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Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk
Maak kennis
met ons assortiment van meer dan
300 verschillende
uniformen voor
concert, harmonie en showband.
Comfortabele uniformen voor een stijlvolle performance.

045 - 521 18 23

Ab love
principium
(Laten we beginnen met het belangrijkste)
In de aanloop voor het gereed maken van dit magazine werden
wij wederom verrast worden door een heugelijk feit binnen onze
redactiecommissie. Onze redacteur Frans Verboeket, redacteur van
het district Heerlen mocht uit handen van de burgemeester een
onderscheiding ontvangen. Frans mag zich in de toekomst lid in
de orde van Oranje Nassau noemen. Frans van harte, namens de
redactie.

w w w. s e e z o. n l

SEEZO UNIFORMEN B.V. ST. JANSTRAAT 38 - 7256 BC KEIJENBORG GLD
TEL. 0575 46 16 41. (na 17.00 uur: 0575 46 19 38). FAX 0575 46 26 69

Daniëls Kleding
Genkerbaan 27 - 29

Tel: (0032)11/81.32.67

3520 Zonhoven

Fax:(0032)11/74.08.97

Voor u licht wederom de noeste redactiearbeid van onze redacteuren en verenigingen. Het lijkt mij gepast op het einde van jaar ook de mensen te bedanken voor hun
grafische inzet. Naast onze redacteuren zijn er binnen ons redactieteam ook nog
mensen grafisch bezig. Veel tijd steken zij in de vormgeving van dit magazine. Hen wil
ik bedanken voor hun creatieve inzet om iedere keer weer een waarlijk kunstwerk van
de persen te laten rollen oftewel: Finis coronat opus (dat mag u zelf opzoeken).
Ook dit magazine staat weer boordevol met verslagen van de afgelopen periode,
veel goede zaken en ook de wat minder goede zaken mochten de redacteuren voor
u optekenen. Vooruitkijkend staat er na de voor ons alle fijne feestdagen de soms
vertederende solistenconcoursen op het programma. We volgen de ons welgekende
LBT routine van activiteiten of anders gezegd “we dronken een glas, deden een plas
en alles bleef zoals het was”.
Rest mij niets anders u veel leesplezier en u allen sfeervolle en prettige kerstdagen en
een voorspoedig en succesvol Nieuwjaar te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur

E - mail daniels.kleding@pandora.be
www.daniels-kleding.be

■ Uniformen op maat voor alle doeleinden
■ Hoeden en petten
■ Luxe droogkuis

“ Uniformen Daniëls
altijd anders,
Uw wens is onze service!”

Cursus en examendata
voor TM cursus 2010
6 en 20 Maart: 06 + 20
3 en 17 April: 03 + 17
1 en 29 Mei: 01 + + 29
Examen 5 juni
(1 reserve datum 12 juni)

magazine “de Tamboer”

3

Colofon
JAARGANG 27 - n u mm e r 4

Magazine “De Tamboer” is een
uitgave van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen.
Hoofdredacteur:
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem
Tel: (0475) 57 07 11
E-mail: tonvanberkel@kpnplanet.nl
Eindredactie:
Armand Nijsten
Prs. Wilhelminaweg 13, 6241 ET Bunde
Tel: (043) 364 98 25
E-mail: armandkimnijsten@orange.nl
Redactie districten:
Maastricht
Bert Emons
Dennenhoven 32, 6225 HH Maastricht
Tel.: (043) 363 75 95
E-mail: hmaemons@versatel.nl

Tamboer
jaargang 27 - nummer 4 - uitgave de cember 20 09

de

MAGAZINE VAN DE LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN

Heerlen
Frans Verboeket
Groenstraat 154, 6374 JT Landgraaf
Tel.: (045) 531 67 40
E-mail: fransverboeket@home.nl
Roermond
Frans Aben
Clarastraat 92, 6102 CD Hingen-Echt
Tel.: (0475) 47 68 57
E-mail: frans.aben@gmail.com

4

magazine “de Tamboer”

p.16

p.18

Inhoudsopgave
Theo Lodewick 40 jaar instructeur

6

Drumband Harmonie L’Union Born Limburgs kampioen

7

‘Make some Noise’ Play-in met Igor Hobus

8

Districts Festival 20 september in Baarlo

8
10

Euregioparade 2010

10

Districts Festival Heerlen te Nuth

11

Essentieel voor ’t maken van een choreografie!

12

Sound of nature

12

Mark Roosengarten neemt na 15 jaar afscheid van Velden

14

Districts Festival Weert te Heythuysen

15

Taptoe Brunssum eindigt in daverend succes!

16

Heeft u opmerkingen, klachten of positieve

Europese Kampioenschappen majorette in Kroatië

16

reacties meldt dit dan aan de redactie t.a.v.

Prima sfeer in nieuwe Roda Hal

18

kunt u mailen naar tonvanberkel@kpnplanet.nl.

Succesvolle majoretteworkshop

19

Doe dit voor 7 maart 2010!

District Weert organiseert mars en concertwedstrijden te Heythuysen 20

Venray/Venlo
Henk Lommen
Oude Heerweg 157, 5941 EL Velden
Tel.: (077) 472 23 86
E-mail: h.j.lommen@home.nl

Advertentie acquisitie:
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem
Tel.: (0475) 57 07 11, fax: (0475) 57 06 57
E-mail: tonvanberkel@kpnplanet.nl

p. 14

NK solisten 2009 wederom in Elburg

Weert
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP  Wessem
Tel.: (06) 12 39 86 98, tel: (0475) 57 07 11
E-mail: tonvanberkel@kpnplanet.nl

Majorettecommissie
Maud Kurvers-Aarts
Stationsstraat 115, 6181AE Elsloo
Tel.: (046) 400 96 02
E-mail: maudengideon@home.nl

p. 6

Ton van Berkel. Kopij voor de volgende uitgave

magazine “de Tamboer”

5

Drumband
Harmonie L’Union Born
Limburgs kampioen
Na een periode van voorbereiding is er feest in
Born. De vele repetities hebben hun vruchten
afgeworpen. Op 4 oktober jl. is de drumband
van harmonie L’Union uit Born op het bondsconcours van de LBT te Heythuysen Limburgs
kampioen geworden in de eerste divisie sectie
A4 melodische slagwerkensembles. Met een
gemiddeld aantal punten van 90.86 behaalden
zij tevens het hoogst aantal punten en namen
ze ook de dagbeker mee naar huis.

Theo Lodewick 40 jaar instructeur
Op 11 oktober 2009 heeft Harmonie en Klaroenkorps Amicitia Banholt tijdens een zeer
druk bezochte receptie van jubilarissen binnen de vereniging ook het 40 jarige instructeurschap van Theo Lodewick gevierd. Tijdens de receptie sprak onze beschermvrouwe
Mevr. F. Bendermacher als volgt:
“Theo Lodewick, 40 jaar instructeur
van het Klaroenkorps. Ik denk dat dit
zelden voorkomt, dat een instructeur
z’n lange periode bij een en dezelfde
vereniging blijft en daarbij de vereniging op zo’n hoog niveau weet te
brengen en te houden. Maar jou is
dat gelukt en het lukt je nog steeds.
Jij straalt een gezag uit waar je niet
omheen komt. Jij weet de leden van
het Klaroenkorps te inspireren,
zodat zij absoluut de beste willen
zijn. Ik hoop dat je dit nog lang bij het
Klaroenkorps mag blijven doen.”
Vanaf 1969 is Theo onafgebroken als
instructeur van het klaroenkorps
de drijvende kracht achter de vele
muzikale successen. Hierbij heeft
hij het klaroenkorps vanuit de 4e
divisie naar de 1e divisie (voormalige
ere-divisie) gebracht. Vanaf 1988
komt het klaroenkorps met veel succes uit in de 1e divisie sectie B. De
deskundige muzikale leiding van Theo
6

magazine “de Tamboer”

heeft vorm en karakter gegeven aan
het korps. Dit weerspiegelt zich niet
alleen in de muziek, maar ook in de
discipline en marsorde die hoog bij
hem in het vaandel staan. De visie
van Theo heeft nadrukkelijk het korps
gevormd waarbij hij de nadruk legt
op natuurblaasinstrumenten. Theo is
niet meegegaan in de hype om trompetten of andere ventielinstrumenten bij het korps in te zetten. Beide
benen op de grond en aan de slag
met het materiaal dat beschikbaar
is. De vele successen op concoursen,
kampioenschappen, festivals en ook
op het WMC hebben als basis Theo
Lodewick. Onderstaand een letterlijk
stuk van Frans Stoks in het St.Caecilia
van mei 1994.
“Theo Lodewick, die van het Basler
Trommelen, leidde daarna zijn
Klaroenkorps (eredivisie Sectie B-b) van
harmonie Amicitia Banholt. We hebben

reeds eerder de lof gezongen van deze
club in zijn bleekgroene uniformen. Ze
komen van de grens met Wallonië, en een
Frans-Belgische invloed in onmiskenbaar. Hun stilstaand werk Fanfare, Mars
en Dans van Sandrie Egberts, bewerkt
door Th. Smits, is een soort ruitermars
met een enorme vloed van noten uit de
klaroenen. Ook de exercitie in Animato
van Koos Schroën was vergelijkbaar
mooi: 166,5 tegen 165, dus een record
aantal punten werd hun deel.”
Recentelijk op 25 april 2009 behaalde het klaroenkorps twee
nationale titels tijdens de Nederlands
Kampioenswedstrijden in De Lutte.
Voor het concert en voor de combinatie van mars- en concert werd met
91,5 respectievelijk 90,81 punten de
kampioenstitel wederom behaald. De
hand van Theo is bij alle successen
uitdrukkelijk te horen en te zien.
Omdat er niet veel muziek voor

Klaroenkorpsen wordt geschreven of
als stukken niet passen bij de bezetting van het korps, dan arrangeert
Theo muziek voor het klaroenkorps in
de vorm van nieuwe stukken of arrangementen. Ook de samenwerking met
het harmonieorkest van Amicitia is
door Theo uitstekend en vele marsen
worden gezamenlijk uitgevoerd.
Theo is niet alleen als instructeur of
arrangeur voor het klaroenkorps aan
de slag, maar is door zijn specifieke
aanpak en een correct gedoseerd fanatisme ook een bindende factor.
Onze vereniging heeft Theo hiervoor
onder andere bedankt door zijn naam
te geven aan het voorplein bij ons
verenigingslokaal. De naam hiervan
luidt vanaf 11 oktober 2009:
“Theo Lodewickplein”.

Redactie: Carla Geene / Frans Aben

K l a r o e n k o r p s H a r m o n i e A m i c i t i a B a n h o lt

Tijdens de concourswedstrijd kon het publiek genieten van zowel
een marsoptreden als een melodisch concertwerk. De mars “Band
Able March” van Leon Camps werd strak en gedisciplineerd ten
gehore gebracht. Technisch een uitdaging voor de groep. De jury,
bestaande uit Andre Willems, Rob Balfoort en Rob Janssen, waardeerde de mars met 87.22 punten. Het concertwerk “De Sjloes”werd
door Gian Prince speciaal voor deze gelegenheid en deze groep
geschreven. De drumband liet in een dikke 10 minuten spelen horen
dat dit stuk inderdaad op hun lijf geschreven was. Er werd vloeiend
en sfeervol gespeeld. Het publiek in beleving meenemend naar de
thuisplaats Born, naar de sluis. Dit werd door genoemde jury beloond
met 94.5 punten. 23 oktober jl. werd de receptie gehouden in het
gemeenschapshuis van Born, een echte thuishaven. Daar werden
de leden, bestuur, tambour-maître Bert Crompvoets en instructeur
Roy van Wersch en vrouw gehuldigd. José Aben, voorzitster van de
LBT district Roermond kwam enkele jubilarissen van de drumband
huldigen voor hun 10 jarig lidmaatschap en natuurlijk als klap op de
vuurpijl de welverdiende Limburgse Kampioenswimpel uitreiken. Er
werden veelvuldig serenades en felicitaties in ontvangst genomen.
De drumband was voor de gelegenheid uitgedost in het uniform,
met daarbij gouden schoenen voor iedereen. Dit mede doordat
de kleurrijke instructeur van Wersch een keur aan schoenen draagt,
waarbij volgens de leden goud natuurlijk niet kan ontbreken na een
dergelijk fantastisch resultaat. Als afsluiting voor het officiële gedeelte
van de receptie beklommen de leden van de drumband het podium
waar het instrumentarium al klaar stond. Dit om hun gasten wederom te laten genieten van het meeslepende concertwerk “De Sjloes”.
De volgende stap voor deze voornamelijk jonge groep zal zijn deelname aan het NK te Barneveld in april 2010. Daar gaan ze proberen
om net als in 2004 de titel Nederlands Kampioen te veroveren.

Wij hopen dat Theo nog lange tijd bij
onze vereniging zal zijn betrokken als
instructeur en dat de gehele slagwerkwereld nog lange tijd van zijn kennis
en expertise kan profiteren.
Theo bedankt!
Beschermvrouwe, Bestuur , Dirigente
en “De jonges en meidtjes van
Amicitia oet Tebannet”
magazine “de Tamboer”
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LBT Jeugdbestuur presenteert

‘Make some Noise’
Play-in met Igor Hobus
(Heideroosjes)

Wie wil het nou niet? Muziek maken
met tientallen jeugdige slagwerkers
en de drummer van de jubilerende
punkrockformatie De Heideroosjes
op speciaal voor deze dag door Gian
Prince gearrangeerde muziek van
deze ruige band!

Dus: heb jij zin in een leuke, leerzame en spetterende zondag samen met Igor Hobus en heb je
minimaal niveau A? Meld je dan zo snel mogelijk
aan, ( uiterlijk vòòr 20 november) en stuur een mail
met onderstaande gegevens naar jeugdbestuur@lb-t.nl . Je krijgt dan de partijen toegestuurd om
alvast te studeren. Wees er snel bij, want voor dit
bijzondere project geldt: Vol is Vol!!
De volgende gegevens s.v.p. in je mail vermelden :
Naam,Telefoon, E-mail, Leeftijd, Speelniveau,
Instrument: gestemd- en/of ongestemd slagwerk,
Vereniging, Woonplaats.
De aanmelding is pas geldig na het sturen
van een mail en overmaking van € 10.- op
Rabobank rekening 1505.02.966 t.n.v.
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen o.v.v.
deelname play-in “Heideroosjes”, naam deelnemer, vereniging en woonplaats.
Deze play-in dag wordt je aangeboden door de
LBT en wordt georganiseerd door de Jeugd- LBT
in samenwerking met het Huis voor de Kunsten
Limburg.
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Districts Festival 20 september in Baarlo

Een verlaat verjaardag feestje in Baarlo
“Drum- en Brassband Voorwaarts
Baarlo” organiseerde 20 september
jl. het Districts-Festival van district
Venray-Venlo. Sporthal de Kazing in
Baarlo werd omgetoverd tot een heuse muziektempel. Dit festival werd
vorig jaar afgelast wegens gebrek aan
deelname. Toen wilde “Voorwaarts”
dit ook organiseren bij gelegenheid
van hun 50 jarig bestaansfeest. Nu
dus een verlaat verjaardag feestje.

Acht verenigingen uit ons district hebben zich aan gemeld om hun muzikale
programma ten gehore te brengen.
Twee korpsen moesten zich toch
nog afmelden. Diverse verenigingen
wilde hun programma laten beoordelen door de jury. Drum-Brassband
Voorwaarts had dhr. Andre Willems
uit Neerpelt (B) bereid gevonden deze
korpsen te beoordelen en te voorzien
van vakkundig commentaar.
Om even over tienen opende
Muziekvereniging de Peelklank uit
IJsselstein (1ste div.) met A Bleu
Cudance van E Houben de concert
reeks. Deze percussion-groep van
±30 muzikanten onder leiding van
Peter van de Loo bracht vervolgens
te gehore The Mechanical Ballet van
V Cox. Zij sloten hun concert af met
Distant Memories van M van Driel.
Na IJsselstein bleef Peter van de Loo
op de dirigeerbok staan, maar nu was
hij muzikaal leider van Drumband
en Majoretten Maasbree. Deze ± 15
muzikanten tellende band bracht o.a.
ten gehore Japanese Take Away van
P. v. Lankhuysen. Vervolgens was het
de beurt aan Drumband Eendracht uit
Melderslo. Dit uit ± 20 leden tellende
korps (3de div.) onder leiding van Mark
Roosengarten bracht onder meer ten

gehore De Burcht van Haren van Eric
Crauwels. Laatste optreden drumband
Fanfare Moed en IJver uit Blitterswijck.
De nog uit 6 leden bestaande formatie
heeft besloten te stoppen en dit festival te gebruiken als laatste optreden.
2 van hun studeren verder van huis.
Om voor 4 leden een instructeur te
houden vond ook het bestuur veel
gevraagd. Het is natuurlijk jammer
maar ook in Blitterswijck worden
kinderen geboren, dus wie weet over
een aantal jaren…
Onder leiding van Ruud Logtens uit
Maasbree speelde de Moed en IJver:
7 Reasons for a Meating van Carols
Passeggi; An African Impression van
Henk Mennens. Dat er toch veel
energie in de formatie uit Blitterswijck
zit bleek uit het slot nummer Energy
Beat van A Goldenbeld. Onderleiding
van Sjaak Vercoulen speelde muziekvereniging Valuas uit Venlo o.a. All
Time High van Leon Camp. Wij als
district bestuur zijn zeer verheugd
over deze deelname, omdat we al vele
jaren geen Venlose formatie hebben
mogen begroeten op het district
festival.
De gasten heren van dit Festival
hebben ook de mogelijkheid
gevonden deel te nemen aan hun
eigen festival. Onder leiding van

(weer) Sjaak Vercoulen speelde
Drum-Brassband Voorwaarts uit Baarlo
o.a. The Magnificent Mile en Brisa Mar
beide van Peter Kill. De Jury, Andre
Willems, oordeelde na afloop dat
Muziekvereniging de Peelklank uit
IJsselsten de winnaar is van dit District
Festival.
Al met al kunnen we terug kijken op
een verdienstelijk Festival waarbij
we Voorwaarts feliciteren met hun
organisatie. De grote animatoren van
deze vereniging zijn ongetwijfeld Wiel
Noijen en Ton Peeters. Beide heren
hebben in de voorbereiding te maken
gehad met gezondheid problemen.
Samen hebben zij samen op dezelfde
kamer in het ziekenhuis gelegen. Wiel
is bijna geheel hersteld terwijl Ton
bij het festival wachtend was op een
hartoperatie. Daardoor kon Ton alleen
maar toeschouwer zijn bij zijn festival.
Wij wensen beide heren een goed
herstel en nog vele gezonde jaren bij
hun Drum en Brassband Voorwaarts.
Op district vergadering van 10 okt. jl.
heeft het district bestuur, in navolging
van andere districten, besloten
voortaan een borg te vragen bij de
inschrijving van het district festival.
Hopelijk beperkt dit het afmelden van
verenigingen vlak voor een festival.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Henk Lommen

Op zondag 13 december organiseren zij in samenwerking met het Huis voor de Kunsten Limburg een
leuke, leerzame en bovenal unieke dag bij het RICK,
Regionaal Instituut voor Cultuur en Kunsteducatie,
in Weert. In de ochtendsessie (10.00 – 12.00 uur)
worden diverse partijrepetities gehouden met hulp
van verschillende slagwerkinstructeurs. In het
middagdeel zal Igor eerst een korte clinic verzorgen,
waarna een gezamenlijke repetitie plaatsvindt.
Samen met jou (en vele andere Limburgse
slagwerkers), een “coverband” en natuurlijk Igor
Hobus wordt er gerepeteerd aan 3 nummers van
de Heideroosjes. Het afsluitend concert zal om
16:30 uur plaatsvinden in de concertzaal van Rick
en is vrij toegankelijk voor publiek. Het geheel
staat onder de muzikale leiding van Rob Janssen.
Deelname aan deze bijzondere dag kost maar €
10.- inclusief lunch! Kijk voor de laatste informatie
op de site www.l-b-t.nl
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NK solisten 2009 wederom in Elburg

Redactie: Frans Verboeket

Daar gingen we weer in de vroege ochtend van 4 oktober naar Elburg. Maar gelukkig
was ik niet de enige van de 69 optredens moesten er 16 van uit Oost- Brabant en 42 van
uit Limburg vertrekken. Het zwaartepunt van deze dag ligt toch duidelijk in het zuiden
des lands. Daarom is het geen slecht idee dat de LBT er voor blijft ijveren deze wedstrijd
hier ook te organiseren.
Luc Oberndorff van St. Agnes uit Bunde moest dit jaar de
spits afbijten daarna ging het goed door met natuurlijk enkele uitschieters, nou ja enkele, 25 optredens behaalde 90
punten of meer en niet alleen in de eerste divisie. Een prestatie van formaat. Ieder optreden gaf je echt het gevoel dit
is het kampioenschap en het einde van een reeks wedstrijden. Iedere solist had goed zijn eerdere jury rapporten gelezen en maakte het hier af. Maar zoals altijd er kan er maar
een winnen. Gelukkig was er bijna in elke divisie en sectie
concurrentie zodat er gespeeld moest worden voor de punten. Het hoogtepunt was toch wel de sectie multipercussion
in de eerste divisie alle drie hadden hetzelfde stuk gekozen
Multi Percussion Sketches van Leon Camp 92, 92.5 en 97
punten werden daar gescoord, met de absolute uitblinker Lars van Tulden hij speelde het geheel uit het hoofd.

E u regioparade

Twintig van de vierendertig Nederlandse titels gingen mee
naar Limburg een prestatie van formaat waar de LBT best
trots op is. Het volgend jaar wordt er een voorzichtig begin
gemaakt de wedstrijd dichter bij het Limburgse te houden.
Want dan is de wedstrijd op 25 september in de speeldoos
te Vught. Ook de afvaardigingen blijft in de ogen van de
LBT geen goed beeld. De hoogste drie solisten en de twee
hoogste ensembles in elke divisie en sectie waarin tijdens
de regionale wedstrijden men minimaal 85 punten behaalde worden hiervoor uitgenodigd. Dit jaar speelde men
het ook weer klaar om sectie’s wederom samen te voegen
(piccolo’s en dwarsfluiten). Volgens de LBT moeten alle
solisten die 85 punten of meer halen uitgenodigd worden.
Ook al houd dat in dat er twee dagen voor uitgetrokken
moet worden.

2010

Het euregionaal muziekfestival
Zondag 5 september 2010 organiseren de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen(district Roermond)
en Vlamo in samenwerking met de
Gemeente Maasgouw en de Koninklijk
Erkende Fanfare Eensgezindheid
Maasbracht-Beek de Euregioparade (Het
Euregionaal Muziekfestival) door de
straten, langs het water, en op het water
in het midden Limburgse Maasbracht.
Graag willen wij u informeren over
dit groots evenement. Wat is er tot
nu toe gebeurd ?
Een comité bestaande uit leden van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
en van het provinciaal bestuur van
10
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Zondag 13 september organiseerde de 50 jarige drumband
van de fanfare St. Donatus
het districtfestival van het
district Heerlen rond het
Cultureel Trefcentrum te
Nuth. Men was uitgeweken
van Grijzegrubben naar Nuth
om de korpsen zich beter
te laten presenteren. In het
cultureel Centrum zijn veel
meer mogelijkheden voor
deze organisatie. 14 Korpsen
hadden zich ingeschreven
maar helaas moesten er twee
zich afmelden. Drie korpsen
uit het district Roermond
hadden zich ook ingeschreven
omdat hun festival ter elfder
uren was afgezegd en zij bezig
waren met de voorbereiding
voor het bondsconcours 2009.

Het werd een leuke dag die begon om 10.30 uur met de opening. Het
Jury lid dhr. Rob Janssen had zijn handen vol met de eerste binnenoptreden. Men kon wel merken dat het festival vlak na de vakantie viel.
De meeste korpsen hadden pas twee of drie repetities gehad en dat
was wel te merken. Maar het district Heerlen probeert altijd de tweede
zondag te prikken in verband met de voorbereiding van het bondsconcours, zo kunnen de deelnemende korpsen zich laten jureren hoever
ze zijn met hun voorbereiding. Ook een gesprekje met het jury lid kan
verhelderend werken. Een bijzonder optreden werd geboden door het
Jeugd - Ensemble van de drumband St, Rochus uit Hulsberg of te wel
JES. Deze 12 meisjes(1) en jongens bewezen dat het in de toekomst
bij St. Rochus wel snor zit. Om 14.00 uur werden de binnen optredens
onderbroken. Eerst reikte de Hr. Frans Verboeket voorzitter van het
district Heerlen de gouden legpenning van zowel de FKM als de LBT
uit. Daarna volgde de streetparade. Daar kon je wel merken dat dit de
meeste verenigingen wel beter afging ondanks de korte voorbereiding.
Het blijkt toch wel dat het marcheren door de straten de meeste korpsen goed afgaat ondanks dat er tegenwoordig meer binnen (podium)
gespeeld word. De LBT maakte zich daar nogal zorgen om, hier leefde
de gedachten dat alles op het podium moest en het marcheren een
ondergeschoven kindje werd. Gelukkig bleek hier van tijdens deze
streetparade niks van.
De driemaal Nederlands Kampioen St. Davids uit Voerendaal bewees
met de twee optredens dat ze nog niks hadden verleerd en wonnen dit
festival wederom met drie prijzen, beker voor de eerste Divisie, dag prijs
geschonken door de gemeente Nuth, en wederom de Frans Sieben
Memorial Plaquette.

Redactie: Frans Verboeket

St. David winnaar
Districts Festival Heerlen

De Euregioparade/Het Euregionaal Muziekfestival

Een bezoekers aantal van 10 tot 15 duizend mensen! Wij zijn zeer enthousiast
en proberen met u allen er een waardig muziekfestijn van te maken. Wilt U ook
mee doen? Uw vereniging kan apart of gezamenlijk deelnemen (bv. Harmonieën,
Fanfares en Schutterijen). Ook kunt u inschrijven om deel te nemen aan de concertoptredens op verschillende locaties in Maasbracht. Wij zij overtuigd dat u dit
initiatief naar waarde weet te schatten en dat wij u beslist bij de actieve deelnemers mogen begroeten.
Namens het Comité Euregioparade
VLAMO België is ruim een half jaar
geleden begonnen om dit evenement
te organiseren. De opzet is een optocht
door Maasbracht te houden met alle
drumbands, ritmische- en melodische
percussie-ensembles, maj/twirlgroepen,

evenals onze harmonieën en fanfares,
brasbands en schutterijen van beide
Limburgen en het Duits Kanton langs
de grens (Kreis Heinsberg) met de opzet
een verbroederings feest tussen alle
muzikanten te realiseren.
magazine “de Tamboer”
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Sound
of nature

Muziek voelen...
Muziek zichtbaar maken...
Muziek opschrijven zonder noten te gebruiken...
Muziek analyseren en voelen welke emotie ’t bij
je losmaakt...

Redactie: Maud Kurvers

De B-module van de instructeurcursus gaat over mars- en streetparade en is anders dan alle deelnemers hadden verwacht. Maar
dat mag de pret niet drukken, in de 1e les moesten we de muziek
gaan voelen…? Dat is moeilijk, want dat kun je niet uit het hoofd
leren of een ezelsbruggetjes voor gebruiken . Nee, je moet vertrouwen op je gevoel en de emotie die de muziek bij je losmaakt.
En dit moet je dan ook nog onder woorden brengen zodat anderen
jouw gevoel begrijpen. Maar dat is nog niet alles, de volgende stap
is bewegen op de muziek, niet marcheren maar tot uitdrukking
brengen hoe de muziek voelt, dansen.
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Na die eerst les gingen we allemaal ietwat verward naar huis, met
de opdracht om voor de volgende les een muziekstuk te beluisteren en op te schrijven wat je hoort, zonder noten te gebruiken!
Op de 2e lesdag was iedereen al wat bekomen van de totaal andere
manier van omgaan met muziek en we hadden ijverig aan ‘t huiswerk gewerkt. Één ding hadden we allemaal gedaan de afgelopen
weken, namelijk tot in den treuren het muziekstuk nummer 24 op
cd 2 geluisterd en geprobeerd om dit kort en krachtig op papier te
zetten zonder muziektermen te gebruiken. Dat was velen tegen
gevallen. Nu gaan we de huiswerkopdracht verder uitwerken tot
een streetparade met verschillende passen. Langzaam valt bij
de cursusdeelnemers het kwartje en begrijpen we waarom we de
muziek anders moeten beluisteren, zonder partituren.
Onze docent Annelies van Kempen komt ons tijdens de 3e les
tegemoet en geeft extra uitleg over figuraties en moeilijke exercitieonderdelen. Natuurlijk moeten we vandaag allemaal onze kwaliteiten laten zien op het gebied van instrueren, want dat is ten
slotte waar het om draait. Les geven op een verantwoorde manier.
magazine “de Tamboer”

Het Klaroenkorps Amicitia
Banholt viert in het weekend
van 3, 4 en 5 september 2010
haar 50-jarig bestaansjubileum. Ter gelegenheid hiervan
wordt in navolging van het
succesvolle “Sound of Nature”
festival in 2005 wederom een
groots internationaal festival
voor natuurblaasinstrumenten georganiseerd en wel op
zaterdag 4 september 2010.
Net als in 2005 staat onder andere het
promoten en instandhouden van de korpsen
met natuurblaasinstrumenten met hun specifieke geluid zoals klaroen, cavallerietrompet
en jachthoorn voorop.

Hoogtepunten WMC 2009
Show & Marching Bands verzameld op 3 DVD’s
Een ruim zes uur durend overzicht van de Mars- en Show wedstrijden, tijdens
het grootste blaasmuziekconcours ter wereld, het Wereld Muziek Concours
2009 te Kerkrade. Vanuit alle delen van de wereld streden de beste korpsen in
verschillende disciplines om de felbegeerde titels. Gezien de grootte van het
festival wordt de winnaar in de volksmond zelfs ‘wereldkampioen’ genoemd.
Deze dvd set toont een geweldig overzicht de volledige optredens van de
diverse topklasseringen en prachtige compilaties van vele deelnemers uit
diverse afdelingen in World en First Division.
Op de dvd Showband Class toont K&G uit Leiden de beste te zijn met
vlak daarachter Pasveerkorps Leeuwarden, DVS Katwijk, Adest Musica
Sassenheim & Rijnmondband Schiedam. Van deze topkorpsen zijn de volledige shows te zien. Verder een compilatie van alle deelnemende showbands. Opvallend is dat veel hooggeplaatste korpsen afkomstig zijn uit de
Bollenstreek en Friesland.
Op de tweede dvd de World Championship Show & Marching Bands van
de WAMSB. De internationale bond voor deze korpsen organiseerde deze
titelstrijd tijdens het WMC. Met veel dans en percussie wijkt dit onderdeel
af van de Show Band Class. Tien volledige shows van de beste korpsen vanuit
de hele wereld zijn op deze dvd te zien. Met o.a. Chonkanyanukoon Marching
Band, Thailand - Calgary Stampede Showband, Canada – Nishihara High
School Marching Band, Japan – Fanfarra Municipal of Atibaia, Brasil - SG
Fanfarenzug Potsdam e.V., Germany
De derde dvd bevat voor een groot deel de Mars- en marsparade wedstrijden.
Een onderdeel met veel deelnemers en ook vaak een tweede onderdeel van
een korps naast de show band wedstrijd. Bij de mars was DVS uit Katwijk de
sterkste, net voor K&G Leiden en de in Friesland populaire marsparadetitel
ging naar Advendo Sneek, voor Pasveerkorps Leeuwarden en Takostu Stiens.
Ook op deze dvd aandacht voor de Corps Style Class (vergelijkbaar met de
WAMSB klasse), waarin de bands uit Thailand oppermatig waren.
De box is verkrijgbaar bij diverse verkooppunten in het land voor € 39.95 of
rechtstreeks te bestellen bij Mirasound via www.mirasound.nl/wmc2009
Mirasound Media Services, Amersfoort - Harold Voskuylen, Tel. 0334555004, wmc@mirasound.nl
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Het festival is vooral geconcentreerd op de
klaroen en jachthoornkorpsen. Deze korpsen
hebben door hun specifieke “sound” een
speciale plek in de muziekwereld. Door een
festival gericht op deze muziek wil Amicitia
het karakter van deze korpsen wederom
benadrukken.
Het festival start met een streetparade waarbij alle korpsen deelnemen aan een optocht
met defile. Tijdens de eerste helft presenteert ieder korps zich individueel, tijdens het
tweede gedeelte van de parade zal worden
getracht korpsen te combineren. Het defile
vindt plaats op een afgezet stratenparcours.
Na de Streetparade zullen er showoptredens
door diverse korpsen plaatsvinden op het
taptoeterrein. Hierbij wordt opgemerkt dat
meerdere korpsen gezamenlijk hun uitvoering kunnen presenteren. De taptoe wordt
afgesloten met een optreden door alle
korpsen gezamenlijk waarna er een verbroedering zal plaatsvinden.
De voorlopige planning is als volgt (mede
afhankelijk van de inschrijvingen):
Start om 17.00 uur opening en Streetparade,
19.00 uur start taptoe, 21.00 uur afsluiting en
verbroedering. Mocht u geinteresseerd zijn in
deelname dan kunt u contact opnemen met
het secretariaat van Amicitia Banholt
secretariaatamicitiabanholt@hotmail.nl.
Meer informatie is ook te vinden op de
website van Amicitia www.amicitiabanholt.nl.

Secretaris: Amicitia Banholt

Essentieel voor ’t maken
van een choreografie!

LAARZEN LAARZEN
PLUIMEN PLUIMEN
BATONS BATONS
POMPONS POMPONS
UNIFORMSCHOENEN
LEERWERK LEERWERK
TWIRLSCHOENEN
INSTEPSCHOENEN
OVERSCHOENEN O
HANDSCHOENEN
BATON-TASSEN BA
RUMPF LAARZEN
STREET
DANCE SNEAK
Mgr. Völkerstraat 33, 5171 JM Kaatsheuvel NL
Tel.: (0416) 27 22 54 Fax: (0416) 27 99 45
LAARZEN
Internet: www.vanbeersbv.nl SCHOENEN
SHAKO'S SHAKO'S
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I n d r u kw e kk e n d

a f s c h e i d s c o n c e r t
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K i e s s t o l p

Mark Roosengarten neemt na 15 jaar afscheid van Velden

Redactie: Fanfare Velden en Henk Lommen / Fotografie: Mark Lommen

verzorgde hij de bekende nieuwjaarsconcerten,
The Final Countdown, Truuk in Velde, De Helde
in de Maaspoort maar zeker ook de diverse Gekke
Maondaags Konserten. Elke keer wist Mark wel iets
bijzonders te verzinnen, altijd creatief, hij kon het
zo gek niet verzinnen. Daarnaast schreef Mark de
bijbehorende muziekstukken. Wie herinnert zich
niet de Bongo song, de McDonalds song, Duitse
Schlagers, melodische slagwerknummers van Toto
en Peter Gun, maar ook het indrukwekkende optreden van de Herald of Free Enterprise en natuurlijk
De Helde van Velde.
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Opleiding
Naast de repetities van de drumband verzorgde
Mark de opleiding van drumbandleerlingen. De
meeste leden van de huidige drumband hebben lessen gevolgd bij Mark. Zijn goede en enthousiasmerende manier van opleiden leidde ertoe dat bijna alle
leerlingen het wisten te brengen tot de drumband.
Omdat Mark velen heeft opgeleid tot slagwerker
kende hij hen van haver tot gort. Door zijn enthousiasme wist hij de jongens vaak tot grote hoogte te
stuwen. Als Mark enthousiast werd, dan ging de
groep automatisch hierin mee.

Eretitel
Na afloop van het concert werd Mark in het zonnetje gezet en benoemd tot ere instructeur Drumband
Fanfare Velden. Mark verdient deze eretitel vanwege
al zijn uitzonderlijke inzet, enthousiasme en successen. Voor het eerst in de historie van de Fanfare
Velden werd deze titel uitgereikt.
Creatief
Mark startte 15 jaar geleden met een drumband
van ongeveer 12 leden. Hij liet deze uitgroeien tot
de drumband van ongeveer 30 muzikanten. In al
die jaren heeft Mark diverse bijzondere concerten
met de drumband uitgevoerd. Samen met de fanfare
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Concourssuccessen
De grootste succes boekte de drumband onder
leiding van Mark tijdens drie concoursen. Mark wist
achtereenvolgens in 1995 (Goirle), 2000 en 2005
(Heythuysen) te promoveren met de Drumband van
de derde naar de eredivisie. Een wereldprestatie!
Handhaving van de drumband in de eredivisie is
een uitdaging van formaat en een uitdaging voor de
leden met hun nieuwe instructeur.
Concert
Tijdens een afscheidsconcert werden diverse
favoriete nummers van Mark gespeeld door de
drumband. Telkens gaf een van de leden een korte
introductie op het werk voor de aanwezigen met
verwijzingen naar legendarische concerten. Ook
kende de drumband in die periode ook zwarte dagen, hieraan werd op mooie muzikale wijze bij stil-

gestaan. Het kon natuurlijk niet uitblijven dat het
werk de Helde van Velde “watersnood” het sluitstuk
vormde van Mark’s optreden in Velden.
Aansluitend waren er toespraken van het college
van B&W, een serenade van de Fanfare en enkele
verrassingen van de Drumband zelf voor Mark.
Na afloop vond een knallend feest plaats. Neem een
kijkje op www.fanfarevelden.nl voor een indruk in
beeld en geluid van deze mooie avond.
Toekomst
De nieuwe instructeur, Harrie van Otterdijk uit
Vlierden, stond donderdag 5 november voor het
eerst voor de groep en is met veel enthousiasme
begonnen aan een nieuwe uitdaging. Voor de drumband is nu een nieuw tijdperk aangebroken welke
samen met Harry hopelijk opnieuw zal leiden tot
successen.

Districtsfestival Weert
20 september 2009 bij
St. Nicolaas Heythuysen
De weergoden waren ons bijzonder gezind bij de start van het
districtsfestival van het district
Weert te Heythuysen. St. Nicolaas
Heythuysen had gekozen voor een
prachtige accommodatie, namelijk
“De Zaal”. Hier waren de binnen
optredens, en die korpsen die hun
kunnen op mars gebied willen tonen
konden op de speelplaats van de
St. Nicolaas school terecht.

Dankwoord
Muziekvereniging Fanfare Velden bedankt
Mark voor zijn inzet en enthousiasme
gedurende de afgelopen 15 jaar. Wij wensen
hem dan ook het allerbeste voor de toekomst.

Door omstandigheden met de bus van een korps,
konden we pas om 10.15 uur van start gaan, maar
door het vlotte verloop van het programma werd dit
ruimschoots ingehaald. Veel korpsen die dit jaar naar
de concoursen van de LBT gaan, hadden zich ingeschreven voor dit festival, en jurylid Jos Stoffels zorgde
voor een kritisch verslag. Na 5 korpsen te hebben
beoordeelt, was het de beurt aan de Streetparade, die
onder werkelijk schitterende weersomstandigheden
plaatsvond. Het publiek genoot met volle teugen
van de 11 korpsen die aan de parade deelnamen, het
defilé was goed bezet met genodigde. Na nog
6 korpsen te hebben beoordeelt, vond de prijs
uitreiking plaats.
De drumband van Schutterij St. Paulus uit Roggel
onder leiding van Eric van Wegberg en tambourmaître Pierre Alers, behaalde de meeste punten met
de Streetparade en met het binnenoptreden.
Zij mochten uit handen van de voorzitter dhr.
Cillekens van St. Nicolaas uit Heythuysen de dagbeker
in ontvangst nemen en terug blikken op een prachtig
districtsfestival.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Frans Voermans.

Mark Roosengarten, dirigent van Drumband Fanfare Velden, nam op vrijdag 30 oktober
afscheid tijdens een afscheidsconcert in De Kiêsstolp (gemeenschapshuis) van Velden.
Na 15 mooie jaren heeft Mark Roosengarten zijn dirigeerstokje in Velden overdragen aan
zijn opvolger. Mark behaalde met de drumband telkens voortreffelijke resultaten. Keer
op keer promotie, unieke slagwerkconcerten met de meest gekke en spectaculaire acts
en een leerlingenopleiding met klinkende resultaten. Vrijdag 30 oktober gaf de drumband een afscheidsconcert onder leiding van Mark. Speciaal voor Mark en iedereen waar
hij al die jaren veel mee heeft samengewerkt. Na afloop van het concert volgde een
knallend feest in de foyer met de nodige verrassingen.
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E u r o p e s e

K a m p i o e n s c h a p p e n

Oranje majorette in Kroatië

Na maanden van voorbereiding was het op
zaterdag 7 november dan zover, de 1ste Taptoe
Indoor Brunssum ging van start. In een in 24 uur
uitverkochte Rumpenhal, deze ademde een
onnoembare sfeer in een prachtige aangeklede
Rumpenhal uit. De organisatie van het grootste
muziekevenement van de gemeente was in
handen van de gemeente Brunssum.

Redactie: Theo Berkers / Frans Verboeket

Taptoe Brunssum Indoor bracht een drie uur durende show
vol muziek en dans. Tot de vele hoogtepunten behoorde o.a.
de indrukwekkende opening met Schutterij St. Gregorius de
Grote samen met de Mezzosopraan Linda Jochems een waar
spektakel. Verder traden op de Heerlense Coriovallum Pipe
Band, Bazuinenkorps Jong Leven met een dertien minuten
durende wervelende show van ABBA, Scouting St. Vincentius de
drumband van fanfare St. Barbara met het stuk Klaustrofobie.
Engeland was vertegenwoordigd door het militaire korps The
Band of The Prince of Wales’s Division.
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Er waren ogen te kort door het 3 demensionaal gebruik van de
Rumpenhal, men ging de lucht in met de Russische danseres
Aerial Eniya, zij bracht hangend in en aan een 10 meter hoog
doek, een spectaculair showstuk, daarin bij gestaan door de
27 dames tellende Jazz balletgroep van Fidelitas en muzikaal
ondersteund door harmonie De Bazuin met het stuk “Conquest
of Paradise”
WMC deelnemer de Maastrichtse Verkenners Band bracht haar
show van ABBA met grote verve. De klapper van deze 1ste
Taptoe Brunssum Indoor was ongetwijfeld Kunst en Genoegen
uit Leiden, de terechte winnaar van het WMC 2009, zij brachten
de “WMC show”, ondanks de iets kleinere ruimte was de publieke
beloning een minuten lange staande ovatie.
Deze 1ste Taptoe Brunssum Indoor werd afgesloten met een
indrukwekkende finale waar aan werd deelgenomen door alle
deelnemers van deze Taptoe Brunssum Indoor deze krijgt een
vervolg in 2011.
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Donderdag 1 oktober
We vertrokken om 13.00 uur met
de bus richting de luchthaven van
Brussel. In de bus zaten de deelnemers en supporters van Younique
Maasbree, Meyelse Dorskes uit Meyel
en de dames van Musis Sacrum uit
Bakel. De overige deelnemers van
de Nederlandse equipe waren al
onderweg naar Kroatië, zij vlogen via
Schiphol. Na het inchecken, paspoortcontrole en handbagage controle, was
er nog even tijd om te winkelen alvorens we met de bus naar het vliegtuig
werden gebracht.Het bleek geen groot
vliegtuig te zijn, maar een klein propeller vliegtuigje waar buiten onze groep
nog 10 andere mensen in gingen. Na
een tussenlanding in Zagreb, kwamen
we aan op de luchthaven van Split.
Daar stond Petra Janssen (equipe manager) en Ria Boonstra ( MTC coördinator KNFM) ons op te wachten. De bus
stond klaar om ons naar Kastel Donji
te brengen, waar hotel Medena staat.
Gelukkig was het maar een stukje naar
het hotel want de wijzers van de klok
gaven al bijna 23.00 uur aan.

Vrijdag 2 oktober
Na het vroege ontbijt gingen we de
bus in, naar de sporthal. Vanochtend
was Nederland als eerste aan de beurt
voor een muziektest. Van 8.45 uur
tot 10.00 uur mocht de Nederlandse
equipe gebruik maken van de vloer en
de muziek testen. De bondscoach had
een strak schema gemaakt waarin elke
solisten 2 minuten kreeg en elke groep
2,5 minuten. Na de test hadden we een
vrije middag, die iedereen naar eigen
inzicht mocht besteden.
De openingsceremonie van de EK
begon vrijdag 18.00 uur. Alle deelnemers kwamen de vloer op onder luid
gejuich van de supporters, vooral de
Oranjesupporters waren in grote getalen aanwezig en zagen er fantastisch
uit. Alle volksliederen werden gespeeld
en het Wilhelmus werd uit volle borst
meegezongen. Na een korte volksdans
- demonstratie werd het EK officieel
geopend! Daarna gingen we terug naar
het hotel, eten en naar bed!!
Zaterdag 3 oktober.
Dag 1 van de Europese kampioenswedstrijden. De Nederlandse deelnemers in de junior solo accessories
mochten de spits afbijten. De
Nederlanders deden het
goed. Hele mooie en
goed verzorgde
optredens
met

prachtige attributen. Het duo Pien en
Bente van de Mehlse Dorskes zetten
een zeer mooi en goed optreden neer,
ze hadden 0 drops. En achteraf bleek
dat hun instructrice Yvonne Verheijen
in Nederland, onder hun optreden,
bevallen was van Levi. De dames hadden 17 andere tegenstanders, maar
hun optreden werd beloond met een
Zilveren plak.
Zondag 4 oktober
‘s Morgens was het weer vroeg dag
want om 8.30 uur begon de wedstrijd weer. Vandaag was de dag voor
de dames uit Maasbree. Ook in hun
categorie was er sterke concurrentie.
Maar deze dames zorgde er voor dat ‘t
tijdens hun Italiaanse show erg stil was
op de tribunes, ze straalde en genoten
van hun optreden. Alles was tot in de
puntjes verzorgd.
Na alle optredens was het wachten op
de resultaten, het was erg spannend
tijdens de prijsuitreiking maar het
Wilhelmus klonk regelmatig. En de
dames van Younique Maasbree
kregen ook de gouden medaille, met andere woorden
ze zijn Europees kampioen
geworden!
Het is een prachtige
EK geweest met heel
goede resultaten voor
Nederland. Ik weet
zeker dat alle naast de
deelnemers ook de
supporters erg genoten
hebben van de EK. Op
naar Zwitserland in 2010,
misschien ben jij er dan
ook wel bij!
magazine “de Tamboer”

Redactie: Ellen Lommen.

Taptoe Brunssum
eindigt in
daverend succes!

Een korte
impressie van
het EK 2009:
De reis.
De wedstrijd.
En onze Limburgse
majorettes die
geweldig goed
scoren in Europa!
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Prima sfeer in nieuwe Roda Hal
Succesvolle
majoretteworkshop

Het podiumconcours in het mekka
van het WMC “DE RODA HAL” op
zondag 22 november verliep in een
prima sfeer ook al raakte de gemoederen vlak voor de pauze in een
agressieve toon, omdat de korpsen
dachten dat zij al de uitslag konden
krijgen. Maar de wedstrijdleiding had
al vanaf het begin bekend gemaakt
dat er maar één prijsuitreiking zou
plaatsvinden.

Redactie: Frans Verboeket

Voor de pauze stak Les Amis Reunis uit Nieuwstad
onderleiding van Jos Florakx uitkomend in de introductie divisie en Concordia Einighausen uitkomend
in de 2e divisie met kop en schouders erboven uit.
Vooral Concordia onderleiding van Michel Mordant
zette en sterke prestatie neer. Nu afwachten wat
er na de pauze gebeuren ging. Slagwerk Ensemble
St. Joseph Grubbenvorst onderleiding van Peter
van der Loo en Slagwerkgroep Fanfare Eendracht
Nieuwenhagerheide Landgraaf onderleiding van Paul
Franken kwamen ongeveer het zelfde voor de dag
beide speelde goed maar de uitvoering van Eendracht
leek ietjes beter. Daarna kwam Frank Marx met de
drumband van Philharmonie Sittard. Met de première van de werken Prenology van Vincent Cox en
Zittesje Edison van Gian Prince, zette hij een geheel
ander werk neer. Maar wel goed voor de Limburgse
Titel in de eerste divisie. Als laatste was het de
beurt aan de slagwerkgroep Harmonie St. Caecilia
Doornenburg onderleiding van Henk Mennens. St.
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Caecilia zetten weer als vanouds een prachtig werk
neer. Ook denk deze groep eraan de toeschouwers
aan zich te binden met een amusant tussen stuk op
snare waar de spelers acrobatische stukje uithaalde,
een lust voor het oog en oor. Om 18.30 uur was het
dan eindelijk zover de uitslag. De voorzitter van de
LBT Mevr. Pelzer, voorzitter St. Hubertus Haanrade
en wethouder Bosch van Kerkrade loofde ieder op
zijn eigen wijze de deelnemers, de besturen maar
vooral ook de toeschouwers. Ook dacht St. Hubertus
Haanrade eraan dat de voorzitter van het district
Heerlen en nu wedstrijdleider, die op zondag 15
november tot Lid van Oranje Nassau was benoemd en
zette hem onder luid applaus in de bloemetjes.
Het podiumconcours zat er op, al moeten we wel constateren dat er helaas maar acht deelnemers waren.
Een ieder hoorde je zeggen dat komt door het WMC,
maar ik heb mijn bedenkingen om daar in mee te
gaan. Het zal me benieuwen of het volgend jaar meer
deelnemers zullen deelnemen aan de concoursen van
de LBT. Aan de deelnemers van dit jaar zal het niet
liggen.
De winnaar met een honderdste punt verschil was
Concordia Einighausen on de leiding van Michel
Mordant.

Meer dan 60 enthousiaste majorettes deden op zondag 8 november
2009 mee aan de workshop georganiseerd door de Mc van de LBT. Naast
batontechnieken en streetdance was
er dit keer ook Afrikaanse dans en
Djembé-trommelen voor de jongste
deelnemers. Hier een kort verslag
van 2 deelnemers.
Ik vond het majorettetechniek en batontechniek van
de workshop leuk maar het allerleukste vond ik het
streetdance. Afrikaanse dans ook leuk. Het dansje van
Mieke van de streetdance was grappig omdat we ons
moesten voorstellen dat we fotomodellen waren. Na
een uurtje oefenen kon ik de dans redelijk van buiten.
En bij Joyce van batontechniek hebben we ook in
een uurtje een korte show geleerd die heel leuk was.
Alleen vond ik het jammer dat de streetdance en
batontechniek maar alletwee een uurtje was. Ook
heb ik andere meisjes van andere verenigingen beter
leren kennen. Ik vond het een hele leuk dag en heb
er weer veel van geleerd. Maar ook weer leuke ideeen
opgedaan voor een volgende show.

Redactie: Kyra Wijnen Twirlstars Sittard
De instructrices begonnen de dag met een workshop
waarin Annelies van Kempen uitleg gaf over de jurering en de jurybeoordelingen. Dit was heel leerzaam,
omdat je zo ook een idee kreeg van hoe een show
beoordeelt wordt. Daarna hebben we allemaal shows
op dvd bekeken en de goede en minder goede punten eruit gehaald. Ik heb hier in elk geval heel veel
van geleerd. Na afloop konden we nog even met de
andere workshops mee doen of kijken. Al met al was
het weer een hele leuke en leerzame dag.

Hanneke Haan Twirlstars Sittard
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In 1934 werd uit de toenmalige schutterij St. Joris
het fluit- en tamboerkorps St. Joris opgericht als
begeleidend muziekkorps van de schutterij. Toen
enkele jaren later de oorlog begon, moest de schutterij het wapen inleveren, het muziekkorps bleef
echter bestaan. Na de oorlog is de schutterij niet
meer opnieuw tot leven gekomen, het muziekkorps
is toen als zelfstandige vereniging verder gegaan.
In het begin was het korps in bezit van eenvoudige uniformen, bestaande
uit een witte broek en een kiel, later kreeg het korps echte uniformen,
allereerst geheel zwarte uniformen, daarna groene en thans de blauwe
uniformen. Begin jaren 60 werd de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
opgericht, waar het muziekkorps zich toen ook bij aan heeft gesloten.
In de daarop volgende jaren beleefde het muziekkorps vele successen in
Nederland maar ook in de Duitse grensregio. Die “von Sankt Joost” waren
graag geziene gasten en geduchte concurrenten op de Duitse muziekfestivals. Veel prijzen werden in de wacht gesleept. Begin 80-er jaren werd het
korps zelfs 2 keer landskampioen bij de LBT, eerst in de 1e divisie, daarna
in de hoogste divisie: de eredivisie. Eind van de 80-er en begin 90-jaren
begon het ledenaantal te krimpen. In 1993 werd geïnventariseerd of er een
basis was om de schutterij opnieuw op te richten. Er was genoeg animo
onder de St. Jooster bevolking. In 1994 werd schutterij St. Joris heropgericht met als officiële naam: Fluit- en Tamboerkorps, schutterij St. Joris.
Hiermee terug verwijzend naar het verleden en het ontstaan van de huidige vereniging. De vereniging werd lid van de Schuttersbond Eendracht
Born-Echt. In de 15-jarige geschiedenis als schutterij heeft St. Joris zijn
best gedaan om zijn plaats te bewijzen binnen de schuttersbond. In 2000
is het weer gelukt om bij de LBT in de 3e divisie landskampioen te worden.
Sinds 2008 is de vereniging na een zoektocht van 14 jaren, in het bezit van
een eigen schietlocatie met kogelvanger in Sportpark de Bandert, waar in
de zomerperiode elke zaterdag geoefend word met de zware buks. In 2008
was het de beurt voor St. Joris om het Zuid Limburgs Federatiefeest te
organiseren. Dit is een geweldig feest geworden in de kleine gemeenschap
St. Joost. Mensen uit St. Joost en omgeving hebben ervoor gezorgd dat het
een groots feest is geworden voor iedereen. Mede door dit grote feest voorafgaand aan het jubileumjaar, is gekozen voor een kleinschalige opzet van
het 75 jarig jubileum. Dit jubileum is gevierd op zaterdag 24 oktober met
een receptie en de huldiging van 11 jubilarissen. 8 leden werden gehuldigd
voor hun langdurig lidmaatschap van de LBT door de voorzitster van het
district Roermond mevrouw Jose Aben en 3 leden werden gehuldigd voor
het 10 jarig lidmaatschap door beschermheer Broer Wijnen.

Redactie: Frans Aben

Jan Bakkes 40 jaar LBT, Jan Dedrog 40 jaar LBT, Sjack Bakkes 40
jaar LBT, Wendy Vergoossen 25 jaar LBT, André Vergoossen 10 jaar
LBT, Harald Bogie 10 jaar LBT, Nicole Bakkes 10 jaar LBT, Stefan van
Buggenum 10 jaar LBT, Geert Knoben 10 jaar St. Joris, Harie Penders
10 jaar St. Joris, Jack Ummels, 10 jaar St. Joris.
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Tevens werden door de voorzitster van het district Roermond, mevrouw
Jose Aben 2 legpenningen uitgereikt. St. Joris kreeg de legpenning van de
FKM voor het 75-jarig bestaansfeest van de vereniging. Aangezien de FKM
opgaat in een grote landelijke organisatie van muziekbonden, was dit de
allerlaatste legpenning die namens de FKM werd uitgereikt. Tevens werd
de legpenning van de LBT uitgereikt, ook voor het 75-jarig jubileum. Deze
legpenning blijft gewoon voortbestaan, aangezien de LBT als zodanig een
onderdeel blijft binnen de nieuwe landelijke muziekorganisatie.
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District Weert organiseert mars en concertwedstrijden
De voorzitter opende
het concours stipt om
13.00 uur, en wenste alle
korpsen en aanwezige
toeschouwers een mooie
muzikale dag toe, de wedstrijd kon van start gaan.
Voor dit concours had ook
slagwerkgroep “De Saen”
uit Zaandijk ingeschreven.
Al hoewel deze vereniging
geen Limburgse vereniging
is en geen lid van onze
LBT, kon zij geen Limburgs
Kampioen worden. Zij
konden wel meedelen in
de te vergeven prijzen.
Als juryteam waren er de
heren Balfoort, Janssen en
Willems.

De Drumband van Harmonie Sint Cecilia
uit Susteren voerde alleen een marcherend werk uit namelijk het werk Elit van
Leon Camp in de derde divisie A1 mars.
In totaliteit een verdienstelijke uitvoering,
met als kanttekening dat nog niet “alle”
muziekanten zover waren om boven de
nootjes te spelen en te marcheren. Scoren
82,89 punten.
Slagwerkgroep Harmonie Sint Joseph
Nederweert, vervolgde met het concerterende werk The Rolling Stones van Leon
Camp. Een prima uitgevoerd werk met
wat aandachtpuntjes voor de dynamiek,
en de balans in de forto passages. Totaal
85 punten. Het marcherende werk Super
Action van componist Jo Corstjens volgde.
Een prima uitvoering in het bijzonder de
totale verhouding, echter er mag met nog
meer overtuiging gespeeld worden, score
86,11 punten wat een totaal gemiddelde
gaf van 85,56 punten. Limburgs kampioen.

Voor aanvang van het concours ontstond
er al een meningsverschil betreffende de
tijdsduur van de te spelen werken tijdens
dit concours. Voor alle duidelijkheid, conform de reglementen mag het concerterend uit te voeren werk in de jeugddivisie,
derde en vierde divisie 6 minuten duren.
Voor de tweede en eerste divisie is dat 10
minuten. Verenigingen kunnen echter gerust zijn, want als het werk goedgekeurd is
mag het gespeeld worden ook al is er een
tijdsoverschrijding.

De drumband `t Zandakkergilde Sint Jan
uit Venray speelde als concert werk Sound
Waves van componist Frans Rademakers
onder leiding van instructeur Wiel Peeters.
Over het algemeen een wat onrustige
opzet van dit werk wat tot gevolg had
dat in de overgangen de snare drums
bij de accenten wat onzeker waren. Dat
had weer tot gevolg dat het samenspel
onrustig overkwam en het samenspel niet
altijd volgens plan verliep. Verder een zeer
verdienstelijke uitvoering. 81,5 punten.
Marcherend First Option van Jo Corstjens.
Tamboer-maitre Huub Stevens straalde
een en al zekerheid uit en zo kwam het
marcherend dan ook over, echter de jury
noteerde toch nog wat aandachtspuntjes
80,78 punten met een gemiddelde van
81,14 punten.

Als eerste traden op de drumband van de
Harmonie Sint Cecillia 1866 Geleen.
Zij speelde Rhythem is Our Bisness van
componist Henrico Stevens in de 4e
divisie sectie A2. Buiten het feit dat gongbespeler iets te harde mallets gebruikte,
de forte pasages mij wat te sterk werden
gespeeld en het groot slagwerk soms wat
achter en af en toe wat te sterk klonken,
was het in het geheel gezien een verdienstelijke uitvoering. Dit werk werd door de
jury dan ook beoordeeld werd met 82,5
punten. Het Marcherende werk Teamspirit
van Gian Princen werd zeer verdienstelijk
uitgevoerd, alhoewel de marsvaardigheid
toch wat hiaten vertoonde. Voor deze uitvoering noteerde de jury 80,22 punten dat
het gemiddelde bracht op 81,36 punten

Na de wel verdiende pauze voor de juryleden en secretariaat stonden de leden van
slagwerkgroep “De Saen” uit Zaandijk (net
boven Amsterdam). Zij speelden 2 werken,
een concerterend en een mars werk.
Het concerterende werk Glamour van
componist Gian Princen, en gedirigeerd
door instructeur Ton de Graaf leverde een
totaal van 72,33 punten op. Het marcherende werk Chequers onder leiding van
tambour-maître Anneke Rensen. Ik vond
het wel wat hebben vooral het sprongetje
wat de tambour-maître iedere keer maakt
tijdens het marcheren, je moet er maar
van houden. Muzikaal gezien werd er in
de forto`s veel te hard gepeeld, zeker voor
in een sporthal. Aan het einde was het
samenspel niet altijd gelijk wat dan ook

verwoord werd in de score voor het marcherende gedeelte 71,33. Nu zal menige
“Hollandse vereniging gaan roepen “ze
hebben ons lager gewaardeerd omdat
we buitenstaanders zijn”. Dit was vooral
niet het geval, commentaar jury “het was
gewoon niet goed”. Totaal leverde dit een
gemiddelde op van 71,83 punten een
tweede prijs. Kort samengevat: vooral blijven oefenen en volgend jaar terug komen.
Drumband Koninklijke harmonie Sint
Cecilia Beek, stilstaand het werk In memoriam Anne Frank van Gian Princen. Ook
geld voor wat ook al voor enkele voorgaande korpsen gold, het samenspel was
niet altijd sluitend. Daar tegenover stond
dat er ritmisch de effecten en karakter
goed werden getroffen 86,67 punten.
Marcherend Passage van Leon Camp
onder leiding van Michel Rutten tambourmaître. Ook hier moet men nog wat
werken aan de dynamiek, verder verdienstelijke uitvoering 87 punten maakt een
gemiddelde van 86.84 punten. Limburgs
kampioen.
Drumband L`Union Born kwam uit in de
eerste divisie sectie A4. Deze vereniging
mag bogen op een rijke ervaring in het
deelnemen aan concoursen van de LBT.
Vandaar dat op deze verenging toch een
druk lag om hier te “knallen”. Als stilstaand
werk had men gekozen voor het werk de
sjloes van Gian Princen. Commentaar Jury,

goede frasering, goede dynamiek, goede
sfeer, goede balans, eindoordeel “zo maak
je muziek” 94.5 punten. Marcherend Band
Able March van Leon Camp. Hier viel het
wat tegen, er werd niet altijd in de voorslagen de partituur gevolgd in combinatie
met het marcheren gaf dit toch wat problemen. Totaal toch een fraaie prestatie.
Getotaliseerd leverde deze minnen toch
nog 87.22 punten op. Wat betekend dat
er een gat ontstaat van iets meer dan 7
punten wat jammerlijk is omdat men hier
de echte winst laat liggen. Gemiddeld
90,86 punten waar menig instructeur als
concours resultaat voor tekent. Limburgs
kampioen met lof.
Sint Petrus en Paulus Susteren. Stilstaand
het werk Circus. Ook hier was de jury vol
lof. Prima start en tempo, karakter wordt
goed getroffen 91,5 punten. Marcherend,
Vision van P.H. Wolters, kort samengevat
jurycommentaar “proficiat”. 90 punten
voor het marcherende werk. Totaal
gemiddeld 90,75 Limburgs kampioen met
promotie.
Het district Weert kan samen met Sint
Paulus Roggel terug kijken op een mooi
concours wat naar de Nederlandse kampioenschappen toe verwachtingen wekt.
Het is nu aan de Limburgse kampioenen
om vormbehoud te tonen en vol aan de
slag te gaan met de opmerkingen die de
juryleden noteerden.
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Redactie: Ton van Berkel

Sint Joris - Sint Joost viert
75 jarig bestaansfeest
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Menige lezer zal zich herkennen
in onderstaand verhaal van mij
Je bent lid van de plaatselijke schutterij waar je al meer dan 20 jaar een mars
parade trom bespeeld. Mede gestuurd door de toenmalige instructeur gaat het
bestuur de grote uitdaging aan om klaroenen aan te schaffen want het heeft
wel iets vind men. Men kan van een bevriende collega schutterij 15 klaroenen
in es en es/des voor een vriendenprijsje overnemen. Achter in een kast vond
men een paar weken later ook nog een paar bas klaroenen in es aan, die we
er voor niets bij kregen. Met veel poeha liggen er dan een stapel klaroenen
op een tafel waar men er een van mag uitzoeken.
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muziekcentrale zo gek gekregen om deze instrumenten
in Es weer te gaan bouwen. Na wat jaren blazen komt
er op een gegeven moment het besef bij je opdagen
dat blazen een is maar toonzuiverheid, trefzekerheid,
intonatie en aanzet twee is. Met klaroenen heeft men
maar een keer kans op een goede inzet (trefzekerheid)
en mis is mis. Om dit probleem enigszins te
onderdrukken ging men over om de eerste solopartij
op een yamaha Es cornet te laten blazen. Resultaat
een loepzuiver inzet bij de marsen. Als men dan zo`n
cornet in z`n handen gedrukt krijgt zit daar standaard
een yamaha mondstuk bij. Het kan natuurlijk zo zijn
dat mijn mondzetting totaal verkeerd was aangeleerd
maar kort samengevat, ik kwam er niet mee weg. Tijdens
mijn bezoeken bij Adams werd ik er op geattendeerd
dat dit misschien een probleem van het mondstuk
kon zijn. Je komt dan al snel bij Henk Rensink uit, ik
had het geluk dat ik direct een afspraak kon maken
voor een mondstuk aanmeting. Daar sta je dan, jij als
goedbedoelde amateur. De gedachte speelt al gauw door
je hoofd dat dit alleen wat is voor beroepsmuzikanten.
De gedachte dat je hiervoor veel te weinig blaast heeft
al snel de overhand. Maar toch de stoute schoenen
aantrekken en een afspraak maken. De bewuste
zaterdag zit je dan enigszins gespannen op een stoel in
een rijtje van stoelen wat bevolkt wordt door de zelfde
amateurs als jou. Na het invullen van de vragenlijst was
het mijn beurt. Na het inblazen en wat testjes was Henk
er snel met mij uit, of beter gezegd waren wij eruit, want
het is proces wat je samen doorloopt. Er ging een wereld
voor mij open. Maar niet te vroeg juichen de tijd zal
moeten uitwijzen of dit een goede keuze was. Tijdens
de repetities had ik veel meer lucht en was ik niet zo
snel vermoeid. Volume en kracht waren aanzienlijk
verbeterd, zoveel zelfs dat onze instructeur me af en
toe moest temperen. Dat dit niet ongezien en gehoord
blijft bleek al vrij snel. Men krijgt al snel vragen van
“op welk mondstuk blaas jij”, “laat mij eens proberen”
hier moet je echter voorzichtig mee zijn. Het is een op
jouw maat gesneden advies wat Henk je geeft, en hoeft
voor je collega muzikant op jouw mondstuk totaal niet
goed te zijn. Al mijn vragenstellers heb ik dan ook naar
Henk voor een mondstuk aanmeting verwezen. Rest mij
alleen nog maar te schrijven aan mijn collega amateurs,
problemen laat Henk er eens naar kijken want voor zijn
vooroorlogse prijs van een paar tientjes hoef je het niet
te laten.

Marching Series

Parade Line Steel
14 x 5.5 Snaredrum

Parade Line White
14 x 10 Paradedrum

Parade Line Chrome
24 x 10 en 26 x 10 bassdrum

Redactie: Ton van Berkel

Ik vond dat apparaat (klaroen) met
die drukknop wel leuk, er zaten maar
weinig deuken in en hij blonk ook
nog een beetje. Er zat een mondstuk
(JK 10½ EW) aan “vast” en als ik zeg
“vast” bedoel ik “muurvast”, de vraag
of dit ook los kon werd gepareerd
met “niet aan wringen kun je het ook
niet verliezen”. Ik had toen al zo`n
beetje het gevoel dat stuk pijp wel
eens ouder kon zijn als mij. Aha, er
staat een naam op “Schenkelaars”.
Na wat speurwerk kwam ik er achter
dat deze firma al meer dan 20 jaar
niet meer bestaat. Maar het zij zo.
Zitten, en maar eens proberen of we
met z`n allen geluid uitkregen. Na wat
repetities kwam de voorzitter aan en
bracht ons een mars die hij had laten
schrijven door Koos Schroën van de
gelijknamige muziekwinkel Schroën
uit Heythuysen. Na zo`n jaartje of
2 oefenen met de nodige afvallers
en tegenslagen lukte het aardig in
gezamenlijkheid deze mars door te
blazen. Door het plotseling overlijden
van onze instructeur moest men op
zoek naar een nieuwe instructeur.
Je mag van een verademing spreken
als deze instructeur, instructeur
is bij diverse “blaaskorpsen”.
Termen zoals onderhoud en ook
het mondstuk kan van deze
instrumenten afgehaald worden
waren volledig nieuw voor ons.
De eerste constatering van
deze instructeur was dat we
toch maar zo snel mogelijk
eens moesten gaan
zoeken naar nieuwe
instrumenten. Om
een lang verhaal
kort te maken
ik heb Miel
Adams van het
gelijknamige
bedrijf Adams
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