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Eén landelijke
organisatie fictie of
nog kans van slagen
Met het stranden van het landelijk overleg om te komen tot een
overkoepelende organisatie ziet de Limburgse Bond van tamboerkorpsen een kans in rook opgaan om medespeler te worden op
landelijk niveau.
Vooralsnog zal de LBT zijn inbreng noodgedwongen moeten beperken tot haar
inbreng binnen de FKM. Menigeen heeft in het lange proces om te komen tot deze
landelijke organisatie zijn gedachte geuit hoe deze qua vorm gestalte moest krijgen.
Achteraf gezien bleek alle inzet ten spijt dit heel veel bruggen te ver.
Binnen ons eigen Limburgs muziekwereldje heeft bovenstaande geen invloed gehad
en is en blijf de LBT datgene waar ze al jaar en dag voor staat, een belangenbehartiger
voor haar lidkorpsen.
Met grote stappen naderen wij een memorabele datum 5 september 2010,
Euregioparade te Maasbracht waarvan u in deze uitgave het dagprogramma aantreft.
De volgende memorabele datum zal zijn 21 en 22 mei 2011, het 50 jarig bestaan van
onze LBT. Afgelopen maand is het programma voor zaterdag 21 en zondag 22 mei
2011 door het hoofdbestuur goedgekeurd. Zaterdag zal het jubileum starten met
een heilige mis te Baexem, waarna een receptie en feestavond zal volgen. Op zondag
22 mei zal er een groots muziekspektakel georganiseerd worden dat zal bestaan uit
binnen en buiten optredens van onze eigen muziekkorpsen. U kunt in de komende
maanden daar de uitnodigen van tegemoet zien.
Van start gaan we ook weer met onze tambour-maître cursus, onder leiding van de
ons allen bekende heer Peeters die uiteraard weer borg staat voor een kwalitatief
hoogstaand niveau.
Rest mij wederom u en uwen een fijne vakantie te wensen en veel leesplezier.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur “ De Tamboer”

Data tambour-maître cursus
najaar 2010:
Les 1. zaterdag 11 september
Les 2. zaterdag 18 september
Les 3. zaterdag 2 oktober
Les 4. zaterdag 16 oktober
Les 5. zaterdag 13 november
Les 6. zaterdag 27 november
Examen zaterdag 11 december
Locatie Zaal Dennenoord: Op de Bos 6, 6088 NA Roggel
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Heeft u opmerkingen, klachten of positieve

kunt u mailen naar tonvanberkel@kpnplanet.nl
Doe dit voor 7 september 2010!
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S t i c ht i n g F e d e r at i e v a n
K ath o l i e k e M u z i e k b o n d e n i n N e d e r l a n d

Forse lastenverhoging muziek
verenigingen belangrijkste
struikelblok voor fusie
De Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland
(FKM) heeft met onmiddellijke ingang de voorgenomen
fusie met de twee andere Nederlandse muziekkoepels
KNFM en NFCM voor onbepaalde tijd opgeschort. De
huidige ontwikkelingen bieden onvoldoende aanknopingspunten om die fusie op verantwoorde wijze voor
onze verenigingen door te laten gaan.

Persbericht

Decentraal - centraal.
Het fusieproces is formeel gestart op 18 februari 2008, met het vaststellen van het samenwerkingsconvenant “Samen op weg naar één
nieuwe landelijke muziekorganisatie”. Daarin
is heel uitdrukkelijk gekozen voor onafhankelijke, autonome provinciale bonden die de
dienstverlening aan de verenigingen leveren en
een slanke centrale organisatie. De uitwerking
is uiteindelijk zeer centralistisch geworden
met onnodig veel overhead. De FKM kan zich
daarin niet vinden.
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De Financiën.
In het convenant was ervan uitgegaan dat de
lidverenigingen, vanwege de synergie-effecten,
meer dienstverlening zouden krijgen voor
maximaal dezelfde prijs. De werkelijkheid is dat
de uiteindelijk uitgewerkte voorstellen voor de
start van de organisatie steeds meer kosten met
zich meebrengen, vooral veroorzaakt doordat,
tegen de afspraken in, een uitbreiding van het
KNFM kantoor tijdens het fusieproces is doorgevoerd en in die plannen wordt voorgesteld
het centrale bureau nog groter te maken. Voor
FKM verenigingen betekent dit een hogere
contributie tot wel ruim 400%. Van deze contributie is voorts het overgrote deel nodig voor de
centrale organisatie.
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Het vertrouwen
Het niet in voldoende mate en met open mind
naar alle betrokken partijen communiceren
heeft de FKM steeds zeer gestoord. Zo hebben
wij er meerdere keren op aangedrongen om
ook te communiceren met de achterban. Dit is
nauwelijks gebeurd. De laatste keer dat de bestuurlijke vertegenwoordigers van de provincies
over de voortgang werden geïnformeerd, en
dan nog zonder pers, was op 21 maart 2009 te
Ermelo. Dit is te betreuren, temeer omdat er op
provinciaal niveau in vele gevallen constructief
overleg heeft plaatsgevonden. Tal van provincies stonden klaar om een provinciale bond te
gaan vormen. Onze bonden hebben daarin een
belangrijke positieve bijdrage geleverd. Door
bestuurlijk ingrijpen van anderen werd de provinciale samenwerking echter zeer gefrustreerd
en onder druk gezet. De FKM blijft overtuigd
van de meerwaarde van het samengaan van de
landelijke muziekorganisaties in een decentrale
structuur. Een structuur die naar haar mening
het meeste recht doet aan de culturele eigenheid
van de provincies en die daaraan haar kracht
ontleent. Het verenigingsbelang dient daarbij,
ondanks alle verschillen van inzicht, te allen
tijde voorop te staan. Nu dit niet meer waargemaakt wordt ziet het bestuur van de FKM geen
andere optie meer dan met onmiddellijke ingang
de fusie voor onbepaalde tijd op te schorten. Dit
laatste laat onverlet dat de FKM de huidige samenwerkingsverbanden in stand wenst te houden en zij daaraan zo goed mogelijk haar bijdrage
wil blijven leveren.
Dit persbericht is opgesteld met de volledige en
unanieme goedkeuring van alle muziekbonden
die bij de FKM zijn aangesloten, te weten:
- Hollandse Bond van Muziekverenigingen Brabantse Bond van Muziekverenigingen
- Limburgse Bond van Muziekgezelschappen Limburgse Bond van Tamboerkorpsen

26e Limburgse kampioenschappen
solisten en kleine ensembles
Op zaterdag 13 maart en zondag 14 maart is er in Roggel
wederom gestreden om het het Limburgs Kampioenschap
voor solisten en kleine ensembles. Dat daar ook de kaarten geschud werden voor het Nederlands Kampioenschap
is al door menige bestuurder van diverse bonden uitgesproken.
Iedereen weet dat als men 85 punten
of meer behaalt op een solistenconcours men een uitnodiging krijgt voor
het Limburgs Kampioenschap. Het
zou een logische vervolgstap zijn als
men op het Limburgs Kampioenschap
85 of meer punten behaalt men
mag deelnemen aan het Nederlands
Kampioenschap. Of dit nu een, twee
of zelfs drie dagen duurt, doet niets af
aan het feit dat iedereen een eerlijke
de kans krijgt Nederlands Kampioen te
worden. Of het nu uit nood geboren
of uit puur protectionisme is van de
overige bonden om ook “hun” solisten
te laten deelnemen aan het Nederlands
kampioenschap heeft men mijn inziens
het ranking systeem uitgevonden. Dit
ranking systeem houdt in dat er van
elke divisie maar een paar solisten worden uitgenodigd voor het Nederlands
Kampioenschap. Een van de argumenten voor dit ranking systeem was
dat het Kampioenschap in een dag
afgewerkt kan worden. Voor de overige

bonden speelt dus geleverde kwaliteit
absoluut geen rol, maatgevend is het
kampioenschap moet in een dag afgehandeld worden. Van veel solisten,
ouders, instructeurs en verenigingsbestuurders mocht ik hun onvrede over
dit systeem vernemen. Mijn inziens
moet het gaan over de kwaliteit van
de gespeelde muziek, en als de rest van
Nederland dan kwalitatief niet meer
aan de “bak” komt geeft aan dat er in de
“rest” van Nederland een tandje bijgezet moet worden. Echter tijdens onze
ledenvergadering in 2009 heeft men
besloten om geen “open Nederlands
Kampioenschap” te organiseren om
de nieuwe organisatie 1 NMO een kans
te geven. Nu het niet doorgaan van
deze 1NMO een feit is opent dit misschien weer de mogelijkheid om op
basis van geleverde kwaliteit solisten
en ensembles af te vaardigen naar de
Nederlandse kampioenschappen.
Twee dagen muzikale strijd op het het
hoogste Limburgse niveau gaf

de bezoeker van dit Kampioenschap
de zekerheid dat men met volle teugen
kon genieten van datgene wat de solisten en ensembles ten gehore brachten.
Maanden hadden muzikanten samen
met hun instructeurs geoefend om hun
muzikale vaardigheden te tonen voor
de jury. Voor deze jury lag dan ook de
zware taak om naar eer en geweten
hun prestatie te beoordelen. Voor veel
muziekanten was het dan ook een dag
om nooit te vergeten. Echter deze medaille had ook een keerzijde, en waren
er ook muzikanten bij die deze dag snel
willen vergeten. Nam niet weg dat de
beste hebben gewonnen en dat voor
de overige de herkansing weer over
10 maanden is.
De organiserende vereniging en
gastheer was Sint Paulus Roggel.
Hofleverancier als het gaat om het organiserende van evenementen voor de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Menig evenement van de LBT heeft
Sint Paulus samen met het district
Weert mogen organiseren. Achteraf
mochten wij toch enkele opmerkingen
noteren over de inspeelruimtes die
verre van optimaal waren. Zodoende
heeft het districtsbestuur besloten het
volgende Limburgs kampioenschap in
een beter geschikte locatie te organiseren.
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Redactie: Ton van Berkel

Gedurende een lang traject waarvan de laatste
drie jaar zeer intensief heeft de FKM aangestuurd op de realisatie van één landelijke
muziekorganisatie. Doel was het belang van de
verenigingen beter te dienen op nationaal en
provinciaal niveau. Het ging daarbij bijvoorbeeld om muziekeducatie, reglementen, repertoria en directe ondersteuningsvragen van de
lidverenigingen. Onderwerpen die nadrukkelijk
het belang van onze verenigingen raken.

7

Met deze kop in Dagblad de Limburger van 31 maart presenteerde Frank Vergoossen,
redacteur bij Dagblad de Limburger het zoveelste negatieve verhaal over de LBT. Men
zou zich afvragen wat wij als LBT deze man hebben misdaan. Als ik naar andere uitgaven
kijk bijvoorbeeld de Music & Show waar Frank voor ieder nummer diverse artikelen
schrijft kan hij blijkbaar ook andere artikelen produceren, in positieve zin gezien, of komt
dit door het feit dat hij zich daar goed voor laat betalen, met andere woorden “wiens
brood men eet wiens woord men schreef”.
Maar even terug naar zaken die er wel
toe doen, de terugloop van concoursdeelname door onze verenigingen is
ieder jaar een steeds terugkomend
zorgenkindje binnen de LBT. Al vele
jaren is de LBT in overleg met zowel
de districtsbesturen die meestal ook
verenigingsbestuurders zijn. Vele malen is gesproken wat de aanleiding zou
kunnen zijn van deze terugloop in de
concoursdeelname. Nooit is daar het
gehoopte resultaat uit gekomen, wellicht omdat men altijd met dezelfde
bestuurders om tafel zat die nooit het
achterste van hun tong lieten zien of
daadwerkelijk eens op werkvloer gingen vragen waar het nu wel omging.
Ik heb me wel de moeite gedaan om
eens aan de direct betrokkenen te gaan
vragen wat de overweging was om niet
naar een concours te gaan.
Redactie: Ton van Berkel

Als eerste is door de LBT nooit exact
bijgehouden welke verenigingen in een
bepaald jaar een “concoursverplichting” hadden. Op vandaag kan in het
voortschrijdende computertijdperk
bijgehouden worden, en beschikt de
LBT over computerprogramma`s waar
men exact kan zien in welk jaar een
vereniging op concours is geweest. Men
8
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kan uit voorgaande dus concluderen
dat verenigingen er ook nooit op aangesproken zijn als zij niet voldeden aan
hun concoursverplichting. Elke vereniging die zich als lid aanmeldt bij de LBT
weet van deze concoursverplichting.
De LBT zou conform de statuten en
reglementen kunnen werken en betreffende vereniging een zonder enig overleg een divisie lager kunnen plaatsen
conform reglement. Direct kan men
zich dus de vraag stellen of de LBT hier
niet in gebreken is gebleven, dit heet
dan de hand in eigen boezem steken.
Echter, is het überhaupt wenselijk om
verenigingen hier op aan te spreken,
wetende dat sommige verenigingen zo
lang ze lid zijn van LBT nog nooit naar
een concours zijn geweest. Hier vind
volgens mij de eerste deling in verenigingen plaats, verenigingen die wel
en verenigingen die niet de behoefte
hebben naar een concours te gaan. Om
het alleen te hebben over de laatste kan
ik mij voorstellen dat sommige verenigingen bij navraag het een geruststellende gedachte vinden lid te zijn van
de LBT omdat dan diverse zaken voor
hun overkoepelend geregeld worden.
Hieronder versta ik dan zaken zoals de
collectieve verzekeringen, collectieve

verenigingsbijdragen voor afdracht
BUMA rechten, zijn lid van de LBT voor
de gemeente subsidie maar willen verder geen verplichtingen, repertorium
is een probleem voor korpsen met een
kleine bezetting, gemeenschapsbelangen gaan voor concoursdeelname,
beschikking over insignes voor langdurig lidmaatschap van muziekanten
en deelname aan activiteiten binnen
de LBT behoudens concoursen. Veel is
ook afhankelijk van de instelling die de
desbetreffende verenigingsbestuurders
en instructeurs hebben.
Vele verenigingen binnen de LBT zijn
een muziekkorps van een schutterij en
bij sommige besturen ligt de prioriteit
dan vooral bij het schieten op schuttersfeesten. Ik kan mij ook niet voorstellen dat een “blaaskorps” überhaupt
fatsoenlijk kan musiceren op een net
omgeploegde aardappelenakker en als
je pech hebt heb je net een optocht van
meer dan een half uur achter de rug.
Daarnaast en dat met alle respect, denk
ik dat we de OLS juryleden ook niet
kunnen vergelijken met de juryleden
die de beoordelingen verzorgen tijdens
een LBT bondsconcours. Wat ik echter
wel vaststel is dat tijdens schutters-

Verder kan ik mij voorstellen dat er
binnen sommige verenigingen angst
bestaat voor deelname aan een concours. Een veel gehoord argument voor
geen deelname is “heeft ons alleen
maar leden gekost”. Veel muzikanten
zien hun repetitieavond als een ontspannen gezellig onder onsje waar ze
de straat marsen even doorspelen en
het woord concoursdruk niet bestaat.
“De jeugd heeft de toekomst”, maar
diezelfde jeugd, en dat is een geconstateerd feit zit in hun voetbaltuniek
inclusief voetbalschoenen uit te hijgen
tijdens de repetitie, vader of moeder op
de achtergrond met de autosleutels in
de hand met draaiende automotor voor
de deur voor de volgende afspraak van
hun kroost. Ook is het een feit dat er
verloop is van muzikanten tussen muziekverenigingen. Een door mij neer-

gepende reactie bij navraag is “maar
bij die vereniging moesten we altijd op
concours” en bij deze vereniging speel
ik mijn partijtje en heb ik rust, het is
voor mij maar ontspanning. Moraal
van dit verhaal, sommige muzikanten
en/of verenigingen maken een bewuste
keuze om niet deel te nemen aan een
concours “hebben we rust in de tent”.
Het “fraaiste” argument wat ik van
een bestuurder hoorde was “ wat denk
je wel niet wat dat kost”. Als ik kijk
naar het concoursjaar 2010 stel ik vast
dat 52 korpsen (± 260 verenigingen
gedeeld door vijf) in Limburg dit jaar
op concours zouden moeten gaan om
aan hun vijfjaarlijkse verplichting te
voldoen. Als Frank Vergoosen zijn artikel juist is gaan er daadwerkelijk maar
zes verenigingen hiervan op concours.
Daar komen nog bij die verenigingen
die voor 2010 uitstel hebben aangevraagd en gekregen bij het bondsbestuur van de LBT. Echter de basis van
alles is de vraag waarom gaat de rest
niet op concours.
In bovenstaande heb ik getracht rechtstreeks uit de praktijk wat zaken neer
te pennen voor deze lage concoursdeelname. Ik ben er van overtuigd dat vele
nog meer redenen kennen voor deze
resultaten. In bovenstaande heb ik omschreven dat er verenigingen zijn die
een bewuste keuze maken niet op concours te gaan. Is het dan zinvol om dan
uit alle macht te proberen deze verenigingen alsnog naar een LBT concours te
krijgen? Ik zie het het als trekken aan
een dood paard. Wat wel te overwegen
waard is om deelname aan de muziekwedstrijden van het Oud Limburgs
Schuttersfeest gelijk te stellen aan een
concoursdeelname zoals nu bij een
deelname aan het WMC (WMC is ook
buiten op een grasmat). Blijft voor de
OLS federatie alleen maar over de zorg
voor een goed wedstrijdterrein (voetbal
terrein?) en een zelfde beoordeling
door de jury als bij de LBT concoursen
(jurykosten). Daarnaast zullen de
korpsen die deelnemen aan de muziekwedstrijden direct na de optocht enige
rust moeten krijgen om te herstellen.
Als betreffende vereniging een bepaald
aantal punten krijgt, krijgt men een
uitnodiging voor naar de Limburgse
kampioenschappen van de LBT te gaan.
Een betere samenwerking tussen beide
organisaties kan ik mij niet voorstellen. Wat zal het druk worden tijdens
de Limburgse Kampioenschappen van
de LBT. Maar wat heel belangrijk is dat
we de informatie uitwisselen om er ons
voordeel mee te doen. Wat mij betreft
is hier een voortrekkersrol in weggelegd voor de LBT.

Gehoord,
gezien en niet
verzwegen...
Waargebeurde
anekdotes, “ter leringhe
ende vermaecke”.
Vroeger was alles beter
Na afloop van een concours, de
uitslag was net bekendgemaakt,
bezoekt een van de juryleden met
hoge nood het toilet. Naast hem
komt een muzikant in uniform staan
die zich enigszins opgewonden tot
zijn buurman richt met zijn beklag:
“Wat een verschil met vroeger... het
lijkt nergens op... hoe durven ze...
een regelrechte schande is het... als
je de prijzen van nu vergelijkt met
die van vroeger... toen waren we
veel beter af... ze doen maar wat
en wij moeten dat allemaal maar
accepteren... schoften zijn het...”.
Zo foeterde hij, met steeds meer
stemverheffing en overtuiging nog
even verder, gaf geen gelegenheid
om te reageren. Het jurylid (had
zijn boodschap allang gedaan maar
noodgedwongen luisterend) voelde
zich allesbehalve behaaglijk bij
zoveel commentaar in zijn richting
afgevuurd. Hij beaamde wijselijk
met af en toe een hoofdknikje het
met de klager eens te zijn, angstig
als hij was voor nog meer verbaal
en mogelijk zelfs fysiek geweld;
buurman werd steeds roder en
kwader en dreigender.

Razend benieuwd wat er met
de prijzen dan toch wel fout was
gegaan, waagde hij te vragen wat
dan het grote verschil was met
die vroegere, betere tijden. De
nog steeds overkokende muzikant
keek woest en verwijtend om zich
heen, zocht steun bij iedereen en
diep teleurgesteld antwoordde hij:
“Vroeger betaalde je voor een pilsje
amper ƒ 1,50,- vandaag de dag
vragen ze onbeschaamd anderhalve
Euro!”
De klager kreeg veel bijval en
begrip van een wel zeer opgelucht
jurylid, dat zelden zo’n spannende
concoursafloop beleefd had.
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Door: Jan van Anne & Honza Kabals

Gebrek aan animo
nekt concoursen!

feesten veel muziekkorpsen deelnemen
aan de muziekwedstrijden. Wat maakt
dan het verschil? De bondsconcoursen
van de LBT zijn op locaties die optimaal
zijn om te musiceren en er zitten juryleden die op de landelijke jurylijst staan.
Binnen de OLS federatie zijn de omstandigheden verre van optimaal om te
musiceren en als je pech hebt krijg je er
nog gratis een nat pak bij. Mijn inziens
spelen de instructeurs een cruciale rol
tussen muziekkorps en verenigingsbestuur. Als hij of zij voor zekerheid kiest
laat hij zich niet “meten”, oftewel hij/
zij gaat niet op concours. Ziet namelijk
niet zo fraai uit op je Curriculum Vitae
als je tijdens je laatste concours 78 punten behaalde. Dit zegt echter meer over
de kwaliteit van de desbetreffende instructeur als over de kwaliteit van het
korps. Ook hier is het verenigingsbestuur aan zet om met deze instructeur
eens om tafel te gaan. Wederom draait
het hier om de verenigingscentjes. Het
is fout te concluderen dat de duurdere
instructeurs de betere zijn maar binnen het bestuur moet er wel muzikale
kwaliteit zijn om een juiste afweging
te maken bij de aanstelling van een
instructeur.
Als ik het muziekrepertorium gehanteerd door de LBT bestudeer valt mij op
dat muziekwerken in een verloop van
jaren qua divisie devalueren of helemaal verdwijnen uit het repertorium.
Ook valt op dat van bepaalde componisten in de afgelopen jaren alle werken
verdwijnen. Wat de achterliggende
reden hier van is, is mij onbekend maar
mijn inziens schuiven de beoordelaars
de lat ieder jaar wat hoger. Men heeft
geen uitleg nodig dat men hiermee de
korpsen geen dienst bewijst. Sterker
nog, leg mij eens uit waarom een werk
in de tweede divisie vijf jaar later nog
maar een derde divisie waard is.
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Veel trainen met extra nadruk op de details,
Tijdens de wedstrijd genieten van je optreden,
Dan de ontlading na je show,
en vervolgens weer die opbouwende spanning voor de
bekendmaking van de resultaten.

10 o kto be r

Drumband
Concert
Asta Beek

Het was een leuke wedstrijd in MeerloWanssum met 48 optredens, iedereen
stond vol overgave op de wedstrijdvloer
en schitterde voor familie, vrienden
en de jury. Alle meiden hadden hard
getraind om een super-prestatie neer
te zetten en in de meeste gevallen was
iedereen ook tevreden over hun optreden. Met mooie jurypunten en een
opgeheven hoofd ging men ’s middags
weer naar huis.

M e e r l o - W a n ss u m 1 8 a p r i l 2 0 1 0

Majorettewedstrijd
Maar dan begint ‘t pas echt...
Jurycommentaar beluisteren, puntenmatrix bestuderen, choreografie
nalopen, verbeteringen inpassen en
weer veel trainen. Dit is natuurlijk
niet niks, maar het kan ook zo zijn
dat je helemaal niets begrijpt van het
jurycommentaar, of je bent het er niet
mee eens of je weet niet waar je moet
beginnen.

dat er was verwacht. De instructrice
Dion Dinghs heeft niet lang getwijfeld
en contact gezocht met de majorettecommissie van de LBT. Zij stelde de
vraag of ze een deskundige kon uitnodigingen in Tienray, om zo meer inzicht te krijgen in de puntenmatrix en
te kijken wat er ontbreekt in de show
en wat er veranderd moet worden om
een beter eindresultaat te behalen.

Dit overkwam de Truando Marjopies
uit Tienray, hun optreden als small
team in de senior midden divisie werd
door de jury lager beoordeeld dan

De majorettecommissie is altijd blij
met zulke vragen, want deze vereniging wil vooruit en wil leren, ze staan
open voor verbetering en ontwikke-

ling. Wij zijn er om de Limburgse majorettes te ondersteunen en daarom dat
er afgelopen mc-vergadering in maart
al besloten was, dat elke majorettevereniging 1x per jaar gebruik mag maken
van de deskundigheid van nationaal
en internationaal gerenommeerd
jurylid Annelies van Kempen. Ze kan
kosteloos 1,5 uur bij jou vereniging ondersteuning bieden. Ondertussen zijn
de meiden van Tienray weer volop aan
het trainen voor hun volgende wedstrijd eind juni, veel succes meiden!

Op zondag 10 oktober zal voor de
1e keer een drumband concert plaatsvinden in Beek, waaraan zullen deelnemen drumbands uit Noord Brabant
en Limburg.
Dit concert wordt gehouden in de ASTA in Beek
(gelegen aan de markt in centrum van Beek) en zal
plaatsvinden van 14.00 tot 18.00 uur.
Aan de drumband concert zullen de volgende drumbands deelnemen:
- drumband van Fanfare St.Blasius uit Cadier en
Keer
- slagwerkgroep muziekvereniging Juliana uit
Someren
- muziekvereniging Maasmuziek uit Puttershoek
- drumband van Fanfare St.Caecilia uit Spaubeek
- drumband van Koninklijke Harmonie St.Caecilia
uit Beek.
De volgorde van optreden, de te spelen muziekstukken en andere zaken zullen in komende maanden
met de drumbands worden uitgewerkt. De laatste,
bijgewerkte informatie van dit 1e drumbandconcert in Beek is beschikbaar op de website van
Koninklijke Harmonie St. Caeclia nl. www.harmoniebeek.nl
Geen entree, een vrije gave is altijd welkom.
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St. Rochus Hulsberg
zoekt voorzitter!
Na 40 jaar voorzitterschap heeft het boegbeeld van de
Hulsbergse Drumband St. Rochus, Hub Limpens, tijdens
de ledenvergadering afscheid genomen als voorzitter.
Mede door zijn inzet en energie is de vereniging
geworden tot wat deze nu is. Een springlevende
omvangrijke sociale vereniging met een jeugdig hart
ondanks de voor vele andere verenigingen moeilijke
tijden i.v.m. ledenaantal en financiën.
Drumband St. Rochus Hulsberg is als een van de weinige
drumbands in Limburg een zelfstandige vereniging met
28 musicerende slagwerkers en een jeugdensemble met
nog eens 12 jeugdige tamboers in opleiding. Daarnaast
kent de vereniging een actief bestuur, muziekcommissie
en een groot aantal sympathisanten en helpende handen
bij evenementen. De drumband speelt in de hoogste
divisie en speelt publieksvriendelijke slagwerkmuziek
voor melodisch slagwerkensemble tijdens concerten en
is op straat actief met diverse showfiguren tijdens
marsparades en andere optredens. De vereniging drijft
op sociale binding en muzikale uitdaging.

Fluit & Tamboerkorps
Sint Petrus & Paulus Susteren

Kampioen der Kampioenen

Bestuur en leden zijn nu op zoek naar een nieuwe
voorzitter liefst van buiten de vereniging, die in staat is
de vereniging te leiden en te vertegenwoordigen.
Muzikale kennis is niet noodzakelijk, maar
verenigingsgevoel wel. Voor meer informatie kunt u
terecht op www.sintrochushulsberg.nl of bij
vice-voorzitter Nick Huntjens (045-4052888).

Redactie: Frans Aben

Fluit en Tamboerkorps Sint Petrus en Paulus Susteren heeft op zaterdag 24 april
op het Nederlands Kampioenschap in Barneveld de gehele drumband wereld te
kijk gezet en als Fluit en Tamboerkorps de hoogste score van het gehele
kampioenschap behaald namelijk 95,42 punten.
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Na een moeilijke voorbereiding, hun instructeur Ron
Roemen was namelijk ziek en de repetities werden
waargenomen door Maurice Caumans, een niet makkelijke taak daar het korps natuurlijk gewend was aan
Ron Roemen en aan zijn opvatting niet veel veranderd mocht worden omdat Ron Roemen hoopte voor
het kampioenschap weer beter zou zijn. En zie daar
dinsdag 20 april vier dagen voor de grote wedstrijd
was Ron weer aanwezig op de repetitie en met veel
verve heeft hij met zijn muzikanten naar dit kampioenschap toegewerkt. Ron en de jongens en meisjes
van Sint Petrus & Paulus proficiat met dit prachtige
resultaat. Na thuiskomst zaterdagavond werd er
natuurlijk nog behoorlijk gefeest en de kampioensreceptie werd door veel verenigingen en particulieren
bezocht, en natuurlijk door een afvaardiging van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen district
Roermond met een trotse voorzitter José Aben die
de kampioensbeker nu officieel aan Instructeur Ron
Roemen en Voorzitter John Janssen overhandigde.
Al met al een prestatie waar nog lang over nagepraat
zal worden.
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Jeugdbestuur
LBT

Redactie: Peter Schroën

Het is alweer een hele tijd
geleden dat het hoofdbestuur van de LBT het initiatief nam tot het oprichten
van een Jeugdbestuur. Het
Jeugdbestuur was een eerste poging om de LBT zich
actief te laten richten op de
grote groep jeugdige leden
in de vele lidkorpsen. Al
snel werden enkele leden
uit de diverse districten bereid gevonden om plaats te
nemen in dit Jeugdbestuur.
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Het aantal enthousiaste jeugdleden
stokte echter al snel en lange tijd
heeft het Jeugdbestuur bestaan uit
3 personen. Uiteindelijk werd er een
5-koppig Jeugdbestuur gevormd en
kon gestart worden met het opzetten van de eerste activiteiten. Jullie
hebben allemaal de promotie van de
slagwerkclinic c.q. Play-In met de
Heideroosjes wel voorbij zien komen
in de Tamboer, in de Nieuwsbrief
en via directe benadering. Helaas
leidde de eerste poging tot te weinig
aanmeldingen, dus werd besloten
om de activiteit uit te stellen naar
September 2010. Inmiddels is helaas
gebleken dat ook deze poging heeft
geleid tot weinig aanmeldingen, waardoor het initiatief voor de tweede
keer gestaakt moet worden. Op basis
van deze moeizame gang van zaken,
gecombineerd met het feit dat het
zeer moeilijk is gebleken om actieve
en betrokken jeugdleden te werven
en betrokken te houden, heeft het
Jeugdbestuur in mei 2010 besloten de
stekker er uit te trekken. We hebben
de bal teruggegeven aan het Hoofdbestuur van de LBT, dat zich nu zal
buigen over andere mogelijkheden
om het vizier op de jeugd te blijven
richten. Jeugdleden die desondanks
interesse hebben om zich in te zetten
voor de LBT, of jeugdige leden die een
idee of suggestie hebben met betrekking tot dit onderwerp kunnen zich
natuurlijk nog steeds melden bij hun
Districtsbestuur.
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Nederlands

Programma

O r k e s t

10.00 uur	Ontvangst genodigden
10.30 uur
H. Mis
opgeluisterd door K.H. Concordia Maaseik
12.00 uur	Vlaggenparade (officiële opening)
door Schutterij Sint Michael Maasbracht-Beek
12.15 uur
Walking Diner voor genodigden
op de Schelde vallei
12.00/14.00 uur Concerten op verschillende pleintjes en ponton
14.00 uur	Grote optocht met defilé /
aansluitend streetparade
15.30/18.00 uur	Vervolg concerten op verschillende pleintjes
en Ponton
17.30 uur	Prijsuitreiking
18.00 uur	Slotconcert Door Drumband
Harmonie Concordia Obbicht
19.00 uur	Galaconcert door het Nederlands Politie Orkest
Het Nederlands Politie Orkest o.l.v. Dirigent
Hardy Mertens. Verzorgt een Gala concert ter
gelegenheid van de Euregioparade 2010. Met
medewerking van Zangeres Lisa Noya. Aan de
Haven in Maasbracht (L). Aanvang 19.00 uur en
de toegang is gratis.

Majoretteweetjes
1

2

De inschrijfdatum van de Limburgse
kampioenschappen op 14 november
2010 sluit 6 weken daarvoor. Heb je
voldoende punten behaald en wil
je meedoen aan het LK dan moet je
dus voor 3 oktober inschrijven en
inschrijfgeld betalen. Maar heb je
nog niet je punten behaald dan kun
je het 10 oktober nogmaals proberen op
de wedstrijd in district Maastricht, ook
als je dan voor het eerst op wedstrijd gaat
en je haalt voldoende punten om aan de LK
mee te doen, mag je nog inschrijven tot 17
oktober 2010. Dus iedereen die zondag 10
oktober op wedstrijd gaat kan zich plaatsen
voor de LK en heeft dan 1 week de tijd om zich
in te schrijven.

De majorettecommissie heeft er 2 enthousiaste
leden bij namelijk: Kaily Moodie uit NieuwBergen en Anne Bakker uit Nieuw-Bergen. We
zoeken nog twee personen om ons team te
versterken! Alle nieuwe leden zullen zich in de
volgende editie van de tamboer aan jullie voorstellen.

3
4
5
6

Helaas heeft Ellen Lommen haar werkzaamheden
voor de majorettecommissie beëindigd! Ellen bedankt voor al je advies en inzet de afgelopen jaren
voor de Limburgse majorettes!
We zijn op zoek naar klerken! Een klerk zit naast
de jury tijdens een majorettewedstrijd en ondersteunt hen door het uit handen nemen van werk,
zoals juryrapporten klaarleggen en doorgeven
aan de telcommissie, bandjes verwisselen, enzovoorts. Heb je interesse om eens een keertje als
klerk naast de jury te werken, stuur dan effe een
mailtje naar: majorettecommissie@l-b-t.nl
Ook zijn we op zoek naar een assistent wedstrijdleider, iemand die Astrid Volleberg kan assisteren
en ondersteunen in de voorbereiding van de majorettewedstrijden. Heb je interesse of wil je meer
weten over deze taak stuur dan een mailtje naar:
majorettecommissie@l-b-t.nl
Op 4 juli a.s. doen de 20 deelnemers van fase 1
en fase 2 examen! Succes meiden !!! En 19 juni j.l.
zijn er al 17 meiden in Meijel geslaagd voor fase
2!! Gefeliciteerd dames!
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Informatie
Tambour-maître
cursus najaar 2010

Cursusopzet:
- 6 cursusdagen, elk op een zaterdag van 10.00 tot
17.00 uur;
- 1 examendag als afsluiting van de cursus, eveneens
op een zaterdag van 08.00 tot ca. 17.00 uur;
- het examen omvat een schriftelijk en een praktisch
gedeelte;
- deelname aan het examen is niet verplicht;
- geslaagden ontvangen een door de bond en landelijk erkend diploma.
De data voor deze cursus staan in onderstaand
overzicht vermeld
Les 1:
Zaterdag 11 september
Les 2:
Zaterdag 18 september
Les 3:
Zaterdag 2 oktober
Les 4:
Zaterdag 16 oktober
Les 5:
Zaterdag 13 november
Les 6:
Zaterdag 27 november
Examen: Zaterdag 11 december
De locatie voor deze cursus is:
Zaal Dennenoord: Op de Bos 6, 6088 NA Roggel
(Tel: 0475 - 491284). Cursusdocent is wederom de
heer Jan Peeters uit Weert, die al vele jaren voor
de LBT op een zeer kundige wijze de cursus doceert. Gegadigden kunnen zich aanmelden via
een inschrijfformulier ( vòòr dinsdag 20 juli ). Dit
formulier kunt u downloaden op de site www.l-b-t.
nl of aanvragen bij rjanssen@hklimburg.nl. De eigen
bijdrage voor deze cursus bedraagt € 100,- en dient
bij aanmelding te worden voldaan. Bij deelname aan
het examen is een bijdrage van € 40,- vastgesteld.
De cursushandleiding kost € 13,- en de fotobijlage
€ 15,- te voldoen op de eerste lesdag bij de docent.
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Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u bellen
of mailen met:
Huis voor de Kunsten Limburg
Rob Janssen, Postbus 203, 6040 AE Roermond
Tel. 0475-399285, E-mail: rjanssen@hklimburg.nl

Varia

vanuit Venray Venlo
Eigenlijk wilde ik een
stukje schrijven over het
eerste concert 6 juni van
Drumband Fanfare Velden
onder leiding van hun
nieuwe dirigent Harry van
Otterdijk uit Vlierden. Maar
zoals jullie in de media
wellicht wel gelezen hebben is dat concert afgelast,
omdat die morgen ook in
Velden een Amerikaanse
Vliegtuig bom uit de 2de
wereld oorlog onschadelijk
gemaakt moest worden.
Erg jammer voor de drummers van Velden en Harry.
Er wordt nu gezocht naar
een nieuwe datum voor dit
concert.

Als redacteur van district Venray
Venlo ontvang ik graag redactie van
jullie korpsen. Afgelopen periode is er
weinig gebeurd in ons district. Maar
dat is misschien wel de stilte voor de
storm hoop ik.
Het district bestuur is bezig geweest
te zoeken naar verenigingen die het
district festival 2010 willen organiseren. Dat is tot heden nog niet gelukt.
Als uw vereniging daar interesse in
heeft neem dan contact op met onze
secretaris Henk Roozeboom.
Terugkijkend sinds de laatste
Tamboer moet mij nog van het hart
dat we bij het verslag van ons district
solisten concours hebben vermeldt
dat het niveau bepaalt niet hoog was.
Daarvan moeten we toch een stuk van
terug nemen, want zelfs 3 optredens van ons district zijn Limburgs
Kampioen geworden. Een ware prestatie en van hieruit nogmaals de hartelijke felicitaties aan de solisten:
- Lucas Houben van Valuas Venlo 5de
div. kleine trom.
- Jonathan Classen van
Vriendenkring Well 4de div. mallet.
- duo Jasper Geurts en Wouter
Janssen van St Petrus Banden
Venray 2de div. kleine trom.

Een waar hoogte punt zit eraan
te komen, al is er geen rol van ons
district in deze maar... 4 juli as. zal
het Groot Limburgs Schutterswezen
neerstrijken in ons prachtige
Maasdorp Grubbenvorst. Voor Noord
Limburgse begrippen is het zeldzaam
dat het OLS hier gehouden wordt. 11
juli vorig jaar schoot het zestal van
Schutterij St. Jan uit Grubbenvorst
als beste de bolletjes naar beneden. Nu zal de komende weken heel
Grubbenvorst en omstreken in het
teken staan van dit geweldige feest.
Het grootste cultuur evenement
van Limburg met deelname van
156 schutterijen uit Nederlands en
Belgisch Limburg. Vanaf 13.30 uur
trekt de folkloristische optocht door
de straten van Grubbenvorst. Het publiek kan dan genieten van de parade
van bordjesdragers, bielemannen of
sappeurs, tambour-maîtres, marketentsters, de koningsparen en de
schutters begeleid met de muziek van
hun tamboerkorpsen of drumbands.
Dit wordt vast de moeite waard een
bezoek te brengen.
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Redactie: Henk Lommen

De LBT is voornemens om in het najaar een Tambour-maître
cursus te organiseren. Voorwaarde echter is, dat ten minste
8 kandidaten zich voor deze cursus aanmelden.
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50-Jarig jubileum
Limburgse bond van
tamboerkorpsen
In september 2008 tijdens de vergadering van het hoofdbestuur is aan het districtsbestuur van het district Weert de vraag gesteld of zij het organiserende district wilde
worden voor het 50 jarig jubilea van de LBT in 2011. Vereerd door het vertrouwen wat
door het bondsbestuur gegeven werd aan het district Weert werd deze vraag vol enthousiasme door het districtsbestuur opgepikt en werden de eerste plannen gemaakt.
Tijdens de jaarvergadering van het district in oktober 2008 werd de vraag uitgezet
naar de verenigingen om zich aan te melden voor hand en spandiensten. Aan de volgende criteria moest het jubileumjaar voldoen.
Alle geledingen binnen de LBT zullen aan bod
moeten komen:

Het districtsbestuur district Weert.

1. Er zal een receptie met heilige mis moeten zijn.
2. Podiumkorpsen.
3. Straatkorpsen.
4. De jeugd zal een evenement krijgen om zich te
kunnen profileren.
5. De majorettes zullen eveneens een evenement
toegewezen moeten krijgen.
6. Er zullen binnen en buiten evenementen
georganiseerd moeten worden.
7. Er zal een begroting opgesteld moeten worden.
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Voortvarend werden de evenementen ingevuld en
voorgelegd aan het hoofdbestuur, deze accordeerde
alle evenementen voor het jubileumjaar 2011 na diverse aanpassingen en wijzigingen op vrijdag 21 mei
2010. Na dit akkoord van het hoofdbestuur betreffende deze evenementen kon er gewerkt worden
aan de begroting. Begin 2010 was de begroting klaar
en werd deze ook geaccordeerd worden door het
hoofdbestuur.
Het hele jubileumfeest zal georganiseerd worden
op zaterdag 21 en zondag 22 mei 2011 in en om het
Baexheimerhof te Baexem.
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Op zaterdag 21 mei zal er een ontvangst voor genodigden zijn alvorens men start met een kerkdienst.
Na deze kerkdienst zal een receptie zijn waar alle
verenigingen binnen de LBT een uitnodiging voor
zullen ontvangen. Na deze receptie zal een gezellige feestavond volgen die muzikaal door onze eigen
verenigingen ingevuld zal worden.
Op zondag 22 mei zal er een groots opgezet festival
met streetparade zijn, verder zullen er binnen en buiten optredens volgen. In de middaguren zal er tijdens
de streetparade voor de verenigingen de mogelijkheid bestaan diverse shows te geven aan het publiek.
Na de concoursen in september zullen wij alle LBT
korpsen aanschrijven om te kunnen participeren in dit
muziekfestijn. Geachte bestuurders noteer alvast in
uw agenda voor 2011, 21 en 22 mei zodat u dit mega
feest niet gaat missen. Mocht u al nu weten dat u dit
evenement gaat meemaken kunt u zich als vereniging
alvast vooraanmelden door een mail te sturen naar
ons secretariaat: coordinatorlbt@home.nl
Wij zullen u in de komende uitgave`s van de tamboer
op de hoogte houden van onze vorderingen betreffende ons 50 jarige jubileum in 2011.

