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Op 29 juli passeerde twee van onze bestuursleden hun eerste
mijlpaal, 100 dagen in functie namelijk. Mw. Pelzer onze voorzitster
en onze secretaris de heer Gorissen. In een van onze volgende
uitgave`s zullen wij als redactie eens bij hen op de koffie gaan om te
kijken en te horen of dat beeld wat zij van de LBT hadden nog steeds
het zelfde is. Wellicht kunnen wij u dan berichten of “Op een kalme
zee iedereen stuurman kan zijn”.

Henk Rensink
Uw mondstuk,
een HOOFDSTUK apart!
Data Regionale Mondstukaanmeetdagen
Voor hout- en koperblazers 2009
22 augustus:
29 augustus:
1 september:
4/5 september:
12 september :
3 oktober:
10 oktober:
17 oktober:
30/31 oktober:

van der Glas Heerenveen, 0513 468 041
Musikhochschule Zürich- Zwitserland
Musikhochschule Zürich- Zwitserland
Hessischer Musikverband Duitsland
Adams Ittervoort, 0475 560 700
Adams Diest-België, 0032 13 321 201
Dalsegno Dordrecht, 078 614 38 62
Excel Oeffelt, 0485 362 668
Musikhaus Fockers, Rheine-Duitsland,
0049 5971 62 08
7 november:
Musikhaus Welbers, Kevelaer-Duitsland,
0049 2832 45 45
14 november :
Muziek Zwijsen, Tilburg, 013 542 03 31
21 november :
Adams Ittervoort, 0475 560 700
28/28 november: NBK Groningen, standpresentatie
12 december:
van Geffen, Veldhoven, 040 253 75 18

Na een welverdiende vakantie zijn de meeste onder ons weer terug in hun normale
dagelijkse bezigheden. Ook voor de LBT breken weer drukke tijden aan. De muziek en
majorette concoursen staan weer voor de deur waar veel verenigingen al druk mee
bezig om de organisatie rond te krijgen. Vanaf deze plek wensen wij alle vereniging
die op concours gaan veel succes met hun repetities voor deze concoursdeelname.
Meerdere malen hebben wij u als verenigingen opgeroepen redactie in te sturen voor
plaatsing van uw artikel in de Tamboer. Steeds meer verenigingen doen dit daadwerkelijk ook. Het gaat de goede kant op. Menig artikel in deze uitgave zijn de pennenvrucht van deze verenigingen. Laat ons vooral met z`n allen deze vorm van communiceren met elkaar volhouden.
De maand oktober is traditiegetrouw de maand waar onze districtsnajaarsvergaderingen georganiseerd worden. Na een lichte “dip” in de laatste jaren van de opkomst
tijdens deze vergaderingen trekken deze nog steeds geen volle zalen. Echter steeds
meer verenigingen zien het nut en het belang in van deze vergaderingen, zodat ook
de opkomst van de verenigingen aan de betere hand is.
Vele lezers zal het opgevallen zijn dat er in een keer op de voorpagina van onze
Tamboer “jaargang 27” prijkt in plaats van “jaargang 11”. In de aanloop naar ons
50 jarig LBT jubileum in 2011 heeft het organiserend district, het district Weert de
laatste maanden al veel werk verzet. Een onderdeel van dit jubileum zal waarschijnlijk
een expositie zijn van de LBT vanaf haar oprichting (21 februari 1961, Hotel Roberts te
Heerlen). Een onderdeel van de geschiedenis van de LBT bestaat in gedrukte vorm.
Het eerste artikel hierover staat in deze uitgave waar u kunt vernemen waarom jaargang 27 op onze Tamboer staat.
De redactie wenst u wederom veel leesplezier.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur

Afspraken en inlichtingen:
(individueel en groepen:
werkdagen tot 21.00 uur
zaterdag tot 17.00 uur

Telefoon: 055 366 88 03
Praktijk adres: Schopenhauerstraat 61
7323 LS Apeldoorn
Internet: www.henkrensink.nl
e-mail: info@henkrensink.nl
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D R U MBA N D C O N C OR D I A

deelnemer WMC
Op vrijdag 31 juli 2009 nam de
Drumband van Harmonie Concordia
uit Obbicht, voor de 2e maal in
haar historie deel aan de concert
wedstrijden voor slagwerkensembles
tijdens het Wereld Muziek Concours
(WMC) te Kerkrade.
Na een voorbereidingsperiode van meer dan een jaar,
gingen de slagwerkers uit het 2000 inwoners tellende
maasdorp Obbicht, hun muzikale programma ten
gehore brengen. Dirigent en artistiek verantwoordelijke voor dit gigantische project is Etienne Houben.
Het optreden tijdens het WMC zal verrassend
ondersteund worden door een muzikale bijdragen
van Oratorium Vereniging Sittard en Cantori La Vera,
beiden onder leiding van Alice Hendrix alsmede
Concordia-lid Robbert Munsters die de spreekstem in
een van de composities voor z`n rekening neemt.
Het WMC programma van drumband harmonie
Concordia Obbicht was gebaseerd op het menselijk
leven in al haar facetten. De uit te voeren muziekwerken en teksten illustreren de universele emoties
en ervaringen van het leven: De ironie en lot van het
leven, strijd en tegenstrijdigheid, liefde, verdriet en
tegenslag, vreugde en levenskracht. Het programma
was een synthese tussen klassieke muziek en moderne Slagwerkcomposities. Werken waarin de levensemoties tot in de essentie worden benaderd.
De drumband van Harmonie Concordia is opgericht
in 1956. Vanaf oprichting tot 1996, maar liefst 40 jaar,
hebben de tamboers van Concordia onder bezielende leiding gestaan van Wil Smits. Er werd diverse malen deelgenomen aan de WMC marswedstrijden en
ook werden er diverse kampioenschappen behaald.
De drumband stond naast haar concertoptredens
vooral bekend om haar spectaculaire straatoptredens.

Redactie: Frans Aben

De opvolger van Wil Smits, Hans Croes, heeft
Concordia verder ontwikkeld tot een veelzijdig
percussion ensemble. Tijdens WMC 2001 werd met
succes deelgenomen aan de concertwedstrijden voor
slagwerkensembles met een gedurfd en innovatief
optreden. Na het plotselinge overlijden van Hans
Croes in 2002, werd hij uit eigen geledingen opgevolgd door Etienne Houben. Professioneel slagwerker,
componist en slagwerkdirigent. Etienne heeft de lijn
van z`n voorgangers doorgetrokken met succesvolle
concoursen o.a. in 2006 waar het Nederlandse kampioenschap Eredivisie Concert-Mars werd behaald.
Anno 2009 is de Drumband van harmonie Concordia
uit Obbicht een modern en gevarieerd slagwerkensemble, zowel tijdens concertoptredens als taptoe-en
straatoptredens.
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Horst – Na het grote succes van twee
jaar geleden organiseert Drumband
Jong Nederland Horst op zondag
1 november de 5e editie van het
regionaal bekende muziekevenement
DRUMPOP. In een sfeervol aangeklede
Mèrthal in Horst zullen diverse groepen en muziekverenigingen modern
slagwerk- en melodische populaire muziek ten gehore brengen. De
Drumband zelf zal dit jaar als special
act drumpop afsluiten! Dit evenement
biedt de bezoeker een unieke kans
kennis te maken met de bijzondere en
gevarieerde muzikale prestaties van de
diverse deelnemers.

Op zondag zal vanaf 13:30 uur de vijfde
editie van Drumpop plaatsvinden. In
een uiterst sfeervol aangeklede Mèrthal
zal modern slagwerk- en “melodische”
populaire muziek gespeeld worden door
diverse groepen en muziekverenigingen, welke hieraan hun medewerking
verlenen. Om het geheel beter tot
uitdrukking te laten komen worden de
vele optredende groepen en verenigingen deze middag ondersteund door een
spectaculaire licht- en geluidsshow. De
opening van Drumpop zal om 14.00
uur worden verzorgd door Drumband
Fanfare St. Cornelius Borgharen.
De Drumband is in 1960 opgericht en
beschikt over een uitgebreid instrumentarium zodat slagwerkmuziek in
al zijn facetten kan worden beoefend.
De drumband nam meerdere malen
deel aan concoursen van de LBT. Op
dit moment wordt de drumband geleid
door Erik van Wegberg. Samen met
hem behaalde de drumband verschillende successen, waaronder in 2006
het Nederlands Kampioenschap in
de tweede divisie. In de jaren daarna
werd steeds meer de nadruk gelegd op
het melodisch slagwerk, dat door het
publiek erg werd gewaardeerd. Het
repertoire bestaat uit populaire top 40
muziek en ballades. Ook wordt er regelmatig samengewerkt met zangkoren, de
fanfare en dansgroepen.
Hierna zal de slagwerkgroep Drums
& Roses uit Lottum het programma
vervolgen. Een fantastische show,
spectaculaire muziekstukken, verrassende instrumenten en vooral een

Drumpop 2009

unieke weergave van de hedendaagse
slagwerkmuziek. Drums & Roses slaat op
alles: van snaredrum, Afrikaanse djembé
tot huis tuin en keuken materialen zoals
kliko’s, fietsbellen en olievaten. Tijdens
het optreden van Drums & Roses wordt
het publiek meegenomen op een muzikale wereldreis. Van swingende LatijnsAmerikaanse samba’s, indrukwekkende Japanse muziek tot traditionele
Afrikaanse nummers. En van klassieke
Europese marsen met een komische noot
tot moderne Amerikaanse slagwerkmuziek. Kortom, een energiek en swingend
optreden.
Hierna wordt het programma vervolgd
met Percussion Ensemble Weert. In
haar ruim vijftig jarige bestaan heeft
de drumband altijd een extra dimensie
toegevoegd aan de optredens van de
harmonie. In 1988 speelde de toenmalige drumband nog in de derde divisie.
In 1989 promoveerde zij naar de tweede
divisie en in 1990 werd zij Nederlands
Kampioen, waarna in 1992 promotie
volgde naar de eerste divisie. Hierna
heeft de harmonie veel geïnvesteerd in
de ombouw van drumband naar percussion- annex malletgroep. Mallets is een
uit de Verenigde Staten overgewaaide
verzamelterm voor gestemde slagwerkinstrumenten als marimba, vibrafoon, xylofoon en klokkenspel. Een malletgroep
was destijds in Limburg nog betrekkelijk
onbekend, maar dit melodisch slagwerk
wordt steeds populairder.
Na deze groep wordt drumpop vervolgd
door Slagwerkgroep Vortum Mullem.

Bij de in 2000 opgerichte slagwerkgroep
van fanfare St. Cornelius uit VortumMullem, spelen vijf enthousiaste
slagwerkers onder leiding van slagwerkdocent Frank van Wely. Deze slagwerkers
staan stuk voor stuk hun mannetje op
een diversiteit aan slagwerkinstrumenten. Met veel enthousiasme en plezier
zetten ze elke zaal weer op de kop. De
arrangementen voor deze slagwerkgroep hebben een geheel eigen stijl en
repertoire. Er wordt een zeer gevarieerd
programma gespeeld, van de traditionele
Afrikaanse naar de Braziliaanse percussiemuziek, en van Stomp tot Percossa.
Op een theatrale manier worden de
stukken gepresenteerd en uitgevoerd in
de vele muziekstijlen.
Special act
“Drumband Jong Nederland Horst”
Tijdens een wandelvierdaagse in 1956
besloten een aantal leden van de St.
Jorisgroep het geheel muzikaal te omlijsten. Uit deze gebeurtenis is het idee
ontstaan om de drumband op te richten.
Drumband Jong Nederland Horst heeft
een unieke manier van in groepsverband muziek maken. Het thema waar
de drumband mee werkt is “Spelen met
Muziek”. Deze activiteit is zowel voor
jongens als meisjes vanaf acht jaar, welke
geïnteresseerd zijn in spelenderwijs
werken met muziek. Het doel is om ritmische instrumenten te leren bespelen
en in gevorderd stadium toe te treden tot
het korps. Naast het muzikale gedeelte
worden ook activiteiten gedaan op het
terrein van sport en spel. De groep wordt
begeleid door een staf welke zich hierin

heeft gespecialiseerd. De drumband verzorgt door het jaar heen vele optredens
zoals de carnavalsoptocht, muziektoernooien en festivals.
Het wervelende optreden van Drumband
Jong Nederland Horst zal met medewerking van RICK en Clachán worden uitgevoerd. Door deze unieke samenwerking
wordt het een spectaculaire celtic show,
en worden de mogelijkheden op percussiegebied op hoogstaand niveau gepresenteerd. Het repertoire dat de drumband deze middag ten gehore zal brengen
bestaat o.a. uit muziekstukken zoals:
Irish impresion, Cry of the celts, Lord
of the dance, Adiemus en River dance.
RICK staat voor Regionaal Instituut voor
Cultuur- en Kunsteducatie en verzorgt
onder meer muzieklessen, danslessen,
toneel- teken- en schilderlessen voor jong
en oud. Clachán is opgericht door twee
enthousiaste muzikanten uit Maarssen
in 2001, in 2006 uitgegroeid tot een
zes man sterke Keltische formatie met
een verrassend en gevarieerd Keltisch
repertoire.
Het programma zal worden gepresenteerd door een in Horst en omgeving zeer
bekende DJ, welke deze dag weer zijn
talenten als presentator zal laten zien.
Door bijdragen vanuit het bedrijfsleven
en instanties, is het mede mogelijk geworden om de entree van dit evenement
zo laag mogelijk te houden namelijk €2,-.
Voor kinderen tot 12 jaar is de entree
gratis. Op de internetsite www.drumpop.
nl is meer informatie te vinden over
Drumpop.
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In oktober viert Fluit- en Tambourcorps
St. Paulus zijn 75-jarig jubileum. Een mooi
moment om terug te blikken, stil te staan
bij voldongen wapenfeiten, een blik op de
toekomst te werpen en om feest te vieren.
75 jaar geleden
Op 12 augustus 1934 nemen enkele muzikanten in
Schaesberg (een van de drie kernen van het huidige
Landgraaf) het initiatief om een fluit- en tambourcorps
op te richten. Tijdens de eerste bijeenkomst is men
verheugd dat 20 personen gevolg geven aan de oproep
om lid te worden. Tot eerste voorzitter wordt de heer
H. Muris gekozen en tot secretaris de heer C. Kathagen.
Tot commandant (instructeur) benoemt men de heer
W. Packbier. De eerste aankoop van instrumenten betreft
3 gebruikte en 6 nieuwe pijperfluiten. Voor trommels is
er op dat moment nog geen geld beschikbaar.
In september wordt dan ook een collecte gehouden om
alsnog 8 trommels te kunnen kopen. Er is echter niet genoeg geld en de instructeur legt een deel van het tekort
bij. Verder wordt het tekort aangevuld met de contributie van de leden, die toen 10 cent per week bedroeg.
De beginperiode van het corps verloopt moeizaam.
Het lijkt er zelfs even op dat in november 1934 aansluiting gezocht moet worden bij een andere Schaesbergse
vereniging. Maar de ledenvergadering verwerpt resoluut
dit voorstel van het bestuur. Men wil zich ten opzichte
van de bevolking waarmaken, te meer nog omdat de
vereniging met veel kunst en vliegwerk geld bij elkaar
geschaard heeft om de vereniging van de grond te
krijgen. In mei 1935 wordt het plan opgevat om een
weidefeest te organiseren. B & W verlenen vergunning
daartoe. In het verslag van de vergadering van
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Een muzikale reis
In de beginjaren wordt ieder jaar wel twee tot driemaal deelgenomen aan een concours en volgens de
verslagen komt men steeds voor de hoogste prijzen
in aanmerking. Ergens in de archiefstukken is vermeld
dat het corps uit 35 leden bestaat. Een ongekende
weelde in die tijd. In 1938 neemt het corps deel aan een
concours in Schinveld en verleent het zijn medewerking
ook aan andere festiviteiten buiten Schaesberg, onder
meer in Wijlre en Maastricht. Bij de geboorte van prinses
Beatrix en het regeringsjubileum van de koningin luistert
St. Paulus de Oranjefeesten op. Voor het eerst wordt ook
deelgenomen aan de eerste Schaesbergse carnavalsoptocht. Voor dit laatste moest het bestuur wel eerst
toestemming zien te verkrijgen van mijnheer Pastoor.
Zelfs een reisje naar Antwerpen wordt ondernomen en
dat alles ter ontspanning en om meer saamhorigheid
te bewerkstelligen. Het eerste lustrumfeest, in 1944, kan
niet doorgaan, omdat de mobilisatietijd is aangebroken.
Veel leden worden opgeroepen om het land te dienen.
Er breekt een zeer moeizame tijd aan. Voor zover we
kunnen nagaan werd op 7 december 1941 de laatste
ledenvergadering gehouden alvorens het corps noodgedwongen in ruste ging. Direct na de bevrijding van
Schaesberg op 18 september 1944 worden er gelijk al
plannen gemaakt om de verenigingsactiviteiten nieuw
leven in te blazen. Maar dat mag nog niet van het Militair
Gezag. Na een half jaar wachten (mei 1945) mag men de
draad weer oppakken. De naoorlogse jaren staan in het
teken van wederopbouw. Er is een lange en moeizame
weg te gaan. Men moet in wezen opnieuw beginnen.
De vele inspanningen worden beloond en
St. Paulus weet zich opnieuw een vaste plaats te verwerven binnen de Schaesbergse gemeenschap. Ook in muzikaal opzicht timmert het corps flink aan de weg. Onder
de muzikale leiding van Wiel Packbiers, Sjeng Huppertz
en Ger Aufdenkamp zijn indertijd klinkende resultaten
geboekt. Maar zoals dat in wellicht iedere vereniging aan
de orde komt, zijn er ook jaren waar ups en downs elkaar
afwisselen. Na de oprichting van de Limburgse Bond
(St. Paulus is een van de eerste leden) begint in zekere
zin een tijd van vernieuwing. In 1962 wordt al deelgenomen aan een bondsconcours en behaalt men een fraaie
eerste prijs. 1965 is vervolgens een bijzonder succesvol
jaar. Na de deelname aan het bondsconcours wordt ook
de Limburgse titel behaald, die in de jaren ’67 en ’68 opnieuw in de wacht wordt gesleept, steeds onder leiding
van Wiel Pilich. In muzikaal opzicht gaat het daarna iets
minder florissant. In 1971 bijvoorbeeld behaalt men in
Kerkrade een magere eerste prijs. De daarop volgende
jaren stralen echter weer in de St. Paulus-geschiedenis.
Het corps groeit en bloeit, er worden fikse vorderingen
gemaakt op de muzikale ladder. De concoursdeelnames
zijn steeds succesvol, maar helaas niet goed genoeg
om tot de top te behoren. In 1987 is dat anders, want
men verwerft het recht tot deelname aan de Limburgse
Kampioenschappen. Te Horst wordt de kampioenstitel
binnengehaald en een paar maanden later, april 1988,
verwerft St. Paulus onder leiding van instructeur Jos

Debije de nationale titel. Ook 1991 is een succesvol wedstrijdjaar. Op 15 september wordt te Nieuwenhagen een
ruime eerste prijs behaald.
1996 is opnieuw een topjaar voor het corps. Op het
concours te Brunssum weet het corps een dikke 1e prijs
te behalen en het recht tot deelname aan de Limburgse
Kampioenschappen te Maastricht. In november mogen
de muzikanten dan inderdaad met de kampioenswimpel naar huis. Zij scharen zich daarmee opnieuw onder
de Limburgse topkorpsen. De successenreeks van
1996/1997 wordt afgesloten met het behalen van de
Nationale kampioenstitel te Amsterdam. In 2001 herhaalt
zich min of meer de geschiedenis want het resultaat
van de concoursdeelname te Velden op 30 september
voldoet ruim aan het vereiste aantal punten om aan de
Limburgse Kampioenschappen te mogen deelnemen.
Op 25 november wordt te Maastricht andermaal de
Limburgse titel in de Eredivisie in de wacht gesleept en
een daarbij behorende uitnodiging voor deelname aan
de Nederlandse kampioenschappen. Het wedstrijd
seizoen 2001/2002 wordt op 2 maart 2002 afgesloten
met het behalen van het Nederlands kampioenschap.
Op 24 september 2006 in Nieuwstadt behaalt het corps
een dikke 1e prijs met de daarbij behorende Limburgse
Kampioenstitel in de Eredivisie. Te Barneveld wordt
op 21 april 2007 beslag gelegd op het Nederlands
Kampioenschap en komt het corps in bezit van de
“Cup met de grote oren.“ De laatstgenoemde successen
1996/1997, 2001/2002 en 2006/2007 worden behaald
onder leiding van dirigent Maurice Coumans, die sinds
medio 1993 tot heden de muzikale leiding in handen
heeft.
“Muziek maakt lol”
Concoursdeelname is belangrijk, maar bij St. Paulus geldt
even zozeer dat muziek en plezier hand in hand gaan.
Daartoe organiseert het corps o.a. concertreizen, neemt
het deel aan muziekfestivals en luistert het plaatselijke
evenementen op. Zelf evenementen organiseren, zoals
de aanzet tot de Pinksterfeesten in 1974 bij het 40-jarig
bestaansfeest, is een van de wapenfeiten op dit vlak.
Met veel genoegen mag terug gekeken worden op de
concertreizen naar Cham (D) in 1970, naar Rome (I) in
1980 en Hamar (N) in 1983, en Ernst/Mosel (D) in 1988.
In 1993 was het reisdoel de Spaanse Costa Brava. De
concertreis in 1998 naar Praag en Karlovy Vary in Tsjechië
was een bijzonder hoogtepunt. De “jongste” concertreis voerde naar Michelstadt in het Duitse Odenwald
en mag zeker ook als succesvol bestempeld worden.
Recent heeft bij St. Paulus een nieuw fenomeen van
musiceren z’n intrede gedaan: de theaterproductie. In
2003 gaat St. Paulus voor het eerst in z’n bestaan onder
de titel ‘Tutti Fluti’ het theater in. Alle talenten binnen de
St. Paulus-familie, zowel muzikaal alsook op ander vlak
(waaronder jazzdans) worden daarbij ingezet. Een waar
succes dat in december 2008 opgevolgd wordt met de
theaterproductie ‘Paulissimo’. De zaal is met 350 betalende bezoekers uitverkocht en de reacties achteraf uit
het publiek zijn lovend. De muzikanten zelf waren zeer
gemotiveerd en beleefden deze uitvoeringen dan ook
met een voldaan gevoel. Voor St. Paulus een teken om
van deze theaterproducties een vijfjaarlijks terugkerend
evenement te maken. Ook zoekt Fluit- en Tambourcorps
steeds weer naar nieuwe muzikale uitdagingen door in
samenwerking met andere verenigingen uitvoeringen
te verzorgen. Zo heeft men samen met het plaatselijke
zangkoor Da Pacem enkele keren samen gemusiceerd

en was er recent nog in samenwerking met de
Koninklijke Fanfare Aloysiana een waar Platzkonzert in
de kern van Schaesberg. Telkens stond men na afloop
van deze presentaties versteld van het geen waartoe
een fluit- en tambourcorps in staat is. Een andere uitdaging was er op 6 april 2008 waar op uitnodiging van het
Charles Hennen Concours samen met enkele jonge professionele muzikanten werd gemusiceerd. Hierbij bracht
het dwarsfluitensemble van St. Paulus samen met het
‘Wu Quartet’, een strijkerensemble uit Engeland, enkele
klassieke muziekwerken ten gehore. Ondanks de vele
nieuwe muzikale stromingen wil het corps ook een stuk
traditie in stand houden. Met name de specifiek voor pijperfluitkorps geschreven muziek zal steeds een deel van
het repertoire omvatten. Dit laatste item is zeer actueel,
omdat voor de pijperfluitwereld recent het wedstrijdreglement van de NKW is aangepast door voor deze sectie
geen aparte afdeling meer te handhaven maar samen te
voegen tot één sectie waartoe ook piccolo en dwarsfluit behoren. St. Paulus is een bloeiende vereniging
die in het Schaesbergse/Landgraafse verenigingsleven
een vaste plaats inneemt. Het Fluit- en tambourcorps
St. Paulus is nu 75 jaar oud, maar er straalt voldoende
vitaliteit vanaf om ook de naaste toekomst optimistisch
tegemoet te zien. Op 75- jarige leeftijd denkt het corps
beslist niet aan pensioen. Nee, de vereniging is jeugdig
en vitaal en stelt zich ten doel dat nog vele jaren te
blijven. Door de uitbreiding van het instrumentarium (in
gang gezet sinds 1994) met o.a. marimba, xylofoon, buisklokken, vibrafoon en pauken zijn er veel mogelijkheden
om de klankkleur van het corps te verbreden. Het laatste
decennium is het aantal muzikanten gestegen van 25
naar 50. Het overwegend grote deel van dit aantal komt
voort uit de eigen verenigingsgerichte muzikantenopleiding. Ter gelegenheid van het 75-jarig jubileum zullen
de festiviteiten op zaterdag 3 oktober om 18.00 uur
gestart worden met het opluisteren van een H. Mis in de
Petrus & Paulus kerk te Schaesberg waarna er in besloten
kring de huldiging van de jubilarissen zal plaatsvinden.
Een week later, op zaterdag 10 oktober, zal er vanaf 19.30
uur in Brasserie Minli te Schaesberg een receptie worden
gehouden. De receptie is voor een ieder die St. Paulus
een warm hart toedraagt toegankelijk. Onder het genot
van een drankje en hapje kan de jubilerende vereniging
gefeliciteerd worden en kunnen oude herinneringen
worden opgehaald.U bent daarbij van harte welkom!

Redactie: Sjef Bremen/Harry Logister – 20 juli 2009

15 september 1935 lezen we dat de inkomsten van het
feest f. 238,15 en de uitgaven f. 233,18 bedragen. Letterlijk
schrijft de secretaris: “zodat er nog een mooi sommetje
van f. 4,97 in kas waren.” Uniformen zijn er niet, want daar
is simpelweg geen geld voor. Om toch enige uniformiteit
te verkrijgen besluit men, na veel onderhandelingen met
diverse leveranciers, om 25 petten aan te kopen. Wat ze
per stuk hebben gekost, is niet meer te achterhalen.
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viert 50-jarig bestaan
Redactie: Pierre Swinkels - Secretaris MMSK “St. Petrus’ Banden” Venray

In Venray bestond in de jaren 50 van de vorige eeuw
een patronaat, opgericht in het begin van de 20e eeuw.
Het doel van het Patronaat, waarvan in het begin de paters
Franciscanen de leiding hadden, was om de opgroeiende
jongens van de straat te houden. Het patronaat organiseerde een grote variatie aan ontspanningsmogelijkheden.

10

Zoals er in de jaren 50 velen waren
beschikte het Patronaat ook over
een wandelclub, Ambulo (ik wandel)
genaamd. In die tijd namen veel wandelverenigingen bij hun wandelingen
hun slaginstrumenten mee. En omdat
Ambulo niet achter wilde blijven werd
besloten een drumband op te richten.
De oprichting vond plaats op 22 juni
1959. Uit deze drumband is MMSK
“St. Petrus’ Banden” ontstaan. Meteen
na de oprichting werd de drumband
uitgebreid met jachthoorns, trompetten en sousafoons. Men presenteerde
zich onder de naam “Jachthoorn- en
Trompettenkorps St. Petrus’ Banden”.
Het korps groeide en voerde zeer
succesvolle optredens uit niet alleen
in Venray maar ook landelijk, zelfs
magazine “de Tamboer”

werden een aantal internationale
optredens verzorgd. In 1973 werd
het korps uitgebreid met een majorettepeloton. Hiermee was het een
echt showorkest geworden. De naam
werd dan ook gewijzigd in Muzieken Majoretteshowkorps (afgekort
MMSK) “St. Petrus’ Banden”.In 1975
werd in Venray de eerste “Taptoe
Venray” gehouden. Het werd een
geweldig gebeuren, daarom kwam
de roep om herhaling. Bijna 25 jaar
lang heeft er jaarlijks een door MMSK
georganiseerde taptoe op de Grote
Markt in Venray plaats gevonden. Het
korps nam deel aan vele concours en
muziekfestivals. Vooral in de kringen
van de showkorpsen was het korps uit
Venray een begrip. Het floreerde en

er waren zeer veel activiteiten zowel
binnen alsook rondom het korps. Als
korps maar ook als individuele muzikanten werden successen op landelijk
niveau behaald. Ook het instrumentarium ondervond een wijziging er werd
overgeschakeld naar een drumfanfare
bezetting.
Eind jaren 90 kwam er een einde aan
de Majorettegroep. Meisjes hadden
in die tijd meer belangstelling in
moderne dansen waardoor de bezetting onder het noodzakelijk minimum
terecht kwam. Het korps ging verder
als Muziek-, Mars- en ShowKorps
“St. Petrus’ Banden”.
Hoe staat het korps er voor in
2009, nu het 50 jaar bestaat?
Het korps is nog steeds een showkorps. De muzikale activiteiten
bestrijken echter een veel breder veld.
Shows en straatoptreden zijn nog
steeds een zeer belangrijk element in
hun jaarprogramma. Maar ook brengt
het eigen theatervoorstellingen in de
schouwburg. Het korps heeft een jeugdige bezetting, de gemiddelde leeftijd
is 20,5 jaar. Ook de dirigent, Joop

Het jubileumjaar is op zondag
6 september afgesloten met een grote
Jubileumtaptoe. Naast het eigen
korps hebben hieraan ook vijf zeer gerenommeerde landelijke showkorpsen
aan deel genomen. Een mooier feest
bij de afsluiting van dit jubileum kan
een showkorps zich niet wensen.

Zaterdag 6 juni startten 7 personen in het
Martinushoes te Itteren aan de cursus. Het
was een lange zware dag voor de meeste deelnemers. Veel herhalen en zelf doen was het
motto. Dit alles onder leiding van de blijvend
enthousiaste instructeur Jan Peeters.
Op zaterdag 13 juni werd het examen afgenomen. Dank zij een aantal vrijwilligers welke waren meegebracht door de kandidaten, en de
districtsvoorzitter van het district Maastricht de heer Guus Horssels
konden 6 kandidaten hun examen afleggen. Alle 6 kandidaten zijn
geslaagd en ontvingen uit handen van districtsvoorzitter Guus
Horssels hun fel begeerde diploma.
De geslaagden waren: Jean Thewissen, Frans Kolk, Frans van Akeren
en Henk Kortsmit en Cyril Bollen slaagde met onderscheiding. Een
pluim verdient de 14-jarige Renaldo Bosch van Jeugddrumband
WVV ‘28 die in een korte tijd zowel slaagde voor de tambour-maître
cursus alsook voor deze excercitie-instructeur basismodule cursus.
Alle geslaagden van harte proficiat.

Redactie: Guus Horssels

In het jubileumjaar is er voor gekozen
om bij de diverse activiteiten zo veel
mogelijk de bevolking van Venray te
betrekken. Naast een feestavond voor
de eigen leden werd op zondag 5 juli
een jubileummuziekfeest gehouden
in het Odapark in Venray. Bij dit feest
werd een verbinding gelegd tussen
muziek en de kunst van het park. De
combinatie van het geweldige park
en de verspreid gegeven concerten
en voorstellingen maakt het feest
voor een zeer groot publiek tot een
feestelijk festijn. Ook vond tijdens het
feest een reünie met oud-leden plaats.
Extra aandacht werd gegeven aan drie
leden die vanaf het begin, 50 jaar dus,
steeds lid zijn gebleven. Het betreft
Frans Rommen, Jan van Kempen en
Willem van Lieshout.

Applicatiedag cursus excercitieinstructeur basismodule

Districtsfestival Noorbeek

Groot succes!
Het Districtsfestival 2009 werd gehouden op
zondag 28 juni 2009 in het prachtige Zuid
Limburgse Noorbeek.De organisatie was in
handen van het District Maastricht in samenwerking met Drumband en Harmonie
Berggalm Noorbeek.
De entourage in en om de zaal Berggalm was perfect. Het weer was
uitstekend. In de morgenuren wat frisser dan normaal maar direct
bij het defilé kwam de zon door en werd het heerlijk warm voor
sommigen misschien al te warm. Maar liefst 22 lidkorpsen traden aan
om zich te laten beoordelen door het jurylid Rob Janssen. Na iedere
uitvoering kreeg de instructeur tekst en uitleg van ons jurylid over
de gespeelde werken. Tijdens het defilé werden de prijzen verdeeld.
De winnaar van het festival bij de drumbands was onverslaanbaar:
Nederlands Kampioen Klaroenkorps Harmonie Amicitia Banholt.
Zij ontvingen uit handen van de districtsvoorzitter Guus Horssels de
daarbij behorende George Fijtentrophee. Winnaars bij de majorettes
werden de majorette van Irene/lucia uit Beek. Het Noorbeeks publiek
jureerde ook mee. Hun oordeel week niet af van dat van Rob Janssen.
Ook zij gaven Klaroenkorps Amicitia het hoogste aantal punten en
daarmee de beker van de Gemeente Margraten. Het te vermelden
waard is dat een Belgisch korps winnaar werd in de 4e divisie te weten Klaroenkorps Schutterij St. Martinus uit St. Maartensvoeren. Zelfs
in België weet men wat marcheren is. Hieruit blijkt weer dat goede
muziek maken niet ophoudt bij de grens.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Guus Horssels

Derks, is een jeugdig leider. Hij is
zijn muzikale carrière begonnen
binnen het korps waar hij nu de
leiding aan geeft. Het korps bestaat naast blazers ook uit een
tamboerkorps. Henk Martens
geeft aan deze groep leiding.
Bij vele optredens wordt gezamenlijk opgetreden, maar de
tamboers hebben ook optredens waarbij ze zelfstandig
optreden. Het korps heeft er
voor gekozen om niet mee te
doen aan concoursen. Het werkt
wel continu aan haar kwaliteit,
vooral gericht op kwalitatieve
optredens. De keuze voor het genre
muziek ligt vooral op moderne, ook
bij jeugdigen herkenbare en plezierig
in het gehoor liggende muziek. Dit is
waarschijnlijk ook wel de reden dat
het korps beschikt over een dergelijk
groot jeugdig ledenbestand. Het korps
mag dan wel 50 jaar bestaan, het is
anno 2009 springlevend en straalt
jeugdig enthousiasme uit.
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Driemaal Nederlands Kampioen
Zaterdag 25 april. Voor ons, Drumband Harmonie St. David uit Voerendaal een dag van
lang reizen, verbazing en euforie. Maar bovenal een dag met een geweldig eindresultaat:
driemaal Nederlands Kampioen met een eindgemiddelde van 93,67.
Met een score van 90,87 op de Limburgse
Kampioenschappen in Brunssum wisten wij, als
Limburgs Kampioen in de tweede divisie, een uitnodiging voor de Nederlandse Kampioenschappen
in Barneveld te bemachtigen. Er werd niet lang
getwijfeld om ons in te schrijven met de doelstelling ons beste beentje voort te zetten. Besloten werd
om zowel het marcherend als het concerterend werk
ongewijzigd te laten. Voor het marcherend deel bleef
dit de dynamische en pittige mars Matchables van
Leon Camp. Wat het concertwerk betreft werkten wij
verder aan het prachtige Exposure van Vincent Cox.
Dit werk leek ons op het lijf geschreven. Exposure
betekent tentoonstelling. Het stuk toont de verschillende facetten van het slagwerk; van de traditionele
trommels tot de moderne melodische instrumenten.
Precies de ontwikkeling die wij als korps de afgelopen
jaren hebben gemaakt. Midden in onze voorbereiding
ontvingen wij het bericht dat de locatie in Barneveld
wegens asbest met directe ingang gesloten werd. Er
moest gezocht worden naar een alternatieve locatie
en bij ons groeide de hoop op een kortere reistijd.
Helaas, het tegendeel werd werkelijkheid en de busreis werd verlengd. Vanaf nu moesten we ons voorbereiden op het Nederlandse Kampioenschap in De
Lutte, vlakbij Enschede. Inmiddels verstreek de tijd
en naderde de grote dag. Op donderdag 23 april organiseerden we in Cultureel Centrum De Borenburg een
generale repetitie in het repetitielokaal. Gesteund
door veel publiek legden we de laatste proef af voor
het moment suprême. Op vrijdagavond werd de
schandalig grote wagen geladen. Mensen die ons
zaterdagmorgen het terrein op zagen rijden vroegen
zich af welk enorm korps hier aankwam. Uiteindelijk
bleek dit mee te vallen. Toen de klep openging, was
de wagen maar half beladen.

Redactie: Jeroen Rademakers

Wat zei die nou, 85 punten?
Nee hij zei het echt. Het zijn er 95!
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Zaterdagmorgen om acht uur kwamen we bij elkaar
en kon onze reis gaan beginnen. Eenmaal aangekomen kregen we de mogelijkheid tot inspelen. Netjes
in pak, met opgepoetste schoenen en spierwitte
poetjes liepen we het repetitielokaal tegemoet.
Althans dat dachten we. We kwamen terecht in een
grote lege ruimte, waar elk gesprek tot in de verte
doorgalmde en waar de grond was bezaaid met bouwstof. Met andere woorden: instrumenten die helemaal onder het stof zaten, broeken met witte vlekken
en schoenen en poetjes die opnieuw gepoetst konden
worden. Nadat we onze werken voor de laatste
maal hadden doorgenomen, kon het aftellen beginmagazine “de Tamboer”

nen tot we ons mochten vertegenwoordigen op de
Nederlandse Kampioenschappen. Eindelijk was het
dan zover. Hoewel het bloed steeds sneller door onze
aders stroomde, wist instructeur Frank Rademakers
ons allemaal moed in te spreken. Let op de akoestiek, maar vooral op elkaar en heb plezier, luidde de
kern van deze oppepper. In rap tempo werd het hele
instrumentarium naar binnen gesleept en konden we
beginnen met ons concertwerk, Exposure. Met een
swingende dirigent en een, volgens de jury, zeer muzikale uitvoering overleefden we de eerste horde. Nu
konden we snelheid maken om ook de laatste horde
zonder kleerscheuren te springen en zo met opgeheven hoofd de eindfinish te behalen. Onder leiding
van tambour-maître Ron Severens liepen we met
discipline en vergezeld van vier grote wapperende
vlaggen het parcours af, draaiden we de Amerikaanse
counter en stonden we allemaal precies op het juiste
moment stil. Een goed gevoel hadden we zeker, maar
het wachten was op de uitslag. Pas dan konden we
tevreden zijn. Tijdens die uitslag gebeurden er dingen
waar we niets van begrepen en die ons allen verrasten. Waar wij dachten slechts een concurrent te
hebben, bleken dat opeens alle korpsen uit de tweede
divisie te zijn. Een verrassing die resulteerde in een
vreemde, maar voor ons prachtige uitslag.
“Dan nu de drumband van Harmonie St. David uit
Voerendaal. Voor het marcherend deel ontvingen zij
95,67 punten.” De reactie binnen de groep valt het
beste te omschrijven als verbazing. Wat zei die nou
85 punten, nee hij zei het echt. Het zijn er 95! “Voor
het concerterend deel ontvingen zij 91,67 punten wat
een score van 93,67 voor de combinatie betekent.”
Hoewel we wisten dat dit een ongelooflijk goede
prestatie was, durfde niemand enorm hard te juichen
uit angst dat we net als een aantal korpsen voor ons
niet begrepen hadden hoe het zat en daardoor alsnog
teleurgesteld zouden worden. Uiteindelijk kwam het
verlossende woord en werd de verbazing nog groter.
Als drievoudig Nederlands Kampioen, marcherend;
concerterend en in de combinatie, konden wij aan
onze terugreis beginnen. Een reis die veel korter leek
dan de heenweg en die het begin van een prachtige
avond vormde, waarbij we door het dorp reden met
Nederlandse vlaggen aan de huizen en een warm
ontvangst van onze eigen Harmonie.
Kortom: een Nederlands Kampioenschap waar erg
vreemde dingen gebeurden, waar we met een moeilijke akoestiek te maken kregen en waar we één beker
met drie plaatjes aan over hielden. Maar al met al
een geweldig eindresultaat en een prachtige prestatie
voor iedereen die zich hiervoor met hart en ziel heeft
ingezet.
magazine “de Tamboer”
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Majoretteworkshop
8 november 2009
De tweede zondag in november
organiseert de majorettecommissie
van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen weer een zeer leerzame workshop in Limburg. Met topdocenten uit de majorette-, dans- en
twirlwereld willen we de Limburgse
jeugd, maar ook de instructrices een
zeer gevarieerd programma bieden.
Iedereen vanaf 8 jaar is welkom in sporthal
de Piushof in Panningen. Van 10.00 uur
tot 16.00 uur worden alle deelnemers
geschoold in diverse disciplines zoals
batontechnieken en trics, Afrikaanse dans,
streetdance/breakdance, sectie B en
choreografie.

Redactie van Maud Kurvers - MC

De deelnemers worden op niveau ingedeeld in groepen en zullen via een
roulatiesysteem kennis maken met alle
workshoponderdelen. Natuurlijk hebben
we weer topdocenten gevraagd om de
Limburgse jeugd bij te scholen, onder
andere Joyce Janssen, Mieke de Louw en
Annelies van Kempen zullen op 8 november
doceren. Voor de instructrices hebben we
een apart onderdeel toegevoegd -> showanalyse. Aan de hand van beeldmateriaal
zal een jurylid uitleggen wat de sterke en
de zwakke kanten van een show zijn, hoe je
beter iets had kunnen uitbeelden of wat er
veranderd moet worden om meer punten
te krijgen voor een routine. Afgelopen
LBT-wedstrijd in Bergen zijn video-opnames
gemaakt van alle optredens, enkele hiervan
zullen als voorbeeld dienen om zo meer inzicht te krijgen in de opbouw en het vloergebruik van een show. Je mag natuurlijk
ook zelf een dvd meenemen met een show
waar je vragen over hebt. Dus we kijken
eens een middag door de ogen van de jury.
Het inschrijfgeld is 12,50 euro per deelnemer. De betaling zal dit keer voor het eerst
via overschrijving naar de bank gebeuren
en de betaling is dan meteen je inschrijving,
maar hierover kan de workshopcoördinator
je meer vertellen.
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Net zoals de workshop van afgelopen voorjaar met 120 inschrijvingen, verwachten we
nu ook weer een groot deelnemersveld. Wil
je graag meedoen in november geef je dan
snel op bij de workshopcoördinator van de
majorettecommissie, want vol = vol.
Workshopcoördinator Nancy Niesten - van
Drongelen: tel. 06-52497915 of
nancyniesten@msn.com
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Organisatie Drumband en Majorettekorps “De Kloppers”
Na maanden van voorbereiding was
het dan eindelijk weer zover en werd
op 12.07.2009 het majoretteconcours
van de LBT in Bergen gehouden.
Drumband en Majorettekorps “DE
KLOPPERS” hebben deze wedstrijd al
meerder malen georganiseerd. En ik
mag wel zeggen dat wij dit altijd met
veel plezier doen, maar de dag zelf is
voor als bestuur ook altijd weer spannend, want je hoopt toch dat de dag
goed gaat verlopen. Daarom werden
de dag ervoor nog even de puntjes op
de i gezet en toen mocht het 12 juli
worden.
Om 10:00 uur zou de dag starten met het onderdeel basic strut. (Dit is een leuk onderdeel om mee
starten op een wedstrijd voor voornamelijk de
jeugdleden van een vereniging. Zo kunnen zij alvast
proeven aan de zweer van een wedstrijd).Dit onderdeel zal t.z.t. ook in Limburg een wedstrijdonderdeel
worden. Langzaam stroomde de deelnemers binnen,
we zagen vrolijke meiden binnen komen, meiden die
nog wat slaperig waren (waren natuurlijk te vroeg
uit bed getrommeld door hun ouders) en we zagen

wat gespannen koppies langskomen. Maar iedereen
had er naar ons idee wel zin in. Dus de wedstrijd
kon beginnen en dit gebeurde dan ook stipt op tijd.
“De Kloppers” hadden alles goed georganiseerd (dat
hopen we ten minste), al zullen er altijd mensen zijn
die wat te mopperen hebben, dat kun je niet voorkomen, daar zijn we mensen voor.
De wedstrijdleidster Astrid Volleberg had de touwtjes goed in handen. De jury bestaande uit de dames
Rita Schrooten en Marion Ketelaars jureerde als een
speer. Dit had tot gevolg dat de dag vlot verliep en
we de gehele dag zelfs wat voor liepen op schema.
Sommige mensen waar hier natuurlijk erg blij mee
en andere weer niet. Al met al denk ik dat we wel
mogen stellen dat het ondanks de spanningen en
stress een geslaagde dag is geweest. Natuurlijk is het
moeilijk om het iedereen naar de zin te maken. Er
zullen meisjes bij zijn die wat teleurgesteld waren
over hun verkregen punten en er zullen meisjes zijn
die heel gelukkig met hun punten waren. Tegen de
meisjes die wat teleurgesteld waren zou ik willen
zeggen; Ga verder met je leuke sport, geef niet op,
probeer samen met de trainster de puntjes op de i
te zetten. Want 1 ding hebben wij op 12 juli j.l. wel
gezien, ook in ons Limburg loopt genoeg majorette
talent rond, dus we laten ons niet kisten, we gaan
laten zien dat Limburg er ook mag wezen.
Rest mij nog via deze weg alle meisjes te bedanken
voor hun deelname. De jury wil ik bedanken voor
hun tijd en energie even vooral voor hun goede jurering. De wedstrijdleidster wil ik bedanken dat ze de
touwtjes zo goed in handen had. Och, eigenlijk wil

ik iedereen bedanken die op welke manier dan ook
een bijdrage heeft geleverd aan dit concours, zodat
het weer een geslaagde dag is geworden.
MENSEN BEDANKT HET WAS WEER TOP.
En wat Drumband & Majorettekorps “DE KLOPPERS” betreft zeker weer voor herhaling vatbaar.
Ik wens iedereen verder nog veel succes, en met
zijn allen zullen we laten zien dat ook Limburg zeer
talentvol is.
Doei, doei, fijne vakantie allemaal en hopelijk veel
zon. Tot vlug weer ergens op een concours.
Op het concours in Bergen hebben we Jessica Lion van de
Maastrichtse Twirling Stars gemist, maar onlangs vernamen wij dat zij de trotse moeder is geworden van een
gezonde dochter, daarom willen wij haar en haar vriend
via deze weg van harte feliciteren met hun wolk van een
dochter. Geniet maar lekker van jullie meisje en wie weet
misschien een majoretje in de dop. Natuurlijk mogen we
niet vergeten om Oma Anja te feliciteren met haar mooie
kleindochter.
Terwijl ik dit schrijf wachten we nog in spanning af op het
geboorte bericht van Suzanne de trainster van Younique
Maasbree. Wij wensen haar en haar man alvast heel veel
strekte toe.
Heel veel lieve groetjes namens Sandra Moodie.
I.o.v. Bestuur en Leden Drumband en Majorettekorps
“DE KLOPPERS” Nieuw Bergen.
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Redactie: Guus Horssels

We schrijven najaar 2008. Daan Berends, tamboer bij de drumband van de fanfare
St. Ceacilia Spaubeek, is op zoek naar een nieuw werk welke hij kan gaan spelen tijdens
de komende solistenwedstrijden. Daan is namelijk al meerdere jaren een regelmatige
deelnemer bij de diverse solistenconcoursen.
Via You Tube kwam hij bij een uitvoering van het werk:
Trio per uno van Nebosja Zivkovic. Hij was helemaal
weg van dit stuk. Maar dit stuk was voor drie tamboers
en waar kreeg hij de partituren. Binnen de drumband
van St. Caecilia Spaubeek vond hij snel twee medespelers, t.w. Roel Eijssen en Janno Triepels. Via internet
en ander contacten kwam het trio via vele omwegen
aan de benodigde partituren. Ook de goedkeuring
moest nog verleend worden. Deze kwam voor de
muzikanten te laat om nog mee te mogen doen met
de solistenconcoursen van de L.B.T. Geen nood. Er
waren ook nog andere solistenconcoursen waar ook
slagwerkers zijn toegelaten. Ze kregen er steeds meer
zin in. Hun instructeur van de drumband Coen Aarts
en dirigent van de fanfare Ad Triepels gaven hun nog
wat verfijnende opmerkingen en zij gingen van start.
Samen repeteren zonder instructeur, het
was

fantastisch, alles lukte. Dan nu maar eens laten beoordelen. Vol ongeloof hoorden ze hun uitslagen aan.
Enkele eerste prijzen met lof der jury. Ongelooflijk. Dit
was toch puur voor de jool ingestudeerd en dan een
dergelijk succes !!!! Via deze concoursen werd het trio
uitgenodigd om deel te nemen aan de Jonge Solisten
2009 van de L.B.M. in Heel. Dit leek het trio wel wat.
Lekker als de enigste slagwerkers tussen al die blazers
op het “Limburgs Kampioenschap” van de muziekbond. De juryleden waren vol lof over de uitvoering
van het Spaubeeks trio. Zij kregen zelfs 2 maal het cijfer 10 op hun beoordeling. Hun puntentotaal was 95,5
punten. Dit betekende weer lof der jury. Tevens was dit
het hoogste aantal punten en werden zij uitgeroepen
tot de Winnaars Jonge Solisten 2009. Straks tijdens
het Nederlands Kampioenschap in Elburg zullen zij
zich meten met de rest van het slagwerkveld van
Nederland. Namens de L.B.T. van harte
proficiat.

Waarom ben ik me bezig gaan houden met deze zoektocht naar deze
oude uitgaven van de Tamboer. In
het jaar 2011 gaat de LBT haar 50
jarig jubileum vieren. Het districtsbestuur van het district Weert is
vanaf het begin van dit jaar hard
aan het werk om dit jubileumjaar
in de steigers te zetten. Normaliter
is het goed om ook eens terug te kijken naar zijn verleden tijdens zo`n jubilea. Onderdeel van dit terug kijken
zal gevormd worden door deze oude uitgaven van de
Tamboer te digitaliseren. Na bijna vierduizend scans is
deze klus geklaard. Iedereen zal weten dat papier onderhavig is aan de tand des tijd en door deze digitalisatie zullen alle uitgave`s t/m vandaag bewaard blijven.
Vanaf deze uitgave zal ik u blijven berichten betreffende de vorderingen die het districtsbestuur van het
district Weert met de organisatie van ons jubileumjaar
in 2011 heeft gemaakt.
De meeste onder u zullen zeggen “dat
wist ik niet”, troost u ik wist het ook
niet. Zodoende prijkt op de voorpagina van onze Tamboer ook vanaf
heden “JAARGANG 27” De eerste
uitgave`s van het magazine verschenen onder de naam “Mededelingen”
R.K. Limburgse Federatie. Een van de
eerste nummers wat ik handen kreeg
was nummer 6 uit 1965. Op de eerste
binnenpagina staat vermeld dat de
voorzitter Dhr, Hub Jongen is, de secretaris dhr. M. Beckers is en de heer
H. van Zijl penningmeester is. Het
redactieadres is bij de heer W. Pilich
uit Nieuwenhagen. Tot en met uitgave
6 1966 zal deze naam gehandhaafd
blijven.
Vanaf uitgave 7 uit 1966 verandert de
naam in “Mededelingen Limburgse
Federatie van Fluit, Tamboerkorpsen
en Drumbands. Al lezende staan in dit
magazine toch opmerkelijke zaken.
Het bestuur bestond nog steeds uit:
Dhr. Hub Jongen Heerlerheide als
voorzitter, secretaris Dhr, M. Beckers
Reuver, penningmeester Dhr. H. van
Zijl Schaesberg, de redactie vormde
De heer. W. Pilich Nieuwenhagen.
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Beschermheerwas toen Mr. Dr.
Ch.J.M.A. van Rooy commissaris van
de koningin in de provincie Limburg,
Het eerste artikel verteld over de
algemene leden vergadering die werd
gehouden in “Dancing Willie” op de
Houtstraat in Pey-Echt. In de deze vergadering werden uit de zes districten
de voorgedragen kandidaten wetende
de heren, H. Logister, Chr. Odekerken,
T.Walendowski, W.Meeuwissen, B.J.
van Hoof en C. Timmermans gekozen
en verzocht achter de bestuurstafel
plaats te nemen. Ik vermoed dat dat de
toenmalige voorzitters van de districten waren. De penningmeester dhr.
van Zijl legde aan de vergadering de
begroting voor over 1968, helaas met
een nadelig saldo van 900 gulden. Aan
de hand van de presentielijst kon men
vaststellen dat van de 90 aangesloten
verenigingen er 36 verstek hadden
laten gaan. Van deze 36 hadden zich er
7 schriftelijk of telefonisch afgemeld.
En nu komt er een leuke en ik citeer
”Behalve de afmeldingen met geldige
redenen, zullen de overige korpsen
een boete opgelegd worden. Besloten
werd de boete te handhaven op 10
gulden en radicaal door te voeren”.

Deze 10 gulden zouden in onze tijd nu
€ 100,= zijn op te leggen aan verenigingen die zich niet afmelden voor
de jaarvergadering. Wat zal het druk
worden op onze jaarvergadering. Als
nieuw lid schrijft men in “Drumband
van de Harmonie Eendracht Maakt
Macht” te Wessem. Vanaf nummer 9
uit het jaar 1968 veranderd de naam
weer, de uitgave heet nu “ De Tamboer
Maitre”. Uit een later magazine dat
jaar blijkt dat de Tamboer Maitre een
abonnementsblad is, men schrijft dat
men 50 exemplaren meer gaat versturen. Men wil uitgroeien naar 1000
exemplaren. Misschien wel een tip om
van de contributie die onze aangesloten ieder jaar betalen een bijdrage
te vragen om de huidige Tamboer te
bekostigen.
In de uitgave van mei 1968 stelt men
ook nieuwe muziekwerken voor,
een van deze werken is de ESPRIT
Mars van S.Egberts en Th. Smits.
Omschrijving: Uitvoerbaar door zowel
kleine als grote, uitgebreide, bezetting
solo trompetpartij zorgt voor een juiste omspeling van de melodie. Forse,
duidelijke inzet. Melodie goed in het
gehoor liggend. Trombegeleiding met
accentvoering. Een echt mannelijke
mars, die het lang zal doen. Hoe vooruitziend kan men zijn. De luisteraars
die naar L1 radio luisteren weten als
deze mars gespeeld wordt tijdens het
uitschieten van het OLS er weer een
afvaller te betreuren valt. Menig leuk
ditje of datje zou ik nog kunnen vertellen, wat mij echter veel leuker lijkt
is dat u zelf maar gaat neuzen in deze
uitgaven. Het laatste leuk ditje: in
ieder magazine staan de namen van
verenigingen vermeld die zich hebben
aangemeld als lid bij de LBT. Via de
digitale weg kan men zelf opzoeken
hoe lang uw vereniging lid is van de
LBT. U kunt zelf alle jaargangen lezen
op de web-side: bravonederland.nl
en klik dan aan “De Tamboer”. Als
laatste wil ik nog een oproep doen,
wie beschikt nog over de jaargang
1964 compleet. Van de jaargang
1966 de uitgave 1. Bel, mail of schrijf
me, na digitalisering ontvangt u uw
uitgave(s) uiteraard retour. Zonder de
prettige samenwerking met mevrouw
Souren de Theije en de heer Harrie
Logister had deze digitalisering niet
gerealiseerd kunnen worden.
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Redactie Ton van Berkel

Winnaars Jonge Solisten
2009 van de L.B.M.

De Tamboer als magazine
bestaat al 27 jaar!

17

Feestelijke opening nieuwbouw
Schutterij St.Job Leuken-Weert

Schutterij
Sint Job Leuken
is verhuisd!
In verband met het nieuwe plan
Vrouwehof te Leuken moest de oude
“Leukerschans” plaats maken voor
nieuwbouw in dit plan.

D r u m b a nd Fa nfa r e C o nc o r di a W a nssu m v i e r d e 5 0 j a r ig b e sta a n m e t f e e stw e e k e nd

Koninklijke onderscheiding Sraar Volleberg
In het weekeinde van 19-20-21 juni vierde
Drumband Fanfare Concordia uit Wanssum
haar 50 jarig bestaan met een feestweekend.
Tijdens de receptie op vrijdag werd Sraar
Volleberg Koninklijk onderscheiden. Hij is
benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau
voor zijn vele werk voor Fanfare Concordia en
de Wanssumse gemeenschap. De Drumband
werd onderscheiden met de legpenning van de
LBT vanwege hun 50 jarig bestaan.
Maandag 20 juli 1959 was de eerste repetitie van het
trommelkorps onder leiding van sergeant-majoor
Bierends. Door de jaren heen won het trommelkorps
uit Wanssum verschillende prijzen en verzorgde
vele optredens. Het repertoire werd voordurend
vernieuwd bij de komst van nieuwe instructeurs. Zo
groeide de club tot het korps van nu. Sraar Volleberg,
lid vanaf de eerste repetitie, heeft het allemaal meegemaakt. In het begin paste al onze instrumenten in
een auto. Nu moeten we een grote aanhangwagen
voor de instrumenten meenemen.
18
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Wat zijn volgens U
de hoogte punten van 50 jaar Drumband?
Dat zijn toch de optredens die we hebben gehad in
de dierentuin van Duisburg en in Goch. Maar ook de
optredens dichter bij huis, in Wellerlooi en Velden.
Voor mij persoonlijk waren de serenades aan huis
bij het koperen en zilveren huwelijks feest van mijn
vrouw en ik een geweldig hoogtepunt. Geweldig was
dat!
Hoe vindt u het om in een Drumband te spelen?
Ik vind het nog steeds geweldig om in een drumband
te spelen en ik repeteer nog iedere week. Ik verheug
me vooral op ons optreden tijdens de opening van
de kermis in Geijsteren, een jaarlijks terugkerend
gebeuren, dat spelen we samen met de fanfare en
majorettes. We spelen vaak binnen maar buiten klinkt
de muziek nog mooier.
Sraar is nog steeds zeer actief binnen de vereniging.
Zo haalt hij met het busje en aanhanger van Jacobs
bv uit Wanssum geregeld oud papier op bij vele
inwoners van Wanssum. Vrijdag 19 juni werd Sraar
door zijn drumband in de bloemetjes gezet tijdens
de receptie in gemeenschaphuis “de Zandhoek” in
Wanssum. Voorafgaande aan de receptie haalde de
hele fanfare met drumband Sraar thuis af. In zijn busje
met aanhangwagen dat nu versierd was en voorzien

van een fauteuil, zodat hij deze parade niet voor zijn
vereniging hoefde te lopen. Tijdens de receptie was
er natuurlijk veel aandacht voor de jubilaris maar ook
voor de jarige drumband. Zo heeft Carlos Schreurs,
voorzitter LBT district Venray Venlo, de vereniging onderscheiden met de zilveren legpenning van de LBT.
Sraar Volleberg werd geroemd door de voorzitter vanwege zijn jarenlange verdienste voor het LBT district
Venray Venlo. Hij is ruim 20 jaar bestuurslid geweest
en sinds 1996 Erelid van het district. Burgemeester
Joep Hahn van gemeente Meerlo Wanssum roemde
Sraar alom voor zijn vele werk voor de drumband
en Fanfare. Ook memoreerde de burgemeester aan
Sraar’s verdienste voor de kerk en parochie maar
ook de voetbalclub maakt dankbaar gebruik van zijn
diensten.

In samenwerking met gemeente Weert heeft
Schutterij St.Job een nieuwe Leukerschans op een
nieuwe locatie tot stand gebracht. Dit nieuwe prachtig onderkomen voor de verenging is gebouwd aan
de Kaaskampweg.
Het gebouw is op 2 mei door de leden van de schutterij in gebruik genomen en op 9 mei vierden zij
daar voor de eerste keer hun patroonsfeest.
De officiële opening van de nieuwe “Leukerschans”
heeft plaats gevonden op zondag 17 mei.
Na het officiële gedeelte stond het gebouw de gehele
dag open voor bezichtiging, waarbij de leden van de
schutterij de rondleidingen verzorgde.
Iedereen die een kijkje wil komen nemen is van
harte welkom.

Na de receptie was er een gezellig samenzijn met
vrienden en bekenden van de Fanfare en drumband.
Oud-leden van de drumband verzorgde nog een
spectaculair optreden. De slagwerkgroep Japojo
waar 3 leden van de Wanssumse drumband in spelen
zorgde voor de muziek die avond. Zaterdag volgde
een diensten veiling, waarbij de opbrengst natuurlijk
voor de jubilerende vereniging was. Zondag 21 juni
werd het feestweekend afgesloten met een koffieconcert. Het doel hiervan is volgens Volleberg dat de
mensen kunnen horen en zien dat een drumband
meer inhoud dan alleen maar slaan op een trom.
magazine “de Tamboer”
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Cursus exercitie instructeur

Schot in de roos
van de LBT
Vorig jaar heeft de LBT veel vragen gekregen of
er geen cursus bestond voor het verenigingskader om mensen op te leiden tot exercitieinstructeur. Tijdens diverse concoursen georganiseerd door de LBT kwam men er achter dat
tijdens de marsconcoursen een vermogen aan
punten te verdienen was door een vlekkeloze
exercitie uit te voeren.
Wetende dat er binnen de Oud Limburgse Schuttersfederatie (OLS)
al jaar en dag een commandanten cursus nieuwe en oude exercitie
gegeven wordt bleek dat er vooral door deze commandanten een
gemis was hoe men een exercitieles moet geven.

Na de succesvolle afloop van de basismodule in juni van 2009 zal de
vervolgmodule Mars-&Streetparade plaatsvinden. Deze B- Module is
geschreven door Jan Peeters en Annelies van Kempen, en is zeer zeker een prima vervolg op de basismodule. Als docente zal Annelies
van Kempen fungeren, het geen ook nu weer kwaliteit zal waarborgen. Het cursusgeld inclusief cursusmateriaal en examen bedraagt €
125.- Deelname aan het examen is uiteraard facultatief.
Overzicht cursusdagen
Cursusdag 1: Zaterdag 12 september 13.00 tot 17.00 uur,
Cursusdag 2: Zaterdag 17 oktober 13.00 tot 17.00 uur
Cursusdag 3: Zaterdag 7 november 10.00 tot 17.00 uur (1 uur pauze),
Cursusdag 4: Zondag 15 november 10.00 tot 17.00 uur ( 1 uur pauze).
De locatie gedurende de cursusdagen is:
Harmoniezaal “t Aod Raodhoes” Dorpstraat 43 te Melick.
Door de overweldigende hoeveelheid aan aanmeldingen is het niet
meer mogelijk zich aan te melden voor deze cursussen in het jaar
2009. Vooraanmeldingen en of inschrijvingen voor de Tambourmaîtrecursus, applicatiecursus exercitie instructeur basismodule
en de cursus exercitie instructeur B-module Mars en Streetparade
(muziek & Streetparade) voor 2010 is uiteraard wel mogelijk.
Hebt u interesse, stuur of mail dit naar: Huis voor de Kunsten
Limburg, t.a.v. Rob Janssen (rjanssen@hklimburg.nl).
20
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Make some noise

Met drummer
Igor Hobus van de Heideroosjes!
Speciaal gearrangeerde muziek,
Samen spelen met een bekende drummer,
Tientallen tamboers en melodische slagwerkers,
Wat een volume, wat een geluid!

België, Duitsland en Zwitserland om
dit te vieren! Ondanks het drukke
programma heeft drummer Igor tijd
vrijgemaakt om met onze jeugd een
spetterend optreden te verzorgen in
Limburg.

Een superspectaculair initiatief van
het Jeugdbestuur van de LBT. Eind dit
jaar organiseren zij een play-in-workshop voor alle Limburgse tamboers en
melodische slagwerkers. Een hele dag
trommelen met jeugd uit de hele provincie. Het regionaal instituut voor
cultuur en kunst ( RICK) in Weert
zal deze zondag op z’n kop staan. Na

Om te kunnen deelnemen aan deze
play-inn-workshop moet je minimaal
niveau A hebben. Meer informatie,
het inschrijfformulier en de definitieve datum volgen zo snel mogelijk.
Houd dus de website van de LBT goed
in de gaten en schrijf snel in want,
vol=vol! www.l-b-t.nl

een workshop en het oefenen van de
gearrangeerde stukken, zal alles ten
gehore (en ten koste van de oren)
worden gebracht samen met Igor.
Igor Hobus is de drummer van de
Heideroosjes. Deze band jubileert
dit jaar met haar 20-jarig bestaan
en het viertal toert letterlijk en
figuurlijk keihard door Nederland,
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Redactie: Maud Kurvers - JLBT

Daar waar het geen schutterij betreft is vaak de tambour-maître die
verantwoordelijk is voor het geven van exercitie instructie. De eerste
stap van zo`n tambour-maître is het volgen van de tambour-maîtrecursus daar leert hij de basis als tambour-maître. In zijn verdere
ontwikkeling na het behalen van het diploma tambour-maître of
exercitiecommandant was er geen vervolgopleiding. Dit gemis
heeft de LBT ingevuld door het laten schrijven van 2 cursussen,
namelijk, applicatiecursus exercitie instructeur basismodule en de
cursus exercitie instructeur B-module Mars en Streetparade (muziek
& Streetparade).
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Majoretteweetjes

ADAMS MUZIEKCENTRALE

Marching Series

Het laatste nieuws en leuke weetjes over de majorettewereld vind
je hier! Kort en krachtig houden we je op de hoogte van alles wat
speelt in Limburg en daarbuiten.

-

-

-

-

- Vanaf dit jaar is het op gewone wedstrijden niet meer
verplicht om bekers/medailles uit te reiken!
- Limburgse majorettes zijn vertegenwoordigd op
Hyves -> Limbo-twirl -> meldt je aan en kwebbel
lekker mee over majorette-zaken.
- De Mehsle Dorskes uit Meijel hebben een fase
1-opleiding georganiseerd en ze hebben deze op
25 april 2009 afgerond met een examen.
- Majoretten Maasbree hebben een nieuwe naam ->
Younique.
- De LBT viert in 2011 haar 50-jarig jubileum. Dus wij
zijn ook al speciale evenementen voor onze majorettes aan het voorbereiden voor dit jubileumjaar.
- Wil je graag de landelijke majoretteopleiding ( fase 1
/ fase 2) volgen laat dit dan weten aan de opleidingscoördinator van de majorettecommissie -> Stephanie
Wijers.
- De video-opnames die op de wedstrijd in Bergen
van alle optredens zijn gemaakt en op 2 dvd’s zijn gebrand, kun je tegen kostprijs verkrijgen bij Stephanie
Wijers -> StephanieWijers@kpnplanet.nl.
Heb jij nog meer belangrijk nieuws over
jouw vereniging of een leuk weetje uit de
majorettewereld dat eigenlijk iedereen moet
weten? Mail dit dan naar het redactielid
van de majorettecommissie!

Parade Line Steel
14 x 5.5 Snaredrum

Redactie: Majorettecommissie LBT

-

- De majorettecommissie organiseert
op 8 november een workshop voor majorettes en instructrices. Meer informatie volgt
op de site van de LBT en in deze editie van de
Tamboer.
Limburg telt 21 majoretteverenigingen waarvan er
18 lid zijn van de LBT.
In 2009 is er nog één majorettewedstrijd op
18 november.
Vanaf dit jaar is er op elke normale wedstrijd ook een
gedeelte zonder mededinging, je show wordt dan
wel voorzien van commentaar door de jury, maar je
krijgt geen punten.
Ook Basic strutt valt onder de categorie zonder
mededinging op de LBT-wedstrijden, je krijgt wel een
certificaat dat je hebt meegedaan en daarop word
een beoordeling gegeven als; goed of matig of zeer
goed of onvoldoende.
Basic strutt is eigenlijk een twirl-onderdeel en geen
majorette-onderdeel. Maar onze Limburgse majorettes zijn vaak aangesloten bij een fanfare of harmonie
en marcheren dus regelmatig op straat. Daarom dat
we dit deel ook op de wedstrijden hebben toegevoegd.
Heb je vragen over de wedstrijden of over de gewijzigde reglementen in 2009 dan kun je altijd de
majorette-wedstrijdcoördinator Astrid Volleberg –
van de Pasch mailen -> astrid@vandepasch.com

Parade Line White
14 x 10 Paradedrum

Parade Line Chrome
24 x 10 en 26 x 10 bassdrum

Muziekcentrale
Adams BV
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort
Nederland
Tel.: +31(0)475 56 07 00
Fax: +31(0)475 56 29 05
info@adams.nl
www.adams.nl
Bassdrum stokken
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Tamboermaître stokken

Snaredrum stokken

Marching hoezen

