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In de afgelopen maanden heeft de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen afscheid moeten nemen van verschillende mensen die binnen de LBT en of hun verenigingen van grote betekenis
waren. Telkens weer kwam de klap hard aan als de onheilstijding
binnen kwam. Van sommige wist men dat de gezondheid te wensen
overliet, van andere als een klap bij heldere hemel maar toch, steeds
onverwacht. Namens de redactie willen wij de diverse families sterkte wensen met het door hen geleden verlies.

■ Uniformen op maat voor alle doeleinden
■ Hoeden en petten
■ Luxe droogkuis
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De redactie is de afgelopen maanden druk in de weer geweest om voor u weer een
onzer inziens een aantrekkelijke Tamboer samen te stellen. Het doet ons goed dat
we menige zaken namens u mochten optekenen en dat ons magazine zich mag
verblijden met een steeds groter wordende lezersschare. We hebben genoten van
vertederende momenten tijdens de solistenconcoursen, en diep ontzag gekregen
voor onze cursisten die hebben deelgenomen aan de B module exercitie instructeur.
Speciale aandacht wil ik dan ook vragen voor het artikel samengesteld door Annelies
van Kempen en Jan Peeters betreffende deze cursus B module, een kijkje in de keuken
van een docent en examinator.
De redactie wenst u allen een goede start voor het nieuwe seizoen en uiteraard veel
leesplezier.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur.

Cursus en examendata
voor TM cursus 2010
Les 1, zaterdag 3 april
Les 2, zaterdag 17 april
Les 3, zaterdag 1 mei
Les 4, zaterdag 29 mei
Les 5, zaterdag 5 juni
Les 6, zaterdag 19 juni
Examen, zaterdag 26 juni
Reserve datum, zaterdag 3 juli
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Heeft u opmerkingen, klachten of positieve
reacties meldt dit dan aan de redactie t.a.v.
Ton van Berkel. Kopij voor de volgende uitgave
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M u zie k f e d er a tie L imb u r g Z u i d W est

50 jaar jong
Workshop

“Samba”
Redactie: Frans Voermans

Op Zaterdag 28 november organiseerde de drumbandcommissie
van de LBT in samenwerking met het huis der kunsten een Samba
Workshop.

6

Om 10 uur trof zich een bont gezelschap
van instructeurs en gevorderde slagwerkers
samen in ´t Oad Raodhoes te Melick. Vincent
Spitters, die de workshop Samba zou
leiden, had, na wat laten horen van Samba
muziek en de nodige tekst, al spoedig de
handen van iedereen op elkaar. Na wat
ritmes ingestudeerd te hebben, werd al
snel overgegaan naar de traditionele samba
trommels. Hier werd al snel vrolijk op los
getrommeld, en ieder had er super zin in.
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Dit ook mede door het enthousiasme en de
uitleg van Vincent Spitters. Na alle facetten
van de Samba te hebben toegelicht, werden
de trommels nog eens aangehangen,en alle
ingestudeerde ritmes uitgevoerd. Helaas
was het toen al kwart over een en moesten
we afscheid nemen van Vincent en zijn hele
arsenaal aan trommels.Tevreden ging iedereen
huiswaarts met de opmerking, dat deze
workshop zeker voor herhaling vatbaar was.

Uit het uitgebreide
archief van de
Muziekfederatie
blijkt, dat er al vóór
1960 een lichte vorm
van samenwerking
bestond tussen enkele
muziekverenigingen
via gezamenlijke
concerten. Dankzij
de voortreffelijke
medewerking van de
gemeentebesturen van
Gronsveld, Mheer, Sint
Geertruid, Noorbeek en
Slenaken, aangespoord
en van informatie
voorzien door de heer
Sjof Drummen, enerzijds
als secretarisontvanger
van de Gemeente Sint
Geertruid, anderzijds als
secretaris van Fanfare
St. Gertrudis, zag de
federatie het levenslicht
in maart 1960. Zeven
muziekverenigingen,
afkomstig uit Banholt,
Eckelrade, Gronsveld,
Mheer, Noorbeek, Sint
Geertruid en Slenaken
onderschreven het
reglement, waardoor
de samenwerkingsvorm
gestalte kreeg.

Datzelfde jaar vond het eerste georganiseerde subsidieconcours plaats
in een speciaal daarvoor ingerichte
muziektent in het kasteelpark te
Mheer. Afhankelijk van eigen
kunnen werd er geconcerteerd in
de afdeling a of b. Er werden geen
punten maar predikaten toegekend.

“Men leerde over de
dorpsgrens heenkijken.”

geplukt! Het zou een unieke boom
worden; men vindt er maar één in
zijn soort in het Mergelland. Een
pracht exemplaar: een boom om trots
op te zijn, een boom vol muziek,
een gezonde federatieboom. Tien
verenigingen vieren het zilveren
jubileum in 1985 met een feestelijke
bijeenkomst in Sint Geertruid. Er
verschijnt een jubileumboekje
“muziekfederatie LZW 1960 - 1985”.
De muziekfederatie Limburg Zuid
West heeft alle stormen in 25 beoordelingsconcerten getrotseerd!

De publieke belangstelling was
overweldigend en bemoedigend. De
benodigde gelden voor uitkering
subsidies verenigingen waren
afkomstig van de 5 voormelde
gemeentebesturen. De praktische
samenwerking ondervond af en toe
nog wel eens de problemen, verbonden aan de kinderschoenen, maar
kon toch de verenigingen zodanig
binden, dat alle verplichtingen
werden nagekomen en ieder jaar
opnieuw werd deelgenomen aan de
beoordelingswedstrijd. Men zag het
positieve effect op langere termijn.
De muziekverenigingen hadden een
repetitiedoel, voornamelijk in de
wintermaanden; het wedstrijdelement stimuleerde dirigenten en muzikanten tot betere prestaties; men
leerde over de dorpsgrens heenkijken
en dankzij de onderlinge rivaliteit,
ging het peil van de aangesloten
korpsen omhoog en dat was één van
de belangrijkste uitgangspunten.
Het initiatief zou een schot in de
roos blijken. Tussen 1964 en 1983
sluiten de muziekverenigingen uit
Margraten, Reijmerstok, Bemelen en
Cadier en Keer aan. Slechts één lid
“Gronsveld” verlaat het samenwerkingsverband in 1974.

Periode 1985 - 2009
Bestuursleden, dirigenten en muzikanten komen en gaan. Juryleden
worden telkens benoemd voor een
periode van drie jaar. In 1988 is
het huidige elftal compleet met
toetreding van de oude harmonie
St.-Cecilia ‘s-Gravenvoeren. Vanaf
dat jaar is er sprake van een
euregionale samenwerking, de eerste
en tot nu toe enige in de Limburgse
Bond van Muziekgezelschappen.
Reglementswijzigingen blijven niet
uit. In 2004 verandert de naam afdeling in divisie. Van één wedstrijddag
gaat men over op twee, altijd het
weekend vóór hemelvaartsdag.
De beoordeling wordt gereduceerd
tot één deskundig jurylid concertconcoursen. De muziektent wordt
verruild voor vaste locaties/zalen.
Het algemeen bestuur(ab) bestaat
uit elf eerste afgevaardigden van

Periode 1960 - 1984
Het federatieboompje groeide vanaf
1960 voortvarend en in de daarop
volgende jaren groeide de boom uit
tot volle wasdom en volwassenheid.
Jaarlijks werden de vruchten

de aangesloten lidverenigingen,
die nagenoeg allen over een 2e
afgevaardigde beschikken. Db en ab
vergaderen drie keer per jaar samen.
Besluiten worden democratisch en
met ruime meerderheid genomen.

“Het divisiewaardige
werk wordt beoordeeld
volgens het tien
rubrieken systeem.”
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Periode 1960 - 2010
De marswedstrijden
Het federatieve samenwerkingsverband maakte in de loop der jaren
meerdere ontwikkelingen door.
In 1974/1975 weekte de federatie
zich los van de gemeentebesturen
door de koppeling muziekwedstrijd
en subsidie te laten vallen. De
kosten, verbonden aan de jaarlijkse
muziekwedstrijd, werden voortaan
gedragen door de aangesloten
verenigingen. Inmiddels waren
vrijwel alle verenigingen verrijkt
met een drumband en sommigen

“Men trok hier en daar
de deelname zelfs in het
belachelijke.”
zelfs met een majorettepeloton, onderdelen, die tot dan toe verstoken
waren gebleven van de inspirerende
werking van het samen optreden in
federatief verband. Dit laatste was
alleen mogelijk door deelname aan
wedstrijden van de muziekbond en/
of vrije festivals.
Intussen had fanfare St.-Gertrudis
uit Sint Geertruid, via haar inter8
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nationale contacten, enkele keren
deelgenomen aan marsfestivals in
België, die allen werden afgesloten
met een gezamenlijke uitvoering.
Het spelen van een gezamenlijk
slotwerk zorgde ervoor, dat de
deelnemers naar elkaars muziek
bleven luisteren, terwijl het voor
de toeschouwers een aantrekkelijk
schouwspel opleverde. Het gezamenlijk muzikaal nummer zou door
de dirigent van de organiserende
vereniging in overleg met de overige
dirigenten bepaald kunnen worden,
zonodig kan het federatie-db. Hierin
zelfs een stem wensen. Door dit
marsfestival door deskundigen
(erkende juryleden) te laten begeleiden is het mogelijk, dat de korpsen
ook op dit gebied in ontwikkeling
crescendo gaan. Men stond nog wel
huiverig tegenover het geheel, maar
dat is niet verwonderlijk.
De uitvoering van een gezamenlijke
slotmars kon nog geen goedkeuring
verkrijgen. In plaats daarvan werd
gekozen voor gezamenlijke afsluiting
met het Limburgs volkslied in een
arrangement van P.J. Molenaar.
Het eerste festival in 1976 te Mheer
stond, zeker voor de deelnemers,
nog duidelijk in de kinderschoenen
en zelfs het tweede jaar in Sint
Geertruid kon men duidelijke
klanken opvangen van tegenzin.
Men trok hier en daar de deelname
zelfs in het belachelijke. Maar de
penningmeesters ontdekten de
mogelijke financiële injectie, die
van een goede organisatie kon
worden ondervonden en de dames
en heren organisatoren van de
aangesloten korpsen gingen zich ook
met de voorbereidingen bemoeien.
Voorzichtige conclusie in 1985 na 10
marsfestivals: Een jaarlijks terugkerend “feest” in de maand september,
normaliter de eerste zondag, waarover de korpsen tevreden zijn en dat
inmiddels “volwassen” is geworden.
Het publiek laat het niet afweten.
Integendeel. De belangstelling voor
de optocht neemt de laatste jaren
toe en dat geldt bij gunstig weer ook
voor de diverse uitvoeringen/shows
op een vaste locatie. De gezamenlijke
uitvoering is vanaf 1984 uitgebreid
met een slotmars, waarin ook de
trommelkorpsen / drumbands hun
aandeel leveren. Als het geheel voor
de toekomst nog enigszins beter is
af te stemmen qua aanvangstijdstip,
op vraag van het publiek, is ook het
tweede evenement geworden een in
Limburg Zuid West niet meer weg
te denken showparade. Wie weet,
groeit het wel uit tot een taptoe!

De naam veranderde in de loop
der jaren van marsfestival in
marswedstrijden en sinds 2006 is de
benaming mars- en showwedstrijden
gangbaar. Na de optocht met defilé
volgen de showwedstrijden op een
vaste locatie. De winnaar ontvangt
sinds 2001 de wisselbeker beschikbaar gesteld door de gemeente
Margraten. Bij drie keer achter
elkaar winnen, gaat deze naar de
betreffende vereniging. Tot nu is
deze beker definitief in het bezit van
fanfare St.-Gertrudis Sint Geertruid,
na overwinningen in 2002, 2003 en
2004.

“Er worden jaarlijks
korpsen geformeerd van
80 tot 90 leden.”
Het jeugdensemble en vanaf 1998
het drumbandfestival
Tijdens de federatievergadering
van 11 januari 1979 wordt kennis
genomen van het initiatief, dat
St. Gertrudis uit Sint Geertruid
zal nemen tot de vorming van een
jeugdensemble uit de korpsen van
de lidverenigingen. Ook nu waren
er natuurlijk weer afgevaardigden
en verenigingen, die het niet serieus
zagen zitten en het eerste treffen, dat
overigens wel doorgang vond, mocht
zich niet verheugen in deelname
van jeugdige muzikanten van alle
korpsen. Degenen, die wel wilden
meedoen waren na de eerste repetitie
meteen enthousiast en vertelden
het verder. Er kwam dan ook een
leuke groep tot stand, die onder
leiding van dirigent Ben Essers na
enkele repetities een concert ten
gehore bracht, dat de handen van
velen op elkaar bracht. Vanaf dat
moment is er telkens in het voorjaar
een concert van het jeugdensemble
georganiseerd, waaraan nu praktisch
alle verenigingen muzikanten
leveren. Er worden jaarlijks korpsen
geformeerd van 80 tot 90 leden. En
telkens na de uitvoeringen spreekt
de pers voldoening uit over de
geslaagde muzikale avonden. De
laatste editie vindt plaats in 1993 te
Sint Geertruid. Ontwikkelingen, die
de blaasmuziek in de jaren tachtig en
negentig heeft doorgemaakt, o.a. Het
professionaliseren van de muziekopleiding met aandacht voor samenspel,
zorgden er mede voor, dat het samen
muziek maken voortaan in de eigen
vereniging werd ingevuld door het
formeren van een jeugdorkest.

Het drumbandfestival
vanaf 1998
Een ander initiatief dat binnen
de federatie werd besproken, was
het inrichten van een jaarlijks
drumbandfestival. In Eijsden vond
tot dan toe jaarlijks een drumbandtreffen plaats, waaraan nogal
wat bij de federatie aangesloten
drumbands deelnamen. De organisatie in Eijsden bleek echter steeds
moeilijker. Als onderdeel van haar
75-jarig bestaan organiseerde
fanfare St.-Blasius uit Cadier en
Keer in 1996, bij wijze van proef,
een drumbandfestival. Doordat
dit behoorlijk succesvol verliep,
kwam de discussie over een federatief drumbandfestival in een
stroomversnelling. Deze nieuwe
en jongste loot aan de federatieboom, zag met de organisatie in
1998 in Margraten voor het eerst
het licht. Dit evenement kent, bij
wijze van aanmoediging, het fenomeen van het jaarlijks toekennen
van een wisselbeker, geschonken
door de gemeente Margraten. Het
festival, bestaande uit optocht en
podiumoptreden, vindt ieder jaar
bij toerbeurt plaats op de zondag
na pasen. De drumband van
harmonie Berggalm Noorbeek is
tot nu toe als enige erin geslaagd
de wisselbeker definitief in bezit
te krijgen na overwinningen in
1998, 1999 en 2000.

“Er worden jaarlijks
korpsen geformeerd van
80 tot 90 leden.”
De jubileumactiviteit
Op 27 maart jl. werd uitgebreid
stilgestaan bij het 50-jarig bestaan
middels een play-in vanaf 10.00
uur met veelal jeugdige muzikanten van alle korpsen. Deze
repetitiedag vond vanaf 19.30 uur
zijn bekroning in een jubileumconcert door groot orkest, maar liefst
85 muzikanten sterk! Muzikale
leiding en regie waren in handen
van Alex Schillings, die tevens zijn
visie gaf over: “de toekomst van
de blaasmuziek en de speciale rol
hierbij voor de jeugd”.
De muziekfederatie Limburg
Zuid West mag de toekomst met
vertrouwen tegemoet zien!

Jeugdbestuur
Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen
Als jeugdbestuur van de LBT werken wij er
gezamenlijk naar toe om activiteiten en workshops
voor de jeugd te organiseren in Limburg. Eén
van onze ideeën is het organiseren van een
workshop voor tamboers met de drummer van de
Heideroosjes. In 2009 is deze workshop helaas niet
doorgegaan, maar we geven niet op en hebben dit
idee verplaatst naar 2010.
We werken nu samen met het bestuur dat de Euregioparade
organiseert om er een leuke dag van te maken. Op zaterdag 4
september 2010 gaat het gebeuren in Maasbracht. Igor Hobus geeft
een clinic en gezamenlijk worden speciaal gearrangeerde werken
van de Heideroosjes gerepeteerd, met als afsluiter ’s avonds een
optreden in de grote feesttent. Het jeugdbestuur doet er alles aan
om dat weekend te knallen! Voor meer informatie kun je kijken op de
website: www.l-b-t.nl. Over deze site gesproken, we zijn van plan om
de website van de LBT te verjongen en aantrekkelijker te maken voor
de jeugd, dit jaar gaan daar al hard aan werken o.a. door het plaatsen
van meer foto’s van evenementen, festival en wedstrijden.
Verder gaan we een enquête ontwikkelen waarmee we de interesses
en behoeftes van onze jeugdleden in de hele provincie willen
onderzoeken, dus steun ons en vul de enquête met je hele vereniging
in en stuur ze terug. We willen in 2011 graag activiteiten organiseren
die aansluiten bij jullie wensen. (de enquête zal na de zomer aan elke
vereniging worden toegestuurd)
Veel ideeën en grote plannen, we zijn dit jaar met een frisse start
begonnen. Het jeugdbestuur bestaat op het moment uit vijf enthousiaste leden: Maud Kurvers, Peter Schroën, Karin en Kaily Moodie en
Anne Bakker. Wij vertegenwoordigen allemaal een district en we zijn
nog steeds op zoek naar een jeugdlid om de fluiterkorpsen te vertegenwoordigen in ons jeugdbestuur. Dus ben jij een regelneef, houd jij
van organiseren en ben je lid van een fluiterkorps? Laat het ons weten
en mail naar jeugdbestuur@l-b-t.nl. Kom het team versterken!
Samen kunnen wij leuke en mooie dingen voor de Limburgse jeugd
organiseren.
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Redactie: Het Jeugdbestuur

De verenigingen dragen een vast
jaarbedrag bij om uit de kosten te
komen. Er is geen gemeentelijke
waarderingssubsidie. De beoordelingswedstrijd wisselt regelmatig van
naam, van subsidieconcours via muziektoernooi naar federatieconcours,
van muziekwedstrijd naar de huidige
benaming concertwedstrijd. In plaats
van inspeelwerk, afdelingswaardigen keuzewerk krijgt elke vereniging
één uur concertduur toegewezen
inclusief afstemmen, op- en afbouw
podium. Het divisiewaardige werk
wordt beoordeeld, volgens het tien
rubrieken systeem, evenals de
overige concertwerken, inclusief
programmakeuze en programmaopbouw. De uitslag is nog steeds
in predikaten. Waar nodig wordt het
wedstrijdreglement aangepast aan de
normen van de tijdsgeest, zoals dat
ook in den lande gebeurt. De doelstelling is sinds 1960 ongewijzigd:
de muziekfederatie Limburg Zuid
West is een samenwerkingsverband
van hafa-verenigingen “zonder
winstbejach” met als doel bevordering van de muzikaliteit in brede zin
in “dit stukje europa”. Dit unieke
federatieve verband mag in 2010 de
toekomst met vertrouwen tegemoet
zien.
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Wat is een
exercitie-instructeur?
Een mond vol, maar om jullie nieuwsgierigheid niet langer op de proef te stellen,
hieronder mijn relaas. Na eerst de Basismodule te hebben gevolgd, werd ons op een
nader te bepalen tijdstip de gelegenheid geboden om onze kennis en vaardigheid
middels deelcertificaten uit te breiden. Dit werd de B-module Mars- en Streetparade.
Voor de geschiedenis van de mars-en streetparade gaan we terug in de tijd.

Redactie: Frans Voermans

Tijdens het 13e WMC in 1997 werd voor de eerste
keer dit wedstrijdonderdeel geïntroduceerd,en momenteel is dit onderdeel nog steeds een uitstekend
uitgangspunt voor verenigingen, die in het bijzonder vernieuwing hoog in het vaandel hebben staan.
Er zijn steeds meer korpsen die gedurende een
optocht of streetparade een extra dimensie willen
toevoegen aan het al bestaande traditionele marcheren. Dit natuurlijk tot groot genoegen van het
aanwezige publiek.
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Terug naar de realiteit
Met veel toewijding en kennis van zaken is deze
B-module geschreven door Jan Peeters en Annelies
van Kempen. De toevoeging van een cd maakte het
geheel tot een prettige handleiding met veel mogelijkheden. Zaterdag 12 september 2009 was onze
eerste cursusdag, en met 16 deelnemers gingen we
aan de slag. Na de kennismaking werd het beoogde
doel en de cursusopzet uitgelegd. Met de formule
“Wat heb ik, wat wil ik, en wat kan ik”gingen we
aan de slag. Na een theoretische en praktische muziekanalyse, analyse zonder partituur, en het uitpuzzelen van fragmenten, was meteen de toon van
de cursus gezet. Helaas waren er bij aanvang van de
tweede les al enkele cursisten die de tijd niet op konden brengen om de cursus tot een goed einde te krijgen. Na iedere les kregen we een muzikale opdracht
mee naar huis, moesten er diverse figuren geoefend
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worden, en een plan op papier worden gezet. Al
gauw bleek het een zware klus als je de muziek niet
kon analyseren en deze moest overbrengen door een
show. Dit bleek ook wel, want bij de derde les haakten weer enkele cursisten af.
Onze examenopdracht moest op de vierde les worden ingeleverd. Deze bestond uit het ontwerpen
van een draaiboek van 64 maten choreografie op
zelf gekozen muziek, en de formaties en passen
overbrengen op minimaal 16 figuranten, niet niks
zult u denken. Op 29 november was de examendag.
Er waren nog zeven cursisten over, die samen met
de 16 figuranten om 9.00 uur begonnen aan hun
opdracht. Jan Peeters was de examinator en sprak
een kritisch, gemotiveerd verslag in op cassette. Om
17.00 uur was het grote moment, gelukkig bleken we
allemaal geslaagd te zijn.
Een bijzonder woord van dank gaat toch uit naar
Annelies van Kempen en Jan Peeters die op hun
gebruikelijke manier deze cursus in elkaar hebben
gezet en op een prettige manier het examen hebben
laten verlopen.

emoriam

In de afgelopen maanden is het vooral het district
Weert zwaar getroffen door diverse sterfgevallen
binnen hun gelederen. Meerdere male werd het districtsbestuur opgeschrikt door deze verschrikkelijke
tijdingen en vele met hen. Allen die het betreft waren
markante figuren die onschatbaar veel voor hun
vereniging en zelfs voor de LBT in zijn geheel hebben
gedaan en betekend.
Eind november van het vorige jaar
bereikte het districtsbestuur het droevige bericht dat de heer Wim van der
Voort voorzitter van Klaroenkorps
en majoretten Schutterij St. Lucie
Nederweert was overleden. Wim,
een man waar je op kon bouwen,
een woord een woord een man een
man. Vele activiteiten waaronder het
organiseren van majorettewedstrijden
de districtstaptoe en noem maar op
waren aan Wim en Sint Lucie wel toevertrouwt. Vele malen heeft het districtsbestuur dan ook dankbaar gebruik
mogen maken van de inzet van Wim
en Sint Lucie. Wim mocht voor deze
niet aflatende inzet de navolgende onderscheidingen ontvangen: Eremedaille
van de OLS federatie in goud, gouden
draaginsigne LBT/FKM en de Koninklijke
onderscheiding “Lid in de Orde van
Oranje Nassau. Met hem is binnen Sint
Lucie een plek vrijgevallen die moeilijk
invulbaar zal zijn voor Sint Lucie. Op 1
december was het volledige districtsbestuur aanwezig tijdens de uitvaart
van Wim. Wij wensen, familie en Sint
Lucie alle kracht toe dit verlies draagbaar te maken.
Nog niet goed en wel bekomen van dit
verlies bereikte ons op 21 december het
droevige bericht dat ons erelid van de

Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
Tjeu Kessels na een kortstondige
ziekteperiode was overleden. Hoewel
wij weet hadden van het feit dat Tjeu
Kessels ernstig ziek was, kwam deze
berichtgeving onverwacht en hard aan.
Tjeu Kessels was gedurende 40 jaren
een zeer actieve bestuurder van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Binnen het district Weert vervulde hij
vanaf 1969 t/m 1994 achtereenvolgens
de functies van bestuurslid, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter. Hij
is daardoor in deze beginjaren mede
bepalend geweest voor datgene wat
de bond nu is. Tijdens zijn afscheid van
het district Weert is Tjeu onderscheiden met het gouden draaginsigne van
de LBT/FKM. Na de overstap van Tjeu
naar het hoofdbestuur vervulde hij
van 1994 tot 2007 achtereenvolgens
de functies van penningmeester en
vicevoorzitter binnen het hoofdbestuur van de LBT. Kenmerkend voor
Tjeu als mens en bestuurder was: Zijn
sociale betrokkenheid, zijn collegiale en
positieve instelling, zijn correcte wijze
van handelen, zijn accurate manier
van werken, zijn deskundigheid, zijn
niet aflatende inzet en zijn voorbeeldgedrag. Vanwege zijn niet aflatende,
deskundige en onbaatzuchtige inzet
voor de gemeenschap, maar vooral

voor het verenigingsleven ontving Tjeu
Kessels de navolgende onderscheidingen: Gouden draaginsigne LBT/FKM, De
Zilveren Legpenning van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen, Eremedaille
van de OLS federatie in goud, Officier
van de “Edele Eed Broederschap van de
Souvereine Orde van de Rode Leeuw
van Limburg en de H. Sebastianus en
de Koninklijke onderscheiding “Lid
in de Orde van Oranje Nassau”. Wij
zijn Mathieu Kessels bijzondere dank
verschuldigd voor de wijze waarop hij
zich in al deze jaren heeft ingezet voor
de gemeenschap, het verenigingleven
en in het bijzonder voor de belangen
van de bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen aangesloten verenigingen. Zijn echtgenote, kinderen,
schoondochters, kleinkinderen, overige
familieleden en vrienden, wensen wij
veel sterkte toe bij de verwerking van
dit grote verlies.
Als laatste in deze droevige reeks werden wij wederom begin maart 2010
verrast door het plotselinge overlijden
van mevrouw Gerrie Schroën. In de
kracht van haar leven besluit de heer
“onze” Gerrie volkomen onverwacht tot
zich te roepen. Vrouw, moeder, oma
en verenigingsmens pur sang met een
hart van goud waar voor iedereen een
plekje was. Altijd een vriendelijk woord,
hulpvaardig daar waar nodig voor haar
gezin en vereniging(en). Gelaten zullen
wij als districtsbestuur alsook de familie
Schroën en Metsemakers deze beproeving moeten dragen. Wij wensen hen
dan ook veel sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.
Namens onze aangesloten verenigingen, alle districtsbesturen, hoofdbestuur en de vele die ik ongetwijfeld ben
vergeten. Dat zij mogen rusten in vrede.

Redactie: Ton van Berkel, voorzitter district Weert Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.

In

Hieronder de geslaagden
Maud Kurvers, Judith Mom, Lianne Greijn,
Nico Dassen, Thum Deliége, Cyril Bollen en
Frans Voermans.
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11

W a n ss u m - K o n i n g s b o s c h - L a a r

Solistenconcoursen
LBT 2010

De redactie

Wederom was de maand
januari voorbehouden
aan de diverse
solistenconcoursen die in
de districten georganiseerd
werden. De hoogtepunten
van deze concoursen willen
wij toch even de revue
laten passeren.

12

Twee solisten met de hoogste score
in Wanssum, Lucas Houben van
muziekvereniging “Valuas” Venlo en
Jordi Vullings van muziekvereniging
“Eendracht” Melderslo scoorden beide
met 87 punten het beste op het solistenconcours in Wanssum. Beide jonge
muzikanten op kleine trom. Lucas
soleerde met Boys Rapsody in de 5de
divisie, terwijl Jordi met Saqitta in
de 2de divisie naar dit punten totaal
reikte. Als beste ensemble scoorde het
slagwerkduo Jasper Geurts en Wouter
Janssen van Show en Drumkorps
St Petrus Banden uit Venray. Voor
dit solistenconcours hadden zich 71
kandidaten ingeschreven, waarvan 8
uit het Brabantse Sambeek. (Semper
Unitas). De plaatselijke organisatie,
in handen van Fanfare ‘Concordia”
Wanssum, zorgde voor een soepel
verloop en een prettige sfeer deze
dag. Jos Stoffels was het deskundige
jurylid die alle slagwerkers met een
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juryrapport beoordeelde. Opgemerkt
mag worden dat het niveau van de
slagwerkers niet uitpuilde van geweldige optredens. De kampioenen van
de divisies op een rijtje: Jeugd divisie:
Yoshi van de Werf (Vriendenkring
Well). 5de divisie : Lucas Houben (
Valuas Venlo). 4de divisie : gedeeld
Jonathan Claber (Vriendenkring
Well) en Bart Coenen (Eendracht
Melderslo). 3de divisie : Frank Nelissen
(DrumBrassBand Baarlo). 2de divisie :
Jordo Vullings (Eendracht Melderslo).
1ste divisie : Rick Titulaer (St joseph
Grubbenvorst). Omdat er maar 1
beker was voor het hoogste puntentotaal en maar 1 voor de vierde divisie
kregen de solisten van Melderslo
Jordi Vullings en Bart Coenen hun beker nageleverd door Sraar Vollenberg
van de organiserende vereniging
Concordia Wanssum.
Fluit en Trommelkorps Sint Joseph
Koningsbosch organiseerde voor
de eerste maal in hun bestaan het
LBT distrits solistenconcours. In
een prachtige accommodatie op de
Kapelaan Verdonschotstraat die was
omgetoverd tot een waar muziekpaleis werden de solisten met hun
begeleiders, ouders opa’s en oma’s
en instructeurs ontvangen en konden de jongens en meisjes hun solo’s
ten gehore brengen. 171 optredens
werden beoordeeld door de jury, de
heren Andre Willems en Jos Stoffels.
Het niveau was zeer hoog, dat blijkt
wel aan het aantal afvaardigingen

naar het Limburgs Kampioenschap.
64 optredens behaalden 85 of meer
punten en mogen door dit resultaat deelnemen aan de Limburgse
Kampioenswedstrijd in Roggel op 13
en 14 maart. Al met al ondanks de
slechte weersomstandigheden een
zeer gelaagd concours voor de solisten
als ook voor de organiserende vereniging. Sint Joseph Koningsbosch
gefeliciteerd.
Bij Sint Sebastianus te Laar vond er
een titanenstrijd plaats maar zoals
dat geld voor elk solistenconcours is
“meten weten”. De heren Rob Janssen
en Henk Mennens deden dan ook
exact dat maar dat gold ook voor de
overige juryleden. Alle solisten gingen
s`avonds naar huis met de wetenschap waar zij op de muzikale ladder
stonden. Voor veel solisten waren de
concoursen een eerste stap naar het
Limburgs Kampioenschap op 13 en
14 maart te Roggel. Echter voor vele
(en dat zijn de meeste) was het ook de
dag van de waarheid, muzikaal gezien
bleek hun prestatie niet voldoende
voor deelname aan het Limburgs
Kampioenschap. Echter voorzien met
een goed juryrapport kan de solist
aan de weg gaan timmeren voor het
volgende concours.

%EN

PERFECTE
UITVOERING
VERDIENT TOCH OOK

Leudal

EEN SUBLIEME
OPNAME

Sportcentrum Aoreven

Heythuysen tel. 0475-494728
zwembad - fitness - sporthal
sauna - horeca

,AAT UW
CD OPNAME OF LIVE REGISTRATIE
DAAROM DOOR EEN PROFESSIONAL VERZORGEN
-IRASOUND IS HIERIN GESPECIALISEERD EN HEEFT
REEDS VELE JAREN ERVARING IN OPNAMEN VAN
ORKESTEN KOREN SOLISTEN EN BANDS
6RAAG MEER INFORMATIE OF EEN OFFERTE AAN BIJ

Zwembad Haelen

-IRASOUND !RIANE 
 -" !MERSFOORT
4EL     
&AX     
%MAIL INFO MIRASOUNDNL

Haelen tel: 0475-591648
zwembad - sauna

WWWMIRASOUNDNL
mira-adv opname-241007.indd 1

24-10-2007 16:25:02

Voor de volledige uitslag zie de site
L-B-T.nl
Op naar de Limburgse
Kampioenschappen.

magazine “de Tamboer”

13

Een ervaring van auteurs,
docenten en examinator
Zowel voor de basis- als de B-module “Exercitie-Instructeur” slaagden alle deelnemers
voor hun examen. Project geslaagd is de ‘buitenstaander’ geneigd te zeggen, maar
enkele relevante cijfers en feiten geven een genuanceerder beeld van de realiteit. Als
houvast “De cursusdoelstelling”, om je objectief te kunnen inleven.
“Het opleiden van bekwame exercitie-instructeurs
die, gerelateerd aan de respectievelijke, vigerende
wedstrijdreglementen van de deelnemende organisaties, in staat geacht worden om, na met goed gevolg de cursus te hebben afgerond, aan de beoogde
doelgroep(en) de gewenste en vereiste praktische
leerdoelen over te kunnen brengen binnen de gestelde tijd en de omschreven normering, zoals in de
examenregeling bepaald is”. Van de basiscursus deden
14 van de 20 deelnemers examen en de B-module
kende zeven geslaagden van de aanvankelijke 17
deelnemers. In feite dus uiteindelijk amper 35% van
het aantal dat begon. Voor deze beide modules is een
certificaat vereist om in aanmerking te komen voor het
uiteindelijke instructeursdiploma, bestaande uit een
(nog te bepalen) aantal deelcertificaten.

Door Annelies van Kempen en Jan Peeters

“Wat heb ik, wat wil ik, wat kan ik?”

“Er bleven uiteindelijk 7 kandidaten
over die beide certificaten
behaalden.”

Het in bewegingen ‘op papier’ omzetten van datgene
wat je in de muziek hoort is toch het toevoegen van
een nieuwe dimensie en vraagt om kennis, het hoe en
wanneer in de materie. Het in beeld brengen van de
muziek, datgene wat je hoort, was voor het merendeel
een station te ver. Hiervoor dien je kennis te hebben
van passen, formaties en effecten. Het motto: Wat heb
ik, wat wil ik, wat kan ik? kreeg daardoor niet de gewenste invulling, bleef onderbelicht. Dit is zowel door
organisatie als deelnemers enigszins onderschat, met
bovenomschreven resultaat als verklaarbaar gevolg.
Voeg daarbij op onderdelen soms een wat minder
vlekkenloze organisatie en communicatie en de bekende “kinderziektes” zijn daarmee verklaard, maar niet
minder storend of verholpen.

Kennis gaat vóór kunde
De parate, inhoudelijke kennis bij de cursisten werd
– achteraf bezien – onderschat. En wat je niet voldoende beheerst, kun je ook niet verantwoord instrueren. Niet alle cursisten hadden dezelfde verwachting
van de B-module; de meeste verbaasden zich over
de opzet toen ze de handleiding bestudeerden. De
B-module dient slechts als steun in de rug te worden
gezien om op termijn muziek en beweging te combineren en vervolgens te gaan instrueren t.b.v. mars- en/
of streetparade voor de eigen doelgroep. Het is nu
aan de (geslaagde) cursist, om deze materie naar eigen
behoefte en noodzaak uit te breiden. De onverwachte
beginsituatie zorgde aanvankelijk voor enige vraagtekens. Gaande de cursus werd deze ‘koudwatervrees’
grotendeels overwonnen. Die pluim mag op de hoed
van de geslaagden gestoken worden!
Dit relatieve, grote inhoudelijke verschil is er mede oorzaak van geweest, dat er uiteindelijke zeven kandidaten overbleven die beide certificaten behaalden. Deels

Genieten met oog en oor
De LBT heeft de lovenswaardige primeur in Nederland
gerealiseerd door de cursus “Exercitie-Instructeur”
te initiëren, te laten ontwikkelen en te organiseren
en dit als eerste in het land gepresenteerd in de
vorm van vooral de B- module, waarbij de “Mars- en
Streetparade” als uitgangspunt genomen zijn.
Om verder ledenverlies en desinteresse in onze sector
te voorkomen zal men moeten investeren, vernieuwen, de jeugd aanspreken en mede de vergrijzing
tegen gaan. Geen genoegen nemen met de huidige
situatie, maar mogelijke oplossingen en ideeën aandragen die het tij kunnen en hopelijk ook zullen keren.
Meegroeien en inspelen op de behoeftes. In het
bijzonder de onderdelen “Mars- en Streetparade” zijn
uitstekende disciplines die over het voetlicht gebracht
moeten worden. Die tendens is heel voorzichtig
merkbaar. Het is aan de geslaagde cursisten om deze
uitdaging aan te grijpen, de kar te gaan trekken en het
goede voorbeeld te geven tijdens optochten, festivals, mars- en showwedstrijden enz. Het publiek wil

Dat zijn de feiten, nu evalueren, oorzaak en gevolg
aangeven en waar wenselijk of noodzakelijk ‘bijstellen’
om dit project succesvol te kunnen vervolgen met
de gewenste module(s) en het begeerde diploma als
einddoel.
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vanwege desinteresse, onvoldoende aanvangsniveau,
persoonlijke voorbereiding en te weinig ‘studietijd’,
selecteerden de doorzetters a.h.w. zichzelf. Vier pittige
huiswerkopdrachten uitwerken om de uiteindelijke
examenopdracht te kunnen realiseren, was voor enkelen (te) ‘hoog gegrepen’ en beantwoordde ook niet in
alle gevallen aan de beoogde doelstelling in relatie tot
ieders persoonlijke doelgroep!

magazine “de Tamboer”

niet alleen muzikaal vermaakt worden, maar ook - en
vooral - visueel. Men wil genieten met oog en oor! Een
korps dat zich trots en met overtuiging presenteert
door houding, uitstraling, gevarieerde bewegingen en
formaties, zorgt voor het toefje slagroom op de taart.
Entertainment, passend in deze tijd, waar zowel uitvoerenden, toeschouwers en instructeurs plezier aan
beleven. Deze cursus is een uitstekend middel (en uitdaging) voor nieuwe impulsen, uitdagingen, ontwikkeling en doorgroei. Stilstand is funest, dus: BEWEEG!
De evaluatie
Tot slot, en voor de volledigheid, noemen we nog
enkele relevante onderwerpen die tijdens de cursusevaluatie, o.l.v. Rob Janssen, op 31 januari jl. ter tafel
kwamen.
- Vrij algemeen was er behoefte aan meer ‘handvaten
en tools’, door bij voorbeeld te werken op basis van
een ‘voorbeeld draaiboek’.
- De voorkeur ging unaniem uit naar meer en vooral
kortere lessen met een groter interval tussen de
cursusdagen en meer leerdoelen exercitie met een
hogere moeilijkheidsgraad.
- De kennis en kunde m.b.t. de basisexercitie was niet
bij alle deelnemers voldoende ‘op niveau’, stelde
men vast. Kritische zelfkennis die rationeel was.
- Het leren instrueren van bij voorbeeld een ‘kant en
klare show’ zou het einddoel “Exercitie-instructeur”
meer body geven, zo luidde een van de conclusies
en wensen.
- Ondanks de kritische inbreng werd de cursus als interessant, en plezierig ervaren en was men tevreden
over de cursusleiding.
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In 2010 zijn er 3 LBT-majorettewedstrijden waar je voor kunt
inschrijven: 18 april, 11 juli en 10 oktober.

2

Op 14 november dit jaar zijn de Limburgse
Kampioenschappen voor solisten, ensembles en
groepen. Om deel te kunnen nemen aan deze LK
moet je in de junior- en seniordivisie een minimum
aantal punten van 78 pnt. hebben behaald op een
LBT- of FKM-wedstrijd. In de jeugddivisies hoef je
geen minimum te hebben behaald, een deelname
aan een eerdere wedstrijd is voldoende om ook
op het LK te schitteren en kans te maken op de
Limburgse Kampioenstitel 2010.

3

Op 20 juni is de mc voornemens weer een workshop
te organiseren in de Piushof te Panningen.
Onderwerpen zullen zijn: 2-baton, 1-baton, dans
en showanalyse. Meer info vind je op de website:
www.l-b-t.nl

Hoe nu verder?
Momenteel wordt gewerkt aan de invulling van een
afsluitende, aanvullende module. Middels de diverse
sites (LBT, ‘Huis voor de kunsten’ en De Tamboer)
worden de ontwikkelingen hieromtrent bekend gesteld. De cursisten van de Basis- en B-module zullen
daarnaast persoonlijk worden geïnformeerd over de
voortgang. Een uitdaging voor de organisatie en de
nog te benaderen ontwerper(s), schrijver(s), docent(en)
en examinator om dit verder in goede banen te leiden
en af te ronden.

4
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Er zijn nieuwe diploma’s ontwikkeld door de LBT, op
de wedstrijd van 18 april zul je deze voor de 1e keer
in de juryrapportenveloppe vinden.
Afgelopen jaar was een proefjaar met de digitale
jurycommentaarrecorder op wedstrijden,
via de computer werden alle ingesproken
jurycommentaren dan per vereniging verzameld
en op 1 cd gebrand. Dit jaar gaan we door met
dit project, wel nog effe op de achtergrond want
we vinden het nog niet genoeg uitgetest! Maar
we hopen op de Limburgse Kampioenswedstrijd
volledig te kunnen overstappen op cd’s.

Annelies en Jan danken de
organisatie en cursisten
oprecht voor het in hun
gestelde vertrouwen
en het ondervonden
respect en spreken de
hoop uit, dat er een
spoedig, succesvol
vervolg gegeven wordt
aan dit zinvolle project,
dat naar onze overtuiging
in een behoefte voorziet:
“Muziek in beweging”.
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Weer Limburgse majorette naar de Europese
Kampioenschappen in Zwitserland, twee duo’s en
de B-groep van MD Meijel zullen schitteren op de
wedstrijdvloer namens Nederland in oktober.
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Helaas is Bianca van Zon uit Maastricht gestopt als
lid bij de majorettecommissie. Bianca bedankt voor
alle inzet!

Dhr. Jan Peeters

B - mo d u le “ E x ercitie - I nstr u cte u r ”

Dit betekent ook dat we weer op zoek zijn naar
iemand die ons team komt versterken en zich actief
wilt inzetten voor de Limburgse majorettes.
Heb je vragen en weet je niet wie je moet mailen ->
wij hebben een nieuwe mailadres, hier kun je voor
alles terecht: majorettecommissie@l-b-t.nl.
magazine “de Tamboer”
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Majoretteopleidingen

Maud Kurvers – Majorettecommissie LBT

Op dit moment zijn er weer 36 Limburgse
meiden bezig met de majoretteopleidingen.
De majorettecommissie heeft in Nederweert
een majorettecursus opgezet, maar ook in
Meijel zijn 17 meiden fanatiek bezig met het
behalen van hun diploma voor fase 2.

16

In Gemeenschapshuis Reigershorst
in Nederweert-Eind trainen al
vanaf februari 9 meisjes voor fase
1 en en 10 meiden voor fase 2. Ze
krijgen les van hoogkaderdocenten
Angeliek Koopman en Jolanda
Hoefnagels uit Meijel. Fase 2 baton
wordt gedoceerd door Kim Zegers
uit Geldrop en Fase 1 dans staat
onder leiding van CIOS-student
Jaynie Span. Alle meiden zijn razend
enthousiast en werken hard om op
4 juli het examen met succes af te
leggen.
In totaal worden er deze cursus 5 verschillende dansvormen en 11
batoncombinaties behandeld en ingestudeerd. Deze keer is er voor
het eerst in Limburg de mogelijkheid om 2 fases tegelijk te volgen,
Monique Wijnen van Mardrukro Kronenberg is de enige die het
heeft aangedurfd om deze uitdaging aan te gaan, zij krijgt 60 uur
les in dans en baton. Zij zal op 4 juli examen afleggen voor fase 1 en
voor fase 2, een pittig traject dus.
Wij wensen alle deelnemers heel veel plezier tijdens de lessen en toi
toi toi op jullie examendag.
magazine “de Tamboer”

Klaroenblazers hebben
er vooral mee te maken:
natuurtonen. Dit zijn tonen
die op de boventoonreeks
berusten. Met zo`n klaroen
kun je de boventonen als
het ware hoorbaar maken.
Dat doe je door je lippenstand (embouchure) en
ademtoevoer te wijzigen.
Overblazen, wordt dat
genoemd. Daarmee kunnen dus, zonder technische
hulpmiddelen zoals ventielen of kleppen, verschillende tonen geproduceerd
worden.

Natuurtonen
De natuurtoonreeks kan niet los gezien worden van
de zogenaamde boventoonreeks. De oude Grieken
hadden er schijnbaar al notie van, maar de Parijse
priester Marin Mersenne (1588-1648) ontdekte dat
bij iedere, afzonderlijke en krachtig genoeg klinkende toon nog andere (boven) tonen zacht maar hoorbaar meeklinken. Het meetrillen en meeklinken van
deze boventonen vindt steeds plaats volgens een
bepaalde ordening. Deze systematische ordening
van de bovenreeks is dezelfde als die van de natuurtoonreeks. Na de ontdekking van Mersenne hebben
talloze wetenschappers zich beziggehouden met de
natuurtoonreeks cq. boventoonreeks. Met overblazen wordt de techniek bedoeld die bespelers van

een blaasinstrument gebruiken om boventonen te
produceren, door de lucht in een meervoudige trillingstoestand te brengen. Door overblazen kunnen
tonen gespeeld worden die middels normale grepen
niet in het instrument gerealiseerd worden. Het
overblazen wordt gebruikt om altissimo passages
(zo hoog mogelijke tonen) te kunnen spelen, maar
ook om multiphonics (meerklanken als overblaastechniek) te spelen. Op een posthoorn, natuurhoorn
of natuurtrompet zonder ventielen kunnen enkel
verschillende tonen worden gespeeld door de overblaastechniek. (De natuurtrompet (klaroen) is een
trompet zonder ventielen, dus met een klankbuis
van vaste lengte. De enige tonen die voortgebracht
kunnen worden zijn de zogeheten natuurtonen,
gehele veelvouden van de grondtoon zoals die door
de lengte van de buis bepaald is. Door de lipspanning (embouchure) te vergroten ontstaat bij het
spelen een reeks boventonen. Ook overblazen is een
magazine “de Tamboer”
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“Iedere buis die lang genoeg is,
`bezit` één of meer tonen van
de natuurtoonreeks.”

Redactie: Ton van Berkel / Foto`s: Muziekcentrale Adams BV / Ton van Berkel

belangrijke techniek. Voorbeelden van melodieën
die op een natuurtrompet gespeeld kunnen worden,
zijn: de Reveille en The last Post. Natuurtrompetten
werden gebruikt op het slagveld om signalen te geven, waarbij melodieën helemaal niet nodig waren.
Verreweg de meeste melodieën kunnen dan ook niet
op een natuurtrompet gespeeld worden; zo kan er
niet ‘papegaaitje leef je nog’ op gespeeld worden.
Toch bestaan er honderden concerten waarin de
natuurtrompet gebruikt wordt).
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Buzzen op een buis
Dat klinkt ingewikkeld, maar het is een natuurkundig gegeven dat iedere buis tot klinken gebracht kan
worden, of het nu een PVC-buis is, een metalen buis
of een uitgeholde koehoren. De klank zit niet in zo`n
buis, maar de buis versterkt het geruis dat mensen
kunnen voortbrengen. Klem je lippen maar eens op
elkaar en pers er lucht doorheen: de lippen gaan dan
zoemen (in het Engels is het werkwoord `to buzz`).
De trilling van de lippen kan worden overgebracht
op een buis. De buis versterkt de trilling en voorziet
ze van een bepaalde klankkleur (timbre). Iedere buis
die lang genoeg is, `bezit` één of meer tonen van
de natuurtoonreeks. Welke tonen kunnen worden
voortgebracht, hoe hoog ze zijn en hoe de klankkleur is, wordt bepaald door de vorm, de lengte, de
diameter en het materiaal van de buis. Heel bepalend is ook of de blazer de toon vormt met behulp
van een mondstuk en welke vorm en afmeting dat
mondstuk heeft. De oorsprong van het principe van
het overblazen is te herleiden tot het gebruik van
slakkenhorens en horens van dieren in de oudheid.
Immers, om een slak uit zijn harde omhulsel te krijgen werd in het smalle gedeelte een gaatje gemaakt
en werd daarin geblazen om de slak eruit te krijgen.
magazine “de Tamboer”

Wie weet, is ongeveer op die manier het overblazen
voor het eerst ontdekt.
Ventiel en schuif
Door de eeuwen heen zijn er allerlei blaasinstrumenten geweest die signalen en melodieën produceerden op tonen uit de natuurtoonreeks (zie
notenvoorbeeld). Sommige instrumenten produceerden maar enkele tonen. Er zijn ook instrumenten waarop wel vijftien, of nog meer tonen kunnen
worden gespeeld. Of dat lukt, hangt natuurlijk
ook voor een groot deel af van de kwaliteit van de
betreffende blazer. Ook de huidige blaasinstrumenten werken (voor een deel) nog steeds volgens de
principes van het overblazen. Iedere blazer kan op
zijn/haar instrument meer tonen spelen, zonder
dat iets gewijzigd wordt aan ventielen of schuif. Als
bijvoorbeeld een trompettist met tamelijk ontspannen lipspieren, en zonder al te veel ademsteun, het
instrument aanblaast, is de kans groot dat er een C`
of G` klinkt. Met wat meer ademsteun en lipspanning ontstaan C`` of E``. Het enige wat de ventielen
doen, is de tonen verlagen. Als de trompettist een
C` speelt en vervolgens het tweede (het middelste)
ventiel gebruikt zakt de toon met een halve toonafstand. Door het gebruik van meer ventielen tegelijkertijd, kan de afstand tussen de diverse natuurtonen worden opgevuld. Blazers verlagen dus constant
bepaalde tonen uit de natuurtoonreeks, door middel
van ventielen of schuif. Op die manier `construeren`
zij hun melodieën.
Overslaande tonen
Met de natuurtoonreeks voor ogen kan ook duidelijk worden, dat het gebruik van die reeks bepaalde
risico`s met zich meebrengt. Professionele hoor-

nisten kunnen in principe alle tonen uit
de boven afgebeelde natuurtoonreeks
spelen (met uitzondering van de
grondtoon). In het notenvoorbeeld is
te zien, dat de 8e tot en met de 16e
natuurtoon, meer dan een complete
toonladder vormen. Een hoornist
kan al deze tonen dus uitvoeren,
zonder iets aan het instrument te
wijzigen. Dat is toch gemakkelijk
zult u denken: niet dat ingewikkelde gedoe met vorkgrepen of
combinaties van kleppen. Op die
manier bezien klopt dat. Toch beschouwen koperblazers zelden het
aspect ventielen of schuif als het
moeilijkste onderdeel van de instrumentale beheersing. Werkelijke
beheersing van het overblazen heeft
namelijk heel veel te maken met
lipspanning en ademsteun. Een grote
sprong op een koperen blaasinstrument vergt een zeer precieze combinatie
van de juiste lipspanning en de snelheid
van de luchtstroom. Als een bepaalde
afstelling even niet klopt, leidt dat snel tot
overslaande tonen. Factoren die daarin een rol
kunnen spelen zijn de conditie van de lipspieren en
de techniek van de blazer. Tot zover de helft van het
verhaal. Als de bespeler een goede muzikant is, blijft
er nog maar één onzekere factor over en dat is het
instrument.
Het instrument
Als je het over blaasinstrumenten wilt hebben, roepen de meeste mensen direct een naam:
Muziekcentrale Adams in Ittervoort. In dit verhaal
gaat het specifiek over klaroenen. Voor sommige
mensen iets uit een ver verleden. Eerst, hoe een
klein bedrijf groot kan worden. André Adams,
voormalig trompettist bij harmonie St. Michaël
uit Thorn en dienstplichtig muzikant bij het
Fanfarekorps der Genie, begon zijn carrière als
reparateur blaasinstrumenten, waarvoor hij in
Brussel (B) en Nauheim (D) opgeleid werd. Toen hij
deze opleidingen met succes afgesloten had, begon
hij als kleine zelfstandige bij zijn ouders in het
schuurtje met het repareren van instrumenten. Als
gevolg van het repareren, kwam al snel de vraag of
hij ook instrumenten kon verkopen. De klanten van
Adams, muziekverenigingen en muzikanten, waren
van mening dat waar instrumenten gerepareerd
worden ook instrumenten gekocht moesten kunnen worden. En vanuit die gedachte werd in 1974 de
Thorner muziekwinkel: Muziekcentrale Adams een
feit. Dat deze formule een succes was, blijkt uit de
vele professionele blazers die de weg naar Thorn weten te vinden voor een deugdelijk advies en een perfecte reparatie. Het schuurtje achter het huis bleek
al gauw te klein en er werd grond gekocht waarop
Adams een woning, winkel en fabriek bouwde, met
een totale oppervlakte van 800 m² aan de Casino
in Thorn. Het Adamsconcern is in enkele decennia
uitgegroeid tot een toonaangevende, internationale
onderneming die vele beroepsorkesten, beroepsmuzikanten, handelaren en vele, vele verenigingen en
particulieren tot hun klantenkring mogen rekenen.
‘Op sterven na dood’ waren bedrijven die klaroenen

produceerden. Ik noem er maar een, Schenkelaars.
Een gerenommeerd bedrijf, dat een uitstekend product leverde. Velen onder ons kunnen ongetwijfeld
nog meer bedrijven noemen. Muziekinstrumenten
op basis van natuurtonen was uit. Als je in deze tijd
als vereniging kiest voor een klaroenkorps in een
Es bezetting, dan weet je niet wat je over je af roept.
De koninklijk erkende schutterij Sint Joris Wessem
kwam via een overname van diverse klaroenen in
Es en Es/Des in 2002 in het bezit hiervan. Dat veel
van deze instrumenten letterlijk de tand des tijds
hadden moeten doorstaan, was duidelijk aan de
instrumenten te zien. Direct diende er zich al een
probleem aan. Geen enkel bedrijf dat nog klaroenen
produceerde in Es of Es/Des in Nederland. Revisie
van deze instrumenten was geen optie omdat dit
veel te kostbaar ging worden ten opzichte van

nieuwe aanschaf. Als je nieuwe instrumenten wilt
aanschaffen die geen enkel bedrijf in Nederland produceert, u begrijpt het al, dan heb je een uitdaging.
Dat deze uitdaging je direct naar Adams brengt is
eigenlijk een logische vervolgstap. Adams was zelf
ook niet direct overtuigd van het feit dat voor deze
instrumenten een markt zou zijn. Door wat overredingskracht kwam er toch het moment dat Adams
de uitdaging aanging. Hij zou vanuit het niets weer
klaroenen gaan bouwen. Dat de klaroenen geen buitenbeentje zijn, moge blijken uit het feit dat Adams
momenteel beschikt over een heel assortiment
natuurinstrumenten.
Dit artikel kwam mede tot stand door medewerking
van Adams Muziekcentrale B.V.
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Klankstad Taptoe
in Kerkrade
Het fluit- en tamboerkorps St. Hubertus uit de
Kerkraadse wijk Haanrade viert in 2010 haar 75 jarig
bestaansfeest. Gedurende het hele jaar zullen diverse activiteiten rondom dit jubileum plaatsvinden.

79 -Jarige trommelaar

Door het vuur voor fluit- en
trommelkorps Sint Andreas

Redactie: Frans Aben

Voormalig boer Harrie Heemels (69) uit Melick is gehuldigd omdat hij al 70 jaar
speelt bij het Fluit- en Trommelkorps Sint Andreas.
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Muziek is zijn lust en zijn leven naast
zijn kleinkinderen, voetbal kijken en
werken. Als boer heeft hij altijd hard
gewerkt en nu nog staat hij iedere
ochtend om 7 uur op. Vier dagen per
week werkt hij vrijwillig bij een boer in
de buurt en mest hij onder meer de
koestallen uit. “Ik heb een uithoudingsvermogen als een paard” Muziekles
heeft hij amper gehad, vroeger ging
het volgens de Duitse Methode; “Als
je maar hard sloeg was het goed”
magazine “de Tamboer”

Tegenwoordig is dat wel anders, ziet
hij aan zijn drie kleinkinderen die
dwarsfluitles hebben. Zijn oudste
kleinzoon vierde net als zijn opa een
jubileum. Hij is 10 jaar lid.
Heemels is in 1939 begonnen op de
kleine trom, tot de dag dat de grote
tromspeler ruzie kreeg met de dirigent
en opstapte. Dat was twee dagen
voor het korps zou spelen op het
Wereld Muziek Concours in Kerkrade.

Heemels nam de grote trom ter hand
en pardoes wonnen ze de eerste
plaats in de 2e divisie. “Dat was de
eerste keer dat ik mijn pet in de lucht
gooide”. Sindsdien slaat hij de grote
trom tenzij het korps door de straten
marcheert, dan slaat hij de kleine trom
of bekkens. “Als ze te zwaar worden
laat ik het nooit merken”. In de gang
van zijn huis in Melick hangt een oude
Duitse trom, die heeft hij gekregen bij
zijn 25-jarig jubileum. Op de trom zit

koeienvel, wat tegenwoordig niet meer
gebruikt wordt. “Vroeger moest je dat
zelf op spannen als het kapot ging:” Dat
gebeurde wel eens als het ding van de
fiets viel. “Mijn snelbinders waren niet
zo goed en je had toen ook nog geen
hoezen, je trom rolde dan weleens zo
over de weg”. Hij gaat naar eigen zeggen door het vuur voor het korps, maar
al die aandacht heeft hij liever niet. De
bescheiden tromspeler vraagt zich wel
eens af hoe lang hij nog kan spelen.
Hij hoopt lang, maar “Als ik niet goed
genoeg meer ben, moeten ze me dat
zeggen en dan stop ik er onmiddellijk
mee”.
Voorzitter Wim Beursgens over
Heemels: “Hij heeft zich altijd met hart
en ziel ingezet en daarom hebben wij
hem geëerd met een concert en een
receptie, dat hij zo lang muzikant is en
jaren in het bestuur heeft gezeten, is
heel bijzonder”. Afgelopen voorjaar
heeft Heemels zijn bestuursrol voorwel
gezegd na 37 jaar. “Het is nu tijd voor
een jonger iemand.”

De twee muzikale hoogtepunten zijn onwaarschijnlijk de organisatie
van de “Klanstad Taptoe Kerkrade – Showkorpsendag 2010” op zaterdag 29 mei en het jubileumconcert op zondag 14 november. Op vrijdag
1 januari werd de officiële aftrap gedaan van het jubileumjaar. De hele
Hubertusfamilie was die dag in Haanrade aanwezig om het jubileum
in te luiden. De beschermheer van het jubileumjaar, burgemeester
Jos Som, onthulde samen met de voorzitter van St. Hubertus, Mai
Rouschen sr en de hoofdsponsor van de Klankstad Taptoe Kerkrade,
dhr. Marcel Plum, directeur van Pluminfra de bilboards van de betreffende Taptoe. De Taptoe zal plaatsvinden in het Gemeentelijk Sportpark
Kaalheide. In dit voormalig Roda JC en WMC-stadion zullen acht topverenigingen voor het voetlicht treden en hoopt de organisatie oude
WMC-sferen te laten herleven op deze “heilige muziekgrond”. Bij het
contracteren van de deelnemende verenigingen had de organisatiestuurgroep een gouden neusje. Zowel de wereldkampioen mars, marsparade en show in de hoogste divisie van het WMC zullen aan de Taptoe
deelnemen. Wereldkampioen show en vice-kampioen op de mars: Kunst
& Genoegen Leiden, wereldkampioen Marsparade: Advendo Sneek,
wereldkampioen mars en derde in de show: DVS Katwijk, vice wereldkampioen show en marsparade: Pasveerkorps Leeuwarden, derde prijswinnaar en top 4 van de wereld bij de show: Adest Musica Sassenheim
en natuurlijk de twee Limburgse publiekslievelingen: Antonius Heerlen
en de Maastrichtse Verkennersband zullen op 29 mei in Kerkrade aanwezig zijn. Het programma wordt compleet gemaakt met de regerend
Duits en Hessisch kampioen: Fanfaren- und Spielmannszug Altenstadt.
’s Middags zal er een grote streetparade door het centrum van Kerkrade
trekken waaraan naast de genoemde taptoedeelnemers diverse muziekverenigingen uit binnen- en buitenland zullen deelnemen. De Klankstad
Taptoe Kerkrade – Showkorpsendag 2010 wordt georganiseerd in nauwe
samenwerking met de Stichting Combinatie van Korpsen. De voorverkoop van de toegangskaarten is inmiddels van start gegaan. Deze zijn te
bestellen via de website www.st-hubertus.com. Via deze site is ook alle
overige informatie beschikbaar. Voor eventuele vragen of nadere informatie kan men telefonisch contact opnemen met Mai Rouschen jr onder
telefoonnummer 045 – 546 28 54.
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Redactie: Frans Verboeket

Van links naar rechts: Voorzitter M. Rouschen sr, beschermheer burgemeester
Jos Som en hoofdsponsor Marcel Plum van Pluminfra na de onthulling van de
jubileumborden op 1 januari.
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EUREG IOPAR ADE 2010 - EUREG IONA AL MUZIEK FESTIVAL

Blaas- en slagwerk clinic
Aan alle jeugdige fluitisten en slagwerkers van Limburg! Het comité
Euregioparade 2010 presenteert op zaterdag 4 september 2010 in samenwerking met
het Jeugdbestuur LBT een fluitworkshop en een slagwerkworkshop voor jeugdige
fluitisten en slagwerkers.
Het jeugdbestuur LBT is verantwoordelijk voor de
Slagwerkworkshop en LBT district Roermond voor
de fluitworkshop. De eerste slagwerkclinic zal verzorgd worden door Igor Hobus, drummer van de
Heideroosjes. De tweede blaasclinic zal verzorgd
worden door een gerenommeerd fluitist(e). Het is de
bedoeling om zowel een groot fluiterkorps alsook
een grote slagwerkgroep samen te gaan stellen. Hier
kun jij ook deel van uit maken! Speciaal voor deze
gelegenheid zal “nieuwe” muziek worden gecomponeerd / gearrangeerd. In de ochtendsessie worden
diverse (partij)repetities gehouden. Na de lunch
zal jullie een passende clinic worden aangeboden
door Muziekcentrale Adams BV uit Ittervoort. Vanaf
14.00 uur zullen de repetities worden hervat met
daarna een afsluitend concert om 17.00 uur. Dit al-
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les zal plaatsvinden in een feesttent aan de haven
in Maasbracht. Hier zal ondermeer het resultaat van
zowel de slagwerkgroep alsook het fluiterkorps te
beluisteren zijn.
Heb jij dus zin in een leuke, leerzame en spetterende
zaterdag en heb je minimaal niveau A of gelijkwaardig, meld je dan zo snel mogelijk aan (uiterlijk 1 mei
2010 ) en stuur een mail met onderstaande gegevens
naar frans.aben@gmail.com 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, pijperfluit, piccolo of dwarsfluit. vereniging, adres, woonplaats en telefoonnummer. Slagwerkers ook tevens
aangeven of men bij de slagwerkgroep of bij het
fluiterkorps wil worden ingedeeld.
Deelname aan deze bijzondere dag kost maar
€ 10.- inclusief lunch. De aanmelding is pas geldig na
het sturen van een mail en overmaking van het bedrag op Rabobank rekening 15.05.02.966 o.v.v. Play-in
Euregioparade 2010, naam deelnemer, vereniging en
woonplaats.

Adams Field Frame

Parade Line Steel
14 x 5.5 Snaredrum

Parade Line White
14 x 10 Paradedrum

Deze play-in dag wordt jullie aangeboden door
het comité Euregioparade 2010 in samenwerking
met het LBT jeugdbestuur en het Huis voor de
Kunsten Limburg.
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

Tamboermaître stokken

Snaredrum stokken

Marching hoezen

Nieuw! Bestel al je marchinginstrumenten en accessoires online!

www.adams-onlineshop.nl
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