redactie: Monique Lamberty-Ritzervelt, instructrice Majorettengroep St. Walburga, Amby-Maastricht.

Samen met nog een aantal majoretten van onze vereniging (St. Walburga) hebben we
deelgenomen aan een workshop in “onze“ eigen gymzaal op 26 oktober 2008.
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Mede omdat het deze
keer lekker dichtbij
was, vonden we dat
we de cursus niet
konden overslaan.
Als eerste werden de
groepjes verdeeld. De
leerlingen bij elkaar
en de instructrices bij
elkaar. De leerlingen
begonnen met Joyce
Janssen aan verschillende twirltechnieken en naar wat ik
gehoord heb leerden
ze daar heel veel van.
Wel kon je merken dat
er een aantal dames
bezig was met de
faseopleidingen. Dit
zag je terug aan de
vloeiende twirls, terwijl anderen daar nog wat meer moeite mee hadden. Wij als
instructrices begonnen de ochtend met buikdansen. Ik zal
heel eerlijk zijn dat ik eerst sterk mijn bedenkingen had en
ook het buikdansen eenvoudiger had ingeschat. Dacht even:
wat draaien met de heupen en rollen met de buik en dan
komt het allemaal goed, maar daar heb ik me wel in vergist.
Best moeilijk dit en vooral omdat je je lichaam moet leren
bewegen in aparte verdelingen. Sommige delen ‘op slot’,
andere heel vloeiend. Was best nog een flinke uitdaging en
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dan spreek ik (denk ik) voor ons allemaal. Daarna mochten
wij ons bij Joyce Janssen eens lekker laten gaan en haar vragen en laten uitleggen wat we nog meer wilden leren. Snel
merkte je, wie er al meer cursussen en fases hadden gevolgd
en wie niet. Ik spreek dan even voor mijn eigen vereniging
en wij kunnen daar helaas niet aan mee doen. De meiden
bij ons in de groep doen hun “hobby” met heel veel plezier,
maar teveel tijd kunnen en willen ze daaraan niet besteden. Werk en school, stages en andere hobby’s zijn daar de
oorzaken van. Wij vonden het wel heel erg leerzaam wat we
zagen en probeerden mee te doen, maar merkten toch het
niveauverschil. Na een korte pauze werden we verrast door
een optreden van de jeugd met wat ze geleerd hadden bij
de buikdansles. Leuk en grappig om te zien, dat de jongeren
onder ons goed hun lichaam wisten te gebruiken in deze
dansvorm. Als laatste werd het circus erbij gehaald. Vooral de
jongeren deden hieraan mee en hadden er erg veel plezier
in. Met sjaaltjes gooien en ook nog met servies op stokjes
kunsten vertonen, zonder dat er iets valt, is dan natuurlijk
ook wel leuk. Goed om te zien, dat de kinderen dit onderdeel toch ook erg leuk vonden. Ik hoorde voor aanvang in de
kleedruimte, dat ze daar toch wel erg benieuwd naar waren.
Ze hadden geen zin om als clowntjes te gaan spelen. Als
laatste bedankte Maud ons voor onze deelname en voordat we het wisten was de workshop dus al voorbij. Op de
eerstvolgende repetitie hebben we er samen met de groep
nog uitgebreid over gesproken. Blij om te horen, dat ze veel
geleerd en genoten hebben van de workshop. Dit zorgt voor
animo bij een eventuele volgende keer. Dus ik zou zeggen:
blijf leuke activiteiten organiseren, ook voor groepen die iets
minder actief zijn in de faseopleidingen.

KO N I N K L I J K E O N D E R S C H E I D I N G

John Bukkems

Scheidend voorzitter Sint Job Leuken
Tijdens zijn afscheid als voorzitter van Fluit en
Tamboerkorps Sint Job Leuken-Weert op vrijdag
23 januari heeft de scheidende voorzitter John Bukkems
een Koninklijke onderscheiding gekregen. John kreeg in
“De Leukerschans”, het verenigingsgebouw van Sint Job, uit
handen van burgemeester Frans Niederer de onderscheiding LID IN DE ORDE VAN ORANJE-NASSAU opgespeld.
In zijn toespraak roemde burgemeester
Niederer, John voor zijn inzet voor
de gemeenschap door middel van zijn
vrijwilligerswerk. John is al meer dan
40 jaar een actief lid van Sint Job. In
de beginjaren onder meer als jonge
muzikant en daarna als schutter.
Daarnaast nam hij van meet af aan
zitting in diverse commissies binnen
de vereniging. Vanaf de beginjaren
`90 is hij als tamboer (overslagtrom)
opnieuw zeer actief muzikant geworden en mede kartrekker van het
ﬂuit- en tamboerkorps. In de jaren `90
is hij toegetreden tot het bestuur. In
het begin bekleedde hij de functie van
vice-voorzitter en de laatste 15 jaar
als voorzitter. In die functie is hij een
grote animator en stimulator geweest
voor de vereniging. Onder zijn leiding
heeft het ﬂuit- en tamboerkorps onder
meer een metamorfose ondergaan door
een volledige overschakeling naar een
ander instrumentarium en bezetting.
Hiermee heeft het muziekkorps een
belangrijke, vernieuwende stap gezet.
Het korps biedt daardoor aan vooral

jeugdige muzikanten een zinvolle vrijetijdsbesteding. Sint Job telt momenteel
120 leden. Verder heeft John als voorzitter een belangrijke rol gespeeld in de
realisatie van het nieuwe verenigingsgebouw dat naar verwachting in april
a.s. in gebruik zal worden genomen.
Hierover zullen wij u nader berichten
in onze volgende Tamboer.
U las in de intro “tijdens zijn afscheid”.
In dezelfde vergadering is met algemene stemmen de heer Jos Doré
tot nieuwe voorzitter van Sint Job
gekozen. Dat deze man geen ‘kleintje’
is moge blijken uit zijn inzet binnen
de afgelopen 40 jaar. Jos werd lid van
Fluiterkorps in 1968, in de jaren 1970
schoot Jos mee met de 6 op het OLS.
Zelfs het woord optekenaar is hem
niet onbekend. Jos is eigenlijk van alle
markten thuis. Vanaf het begin van de
korpscommissie (rond 1989) was Jos
de voortrekker/voorzitter van deze
commissie. De complete omzettingsperiode van pijperﬂuit naar piccolo was
een onderdeel van zijn werkzaamheden, daarnaast was het lesgeven aan

Jos Doré, nieuwe voorzitter St. Job Leuken
de leerlingen hem niet vreemd. Hij was
zowel oprichter (1971) als medeoprichter (1989) van het opnieuw uit te geven
maandblad van onze vereniging, namelijk “De Jobtopper”, de eerste uitgaven
hadden zelfs een kaft die was ontworpen door Jos. Op menig solistenconcours stond hij zijn mannetje, zowel
als solist als bij duo, trio enzovoort.
Ook de in het verleden georganiseerde
carnavalsavonden waren dankzij zijn
bijdrage altijd een groot succes.
Ik wens duizendpoot Jos veel succes
met deze nieuwe uitdaging die hij is
aangegaan, en dat hij met net zoveel
‘bezieling’ de volgende 40 jaar aanpakt.
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GRUBBENVORST - 18 JANUARI 2009

Solistenconcours
district Venray-Venlo
Zondagmorgen 18 januari jl. waren we te gast in
gemeenschapshuis Het Haren te Grubbenvorst, het
verenigingslokaal van muziekvereniging Koninklijke
Harmonie St. Joseph Grubbenvorst. Deze vereniging
verzorgde de plaatselijke organisatie van het jaarlijkse
solistenconcours van onze bond. Ze deden dit, in
samenwerking met het districtsbestuur van de LBT regio
Venray-Venlo, op een voortreﬀelijke wijze.
Al vroeg in de ochtend werden de laatste puntjes op de i gezet met betrekking
tot de aankleding van de zaal. Het zag er allemaal pico bello uit. Nogmaals een
compliment aan bestuur en leden van muziekvereniging St. Joseph Grubbenvorst.
Rond de klok van 10 uur kwamen de eerste deelnemers binnen, samen met hun
aanhang en instructeurs/docenten. Zoals gebruikelijk heerste er ook een aparte
rust en kon je merken, dat er toch wel zenuwen speelden onder de deelnemers.

Redactie: C. Schreurs

Om 10:55 uur werd het solistenconcours geopend door de vice-voorzitter van het
district Venray/Venlo, en na een kort welkomstwoord werd begonnen met het
wedstrijdprogramma. Dit werd op een voortreffelijke manier aan elkaar gepraat
door de charmante Nicolette Seuren. Er kwamen veel muzikanten op het toneel
met verschillende instrumentenkeuzes.Van de gewone traditionele kleine trom, tot
aan complete drumsets en multipercussionsets. Ook het melodische slagwerk was
goed vertegenwoordigd. Wat vrij uniek was aan dit solistenconcours, het was ook
een écht solistenconcours. Er waren namelijk alleen maar solisten die deelnamen,
en geen duo`s of anders samengestelde ensembles. Van één kant wel jammer,
want ik vind ensembles ook altijd geweldig om naar te luisteren en te kijken.
Vooral, omdat er weer een extra moeilijkheid in zit om ritmisch gelijk en muzikaal
te spelen. Ensembles met zowel slagwerk op ongestemde als op gestemde
instrumenten zijn ook altijd prachtig om naar te kijken en luisteren. Maargoed… In
Grubbenvorst moesten we het dit jaar doen met alleen solisten, en het is een zeer
geslaagd concours geworden.
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Als jurylid hadden we de heer Rob Jansen in ons midden. Hij heeft ook dit jaar
weer op een zeer kundige wijze alle optredens beoordeeld en ik denk daarom ook,
dat alle deelnemers met een tevreden gevoel en een goed rapport huiswaarts
gekeerd zijn. Helaas kan niet iedereen dezelfde punten hebben, want dan is het
geen wedstrijd meer. Er zullen vast wel deelnemers zijn geweest die misschien
iets hogere cijfers hadden verwacht. Deelnemen aan een solistenconcours blijft
een momentopname waar verschillende factoren invloed kunnen hebben op
het uiteindelijke resultaat. Het wedstrijdsecretariaat werd bemand door de heren
Henk en Henk. (Henk Lommen en Henk Roozeboom). Al met al denk ik, dat alle
deelnemers tevreden waren en ook verder kunnen met de rapporten. Tevens kan
ik ook meedelen, dat alle deelnemers van het solistenconcours in Grubbenvorst,
die zich geplaatst hebben voor de Limburgse kampioenschappen, zich ook
allemaal hebben ingeschreven voor die wedstrijd. Ik wens alle deelnemers langs
deze weg dan ook heel veel succes. En uiteraard is er op een solistenconcours
ook altijd een winnaar van de dagbeker. Deze werd gewonnen door Jordi Vullings
met 90 punten. Een fraaie eerste prijs met lof van de jury. De beker werd uitgereikt
door wethouder Mw. Dings van de gemeente Horst aan de Maas. Deze geslaagde
concoursdag werd afgesloten met de gebruikelijke dankwoorden door de vicevoorzitter van het district. Er werd nog volop nagepraat over het goede verloop
van de dag en iedereen keerde met een tevreden en voldaan gevoel huiswaarts.
De uitslagen kunt u nalezen op de site van de LBT www.l-b-t.nl
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Zo luidde de naam van het
matineeconcert van Fluiten Tambourcorps St. Paulus
Schaesberg -Landgraaf op 7
december 2008.
Toen ik de uitnodiging begin november,
kreeg wist ik dat vlug reageren noodzakelijk was om dit bijzondere concert
bij te kunnen wonen. In 2003 leverden
ze ook al een prestatie van formaat
met Tutti – Flutti. Dus meteen mailen
en reserveren. Het prijskaartje van 5
euro per persoon is niet veel voor een
middagje leuke, prettige en amusante
muziek op hoog niveau.
Uit het openingswoord van de voorzitter bleek dat hij ook niet precies wist
hoe hij zijn vereniging moest aankondigen. Het in de volksmond Fleutekloep is
hier helemaal niet op zijn plaats. Onder
leiding van Maurice Coumans trad het
korps met 50 personen op in een uitverkochte harmoniezaal. Marcel Smeets
leidde als presentator het korps op een

Paulissimo
Met Paulissimo sloeg St. Paulus even
een andere weg in dan gebruikelijk,
en presenteerde het zich op een eigen
en unieke muzikale wijze aan het
publiek. Bij dit concert werd afgeweken van het standaardrepertoire
voor ﬂuit- en tamboerkorpsen. Het
korps speelde niet alleen klassieke
muziek en traditionele marsen, maar
dook ook in moderner repertoire
zoals Robbie Williams en de ﬁlmmuziek van Pirates of the Caribbean.
Het korps werd daarbij muzikaal
ondersteund door een doedelzak en
strijkers. De muziekwerken werden
gearrangeerd door Ron Roemen,
Ferry Logister en natuurlijk Maurice

Coumans, waardoor er aan de speciﬁeke klank van het orkest een nieuwe
dimensie werd toegevoegd aan de
mogelijkheden van het Fluit- en
Tambourcorps. In deze matineevoorstelling stond bovenal de persoonlijkheid van St. Paulus en zijn plaats
binnen de Schaesbergse gemeenschap
centraal. Met de exclusief voor het
korps geschreven mars Streythagen
en een eigen dialectversie van Wim
Sonnevelds Het dorp (D’r Sjeet, met
tekst van Annet Bremen) werd het
een uniek concert.
Dat het mede door de uitstekende
opleiding goed gaat bij St. Paulus
wisten we al. Na aﬂoop bleek dat ook
nu weer een fantastische prestatie
was neergezet. Tijdens de voorbe-

reiding op dit concert bleek dat er
bijna niemand een repetitie had
gemist. Ook de voorbereidingen voor
solistenconcoursen, de Limburgse en
Nederlandse Kampioenswedstrijdensolisten werden gewoon doorgezet of
het niks was.
De wethouder van cultuur, de heer
Mr. H.M.H. Leunessen, deelde tijdens
het concert presentjes uit aan de
Nederlandse kampioenen en noemde
dit concert een prestatie die gezien en
gehoord mag worden. Daar kun je als
bestuurder alleen maar trots op zijn.
Onder leiding van Maurice Coumans
groeit niet alleen het ledenaantal van
dit korps, maar vooral het niveau.
Benieuwd wat het volgende project zal
zijn. Ik zal er in ieder geval bij zijn.
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Redactie: Frans Verboeket

humoristische wijze van het ene naar
het andere muziekwerk.
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Geslaagd mars- en concertconcours velden

Redactie: Henk Lommen

Afgelopen 5 oktober verzorgde
Muziekvereniging Fanfare Velden voor
de tweede keer de plaatselijke organisatie van het Federatief Bondsconcours
van de FKM en LBT. De Veldense
sporthal de Visgraaf werd omgebouwd
tot concourstempel. Fanfare Velden
had veel moeite gedaan om het publiek
een zo goed mogelijk beeld en zicht te
geven van de optredende muzikanten.
De mooie zwarte gordijnen met de
tekst “Bondsconcours LBT 2008
Velden” werden extra geprezen.
Voor het natje werd zelfs een tent
gebouwd bij de ingang van de sporthal.
Natuurlijk werden de korpsen ook goed
begeleid vanaf de inspeelruimte, het
gemeenschapshuis de Kiësstolp, tot aan
de prijsuitreiking. Zelfs de vergeten
instrumenten werden nog enkele dagen
bewaard.
Het vele werk wat Fanfare Velden in dit
weekend verzet heeft was echter niet
alleen voor het concours bedoeld. In
samenwerking met de gemeente Arcen
en Velden hebben we de gelegenheid
aangegrepen om, op de zaterdagavond
voorafgaande aan het concours, een
concert in de sporthal te organiseren.
Wij vonden de Koninklijke Militaire
Kapel “Johan Willem Friso” bereid

om dit te verzorgen. De kaartverkoop
liep goed, totdat we vier dagen voor
het concert het bericht kregen dat de
commissaris van de koningin in Drente
de heer Relus ter Beek was overleden.
De Koninklijke Militaire Kapel “Johan
Willem Friso” moest de uitvaart
muzikaal verzorgen op de dag van
het concert, en dat werd om die reden
dus afgelast. Zeer jammer voor onze
vereniging en de vele muziekliefhebbers die hier naar uitgekeken hebben.

met de bus kwamen zij iets later aan in
Velden. Door een ingelaste korte pauze
konden zij hun optreden alsnog op de
juiste manier verzorgen. Dat de korpsen hun niveau waardig waren bleek
uit de uitslag. Vier korpsen werden
Limburgs Kampioen. De laatste twee
optredens van Maasbracht en Banholt
waren van ongekend hoog niveau. Dit
valt ook uit de behaalde scores af te
leiden. Hiermee wil ik de beide andere
kampioenen niet te kort doen; ook zij
verzorgden een fantastisch optreden.
Het hoogste aantal punten voor
dit concours werd behaald door
Drumband Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht. Nogmaals proﬁciat vanuit
Velden. Trouwens: alle deelnemende
korpsen feliciteren wij van harte met
hun optreden.

Er hadden zich tien korpsen opgegeven
voor het concours. Eén korps gaf enkele
weken voor het concours te kennen nog
niet klaar te zijn voor deze wedstrijd.
De overige negen verenigingen
verzorgden allen een concert- en een
marsoptreden. De beoordeling was
in deskundige handen van de heren
Henk Mennens, Jos Stoﬀels en André
Willems. Aan hun zijde geassisteerd
door de jurysecretaris Armand Nijsten
en Ivonne Huijgen. De presentatie
werd verzorgd door Math Vaessen. Er
was een opvallend grote opkomst van
LBT-bestuurders en genodigden. Het
deed ons genoegen om deze mensen te
mogen begroeten in Velden. Voor het
korps Jong Leven uit Brunssum werd
het nog even spannend. Door pech

De prijsuitreiking werd verzorgd door
wethouder Sraar Geelen van gemeente
Arcen en Velden, geassisteerd door
onze voorzitter John Peeters. Na de
prijsuitreiking was het nog lang zeer
gezellig in de feesttent bij de sporthal.
We hebben ervaren dat men in Banholt
ook weet wat feesten is.
Tot ziens in Velden.

In elk weg te strepen woord zitten minstens twee
letters die maar op één manier weg te strepen zijn.
De overgebleven letters vormen de oplossing.
Stuur de oplossing die overblijft door onder
vermelding van naam, adres en telefoonnummer
naar tonvanberkel@kpnplanet.nl en win een mooie
prijs. De uitslag en oplossing wordt gepubliceerd in
de eerstvolgende uitgave (juni) van “de Tamboer”.
Adem
Althobo
Aulos
Bariton
Bassethoorn
Bastuba
Bazuin
Blokfluit
Bugel
Doedel
Dwarsfluit
Fagot
Flageolet
Fluit
Hobo
Hoorn
Houtblazers
22

MAGAZINE “de TAMBOER”

Jachthoorn
Klaroen
Koehoorn
Koperblazers
Kornet
Oboe
Piccolo
Piston
Sax
Saxofoon
Schalmei
Sousafoon
Toeter
Trombone
Trompet
Trompetschelp
Tuba
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