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Wie sjoen os
limburg is
Tijdens de onlangs gehouden Nederlandse Kampioenswedstrijden
in de Luttermolen te Lutte op 25 april jongstleden heeft onze
Limburgse afvaardiging van de LBT muzikaal de puntjes op “i”
gezet. Uit een groot deelnemersveld mochten onze Limburgse
afvaardigingen van de te vergeven 22 titels “ Nederlands Kampioen”,
er 15 mee naar Limburg nemen.
Tijdens de jaarvergadering op 18 april stemde de verenigingen niet in met een open
Nederlands Kampioenschap om er geen veredeld Limburgs kampioenschap van te
maken. Dit om de landelijke federatie de kans te geven te komen tot een goed georganiseerd Nederlands kampioenschap. Wetende dat onze solisten de basis waren voor
het behalen van deze titels met hun verenigingen mag men misschien concluderen
dat het in Lutte een Limburgs onderonsje was. Je zou op de lange terugreis spontaan
gaan zingen: “ Wie sjoen os Limburg is”.
In deze uitgave treft u weer diverse artikelen aan waar “onze” bond de afgelopen
maanden druk mee was. We hopen u hiermee wat “leesvoer” te geven tijdens de vakantieperiode. We nodigen u ook nu wederom uit ons te schrijven, mailen of op welke
wijze dan ook te voorzien van uw verenigingsnieuws. Deadline voor de septemberuitgave is 14 augustus.
De redactie bereikte op 10 mei een kaartje dat het heugelijke feit meldde dat ons
redactielid Maud Kurvers was bevallen van een kerngezonde tweeling. Dat dit haar
niet weerhouden heeft ons te voorzien van haar redactionele inbreng dwingt respect
af. Chapeau!
Namens de redactie,
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Redactie: Ton van Berkel

Eisen voor algemeen nut
beogende instellingen (ANBI)
Om als een ANBI aangewezen te
kunnen worden, moeten het doel
en de feitelijke werkzaamheden van
de instelling een algemeen belang
dienen. Een instelling mag dus geen
particulier of individueel belang
dienen. Onder andere sportverenigingen, personeelsverenigingen en
commerciële instellingen zijn geen
ANBI. Uit de regelgeving; zoals de
statuten, regelement of beleidsplan
van de instelling en de feitelijke werkzaamheid blijkt dat de instelling geen
winstoogmerk heeft. Een instelling die
incidenteel exploitatieoverschot(ten)
behaalt en deze aanwendt ten bate
van het algemeen nut heeft niet direct een winstoogmerk. Een natuurlijk
persoon of een rechtspersoon in de
functie als bestuurder en/of beleidsbepaler mag niet over het vermogen
van de instelling beschikken alsof
het zijn eigen vermogen is. Dit heet
het ‘beschikkingsmachtcriterium’.
Concreet betekent dit dat geen van
de bestuursleden van de instelling
een meerderheid van de zeggenschap
mag hebben. Bij de beoordeling of
feitelijk sprake is van beschikken over
vermogen als ware sprake van eigen
vermogen, kan de aanwezigheid van
familierelaties voor de Belastingdienst
een indicatie zijn voor nader onderzoek. De instelling mag niet meer
vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor de continuïteit
van de voorziene werkzaamheden
ten behoeve van de doelstelling
van die instelling. Het is toegestaan
om verkregen vermogen in stand te
houden als de erflater of schenker dit
heeft bepaald. Een ANBI dient haar
vermogen conform de statutaire
doelstelling feitelijk te besteden aan
haar doelstellingen. De bestuursleden
van de instelling mogen geen andere
beloning ontvangen dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een
niet bovenmatig vacatiegeld. Hierbij
wordt door de Belastingdienst aangesloten bij het Vacatiegeldenbesluit
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1988. Bestuursleden die tevens een
uitvoerende functie vervullen, kunnen
daarvoor wel een beloning ontvangen. Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit is een document
dat inzicht geeft in de manier waarop
de doelstelling van de ANBI wordt uitgevoerd. Dit mag ook een meerjarig
beleidsplan zijn. Het plan moet inzicht
geven in:
• de werkzaamheden die de instelling
verricht
• de manier waarop de instelling geld
wil werven
• het beheer van het vermogen van
de instelling
• de besteding van het vermogen van
de instelling
De kosten van werving van gelden
en de beheerkosten van de instelling
dienen in redelijke verhouding te
staan tot de bestedingen ten behoeve
van het doel van de instelling. Uit de
regelgeving van de instelling blijkt
dat bij opheffing van de instelling een
batig liquidatiesaldo moet worden
besteed aan een kwalificerende
goeddoe-instelling, dan wel op enige
andere wijze die het algemeen belang
dient. De administratie van de instelling dient zodanig te zijn ingericht
dat de gestelde eisen controleerbaar
zijn door de Belastingdienst. Uit de
administratie dient de Belastingdienst
te kunnen opmaken:
• de aard en omvang van de aan de
afzonderlijke leden van het bestuur
toekomende onkostenvergoedingen en vakantiegelden;
• de aard en omvang van de kosten
die door de instelling zijn gemaakt
ten behoeve van de werving van
gelden en het beheer van de goeddoe-instelling, alsmede de aard en
omvang van de andere uitgaven
van de goeddoe-instelling;
• de aard en omvang van de inkomsten van de goeddoe-instelling;
• de aard en omvang van het vermogen van de goeddoe-instelling.

Welke verplichtingen heeft een
ANBI?
• Een ANBI blijft voldoen aan de bepalingen uit het ANBI-regeling.
• Een ANBI vult, als de Belastingdienst
daarom vraagt, een controleformulier in (dat wordt toegezonden
door de Belastingdienst) en stuurt
dit binnen de gestelde tijd terug.
De Belastingdienst kan dit ieder jaar
vragen.
• Een ANBI geeft op verzoek van de
Belastingdienst inzage in de administratie.
• Een ANBI geeft wijzigingen in het
correspondentieadres door bij het
eigen belastingkantoor.
• Een ANBI meldt wijzigingen die van
invloed kunnen zijn op de ANBIstatus bij de Belastingdienst/OostBrabant/kantoor ’s-Hertogenbosch.
Dit kan bijvoorbeeld een wijziging
zijn in de doelstelling, de samenstelling van het bestuur, de beloningen
en/of vacatiegelden, of de besteding van een eventueel positief
saldo bij opheffing.
Als een ANBI zich niet aan deze verplichtingen houdt, kan dat betekenen
dat de instelling niet meer als een
ANBI wordt aangewezen. Ook kan het
zijn dat de status van ANBI met terugwerkende kracht wordt ingetrokken.
Dit kan fiscale gevolgen hebben.
In de volgende gevallen kan schenkings- of successierecht zijn verschuldigd:
• Als een ANBI een uitkering doet die
niet voor 90% in het algemeen belang is, moet de ANBI daarvan aangifte doen bij de belastingdienst/
Oostbrabant/kantoor `s-Hertogenbosch.
• Als een ANBI een erfenis of schenking ontvangt, waaraan een
opdracht is verbonden waardoor
de erfenis of schenking niet in het
algemeen belang is. Bij zo`n erfenis of schenking moet de ANBI
daarvan aangifte doen bij de
Belastingdienst/Oost Brabant/kantoor `s-Hertogenbosch.

Wat zijn de fiscale voordelen voor
een ANBI?
• Een ANBI hoeft geen successierecht
of schenkingsrecht te betalen over
erfenissen en schenkingen die de
ANBI ontvangt in het kader van het
algemeen belang.
• Uitkeringen die een ANBI doet in
het algemeen belang zijn vrijgesteld
voor het recht van schenking.
• Als een instelling door de belastingdienst is aangewezen als een ANBI,
kan een donateur giften van de
inkomsten of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de
daarvoor geldende regels).
Wat zijn giften?
Maakt u wel eens geld over aan een
goed doel waaronder uw vereniging?
Dan is dit een gift.
Er zijn twee soorten giften:
• Gewone giften
• Periodieke giften (giften die u bij
een notaris heeft laten vastleggen).
Als u een gift doet, mag u die misschien aftrekken. Voor het aftrekken
van gewone giften en periodieke
giften gelden verschillende voorwaarden.
Gewone giften.
De giften van u zijn zijn aftrekbare
gewone giften als ze voldoen aan de
volgende voorwaarden:
• De giften zijn gedaan aan een instelling die bij de belastingdienst is
geregistreerd al een ANBI.
• U kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften heeft gedaan,
bijvoorbeeld met bankafschriften of
kwitanties.
• De instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de ontvangen
giften.
• Het totale bedrag van de giften aan
instellingen is meer dan het drempelbedrag.
• U mag in totaal niet meer aftrekken
dan het maximaal aftrekbedrag.
Kosten die u maakt
voor deze instelling.
Heeft u in 2008 werk gedaan voor
een ANBI en daarvoor ook kosten
gemaakt? Kon u deze kosten bij die
instelling declareren, maar heeft u dat
niet gedaan? Dan tellen ze mee als
een gewone gift. Voor autokosten die
u niet heeft gedeclareerd, kan u een
vast bedrag van € 0,20 per kilometer
meetellen. Voor taxikosten kan u de
werkelijke kosten laten meetellen.
Periodieke giften aan een ANBI.
U kunt een periodieke gift doen aan

een ANBI. Een periodieke gift aan een
ANBI mag u aftrekken, als de gift voldoet aan alle volgende voorwaarden:
• U heeft de gift laten vastleggen bij
een notaris.
• U maakt regelmatig bedragen over
naar een instelling of een vereniging.
• De bedragen zijn steeds (ongeveer)
even hoog.
• Het overmaken van deze bedragen
eindigt uiterlijk bij het overlijden
van u.
• U doet dit minimaal vijf jaar achter elkaar.
• De instelling of vereniging levert
geen tegenprestatie voor de gift.
Voor periodieke giften geld geen
drempelinkomen of maximaal aftrekbaar bedrag.
Periodieke giften aan
een vereniging die geen ANBI is.
U kunt ook een periodieke gift doen
aan een vereniging die geen ANBI is.
Voor het aftrekken van periodieke giften aan een vereniging die geen ANBI
is, gelden dezelfde voorwaarden als
voor periodieke giften aan een ANBI.
Maar er zijn nog extra voorwaarden
waar de vereniging aan moet voldoen:
• De vereniging heeft minimaal 25
leden.
• De vereniging heeft volledige
rechtsbevoegdheid.
• De vereniging hoeft geen vennootschapsbelasting te betalen.
• De vereniging is gevestigd is een
lidstaat van de Europese Unie, de
Nederlandse Antillen, Aruba of een
ander door de belastingdienst aangewezen land.
Ik hoop dat er onder u als lezers mensen zitten die met de ANBI regeling
ervaring hebben opgedaan, zodat de
vereniging die overwegen ook een
ANBI vereniging te worden een objectieve voorstelling van zaken krijgen.
Wil je als bestuur een weloverwogen
beslissing nemen moeten alle kaarten
open op tafel liggen, en volstaat dat
niet met een kreet op de jaarvergadering dat alle verenigingen AMBIverenigingen moeten worden zonder
daar verder enige tekst of uitleg bij te
geven. Dit allemaal een beetje tot mij
nemend reizen er bij mij toch diverse
vragen op, middels onze Tamboer wil
ik u vragen wat uw ervaringen zijn en
deze delen met onze LBT verenigingen die overwegen deze regeling aan
te vragen. Ik wacht vol spanning uw
schriftelijke reacties af.
Kort samengevat mail of schrijf naar
het adres van de hoofdredacteur,
ik zal uw reacties meenemen in de
volgende Tamboer.

Kennismaken met
Irene Lucia in de
gemeente Beek.
In de maanden maart en april van
dit jaar hebben er in de gemeente
Beek 17 kinderen kennis gemaakt
met activiteiten van Irene Lucia: 9
kinderen hebben meegedaan aan
de mini-retten groep en 8 kinderen hebben meegedaan aan de
mini-drum. Na deze proeflessen
zijn er maar liefst 8 kinderen lid
geworden van de vereniging. Deze
reeks van 8 lessen is door Irene
Lucia aan de kinderen aangeboden
in samenwerking met het NJOY
project van de gemeente. NJOY
is het BOS (Buurt Onderwijs en
Sport) project. Het project is erop
gericht om kinderen van 4 t/m 12
jaar kennis te laten maken met
diverse takken van sport, kunst en
cultuur. Op deze manier kunnen
kinderen vrijblijvend kennismaken
met verschillende verenigingen
met het uiteindelijke doel het
verenigingsleven in de gemeente te
stimuleren. Via NJOY krijgen kinderen zowel onder als na schooltijd
de kans om deel te nemen aan
verschillende vormen van sport,
kunst en cultuur. Activiteiten die
onder schooltijd plaatsvinden zijn
voor alle leerlingen en voor de
activiteiten na schooltijd kunnen
de leerlingen zich inschrijven.
Activiteiten zijn voor leerlingen
laagdrempelig en kosteloos. Vier
maal per jaar ontvangen de leerlingen het NJOY activiteiten boekje
waarin ze kunnen lezen welke
activiteiten er plaats vinden. Om
het NJOY project te kunnen laten
slagen is de gemeente afhankelijk
van de inzet van verenigingen.
Met dank aan enthousiaste leden
van Irene Lucia is het project zeer
geslaagd en in de toekomst zeker
voor herhaling vatbaar.

Redactie: Margoo Timmermans, NJOY – consulent Gemeente Beek

Tijdens de onlangs gehouden jaarvergadering op 18 april
merkte de heer Limpens uit het district Heerlen op dat
verenigingen zich moesten laten aanmerken als ANBI
verenigingen. Dit is vooral om problemen bij eventuele
schenkingen aan uw vereniging te voorkomen. Omdat
dit voor mij een volkomen nieuw fenomeen was heb ik
mijn licht eens opgestoken bij de belastingdienst. Zij
vertelde mij het volgende:

Misschien zijn er in uw gemeente
ook dergelijke projecten die uw
vereniging kunnen helpen bij de
ledenwerving? Vraag het eens na!
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Drumband fanfare St. Donatus viert

50 jarig bestaan

Zondag 15 maart was er weer majoretteworkshop
georganiseerd. Dit keer in “de Wiekslaag” in
Beringe/Helden. Aan bod kwamen vandaag
de onderdelen: sectie b gegeven door Engela
Sneijders, sectie b + baton door Angeliek
Koopmans, breakdance/streetdance door
Jelske Smolders, twirl door Joyce Janssen
en basic strut door Ellen Lommen

Redactie: Jolanda Doms, majoretten Wilhelmina Wolder Maastricht

De groep waarin ik zat begon met sectie b, en dat betekende meteen stevig aan de slag. Nadat we een routine kregen aangeleerd
met een bamboestokje, moesten we die zelf verder aanvullen, dit
deden we door in groepjes een stukje van 8 tellen te verzinnen en
dit weer aan de andere groepjes aan te leren. Zo leerde je meteen
de meiden van andere verenigingen kennen. Hierna werd hetzelfde attribuut gebruikt bij de sectie b + baton. Zelf heb ik onder
deze les een kijkje genomen bij de les basic strut. Dit nieuwe
onderdeel op de wedstrijden in Limburg is voor meiden t/m
12 jaar ontzettend leuk en ook heel nuttig om de sfeer te proeven
op zo´n wedstrijddag. Het was erg leuk om te zien met hoeveel enthousiasme de vele jeugdige deelnemers hun best deden zo goed
en mooi mogelijk om de pionnen te marcheren. Toen was het tijd
voor de breakdance/streetdance, dat ook erg leuk en lekker pittig
was. Voor ons majorettes was het wel even wennen om alles los
en laag te laten “hangen” in plaats van juist alles te strekken. Na
bijna een uur hadden we toch al een heel stuk dans klaar en ik
denk dat ik niet alleen voor mezelf spreek als we dat de dag erna
nog aan heel veel spieren konden voelen. Als laatste deze dag was
voor ons het twirlen aan de beurt. Dit vond ik erg leerzaam. Joyce
wist alles heel duidelijk in stappen uit te leggen, zodat je het vanaf
de basis weet en er thuis mee verder kunt oefenen. Op het laatst
werd iedereen bij elkaar geroepen en door de organisatie toegesproken, iedereen kreeg nog een lekkere traktatie en er klonk een
welgemeend applaus voor de organisatie en het instructieteam
op deze dag.

De eerste instructeur van de drumband was Bart Larue uit
Schinnen, in die tijd een gerenommeerd slagwerker van
het muziekkorps van de Staatmijn Emma. De belangstelling in die eerste jaren was heel groot bij de jeugd en binnen
afzienbare tijd groeide de drumband uit tot circa 18 leden.
Opvallend was dat, terwijl het ledenbestand van de fanfare voornamelijk uit mannelijke muzikanten bestond, het
overgrote gedeelte van de leden van de drumband tot het
vrouwelijke geslacht behoorden. Met recht kon gesproken
worden van een echt vrouwenbolwerk. Uiteraard heeft de
drumband in de afgelopen 50 jaar de nodige ups en downs
gekend. Wanneer we de geschiedenis van de drumband nader onder de loep nemen, mag geconcludeerd worden dat de
eerste jaren, zeker in ledenaantal, ook de beste jaren waren.
Daar stond echter tegenover dat het aspiratieniveau niet
echt hoog was. In de loop der jaren is het ledenaantal van
de drumband behoorlijk teruggelopen. De slechtste periode
was de tijd dat de drumband nog slechts uit 4 personen
bestond. Echter deze mindere periode is men uiteindelijk
te boven gekomen. Zoals omschreven is het ambitieniveau
van de drumband nooit echt hoog geweest. Deelname aan
concoursen en concertwedstrijden was en is nog altijd zeer
beperkt. De drumband heeft voor het grootste gedeelte van
haar bestaan gefungeerd als een geleding binnen de vereniging die een prima ondersteuning was voor de fanfare tijdens processies, optochten, serenades etc. Dit is momenteel
nog steeds zo, maar een aantal jaren geleden is de drumband duidelijk een andere koers gaan varen. Het niveau is
niet onaanzienlijk toegenomen. Dit is enerzijds te danken
aan de professionele instructeurs die leiding aan de drumband geven en gegeven hebben. De drumband beschikt nu
een aantal jaren over kwalitatief zeer goede slagwerkers die
dankzij een prima opleiding een hoog niveau bereikt hebben. Meest opvallend verschil met voorgaande jaren is het
toenemend gebruik van melodieus slagwerk, ook dit past bij
een drumband nieuwe stijl. Een goed gevulde prijzenkast
in het verenigingslokaal geeft aan dat de drumband van

fanfare St. Donatus in haar bestaan de nodige prestaties geleverd heeft. Met gepaste trots mag er teruggekeken worden
op de afgelopen 50 jaar. De drumband is dan ook niet meer
weg te denken binnen de eigen vereniging, maar zeker ook
niet binnen de gemeenschap Grijzegrubben en heel Nuth.
Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaansfeest organiseert
fanfare St. Donatus op zondag 13 september 2009 een
groots en bijzonder opgezet muziekfestival. Dit muzikale
gebeuren wordt georganiseerd onder auspiciën van de LBT
en geldt als districtsfestival voor het LBT-district Heerlen.
Tijdens dit festival bestaat de mogelijkheid voor korpsen om
zich te presenteren aan het publiek en zich te laten beoordelen door bondsjurylid de heer Rob Janssen. Ongeacht
samenstelling en omvang mogen alle drumbands, slagwerkgroepen, fluit- en tamboerkorpsen, klaroen-, jachthoorn- en
trompetterkorpsen, drumfanfares en showkorpsen deelnemen. Het festival vindt plaats in en rondom het Cultureel
Trefcentrum te Nuth gelegen aan de Wilhelminastraat 3 in
het centrum van Nuth. Afhankelijk van het aantal deelnemers start het festival in de ochtenduren met concertoptredens die naar keuze wel of niet worden beoordeeld.
Omstreeks 14.00 uur worden de deze onderbroken voor een
korte “streetparade” van ongeveer 1500 meter op een speciaal afgezet stratenparcours met als slot een defilé voor de
beoordeling van de verplichte figuren. Hierbij kan worden
gekozen voor marsdefilé, marsparade of showdefilé. Na deze
onderbreking zal het festival worden vervolgd met concertoptredens. Fraaie prijzen zullen er beschikbaar gesteld
worden. Tevens is er een speciale dagprijs. De wisseltrofee
van het district Heerlen komt in het bezit van de vereniging
die de beste prestatie heeft geleverd bij zowel de optocht als
bij het defilé en die uiteraard afkomstig is uit het district
Heerlen. De organisatie is er vast van overtuigd dat zowel
de deelnemende verenigingen alsook de bezoekers het de
moeite waard zullen vinden om naar het festival te komen.
Tot ziens op 13 september a.s. in Nuth.

Redactie: Frans Verboeket

Majoretteworkshop

Het is dit jaar 50 jaar
geleden dat de
drumband van fanfare
St. Donatus Grijzegrubben
opgericht werd. Hoe is
het allemaal begonnen?
Een aantal jeugdigen uit
Grijzegrubben en om
streken maakten eind jaren
vijftig kenbaar interesse te
hebben om lid te worden
van een drumband.
Het bestuur van fanfare
St. Donatus had daar wel
oren naar en dus werden
voorbereidingen getroffen
om te komen tot de oprichting van een drumband.
In de herfst van 1959 werd
gestart met de aanschaf
van het benodigde
instrumentarium en werd
ook de opleiding in gang
gezet.

Alles bij elkaar heb ik een hele leuke dag gehad, want wat is er
nou leuker dan een uitje te maken met je groepsgenoten, met je
favoriete hobby bezig te zijn, andere meiden te ontmoeten die
dezelfde hobby hebben en ook nog eens een heleboel dingen
te leren! Majorettecommissie bedankt voor het organiseren van
wederom een zeer geslaagde dag, en uiteraard ook een dankjewel
aan alle instructrices!!
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Het nieuwe clublokaal

Redactie: Henk Beckers schutterij St. Nicolaas Meijel

promotie van de jeugd divisie naar
Limburgs en Nederlands kampioen in
de eerste divisie. Vele prachtige prijzen
tijdens de optochten bij de bondsschuttersfeesten, O.L.S. en buitenlandse reizen (optredens in Frankrijk,
enz). De Blauwe van “de Stoep” uit
Meijel. Momenteel is hij nog steeds de
stuwende kracht achter het Drum en
Trompetterkorps st. Nicolaas Meijel. (In
1986 werd overgegaan op ventielinstrumenten, en werd de naam veranderd in Drum en Trompetterkorps st.
Nicolaas Meijel).
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Als opvolger van de oude Antonius schutterij (die in
Meijel bestond van 1500 tot 1793) werd er op 14 juli
1919 een nieuwe schutterij opgericht in Meijel.
Op de eerste vergadering traden al direct 25 leden toe,
waaruit het bestuur werd gevormd Frans Hendrix werd
de eerste voorzitter, hij schonk de buks, en Jachtopziener
Verkennis zorgde dat er een schietboom kwam.
Deze werd geplaatst bij Jac Verstappen aan”de stoep”.
Het Benodigde lood (voor de kogels) werd bij verschil
lende burgers en boeren vergaard, en zo nam het
schieten zijn aanvang.
Als schutspatroon (patroonheilige)
werd gekozen voor de Heilige st.
Nicolaas. Deze had bij de Meijelse
mensen een speciale voorkeur, omdat
zowel de parochie als ook de gemeente deze Heilige als schutspatroon had.
In 1921 werd voor het eerst deelgenomen aan een vrij bondsschuttersfeest
te Weert. Hier werden voor die tijd
al prachtige successen geboekt. Op
de fiets, met de buks bevestigd aan
de stang van de fiets, en de kogels in
een kistje op de bagagedrager van de
magazine “de Tamboer”

fiets, werd menig vrij feest bezocht in
de omliggende dorpen. Men besloot
zich in 1926 aan te melden als lid van
de schuttersbond E.M.M. (Eendracht
Maakt Macht) te Weert en omstreken.
Hierdoor bestond de verplichting
om 2 keer per jaar aan een bondsschuttersfeest deel te nemen. In 1927
organiseerde schutterij st. Nicolaas
zijn eerste bondsschuttersfeest.
De eerste uniformering bestond uit
een witte broek met rode bies, en een
gele sjerp over de borst. Het Schieten

met de buks ging steeds beter, de
schutterij groeide in het leden aantal.
En na vele omzwervingen kwam
de schietboom uiteindelijk terecht
in buurtschap “de Stoep” (nabij de
Donk). In 1953 werden er nieuwe uniformen aangeschaft. Blauw van kleur.
De exercitie werd stevig aangepakt.
Hierdoor ontstond er een exercitiegroep die was uitgerust met geweren.
Tijdens de optocht marcheerde deze
exercitiegroep in vol ornaat mee.
De eerste tamboers in de naoorlogse
periode waren Jan Tulkens en Tom
Scheres, deze werden opgeleid door
J Stijbos (Kreume Sjengske). Dit geeft
zo’ n enthousiaste reacties dat er zich
al weer enkele nieuwe leden aanmelden, en zo ontstond er medio 1954
een muziekkorps. Het trommel en
klaroenkorps van st. Nicolaas Meijel
bestond aanvankelijk uit mannen, en
stond onder leiding van Serj. Majoor
Bierens van de Limburgse Jagers. De
eerste Tamboermaître was S Geuns.
Medio 1973 werd de muzikale leiding
overgedragen aan Math Pollaert uit
Roermond. Met hem als stuwende
kracht werden vele successen behaald. Met name eerst prijzen met

In de jaren zeventig werd bij de schietboom op “ de stoep” een lokaaltje
gebouwd (het verenigingslokaal)
waar met regelmaat schietwedstrijden werden gehouden. Buurt en
verenigingsschieten, drietalwedstrijden, 60 plussers, enz. Er werden elk
jaar vele schutters uit het Limburgse
(Nederlands en Belgisch) begroet. Die
een geweldige schietmiddag hadden,
en waar onder een natje en een droogje (verzorgt door onze dames) heel wat
werd bijgepraat, ervaring uitgewisseld
en uiteindelijk met de hoofdprijs, “een
fiets” huiswaarts werd gegaan.
In 1994 werd het 75 jarige bestaansfeest van onze vereniging op zeer
gepaste wijze gevierd. Tevens bestond
het Drum en Trompetterkorps 40 jaar.
Bij dit heugelijke feit werd ons de
Koninklijke legpenning aangeboden
door de gouverneur van Limburg

Baron van Voorst tot Voorst. Ook
werden vele leden in ‘t zonnetje gezet
als jubilaris 10,25,40,50 en 60 jaar lid. Er
werden “sterke” verhalen uit de oude
doos opgehaald, en gememoreerd hoe
mooi en goed ‘t vroeger toch was!!
In het nieuwe millennium jaar legt het
milieu problematisch onze vereniging
(maar ook andere zusterverenigingen)
eisen op, waardoor we de bekende 3
tal en 60 plussers schietwedstrijden in
de vakantieperiode niet meer kunnen
organiseren. Er mag zelfs niet meer in
de vrije lucht worden geschoten (ons
terrein schiet uit in een stilte gebied).
In medio 2000 wordt de kogelvanger
geplaatst. Een mijlpaal in onze rijke
schutters historie!!
In 2004 bestond het Drum en
Trompetterkorps 50 jaar wat in het
najaar op gepaste wijze gevierd
werd. Verder zijn we bezig om een
betere huisvesting te creëren voor
onze vereniging waar zowel het korps
als de schutters samen hun hobby uit
kunnen oefenen. Nu is het 2009 en
hebben we een nieuw clubgebouw.
Veel werk en vele uren werd hier door
de leden ingestoken. Dit clubgebouw
staat aan het Donkersveld te Meijel.
Een gebouw om trots op te zijn. Bijna
iedereen droeg wel een steentje bij.
Inmiddels is het clubgebouw feestelijk
geopend. Dit gebeurde op zaterdag 20
september 2008.
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plaats!
Wij zijn op 19 april naar
de wedstrijd van de
miniretten/majorettes
geweest.
We vonden het allemaal heel erg
spannend. Maar het is een hele
leuke dag geworden. Wij zijn 1ste
geworden met 80.50 punten, knap
hé! En met de groep zijn we ook
1ste geworden met 82.80 punten.
Wij hadden ook hele leuke kleren
aan, die gemaakt zijn door José
en Astrid,Ans,Wilmy,Ingeborg.
En de muziek van het duo is
gemaakt door: Mario Kremers en
Irma Seelen, van de groep door:
Astrid Volleberg
De dag is georganiseerd
door de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Locatie:
Sporthal Aoreven Heythuysen
Omdat wij het heel leuk vonden
willen we de volgende keer weer
meedoen.
Gr. Fabiënne & Danique.
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Ben cox

Een geboren bestuurder
“Besturen is niet bestieren, in een open discussie behoren alle kaarten op tafel
te liggen en niets gaat vanzelf, alles kost inspanning en tijd.” Gevleugelde
woorden die de heer Ben Cox, voorzitter van Schuttersbond Eendracht Maakt
Macht (EMM) regio Weert, tot zijn lijfspreuk verheven heeft.
Bij de plichtplegingen die een districtsvoorzitter van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(LBT) heeft uit te voeren, hoort ook het uitreiken
van insignes aan muzikanten. In het district Weert
worden de jubilarissen door een afvaardiging van
het district Weert bezocht om hen even in het zonnetje te zetten. Tijdens deze huldigingen was het
van de 100, 99 keer het geval dat de heer Cox ook
aanwezig was om medailles uit te reiken namens de
Oud Limburgse Schutters-Federatie (O.L.S.). Tijdens
de vele huldigingen in de afgelopen jaren, heb ik Ben
leren kennen als een pur sang verenigingsman in

“Schutterij St. Lambertus is mijn
bakermat in het schuttersleven.”
hart en nieren. In mijn jaren als voorzitter van het
district Weert heb ik vaak met hem van gedachten
mogen wisselen, hoe sommige zaken aan te pakken
binnen de L.B.T. Wetende dat hij, om het maar even
oneerbiedig te zeggen, zijn carrière als bestuurder gestart is binnen het Districtsbestuur van het
District Weert - met naast hem een paar keien zoals
Bèr van Hoef, onze latere Bondsvoorzitter en Tjeu
Kessels onze latere Bondspenningmeester - moge
12
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het duidelijk zijn, dat hij ook ‘aantrekkelijk’ was
voor andere bestuursfuncties. Afgelopen jaar (2008)
moest ik vernemen dat Ben als voorzitter ging stoppen bij E.M.M. Voor mij aanleiding, om bij hem eens
op de koffie te gaan om deze bestuurscarrière de
revue te laten passeren.
Ben Cox: “Schutterij St. Lambertus is mijn bakermat
in het schuttersleven, net zoals ook alle schutters
bij een schutterij horen. Begonnen als tamboer in
1958 en later als klaroenblazer, nam ik deel aan
de Bondsschuttersfeesten. In 1963 mochten bij
de schutterij voor het eerst ook de tamboers op de
koningsvogel schieten. Het geluk trof mij om het
laatste restje vogel af te mogen schieten en daarmee
koning te zijn van de schutterij. Als 17-jarige zat ik
als koning mee aan de bestuurstafel en leerde daardoor waar het bestuur zoal mee bezig was. Door het
dragen en bewaren van het koningszilver kwam bij
mij de inspiratie om de historische waarden van de
schutterij op te poetsen. Het onderhouden van het
koningszilver gaf mij de gelegenheid om deze goed
te bestuderen en de historische waarden hiervan te
leren kennen. Niet alleen het zilver, maar ook het
bestaan van de schutterij mocht ik in kaart brengen.
Tot op de dag van vandaag hebben historische disciplines, zoals de schietsport en de muziek, nog steeds

mijn volle aandacht. In 1965, tijdens de Algemene
Ledenvergadering (ALV) van de schutterij, werd ik
gekozen als bestuurslid en kon ik mijn aandacht
en werkzaamheden voor de schutterij verder tot
uitvoering brengen. In 1968 werd ik tamboermaître en startte het verdere opbouwen van het
muziekkorps. De opleiding van leerling-muzikanten
en daarnaast instructeur zijn, waren uitdagende
bezigheden. Bèr van Hoef spoorde mij in 1974 aan
om zitting te nemen in het Districtsbestuur Weert
van de LBT. In hetzelfde jaar vroeg men mij om in
de toenmalige Stichting Steun Aan Schutterijen
(S.A.S), van de OLS-Federatie mee te werken aan
de Stichting Documentatie Museum. Het verzamelen van documenten en attributen in bruikleen,
voor het opzetten van een schuttersmuseum.
Tijdens de ALV van de Bond E.M.M. in 1976 werd
ik gekozen als bestuurslid. Op schuttersfeesten was
mijn taak voornamelijk de muziekwedstrijden en
prijsuitreikingen. In het algemeen was er aandacht
voor historische zaken, inkopen van prijzen en als
tweede secretaris lid van het dagelijkse bestuur. Op
de OLS-feesten betrof het werkzaamheden binnen
de Muziekcommissie voor de muziekwedstrijden.
Heel even functioneerde ik als eerste secretaris van
de bond, maar bij het stoppen van Jan Orbon als
bestuurslid en vice-voorzitter van de Bond in 1991,
nam ik zijn taak als vice-voorzitter over. Tijdens de
ALV van 2000 verkoos men mij tot voorzitter en
opvolger van Bèr van Hoef. In de negen jaar hierna
ontstond een prima basis van vertrouwen met de
leden van het bondsbestuur, de beschermheer en
met de aangesloten schutterijen. Als afgevaardigde
van de Bond werd ik lid van het bestuur van de
OLS-Federatie met als specifieke taken: voorzitter
Muziekcommissie en Commissie Wedstrijdnormen.
Het belangrijkste bij al deze functies was voor mij
het voorzitterschap van de Bond E.M.M.“
Hoe kwam je in aanraking met de schutterij?
“Muziek maken zat in mijn bloed. Als jongeling
vond ik piano een prachtig instrument. Bij mijn
grootouders speelde ik daar iedere zondag op. Aan
alle aanwezigen toonde ik mijn muziektalent en er
werd besloten dat ik die piano thuis zou krijgen.
Ik was toen vijf jaar oud en woonde in Roermond,
tweehoog. De vrachtwagen reed voor en we moesten
de piano naar boven brengen. Omdat het instrument zo groot was kon de trap niet genomen worden
en probeerden we of dit van buiten via het raam
naar binnen kon. Groot, zwaar, het lukte niet en weg
ging de piano. Accordeon- en orgelmuziek kwamen
toen voorbij, maar het afscheid van de bijna gekregen piano had tijd nodig. Inmiddels jubelde ik met
mijn stem in een jongenskoortje. Hoge stem (waar is
die gebleven?) en vóórzingen, vooral met kerstmis.
Door werkzaamheden van mijn vader verhuisde
het gezin naar Neeritter. Ik was toen acht jaar en
natuurlijk zanger. Instrumenten waar ik me aan
waagde waren blokfluit en gitaar. Je leerde het dorp
kennen. De mensen, verenigingen en je leeftijdgenoten. Op mijn twaalfde werd ik lid van het tamboerkorps van schutterij St. Lambertus en ging ik leren
trommen.“
Wat herinner jij je van je eerste optreden?
“Dat was met de schutterij door het dorp marcheren.
Dit kreeg een vervolg met deelname aan schut-

tersfeesten en aldaar het optreden bij muziekwedstrijden. De eerste deelname aan een marsconcours
was tijdens de Mars Der Lage Landen te Hamont in
1961.”
Heb je een soort voorbeeld gehad?
“Mijn voorbeelden waren: met trommen de oudere
tamboers en voor de exercitie de schutterij. Vanuit
mijn functie in 1965, als bestuurslid bij de schutterij, groeide de verantwoordelijkheid voor het
tamboerkorps en dat leidde tot de aanstelling als
tamboer-maître in 1968. Door het stoppen met
trommen van diverse tamboers waren er nieuwe
leden nodig. Het werven en opleiden van leden, en
daarnaast repetities geven, werden vaste bezigheden. Door werkzaamheden in Rotterdam was ik de
hele week van huis. Kwam vrijdagnamiddag terug,
vaak na een lange rit omdat er nog geen autowegen
waren rond Eindhoven, Tilburg en Breda. Menige
vrijdag werd bij aankomst eerst begonnen met de
repetities en pas dan naar huis. Op zondag schuttersfeest en maandag vroeg weer naar Rotterdam.
Voorbeelden waren natuurlijk de andere muziekkorpsen. Vooral muzikaal, maar ook de marsdiscipline en tamboer-maîtres trokken mijn aandacht. In
1970 werd het vanwege het werk te veel, bestuurslid, tamboers opleiden en de repetities. Ik heb toen
dhr. Nieskens senior benadert, slagwerker bij de
Koninklijke Harmonie van Thorn. Onder zijn leiding
als instructeur en ik als tamboer-maître, namen wij
voor het eerst deel aan een marsconcours te Sint
Oedenrode in 1971.“

“Mijn vrouw gaf mij de ruimte
ook toen de kinderen er waren.”
In hoeverre heb je steun
mogen ondervinden van je vrouw?
“1971 was ook het jaar van mijn huwelijk. Als
tweede instructeur en het opleiden van tamboers,
werden vele jaren besteedt aan de muzikale vorming
van het tamboerkorps. In 1972 sloot het korps
zich aan bij de LBT. Middels diverse instructeurs
steeg het niveau tot Limburgs en landskampioen.
Zeer hoge resultaten werden bereikt met solisten
en ensembles. Mijn vrouw gaf mij de ruimte ook
toen de kinderen er waren. Ja, het ging eigenlijk
allemaal vanzelf door de interesse voor de muziek
en het doorgroeien in bestuurlijke functies bij de
LBT, FKM (Stichting Federatie van Katholieke
Muziekgezelschappen) en de Drumacommissie
(Druma: drumband en majoretten-). Ja zelfs tot in
de Schuttersbond EMM-Weert en de OLS-Federatie.”
Hoe kijk je aan tegen de ontwikkelingen
binnen de LBT en de eventuele overgang
naar een landelijke organisatie?
“Ik vind dat je steeds opnieuw moet afwegen wat
hierbij het belang is voor de korpsen. Als je Limburg
neemt, met zijn eigen cultuur van schutterijen
en harmonieën, dan vertegenwoordigen zij met
overgrote meerderheid het ledental (qua vereniging
binnen de LBT), naast de zelfstandige korpsen.
Deze drie achtergronden zijn zeer specifiek voor wat
betreft hun mentaliteit en het instrumentarium. Bij
die Limburgse cultuur is het Limburgs karakter zeer
magazine “de Tamboer”
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sterk aanwezig. Het eigene, zowel wat betreft de muzikaliteit, alsook het besturen. In mijn periode als
bestuurslid bij de LBT, was er een gevoel van kracht.
Een kracht, die uitnodigde om vanuit de LBT de
bundeling te maken voor de korpsen, zowel landelijk als Euregionaal. Het zou, als het was gebeurd,
een organisatie geweest zijn waar wij als Limburgers
in verdronken zouden zijn. Toch was er duidelijk de
wens vanuit de beste korpsen om ook landelijk hun
muzikale prestaties te kunnen meten. Binnen de
FKM werd een beheersbare overkoepeling gevonden. Een goed voorbeeld wat Limburg kan is het
Wereld Muziek Concours (WMC).
Dienstbaarheid, luisterend oor, dicht bij de korpsen,
aandacht voor hun eigenheden en het motiveren
op alle niveaus, dat moet hanteerbaar blijven. Zien
en gezien worden, hiervoor openingen maken en
dit stimuleren. Dan loop je eigenlijk naast elkaar
en met elkaar en dat kan niet met een afstand. Een
grote mate van zelfinvulling en onafhankelijkheid
regionaal en provinciaal. Het bestaansrecht van
een muziekkorps mag hier als voorbeeld dienen.
Overkoepeling mag niet leiden tot ongevoeligheid,
afstand en vervreemding.”
Wat verwacht je van het Hoofdbestuur-LBT
in deze eventuele overgang?
“Een brede, goed voorbereide afweging van ‘voors
en tegens’, en op basis hiervan een enquête, met als
afsluiting een discussie met de korpsen over hun
gezamenlijke toekomst.”

Redactie Ton van Berkel

Hoe sta jij tegenover deze eventuele fusie?
“Het grootschalige overschaduwt het kleinschalige, en in de tussenliggende tijd kan er veel verloren gaan. Er ligt nog veel terrein braak, zoals
de aandacht voor de kleine korpsen als voor de
verenigingen die nog niet zijn aangesloten.
Samenwerkingsverbanden met de Limburgse Bond
van Muziekgezelschappen (LBM), de OLS-Federatie
en Euregionale aandacht. Gezien het sterk aanwezige individualisme in deze generatie jeugd en het
moeilijk aan bestuurders kunnen komen, maakt het
des te waarschijnlijker, dat korpsen die niet meer zo
krachtig zijn verdwijnen. Niet alleen de kwaliteit en
de prestatie zijn belangrijk. Het speelse, spontane
en het kleine, daar waar het ontstaat en worstelt,
zijn van even groot belang.”
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Wat voor taak zie je hierin weggelegd voor de
aangesloten verenigingen?
“Belangrijk is dat alle verenigingen spreken en hun
mening laten horen over wel het of niet fuseren. Of
een geheel andere richting in. Bij de herindeling van
de districten in de jaren ‘94-‘95, was ik voorzitter
van de voorbereiding- en onderzoekscommissie.
Aan alle korpsen zijn de voor- en nadelen voorgelegd
met ruimte voor eigen invulling. In alle toenmalige
districten zijn hierover discussies gevoerd. Dus een
duidelijke betrokkenheid creëren met de verenigingen.”
magazine “de Tamboer”

Wat vind je voor jezelf mooie momenten?
“Wanneer een doelstelling bereikt, of een creatie
gemaakt is en als anderen blij en gelukkig zijn.”

L i m b u r gs e

k o r ps e n

war e n

de

t o pp e r s

De Nederlandse
Kampioenswedstrijden

Vertel eens over je prettigste ervaringen.
“Binnen het verenigingsklimaat, het meebesturen
en ontwikkelen van verenigingen. De organisatie
van het 25-jarig jubileumfeest van de LBT en het
opleiden van muzikanten.”
Voor wie of wat heb je waardering?
“Als je om je heen kijkt en het leven beschouwt,
zijn er altijd personen die een speciale waardering
krijgen, waarde hebben of hadden in je leven. Zowel
in de muziekwereld LBT, FKM alsook in de schutterswereld Bond-EMM en OLS-Federatie noem ik als
eerste dhr. Bèr van Hoef. Krachtig, richtinggevend
en met inzet van al zijn bagage, gaf hij zich aan de
hem zichzelf opgelegde taak. Hij als boegbeeld voor
al datgene waar hij voor stond. Zijn eigen vereniging
en de overkoepelende organisaties. Zijn kracht was
ook de kracht van de LBT!”

“Wat ik mee maakte is een ervaring,
heeft een kleur, een klank, is een
zintuiglijke herinnering.”
Welke idealen hoop je nog te verwezenlijken?
“Wanneer je op veel fronten leiding hebt gegeven,
bestuurlijk bent geweest, zaken hebt ontwikkeld
en tot prestaties bent gekomen, komt er ook een
tijd van bezinning en het in balans brengen van je
vermogens en wensen. Wat ik mee maakte is een ervaring, heeft een kleur, een klank, is een zintuiglijke
herinnering. Het houdt de herinnering vast. Een als
je iets anders wilt gaan doen, dan zul je dingen los
moeten laten of anders beoordelen. Voor mij geldt,
dat een verdere ontwikkeling de richting zal nemen
van beeldende kunst, creativiteit, therapeutische
ondersteuning en advisering.”
Ik zie je nog niet achter de geraniums zitten!
Kun je iets vertellen wat je met je vrije tijd
gaat doen?
“Vrije tijd is mij vreemd. Eigen tijdsbesteding,
verhuurde tijd, verkochte tijd, dit klinkt misschien
vreemd, maar wel duidelijker. Want wat is vrij? Vrij
is dat ene moment wanneer je de keuze maakt van ja
of nee aan een richting of verzoek. Daarna wordt je
verplicht vrijwilliger van je keuze, zeker als je keuze
een taak, doelstelling of dienstbaarheid omvat ten
opzichte van anderen dan jezelf.”

Door asbestproblemen waren de Nederlandse
Kampioenswedstrijden verplaats van Barneveld naar
De Lutte. De reisafstand was hierdoor nog groter
geworden als normaal gesproken naar Barneveld.
Het was vroeg opstaan geblazen voor
de Limburgse korpsen, 8 deelnemers
uit het zuiden des lands. Het nadeel
van zo’n verre reis is dat je niet in de hal
kunt oefenen, je weet niet hoe ze klinkt.
Marijke uit Hoensbroek was het eerste
Limburgse korps, ze kwamen uit in de
vierde divisie marcherend. De akoestiek
viel tegen. Daarom was het lastig, als
je alleen maar een mars moest spelen,
voor je alles door heb is het voorbij. De
eerste drie korpsen hadden daar dan
ook veel last van. De korpsen die volgden konden zich gelukkig nog oriënteren op de akoestiek en de klankbalans.
Je zag menig instructeur nog gauw het
een en ander veranderen. Na Marijke
was het de beurt aan de Harmonie van
Heer. Het concerterend werk was goed
maar marcherend viel het een beetje
tegen. Paul Bouten, instructeur en
uitkomend in de derde divisie met twee
korpsen, het eerste korps St. Sebastianus
uit Herkenbosch presenteerde zich op
een manier die deed denken aan het
bondsconcours in Brunssum, dus zeer
goed. Meteen daar achteraan kwam

Paul met St. Petrus Roggel. Ik vroeg
me af hoe speelt hij dit klaar. Normaal
komen ze vragen kunnen wij niet
schuiven dat de instructeur een kleine
pauze heeft. Paul zette met St. Petrus
Roggel wederom een goede prestatie
neer. Hierna kwamen drie korpsen waar
je je werkelijk van afvroeg hoe komen
die hier terecht. Deze korpsen hadden
hier niets te zoeken. Hier waren toch de
Nederlandse kampioenschappen.
Hun niveau was toch echt te laag, al
haalde Enschede gelukkig nog de 80
punten grens.

prestatie neer zette van hoog formaat.
Ook in deze divisie kwam wederom een
korps uit waar men zich van afvroeg
wat ze kwamen doen. De eerste divisie
die deze lange dag afsloot was zoals
verwacht het slotstuk met bijna allemaal
een dikke voldoende, met Maasbracht
als absolute topper. 30 optredens op dit
kampioenschap waar je bij sommige
verenigingen moet afvragen wat doen
ze op een Nederlands kampioenschap.
Wel moet me nog van het volgende
van het hart, vorig jaar vertelde onze
oude voorzitter John Claessens te pas
en onpas dat wij (Limburgse Korpsen)
de Nederlandse Kampioenschappen
verloren op het marcheren. Daar heb
ik niets van gezien, sterker nog, ik vond
dat wij (Limburgse Korpsen) het beste
marcheerde.
Alle Limburgse Korpsen van harte proficiat of je nu kampioen bent of niet, het
niveau was hoog.
Redactie: Frans Verboeket

“Overkoepeling mag niet leiden
tot ongevoeligheid, afstand en
vervreemding.”

Waar houd je absoluut niet van
(en daar bedoel ik geen eten mee)?
“Van macht of machtsvormen en van persoonlijk
gewin binnen een samenwerkingsverband of vereniging.”

Na de pauze volgde de tweede divisie
waar St.David Voerendaal ook een
magazine “de Tamboer”
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Maud Kurvers-Aarts
Ik ben bijna 25 jaar lid van de LBT. Op mijn vierde
ben ik begonnen als minirette in Maastricht. Toen ik
12 jaar was heb ik de majorettencursussen A, B en C
gevolgd en vanaf mijn 17e geef ik les aan majorettes.
Als 19-jarige behaalde ik ook mijn middenkaderdiploma majorettendocent. Naast de majorettenbijscholingen heb ik vorig jaar de LBT-diploma’s behaald voor Tamboer-maître en Exercitie-Instructeur
(basismodule). Naast al dat studeren ben ik druk als
voorzitter van de MC-LBT, en als jeugdbestuurslid.
Op deze manier wil ik graag mijn steentje bijdragen aan verbeteringen binnen de majoretten- en
amateur-muziekwereld. Ik hoop dat ik, samen met
de andere enthousiaste leden van de MC, veel goede
projecten kan starten voor onze Limburgse majorettes en docenten.

Astrid Volleberg
Ik ben al 30 jaar lid van Concordia Wanssum en geef
les aan de majorettes en de minirettes. Sinds één
jaar ben ik lid van het districtsbestuur Venlo-Venray.
Vanaf 1 januari 2009 doe ik de wedstrijdcoördinatie op alle majorettewedstrijden van de LBT, en zit
vanuit die functie in de MC.
Ellen Lommen
Ik ben al vanaf mijn zevende lid van Majorettengroep Mardrukro uit Kronenberg. In 1996 heb ik
mijn middenkaderdiploma majorettendocent behaald. Sinds 2006 ben ik gestopt met lesgeven, maar
het bloed kruipt waar ’t niet gaan kan en sinds januari 2007 zit ik in het bestuur van Mardrukro. En nu
dus in de Majorettecommissie LBT. Verder assisteer
ik bij de organisatie van de Nederlandse Kampioenschappen Twirl, die gehouden worden in Rotterdam.
Tevens ben ik begeleidster van de Equipe
Twirl, die met Pasen 2009
deelneemt aan het
Wereldkampioen-

schap in Gent - België. Ik ben erg blij dat we weer
leven in de MC hebben geblazen. We willen Limburg
graag weer op de kaart zetten en het niveau verhogen, zodat we weer veel Limburgse majorettes op de
Nederlandse Kampioensschappen zien.
Nancy van Drongelen
Ik ben instructrice bij de majorettengroep Malberg
in Maastricht. In 2001 heb ik mijn middenkaderdiploma majorettendocent behaald. Ik ben lid van het
LBT bestuur district Maastricht, en sinds kort ook
lid van de majorettencommissie. Binnen de MC zal ik
de workshops voor mijn rekening nemen.
Stéphanie Wijers
Ik ben dit jaar 30 jaar lid van Drumband &
Majorettenkorps ‘De Kloppers’ uit Nieuw-Bergen
en ruim 10 jaar secretaresse van deze vereniging.
Sinds 1995 geef ik, samen met mijn vriendin Marion
Simons en met heel veel plezier, les aan de minirettes en majorettes van Bergen. De diploma’s A, B en C
behaalden Marion en ik in de periode 1996 en 1997.
Vanaf januari 2009 ben ik aspirant-lid van de MC.
Ik ben er van overtuigd, dat wij een goed team gaan
vormen en zou het ook fijn vinden als we de majorettes van Limburg weer op de kaart kunnen zetten.
Mijn taak voor dit jaar is om er voor te zorgen dat we
fase-2 gaan starten, zodat de meisjes die met succes
fase-1 behaald hebben, weer direct door kunnen
gaan.
Engela Snijders
Als 10-jarige werd ik lid van de Mèhlse Dörskes Meijel. In die tijd was er maar één groep, en al gauw
gaf ik les aan de nieuwkomers binnen de vereniging.
Vanaf mijn 17e ben ik buiten de Meijelse grenzen
les gaan geven in Brabant en Limburg. Met Truando
Marjopies Tienray en Mardrukro Kronenberg heb
ik ontzettend leuke tijden beleefd en diverse
kampioenstitels behaald. Maar ach, de tijd
vliegt, want dat was allemaal nog in de vorige
eeuw, evenals het behalen van de vereiste
diploma’s. Inmiddels ben ik instructrice
in mijn woonplaats Meijel en het bevalt
me uitstekend. Goed dat de MC weer
is begonnen en een doorstart heeft
gemaakt. Samen met Nancy van
Drongelen ga ik workshops en activiteiten aansturen.

Van links naar rechts,
boven: Ellen, Engela, Stephanie,
beneden: Astrid, Maud.
(Bianca en Nancy ontbreken helaas).
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Bianca van Zon
Ik ben momenteel aspirant-lid van
de MC en alweer 19 jaar actief in de
majorettenwereld van Maastricht.
Een lange tijd heb ik deelgenomen
aan het harmonieleven, optredens,
straatwerk, wedstrijden, noem maar
op. In die periode heb ik ook mijn
majorettediploma’s A, B en C behaalt.
Maar aan alles komt een eind, behalve
aan majorettes dan, want sinds kort
geef ik les aan de dames van harmonie
Wilhemina Wolder Maastricht.

Organiseert de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen District Roermond de
Euregio parade. Een evenement dat zijn
weerga niet kent.
Met medewerking van Belgische, Nederlandse en Duitse
Muziekverenigingen. Er zal een grote streat parade plaats
vinden en op verschillende plaatsen zullen concerten
verzorgd worden. Dit alles vindt plaats in het prachtige
dorp Maasbracht in midden Limburg. Dit alles in
samenwerking met Fanfare Eensgezindheid MaasbrachtBeek.
Verdere informatie volgt nog. Wij zouden het zeer op prijs
stellen als jullie deze datum nu al in de agenda van 2010
opnemen.
Houd onze website in de gaten voor het laatste
nieuws. Er volgt nog veel meer!

Redactie: Frans Aben

In 2008 is de Majorettencommissie van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
(MC-LBT) weer nieuw leven ingeblazen. Een aantal enthousiaste verenigingsmensen
hebben de schouders eronder gezet om de majorettewereld in Limburg te stimuleren
en actief mee te denken met de LBT. De commissieleden zijn:

Euregio
parade

Mijn eerste dag als
wedstrijdcoördinator
Na het een hele tijd de functie op
papier te hebben, was dan nu de dag
aangebroken om het in de praktijk uit
te voeren. Het was een spannende tijd
voor mij want doe ik het allemaal wel
goed. Er komt dan toch wel veel op je af,
al denk je dat je veel weet over alles.
Maar na alle lijsten klaar te hebben en het programma
gemaakt te hebben, wordt het weer wat rustiger, en kon
ik even adem halen. Tot de week ervoor aan brak. Alles
20 keer controleren en nakijken, kom je er op de dag
zelf toch weer achter dat je bepaalde dingen over het
hoofd hebt gezien. Waar ik dan ook een paar nachten
over heb moeten dromen. Geen grote fouten maar wel
aandachtspunten voor de volgende keer. Voor mij was
het een geslaagde dag, die ik toch redelijk rustig heb
doorlopen. Dus op naar de volgende keer.
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Redactie: Astrid Volleberg

Majorettecommissie stelt zich voor

Z o nd a g 5 s e pt e m b e r 2 0 1 0
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Onlangs heeft het bondsbestuur besloten om over te gaan op een geheel
nieuw systeem om gesproken jurycommentaar vast teleggen. Dit gebeurt
momenteel nog steeds met behulp van
memorecorders en cassettebandjes.
Gezien het cassettebandje een uitstervend medium is, gaan we nu ook
werken met CD’s en bestanden in het
populair en makkelijk verwerkbare
MP3 formaat. Hiermee zijn we meteen
weer up to date voor de toekomst.

bezig zijn en systemen aan het zoeken
zijn om het jurycommentaar digitaal
te registreren.
Tijdens het afgelopen majoretteconcours in Heythuysen verliep alles zo
goed met het testen van het systeem
dat we bij wijze van proef meteen ook
al bestanden op CD gebrand hebben.
Naast de normale cassettebandjes die
wat bij de diploma’s gevoegd waren,
ontvingen de verenigingen nu dus
ook een CD. Nu bleek dat er her en der
toch wat kleine schoonheidsfoutjes
waren in de vorm van dat er ergens
een optreden ontbrak, of bij een
vereniging een verkeerd optreden op
de cd stond (van een andere vereniging) maar het betreft ook een testfase waarbij ook tijdens dit concours
voornamelijk werd gekeken naar het
opnemen zelf alsook de geluidskwaliteit. Voor het aanstaande concours in
Nieuw-Bergen in juli, zal ook weer op
de oude manier met cassettebandjes
gewerkt worden. Dit geld overigens
voor alle majorettewedstrijden nog dit
jaar. Parallel hier aan zal ook digitaal
gewerkt worden en zal nu ook het doel
zijn de verenigingen een CD mee te
geven.

Met het nieuwe systeem gaan de
juryleden werken met een draadloos
headset die weer in verbinding staat
met een ontvanger. Deze zal het signaal overdragen via een interface naar
een laptop alwaar het binnenkomende
WAV-bestand omgezet zal worden
naar een MP3 formaat. De bedoeling
is zo dat als het systeem straks goed
werkt, de gesproken jurycommentaren
op CD gebrand worden per vereniging.
Op het Bondsconcours voor majorette
op 19 maart te Heythuysen jongst
leden zijn we begonnen met het testen
van de apparatuur in de praktijk. Mensen die tijdens dit concours aanwezig
waren hebben dit ook kunnen zien. Er
werd eerder ook al gekeken met welke
softwarepakketten er het best gewerkt
kon worden want het schijnt nogal
moeilijk te zijn om een programma te
vinden waarmee ook meerdere sporen
onafhankelijk van elkaar geluid opgenomen en tegelijkertijd weggeschreven kan worden.

Bij de muziekkorpsen betreft het
alleen de marswedstrijden waar met
ingesproken jurycommentaar gewerkt
wordt. Hier zal op de aanstaande concoursen ook met het nieuwe systeem
gewerkt gaan worden.

Het was voor de juryleden even wennen, maar ook zij stonden zeer positief
tegenover deze vernieuwende manier
van geluidsregistratie. We zijn dan
ook pionier in Nederland wat betreft
digitale geluidsregistratie, al hoewel
ze in Friesland ook al experimenteel

Al met al een stap in de goede richting
met het oog gericht op de toekomst.
We hopen ook in 2010 volop met het
nieuwe systeem te kunnen draaien en
dan zullen de diploma’s ook vergezeld
gaan van Cd’s in plaats van de oude
vertrouwde cassettebandjes.

wmc nieuws!
Op vrijdag 31 juli 2009 zal de Drumband van Harmonie Concordia uit Obbicht voor de 2e keer in haar historie
deelnemen aan de Concertwedstrijden voor slagwerkensembles tijdens het 16e Wereld Muziek Concours (WMC) te
Kerkrade. In het kader van deze WMC-deelname is er nu een Concordia WMC-website: http://wmc.concordiaobbicht.
nl. De leden van drumband van Harmonie Concordia Obbicht nodigen u van harte uit een bezoek te brengen aan
wmc.concordiaobbicht.nl en hen te volgen op weg naar Kerkrade! Ik wens u allen alvast een mooie muzikale (WMC-)
zomer toe en de WMC-deelnemers succes met de verdere voorbereidingen.
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eXAMEN FASE 1

Op 14 oktober vorig jaar zijn 17 deelnemers vol goede moed begonnen aan de fase 1
cursus. 13 leden van de Meyelse Dörskes, 2 leden van St. Lucie uit Nederweert en 2
leden van Mardrukro uit Kronenberg.

In maart stroomden nog 6 Meijelse leden in, die de versnelde
versie van de cursus volgden, dit houdt in dat zij maar 5 uren
praktijkles kregen en de rest zelf thuis moesten aanleren
via het boek. De faseopleiding is een voorbereiding op het
eventueel gaan volgen van een midden-/of hoger kader
opleiding, waardoor het vervolgens mogelijk is om instructrice te worden. De cursus omvat 20 uur dans, waarvan 14
uur klassieke dans en 6 uur andere dansvormen en 20 uur
batontechnieken en batoncombinaties. Ook werd in deze
uren het vak muziek behandeld. Het waren dus 40 uur praktijkles die door onze eigen instructie, Jolanda Hoefnagels,
Engela Snijders, Angeliek Koopmans en Moniek Koopmans,
werden verzorgd. Zelf moesten de deelneemsters nog 40 uur
zelfstudie doen, wat soms erg zwaar was. Theorie-examen
hoorde niet bij de cursus, maar de instructrices waren van
mening dat dit toch beter was voor de meiden. En ze hebben een theorie-examen gemaakt. Dit met een eindresultaat
van 22 voldoendes en 1 onvoldoende. Dit telde verder niet
mee met het examen.
Zaterdag 25 was het dan zo ver. Het examen. Dit werd
afgenomen in 2 groepen, verdeeld over de morgen en de

middag, in de gymzaal van basisschool Den Doelhof. Joyce
Jansen was de examinator. Zij beoordeelde iedereen afzonderlijk op dans, klassieke basis, danscombinaties, batontechnieken en batoncombinaties.
Helaas was er 1 deelnemer die het net niet heeft gehaald,
ondanks haar grote en goede inzet! 22 deelnemers behaalden fijne cijfers. Ze kregen dan ook een mooie cijferlijst mee
naar huis en een bewijs van deelname aan de fase cursus,
wat uitgereikt werd door Engela Snijders, als afgevaardigde
van de majorette commissie van de LBT, een mooi roosje en
natuurlijk een officieel diploma!
Een deelnemer van de versnelde fase cursus was zwanger en
behaalde zelfs het hoogste aantal punten van deze examendag en slaagde met een 8.6 gemiddeld. Proficiat!!
Dames nogmaals proficiat, jullie hebben hard gewerkt en zijn
allemaal goed vooruit gegaan in jullie technieken!! Geweldig!!
Op naar fase 2.

Redactie: Monique Peeters Meyelse Dörskes.

De de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen maakt
grote stap voorwaarts om
over te stappen op een
nieuw geluidsregistratie
systeem. In hun streven
om voor hun verenigingen
het best mogelijke systeem
voor het vastleggen van
jurybeoordelingen te hebben heeft het bestuur een
grote investering gedaan
in deze nieuwe techniek.
Niet wetende dat zij met
dit nieuwe systeem een
van de eerste zijn in Nederland die dit op deze wijze
uitvoert. Wat dit voor u als
vereniging betekend leest
u in dit artikel.

Limburgse Kampioenswedstrijd solisten en kleine ensembles
Op 14 en 15 maart 2009 werd in ’t Aod Raodhoes in Melick
de Limburgse Kampioenswedstrijd solisten en kleine
ensembles georganiseerd door Harmonie Concordia Melick.
Een unieke organisatie prestatie die
Concordia Melick wel is toevertrouwd,
met op zaterdag 54 optredens en op
zondag zelfs 95. Voor de juryleden Jos
Stoffels, Henk Mennens, Rob Janssen
en Andre Willems geen gemakkelijke
taak, daar er op zeer hoogniveau
gemusiceerd werd. Maar de muzikanten hadden zich ter degen voorbereid
en zagen zich gesteund door hun
achterban, vrienden, begeleiders,
ouders, opa’s en oma’s. De zaal was
dan ook twee dagen geheel gevuld

door de aanhang die konden genieten
van prachtige muziek. De jury werkte
snel en accuraat zodat er af en toe
een extra (rook)pauze ingelast kon
worden, zodat niemand tevergeefs
zou komen en hun favoriet al was
opgetreden. Het hoogst aantal punten
werd behaald door het trio Renske
van Avesaath, Leonie Lennarts en
Tom Wijnands van Heide Swalmen.
De beker voor het hoogste aantal punten van dit Limburgs Kampioenschap
is echter weggelegd voor een solist

en geen ensemble. Deze prijs werd
gedeeld door Thomas Prevoo van
Walrams Genootschap Valkenburg
en Liesbeth Lennards van Heide
Swalmen beiden met 94 punten. Deze
beker werd uitgereikt door de wedhouder van cultuur van de gemeente
Roerdalen geassisteerd door de voorzitter van de organiserende vereniging Dhr. Ton Smeets en de voorzitter
van de LBT district Roermond José
Aben-Peulen. De totale uitslag en veel
foto s kunt u vinden op www.l-b-t.nl.
Heel veel dank aan de organiserende
vereniging Concordia Melick en het
organiserende district Roermond van
de LBT.

magazine “de Tamboer”

Redactie: Frans Aben

Redactie: Ivo Croes

Redactie: Carlos Schreurs

Nieuw geluidssysteem
bij jurycommentaar
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LBT

Redactie Ton van Berkel

Baexem stond even in het
middelpunt van de belangstelling tijdens de jaarvergadering
van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen op zaterdag
18 april. Frank Vergoossen
redacteur van Dagblad de
Limburger had zijn potlood
geslepen en noteerde onder
andere de uitslag van twee bestuursverkiezingen die gehouden werden.

20

De opkomst van de aanwezige korpsen was
beter als in de afgelopen jaren, willicht was
credit hieraan de bestuursverkiezing die op
de rol stond. Nadat de vaste agendapunten
afgehandeld waren waaronder de vaststelling van de notulen en de goedkeuring
van de jaarverslagen en het verslag van de
commissie van comptabiliteit stond punt 9
op de agenda. Na een voorstellingsronde
van Manon Pelzer als kandidaat voorzitter en
Jacob Gorissen als kandidaat secretaris kwam
de statutair verplichte verkiezing aan de orde.
Uit de stemming bleek dat beide kandidaten
een overweldigende meerderheid achter
zich geschaard hadden en zij zich kersverse
voorzitter en secretaris mochten noemen. De
heer Koos Schroën bedankte, nu als oud secretaris de aanwezigen voor het vertrouwen
wat men in hem gesteld had in de afgelopen
jaren. Onder luid applaus werd hij gekozen
tot vicevoorzitter. Manon Pelzer en Jacob
Gorissen dankte de aanwezige verenigingen
voor het in hun gestelde vertrouwen en
vertelde er alles aan te doen dit vertrouwen
niet te beschamen. Een ander punt was het
wel of niet zelf organiseren van een open
Nederlands Kampioenschap voor solisten
door de LBT. Hier waren de meningen nogal
over verdeeld, zodoende haalde het voorstel om het open NK zelf te organiseren het
niet in de stemming. Wel kwam er vanuit de
vergadering een krachtig signaal om vooral
de kwaliteit van het NK op een hoog peil te
houden. De toekomst zal ons moeten leren
of de landelijke organisaties deze LBT ambitie
kunnen waarmaken. Niets meer aan de orde
zijnde sloot de vicevoorzitter de vergadering
en wenste allen een wel thuis.
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Kennis, kunde en ervaring leiden tot kwaliteit
Op zaterdag 25 april was het voor ‘de helft’ van
de deelnemers aan de tambour-maîtrecursus
de grote dag. In het Martinushoes te Itteren
onderwierpen tien kandidaten zich na zes
lesdagen, gegeven door instructeur de heer
Peeters, aan het examen. Deze toetsing
bestond uit een theaoriegedeelte, s`morgens
van negen tot half elf, waar je al het risico liep
als je dat niet met een voldoende afsloot je de
tambour-maîtrestok ingepakt kon laten. Dat het
na het theoriedeel opnieuw peentjes zweten
was tijdens de praktische opdrachten, leest u in
dit artikel
Tijdens de cursus waren er al een drietal afvallers en slechts 10
van de 20 cursisten namen deel aan het examen. Wat de redenen
zijn voor het voortijdig afhaken is onbekend, feit blijft, dat deze
cursus echt geen makkie is. Het is dan ook niet niks om als maître
verantwoordelijk te zijn voor een gedisciplineerd en verantwoord
optreden van je korps. De basis van een goed functionerende
tambour-maître is door de heer Peeters gelegd tijdens deze zes
cursusdagen. Aansluitend wordt je ‘facultatief’ nog eens de maat
genomen door de heer Knoop als examinator. Hij maakte het de
kandidaten niet gemakkelijk tijdens het examen; als hij het niet
helemaal met je eens bleek te zijn, stelde hij nog enkele aanvullende vragen met als doel, om je op het juiste spoor te zetten. De heer
van Berkel, als vertegenwoordiger van de Limburgse bond van
Tamboerkorpsen, memoreerde in zijn toespraak tijdens het uitreiken van de diploma`s, dat deze dag niet de laatste keer zou zijn
dat zij als maître met het zweet op de rug voor hun korps zouden
staan. Hij onderstreepte, dat het door de heer Peeters aangeleerde
praatje, plaatje, daadje en een goed voorbereide les, een minimale
basis is om goed voorbereid voor je korps te staan. Ook ontnam de
heer van Berkel de cursisten het idee dat - als zij met hun diploma
naar buiten zouden lopen - ze er als tambour-maître al waren.
Deze cursus is dan ook alleen bedoeld om de tambour-maître een
basis te geven van waaruit hij/zij zich verder kan ontwikkelen als
een goede instructeur, vakman en verantwoord muzikaal leider
van het korps. Hij adviseerde de cursisten om vooral tussen hun
mensen te staan en tevens boven de lesstof. Ook nu trachtten er
weer cursisten zaken te verkondigen die niet geheel strookten met
de realiteit. De heer Knoop pareerde dat steeds met de kreet: “ik
ben het niet met je eens”! Hoezo met het zweet op je rug?
Dit soort uitspraken was voor mij (TvB) aanleiding om bij de heer
Knoop eens te informeren, hoe hij deze expertise had opgebouwd.
De heer Knoop heeft (net als ‘oud-collega’ Peeters) een militaire achtergrond. Op zijn zestiende jaar (en negen maanden)
is hij in dienst getreden bij de Tamboers en Pijpers van het
Korps Mariniers. Hij heeft daar tien jaar lang gemusiceerd en
was toen, zoals hij het zelf noemde, ‘mannetje in het gelid’. Hij
zocht een grotere uitdaging en solliciteerde bij de Koninklijke
Landmacht. Na een jaar opleiding als tambour-maître bij de
toenmalige Koninklijke Militaire Kapel, werd hij geplaatst bij het
Jachthoornkorps van het Garderegiment Jagers te Schaarsbergen.
Hij heeft daar, als instructeur van dit korps, met veel plezier

zeventien jaar (1974 t/m
1991) gewerkt met dienstplichtige muzikanten. In militaire
vaktermen heette dat bij de Garde Jagers “Maître
de Clairon”. Daarna is hij als Centraal Instructeur, geplaatst
in Den Haag bij de Inspectie Militaire Muziek Koninklijke
Landmacht. Na verloop van tijd kwam er een functie vrij
bij de Inspectie Militaire Muziek Krijgsmacht als Hoofd
Bureau Militaire Muziek. Tot aan zijn ‘militair pensioen’
heeft hij deze functie binnen defensie met plezier vervuld.
Op mijn vraag wat hij vond van het initiatief om meer dan
vijfentwintig jaar geleden te starten met deze cursus, onder
de paraplu van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,
was hij zeer duidelijk.

ik wel
eventjes’. Dat
is nou net de verkeerde
instelling. Voor een aankomende
tambour-maître is het uiteraard zeer wenselijk zo`n cursus
te volgen. Je leert er heel erg veel: het op eigen benen
staan, jezelf presenteren en didactisch en methodisch
verantwoord lesgeven. Niets is lastiger dan voor een groep
mensen je verhaal te moeten vertellen. Je kunt het je niet
permitteren om als leider voor een korps te lopen en te
denken: ik ga naar de cursus, komt elke zaterdag, zet de
tambour-maîtrestok bij de voordeur, zodat je hem niet uit
het oog verliest als je de volgende week weer moet gaan, en
verder doe je er niets mee. Je leert pas te functioneren met
de TM-stok, door er veelvuldig mee te lopen en te oefenen.

De heer Knoop: “Dit was en is uiteraard zeer wenselijk
en noodzakelijk. Zelf geef ik deze cursus in Friesland,
Gelderland, Overijssel en Zuid- en Noord Holland”. De heer
Peeters verzorgt deze instructie o.a. in onze provincie, in
N-Brabant, Zeeland en België. Ze delen dus dezelfde passie.

Kort samengevat: een tambour-maître hoort bij het leidinggevende kader van de vereniging en zo moet hij/zij zich
ook gedragen. Beheers je iets niet goed, bijvoorbeeld het
takteren, dan moet je dat door een ander laten doen. Maar
leef met de regel: datgene wat je doet, moet je goed doen”.

Knoop vervolgt: “Er is behoefte aan goed opgeleide
tambour-maîtres, en daarom worden deze cursussen al
ruim dertig jaar gegeven bij verschillende (internationale)
organisaties. De tambour-maître is het visitekaartje van je
orkest. Het moet een persoon zijn met de uitstraling van
een leider, uiteraard gebaseerd op kennis en vakmanschap.
Daarnaast moet het een representatief en enthousiast
iemand zijn, die zelfverzekerd, met flair en overtuiging
overkomt, zowel naar buiten, als naar het korps toe. Hij/zij
dient zich daarbij steeds bewust te zijn, dat elk korps een
afspiegeling is van zijn commandant”.

Onder dankzegging voor deze wijze woorden volgen
hieronder de namen van de geslaagden, met daarachter de
behaalde eindscore (max. 100).

Mijn laatste vraag of er nog zaken zijn die de heer Knoop
graag onze lezers nog wil vertellen, is natuurlijk een inkoppertje.
Knoop: “De Limburgers zijn natuurlijk wel wat chauvinistisch. Denken al gauw dat zij de besten zijn en dat is
natuurlijk niet altijd waar”. Dat zag hij ook vandaag weer
gebeuren. “Sommige mensen komen hier s`morgens binnen
met een bepaalde nonchalantheid en het idee van ‘dat doe

Ronaldo Bosch: 66
Albert Laughs: 67
Ralf Janssen: 72
Henk Maessen: 75
Lars Franken: 76
Luuk van Montfort: 77
Jan Meijs: 80
Wiel Peeters: 80
Verder ontvingen vijf kandidaten een certificaat vanwege
een minimale deelname aan vijf volledige lessen, en twee
omdat zij niet slaagden voor het examen.
Peter Geelen, Liame Greijn, Nicolle van Melsen, Petra van
Neer, Maurice Ramakers, Wim Truijen
Ester Willems.
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Het jongste lid

Redactie: Frans Verboeket.

Colin Gerats heeft altijd razend interessant gevonden
als hij met zijn moeder mee mocht naar de repetitie en
uitvoeringen van de drumband fanfare St. Elisabeth.

Ze bezochten deze band omdat hun
neefje Bart (volgens Colin Bartje) er
speelde. Hij vond deze bezoeken steeds
leuker worden. Ongeveer 2 jaar geleden
gaf hij aan om ook te willen trommelen, maar zijn moeder trok daar niet zo
aan. Je bent nog geen acht jaar was
stee vast haar antwoord. Na een jaar
doorzetten en te blijven vragen (zeuren
volgens mam), had ik het geluk dat Bart

bij mij polshoogte kwam nemen of ik
interesse had in trommelen. Want ze
zochten nieuwe leden. Nou zei ik tegen
Bartje wat dacht je. Ik had mam toen
bijna overstag, na het carnaval van 2008
zouden we samen gaan kijken. Maar ik
ben met Bartje al eens stiekem eerder
mee geweest kijken, de groep ving me
heel leuk op en sommige zeiden “het
wordt tijd dat je lid wordt”. Nu kon mam
niet anders. Wel viel het mij tegen dat ik
geen echte trom kreeg maar een oefen
batje, ik ben toch tenslotte bij een drumband. Maar Ramon die mij de trommelkunsten onder de knie probeert bij
te brengen is er geen verschil tussen de
trom en het batje. Nu een jaar later vind
ik het nog steeds erg leuk. Het oefenen,
de repetitie en het uittrekken ondanks
dat ik nog niet op een echte trom speel.
Ik heb mijn eerste optreden gehad tijdens het solistenconcours bij onze eigen
fanfare st. Elisabeth. Daar mocht ik op

een echte trom spelen. Ik was trots op
mezelf ook al werd ik laatste (het lag volgens mij aan de jury want die bestond
alleen uit harmonie en fanfare mensen).
Het meedoen op zich vond ik al top. Ik
was in grote lijnen toch tevreden met
mijn punten. Nu maar blijven oefenen
om de volgende keer die eerste plaats te
halen of in ieder geval bij de eerste 3 te
komen.
Mijn eerste optreden met de drumband heb ik ook al achter de rug. Wij
deden mee aan het drumbandfestival in Obbicht. Ik had allemaal kleine
bijinstrumenten zoals, snowbels, kleefs,
hangende bakets en de ratel, maar die
zijn net zo belangrijk als de trommen.
Ik vond het allemaal wel erg spannend
en ik was toch een beetje zenuwachtig.
Na afloop kreeg ik van Jos (die speelde
ook op deze bijinstrumenten) en Ramon
(onze instructeur) een pluim dat ik het
goed had gedaan. Uit het jury rapport
bleek eveneens ook dat ik niets fout had
gedaan. In onze groep ben ik niet alleen
de laatste die erbij is gekomen, maar
ook nog eens de jongste. Ik ben nu 10
jaar en de rest is zeker eens zo oud als ik.
Maar daar merk ik niks van want ik wordt
overal bij betrokken en mag altijd overal
aan mee meedoen. Ik kijk er naar uit
wanneer ik met een echt trom mee mag
trekken op straat. Ik zal er nog even voor
moeten oefenen maar dat doe ik met
veel plezier.

Majorette-opleidingen in Limburg!
Nadat we in 2008 gestart zijn om de fase opleidingen voor majorette weer op te starten
in Limburg, zijn er nu twee grote groepen geslaagd voor fase 1.
Een groep heeft eind 2008 examen gedaan. (fase 1 en een
aantal dames fase 3) De tweede groep heeft eind april 2009
examen gedaan voor fase 1.

wat voor gevoel de muziek bij je oproept. Bij fase 2 leer je
dus weer nieuwe technieken en er wordt wel geacht dat je de
combinaties van fase 1 beheerst.

Het logische vervolg hierop is natuurlijk, dat er weer een
mooi groep gaat starten met fase 2. De majorettecommissie
van de L.B.T. wil deze in het najaar van 2009 starten.

Waar wordt fase 2 gehouden?
Centraal in Limburg is het enige dat we daar nu op kunnen
antwoorden, een locatie die voor Noord- en Zuid Limburg
goed te bereiken is. We proberen natuurlijk om de fase 2 te
laten doceren door onze top Limburgse hoogkaderdocenten.

Wat houdt fase 2 in?
Net als bij Fase 1 moet je bij de Fase 2 opleiding 40 lesuren
volgen. Daarnaast besteed je thuis ook nog 40 uur aan het
maken van opdrachten en het trainen van de baton- en
danstechnieken. Tijdens de lessen wordt 20 uur aan het vak
dans besteed (14 uur klassiek, 3 uur Afrikaanse dans en
3 uur jazzdance). Tijdens de batonlessen komen ook weer
een aantal nieuwe combinaties van dans en baton aan bod.
(Deze zijn te zien op de DVD “How 2 Dance & twirl”).
De theorie van het vak muziek wordt behandeld tijdens
de dans- of batonles. Tijdens de baton- en danslessen leer
je ook meer over de verschillen de muziekstijlen en zal er
aandacht besteed worden aan welk genre de muziek heeft,
wat voor bewegingen je hierop wel en niet kunt maken en
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Dus heb je interesse om aan fase 2 te starten?
Geef je dan op bij:
Stephanie Wijers
Cursuscoördinator majorette LBT
Patrijsstraat 20, 5854 GJ Nieuw-Bergen
Tel.: 0485 - 512483
StephanieWijers@kpnplanet.nl
LET OP!
Bij voldoende interesse voor Fase 1,
willen we daar eventueel ook mee starten.

