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Nog heel even en dan beginnen wij aan een nieuw jaar. Voordat we
ons hierop gaan richten, willen we toch nog even stilstaan bij het
jaar waarvan wij afscheid nemen.

Het was voor de LBT een goed jaar. Natuurlijk, we hebben niet alle wensen kunnen
verwezenlijken, maar er is toch nog voldoende overgebleven om voorzichtig tevreden
te zijn. Wat ook zeker is, is dat we al datgene niet hadden kunnen bereiken wanneer
niet zoveel vrijwilligers zich hadden ingezet voor de LBT en hierdoor voor de belangen
van onze muzikanten en majorettes Aan allen een bijzonder woord van dank.
Namens de redactie wil ik U prettige feestdagen wensen met een “knallend” jaar 2011,
ons jubileum jaar.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Doe dit voor 7 maart 2011!
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40 Jaar lid en voor z
na 40 jaar voorzitterschap en boegbeeld van drumband St. Rochus Hulsberg heeft
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 door vele andere
verenigingen moeilijke tijden i.v.m. ledenaantal en ﬁnanciën.

Redactie± Frans Verboeket

Zo omschrijft het bestuur van
St. Rochus Hulsberg een man die
zich jarenlang ingezet heeft voor
de vereniging. Niks was hem te
veel, altijd in de weer voor zijn
vereniging, voor de 28 tamboers en
een jeugdensemble met nog eens
12 tamboers in opleiding. Vooral
de sociale en muzikale binding die
hij er in heeft gebracht en waar de
vereniging nu ook op drijft. Ik heb
er diverse repetitie en concours
voorbereidingen mee gemaakt.

6
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Er was iedere keer weer en sfeer
waar je graag mag verblijven. Ook
al gaat het moeilijk, de sfeer blijft.
Dat vind ik toch een hele prestatie
met de hedendaagse instelling van
veel jeugd, zint het hun niet dan
bedanken ze zich meteen. Maar in
Hulsberg proef je meteen, ik wil
hier erbij horen, ik wil hier muziek
maken. Ook heeft hij een beetje
familie sfeer er in gebracht, er zijn
diverse leden van een familie, dat
noopt toch ook weer tot de nodige

euregioparade 2010
Dames en Heren Muzikanten van alle
deelnemende verenigingen uit Limburg,
Belgisch Limburg en Duitsland. Als Voorzitter
Euregioparade 2010 ben ik trots en dankbaar
dat jullie kleur en klank gebracht hebben in de
straten, op de pleinen en op de ponton aan de
haven in Maasbracht. Dit was ook de drijfveer
achter dit Euregio evenement, de korpsen naar
de mensen brengen.

r zitter
organisatie bijvoorbeeld de generale
repetitie moet compleet zijn dus
uniform, wit hemd, stropdas enz.
Meteen na afloop moeten ze hun
hemden uitdoen, want moeder gaat
deze meteen wassen, zodat ze ze de
dag erna weer gewassen en gestreken
aan kunnen doen.
Z’on man is moeilijk op te volgen
maar gelukkig blijft hij wel nog hand
en spandiensten uitvoeren zodat hij
nog niet helemaal voor St. Rochus
is verloren. Hij heeft nu veel tijd om
zijn nieuwe hobby uit te voeren en
wel afvallen. Hub was een beetje
rond maar door zijn nieuwe hobby
ziet hij er nu slank uit. Dat was voor
het districts bestuur ook aanleiding
om hem het nieuwe drankpakket uit
te reiken. Spa blauw!

Gezien het grote aantal bezoekers is dit doel ruimschoots gehaald.
Dit alles konden wij als Euregioparade 2010 niet verwezenlijken
zonder de steun van:
Gemeente Maasgouw, Rederij Stiphout, Fransbergen Trading
& Shipping, Havenondernemers, Hansen Dranken, Provincie
Limburg, Prins Bernhard Cultuur Fonds, Koninklijk Erkende
Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek, Schutterij Sint Michael
Maasbracht-Beek, Keydoek, Omroep Leudal 3ML, Media Groep
Limburg, PJP studio’s, Het Waekblaad, L1 radio en TV, Peeters Licht
en Geluid, TV Limburg, Lokale Omroep Echt Susteren, Maasgouw
nieuws en De Trompetter, Lokale Omroep Maaseik, Onze vrienden
van Vlamo Limburg, Het district Maastricht, Dhr. Pastoor Lambert
Creemers voor de sfeervolle H. Mis te samen met de Koninklijke
Harmonie Concordia Maaseik en het zangduo Audrey en Helna met
begeleiding van René, dagelijks bestuur van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen en bovenal Frans, Jos, Josje, Steffert, Peter-Jeu en
Har van ons eigen district Roermond van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen. Samen hebben wij het gevoel Limburger te zijn
en daar gebracht waar het nu is. Ze kunnen ons uit Limburg halen
maar Limburg niet uit ons. Vandaag (5 sept.) heeft Maasbracht het
visitekaartje afgegeven en Limburg met stip het Hart van Europa
bezorgd. Mijn dank is dan ook gemeend en vanuit het hart. Mensen
bedankt!
José Aben
Voorzitter Euregioparade 2010 in Maasbracht
uitslag optocht:
Beste Houding Optocht:
- Koninklijke Harmonie Hoop in de Toekomst Lommel
Beste Defilé:
- Fluit en Trommelkorps Wilhelmina Hingen
Beste Show:
- Jachthoornkorps Sint Urbanus Maasniel
Beste Tamboer Maître:
- Fluit en Tamboerkorps Excelsior Montfort
Beste Miss Majorette:
- Drumfanfare Majorette Parsifal Brunssum
Winnaar gemeente beker:
- Fluit en Trommelkorps Wilhelmina Hingen
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Kampioenen b
REACTIE ARTIKEL

Hoi! 40 jarig
jubileum
Wij kunnen ons voorstellen dat als een
korps een jubileum heeft men blij is met
het organiseren van het districtfestival van
de LBT. Dat ondanks alle inspanningen
het festival niet zo geslaagd is zoals de
organisatoren verwacht hadden is spijtig en
teleurstellend voor allen die zich hebben
ingezet. Wij vinden het echter te ver gaan
om Harmonie St. Rosa uit Sibbe-iJzeren
hiervoor, zoals in het artikel gesuggereerd
wordt, verantwoordelijk te houden.

Redactie: Bestuur Harmonie St. Rosa Sibbe-IJzeren

Zoals reeds is aan gegeven in het artikel is de laatste
jaren de motivatie bij de korpsen om deel te nemen aan
concoursen en festivals dalende. De doelstelling om
20 korpsen te krijgen getuigd dan ook van een grote
ambitie bij iedere organisatie.

8

Dit is ook de uitdaging waar St. Rosa voor staat. Om een
antwoord te geven op de dalende motivatie heeft St. Rosa
reeds jaren geleden besloten een jubileum nog maar eens
in de 5 jaar te vieren met Taptoe en streetparade. Het
jaar 2010 is zo’n 5 jarig jubileumjaar. Dat de Taptoe en
streetparade van St Rosa juist op de zelfde datum viel
als het districtsfestival georganiseerd door de collega’s
van Harmonie Cecilia Mechelen was toeval en zeker geen
opzet. De datum van 12 september is na lang wikken en
wegen gekozen om een aantal redenen; beschikbaarheid
van een aantal , ook van buiten Limburg komende korpsen,
het Jubileumprogramma en het vaste jaarprogramma en
dorpsactiviteiten. De Keuze is dus beperkt.
Van de 18 korpsen die Harmonie St. Rosa had uitgenodigd
waren er slechts 6 aangesloten bij de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen. Als er vervolgens maar 7 van de
20 korpsen aan het districtsfestival van St Cecilia hebben
deelgenomen rest de vraag waar waren de andere?

magazine “de Tamboer”

Waar in ’t bronsgroen
eikenhout… Het Limburgs
volkslied klonk maar liefst
34 keer tijdens de Limburgse
Kampioenschappen voor
majorettesolisten, ensembles
en groepen. Deze werden
gehouden op 14 november
j.l. en georganiseerd
door Drumband en
Majorettekorps Maasbree.

n bij de vleet op de Limburgse
Kampioenschappen te Maasbree
Er was tijdens de prijsuitreiking een
heus podium voor de kampioenen en
het volkslied knalde uit de speakers
wanneer zij hun medaille in ontvangst
namen. Daarnaast was er ook nog een
spetterend streetdance- optreden
van een dansschool uit Helmond. Dit
allemaal om het Limburgs Kampioenschap een feestelijk en speciaal tintje
te geven.

de jury en daarmee ook de dagbeker
beschikbaar gesteld door de gemeente
Peel en Maas. Het was een mooie dag,
en voor de majorettes die een uitnodiging ontvangen (hebben) voor het NK:
alvast heel veel succes!

Het regende prachtige resultaten deze
dag, met als klapper het small team
van de Mèhlse Dörskes uit Meijel die
met hun Holland-show in de Jeugd 3
Top-klasse Accessories maar liefst 90,80
punten behaalden. Ze kregen lof van

Tamboer_2104266-Work-and-turn-2-Work-and-turn-

Je kunt je afvragen of het nog wel zo
speciaal is als er zoveel kampioenen
zijn? Sommige deelnemers waren de
enige in hun klasse. Dit is een discussie die we vaker voeren, maar hierover

zijn de meningen verdeeld. Feit blijft
wel: iedereen had in aanloop naar de
kampioenschappen keihard gewerkt
om indruk te maken op de jury: Dion
Hoppenbrouwer en Rita Schrooten.
En als je dan mooie punten krijgt van
zo’n topjury, maakt dat het juist wel
speciaal: tegenstanders of geen tegenstanders.

magazine “de Tamboer”

9

4

−−−−−−−−−−−−−−− 5 −−−−−−−−−−−−−−−

6

−−−−−−−−−−−−−−− 7 −−−−−−−−−−−−−−−

8

−−−−−−−−−−−−−−− 9 −−−−−−−−−−−−−−−

10

8 , 9 e N 10 o k T o b e r 2 010 - N e u C h aT e L , z W i T s e r L a N D

Europees kampioenschap

Redactie: Frans Voermans - Coordinator LBT

Tamboermaîtrecursus
Na een aanloop van bijna 1 jaar kon
de Tamboer-maître cursus 2010
weer van start gaan. 13 Aspirant
cursisten hadden zich aangemeld voor
deelname aan deze cursus, die dit jaar
plaatsvindt in het clublokaal van St
Paulus te Roggel. Na een openingswoord van de Coordinator muziek-

wedstrijden Frans Voermans en een
inleidingwoord van Jan Peeters kon
de cursus van start gaan. Onder
de bezielende leiding
van Jan Peeters,
hopen we na
6 lesdagen
en een

examen, weer 13 volwaardige
tamboer-maîtres in het Limburgse
rijker te zijn.

GEHOORD, GEZIEN EN
NIET VERZWEGEN...
Waargebeurde anekdotes,
“ter leringhe ende vermaecke”.

werk met hun componisten te noemen, trillend,
stamelend en enigszins in paniek het angstzweet
van het voorhoofd wiste en ten einde raad een paar
passen voorwaarts maakte, richting jurytafel. Hij
keek indringend en met veel interesse naar de vele
paperassen die daarop lagen, ontwaarde de bedoelde
muziekpartituren en zei vervolgens met veel
overtuiging opgelucht: “Wij spelen de werken die u
daar voor u hebt liggen”.

Zo gebeurde het dat een TM, na meerdere vergeefse
pogingen om het stilstaande en marcherende

Briljant! Toch?
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Jarenlang was het een ongeschreven wet, dat
een TM zich bij een jury ‘moest’ melden: zeggen
hoe hij/zij heette, de naam van de vereniging en
de titels van de te spelen werken. Stijf van de
wedstrijdspanning gaat het dan wel eens mis, ben je
de tekst kwijt die je tot een minuut geleden nog kon
dromen. Paniek dus, waar de gemiddelde TM niet
rustig of vrolijk van wordt, doch elke regel kent zijn
uitzondering, ook in dit metier.

23 −−−−−−−−−−−−−−−

Redactie: Jan van Anne & Honza Kabals

Een bijdehante tamboermaître
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Schutterij St. Willibrordus
ap majorette
huldigt zes jubilarissen
Afgelopen zaterdag stond in een feestelijk tintje bij schutterij St. Willibrordus.
Tijdens de najaarsvergadering op zaterdagavond werden in het clubgebouw maar
liefst zes jubilarissen gehuldigd.
Allemaal leden die zich sterk verbonden voelen met de
schutterij en die al jarenlang hun best hebben gedaan –en
nog steeds doen- voor hun schutterij. Leden die muziek
maken bij het korps, die aan schietwedstrijden deelnemen,
die binnen de vereniging diverse taken uitvoeren. Ieder van
de jubilarissen draagt op zijn of haar manier een steentje bij
aan hun schutterij, ‘de grúún van Méél’.
Gehuldigd werden voor 25 jaar lidmaatschap: Carla van
Deursen, Ron Delvoux en Paul Kessels. Voor 40 jaar lidmaatschap Harry Kessels en Sjra Stultiens en voor 50 jaar lidmaatschap (niet van de schutterij maar van de muziekbond LBT):
Jan van Montfort.

Voor de huldigingen en de uitreiking van de OLS onderscheidingen waren bondsvoorzitter dhr. Theo Looymans en dhr.
Peter Strijbos naar Meijel gekomen; de uitreiking van de LBT
onderscheidingen werd gedaan door dhr. Frans Voermans
en dhr. Henk Klaessens van het district Weert van de LBT. De
trotse jubilarissen kregen hun onderscheidingen uitgereikt
en werden in de bloemetjes gezet tijdens een drukbezochte
najaarsvergadering van de schutterij.
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De kers op de slagroom
Op zondag 10 oktober j.l. vond in sporthal de Haamen te Beek een gemengd concours
plaats. De ochtend was gereserveerd voor de tamboerkorpsen en in de middag waren
de majorettes aan de beurt. De organisatie was in handen van Irene/Lucia Beek. In
totaal werden er 66 optredens beoordeeld. Absolute toppers van deze wedstrijd waren
het duo Manuela Keuten en Silvie Duchateau van de Maastrichtse Twirling Stars die
met maar liefst 85,25 punten promoveerden naar de senior midden klasse sectie A.
Met dit resultaat mochten zij zich de winnaars van deze wedstrijd noemen. Daarnaast
wist Manuela als soliste ook nog eens te promoveren. Ze vertellen over HUN dag…
Het is zondagochtend 10 oktober 11:15
uur toen wij ons moesten verzamelen
bij onze trainster Tamara. Hier werd
zoals altijd onze haren en make-up
gedaan voordat we uiteindelijk vertrokken naar onze bestemming: Beek!
Gelukkig een keer een wedstrijd dicht
bij huis. Ondertussen begonnen onze
zenuwen al behoorlijk op te lopen. Na
ons te hebben omgekleed gingen wij
ons maar eens in trainen. ’s Middags
was eerst Manuela aan de beurt met
haar solo op de ruige muziek van
Rihanna. Voor haar gevoel ging deze
show wel goed, maar het is natuurlijk
altijd maar de vraag wat de jury ervan
vindt en welke punten zij hiervoor zou
krijgen. Voor Silvie was het deze dag
extra spannend omdat zij hierna voor
de eerste keer dit jaar ook meedeed
aan de wedstrijd met haar solo, niet op
moderne muziek zoals Rihanna, maar
net het tegenovergestelde: klassiek.
Voor deze eerste keer ging het niet
slecht.
Na onze solo’s moesten we ons nog
klaarstomen voor ons duo, waarbij we
12
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van plan waren om deze keer echt
goed te gaan knallen op de stoere
RnB muziek van Ne-Yo. Nadat we ons
duo op de vloer hadden neergezet,
hadden we het idee dat dit wel gelukt
was. Toen we onze shows achter de
rug hadden, konden we eindelijk even
rusten aan de zijkant en genieten
van de rest van de deelneemsters.
Maar zoals altijd aan het einde van de
wedstrijd was de tijd gekomen voor
de prijsuitreiking. We waren héél erg
benieuwd wat de punten van vandaag
zouden zijn.
Als eerste werden de punten bekend
gemaakt van senior basis solo. Toen
de punten werden omgeroepen van
Manuela kon zij het niet geloven: 85,15
punten! Dit betekende promotie en
tevens ook het hoogste aantal punten
in deze divisie! De volgende punten
die bekend werden gemaakt waren
van de senior midden divisie solo. Nu
kreeg Silvie ook te horen dat zij het
hoogst aantal punten had behaald
in deze divisie met 82,75. Dit had zij
wel als laatste verwacht! Maar wat we

hierna hoorden was toch wel de kers
op de slagroom bovenop de taart. Ons
duo in senior basis werd beloond met
85,25, dit was het hoogst aantal punten
in deze divisie en tevens ook promotie.
Maar het mooiste was dat deze punten
zelfs het hoogste aantal punten van de
gehele dag waren!! Hierna kon onze
dag écht niet meer stuk.
Na gemiddeld 15 jaar op majorette
gezeten te hebben, zijn we 1 jaar
gestopt en hebben dit eind 2009 weer
opgepakt bij de Maastrichtse Twirling
Stars. Een jaar geleden hadden we
nooit gedacht dat we zo’n dag als
deze zouden meemaken. We willen
bij dezen onze trainster Tamara ook
heel erg bedanken dat ze altijd voor
onze groep klaarstaat, dat ze ons altijd
vertrouwen geeft en ze ons in onszelf
laat geloven. Na district- en Limburgs
kampioen te zijn geworden, gaan we
met ons duo en Manuela ook met haar
solo, 11 december in Almere strijden
voor de Nederlandse titel 2010. We zullen deze dag in Beek niet snel vergeten
en zijn van plan om net zo hard te gaan
knallen op het NK!

LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN DISTRICT WEERT
Aangesloten bij de Federatie van Katholieke Muziekbonden in Nederland

AAN DE BESTUREN EN LEDEN VAN DE AANGESLOTEN KORPSEN EN MAJORETTEGROEPEN.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

50 JARIG JUBILEUM LIMBURGSE BOND VAN TAMBOERKORPSEN 2011

AANMELDINGSFORMULIER.

Naam vereniging:

………………………………………………………….

Secretaris/ contactpersoon:

………………………………………………………….

WEL / NIET* deelnemen aan de optocht met defilé ( op zondag 8 mei 2011).
*Doorhalen wat niet van toepassing is.

Dit aanmeldingsformulier vóór 1 februari 2010 sturen naar:
Administratie jubileumcomité 50 jaar LBT: Op den Toum 21, 6081 PP Haelen,
of mailen naar: coordinatorlbt@home.nl
Handtekening secretaris/ contactpersoon

………………………………….

1

Voorzitter: Dhr. A. van Berkel, De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem. Vice voorzitter: Dhr. M.J. Timmermans, Kruisstraat 73, 6034 RJ Nederweert
Secretaris: Dhr. F.H.G. Voermans, Op den Toum 21, 6081 PP Haelen. Penningmeester: Dhr. H.J.G. Klaessens, Pastoor de Fauwestraat 8, 6091 NS Leveroy.
Bestuurslid: Dhr. J.H. Beckers, Vlut 24, 6035 PJ Ospel. Bestuurslid: Dhr. J.P.A. Schroën, Graaf van Loonlaan 59, 6093 BS Heythuysen
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Europees kampioenschap

Redactie: Anouk Snijders (MD-Meijel)

in het weekend van 8-9-10 oktober jl. heeft een delegatie van de mèhlse Dörskes deelgenomen aan de europese Kampioenschappen gehouden te neuchatel, zwitserland.
Één van hen vertelt over haar ervaringen.

14

Het is zover!! Het is donderdagochtend 7 oktober,
5.30 uur. Met z’n allen staan we te wachten op de
bus. De bus naar Zwitserland, naar de Europese
Kampioenschappen voor majorettes. Wat is het
spannend! En het blijft spannend en oh zo leuk. De
busreis is gezellig, we zitten samen in de bus met
de meiden van KNA uit Noordwijk. Zij hebben het
Meijelse EK-lied al snel onder de knie. Bij stops zien
we de bus met de groep uit Zijtaart, waar Jolanda
en Yvonne uit Meijel bij horen. Iedereen heeft er
enorme zin in. Als we bij ons hotel aankomen en we
onze kamers hebben gevonden, kunnen we al gauw
naar de eetzaal waar het buﬀet klaar staat; heerlijk
eten en lekker veel
toetjes!
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De volgende dag is de vrijdag en hoeven we pas na
de middag in actie te komen. We maken met z’n
allen een wandeling naar het dorpje. Als we hiervan
terugkomen, kunnen we weer lekker eten en kleden
we ons om in ons oranje Holland-pak. We zijn klaar
voor de openingsceremonie. Hartstikke leuk om al
die landen te zien die meedoen. Wij (Nederland) zijn
met best veel als je het zo ziet. Ook zien de tribunes
er mooi versierd uit, vooral die in het oranje. We
zwaaien allemaal trots met ons rood-wit-blauwe
vlaggetje en zijn benieuwd naar de komende twee
dagen.

ap majorette
Het is elke dag vroeg op, smullen van het ontbijtbuffet, de bus in en gaan naar de sporthal die 80km
verderop ligt!
Op zaterdag is het duo Sacha en Eline ’s avonds aan
de beurt, zo’n uurtje voordat we met onze groep op
moeten. Het is enorm leuk om al de Nederlandse
deelnemers aan te moedigen. Met het uur wordt
het spannender. Sacha en Eline staan klaar, hun
muziek begint; het swingt de pan uit, ze geven zich
helemaal. Daarna is het de beurt aan de groep. Onze
Meijelse supporters schreeuwen zich schor en staan
te springen op de banken. Wij gaan ervoor! En het
gaat goed, iedereen heeft een blij gevoel over hoe de
show is gegaan. Maar wat doet onze concurrentie;
snel kijken naar die Fransen en Kroaten. Oh jee, de
jury zal het moeilijk hebben, het zit dicht bij elkaar!

majoretteweetjes

Op zondag hebben we van MD-Meijel nog een duo
dat meedoet, Kessie en Brenda. Zij brengen hun
verdwijntrucshow en deze gaat magisch goed! Hun
juf, tante Lizette, staat te glunderen. ’s Avonds is
de groep van “onze” Jolanda aan de beurt (met St.
Caecilia uit Zijtaart). Ook zij zijn tevreden met hun
uitvoering. Het wordt steeds spannender. Wachten
op de prijsuitreiking; zenuwslopend! Net als vrijdag
met de openingsceremonie, lopen alle landen weer
de vloer op. Het podium staat klaar, de vlaggen
liggen klaar en de punten zijn er! Wij met onze
juniorgroep zijn 2e geworden, we hebben zilver
en we zijn supertrots en blij met dit resultaat.
De seniorgroep van juf Jolanda is ook 2e
geworden, Kessie en Brenda 5e en Sacha
en Eline 13e. Wat een feest voor ons
allemaal. Nederland heeft veel mooie
prijzen behaald en bovendien de
landenbeker voor de sportiviteit!
Op maandag vertrekken de bussen richting Nederland. We
zijn allemaal bekaf en slapen
veel in de bus. Dat is maar
goed ook want in Meijel
hebben ze bij aankomst
nog een feestje voor ons
in petto. Het kan niet
op, we zijn helemaal
overdonderd door zo
veel lieve mensen die
ons komen feliciteren.
De thuisblijvers
hebben een heel
warme ontvangst
voor ons geregeld.
Het was geweldig om
het E.K. te kunnen
meemaken; iedereen
bedankt die hieraan
heeft meegewerkt.

1

Hebben jullie vragen en/of opmerkingen wat betreft
wedstrijden, reglementen, plaatsingspunten of andere
zaken: mail ons! majorettecommissie@l-b-t.nl

2

In de vorige Tamboer deden wij een oproep om
leden te werven voor het opzetten van een Limburgs
Demonstratiekorps. Hiervoor zijn helaas te weinig
aanmeldingen binnengekomen. Daarom zien wij ons
genoodzaakt hier niet mee verder te gaan.

3
4

De MC is voornemens om in het najaar van 2011
nieuwe Faseopleidingen te starten.
In 2011 zijn er 2 bondsconcoursen waar je je voor in
kunt schrijven, te weten: 10 april en 25 september. Op
zondag 27 november zal het LK plaatsvinden. Zet de
data alvast in je agenda.

5

Na het lezen van het vorige weetje, zullen jullie wel
denken: 2 wedstrijden? Dat is niet helemaal waar. Op
26 juni zal er een nieuwe wedstrijdvorm plaatsvinden,
speciaal voor de jeugd: “Next Generation”.

6

Op vrijdag 14 januari is er weer de jaarlijkse vergadering voor alle majorettenverenigingensbesturen
en instructrices met de majorettecommissie van de
LBT. Hierin wordt o.a. uitleg gegeven over de nieuwe
wedstrijdvorm “Next Generation”, maar ook wordt
aandacht besteed aan de reglementveranderingen
die vanaf 2011 van kracht zullen zijn.
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Podiumconcours 2010
Zondag 21 november organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) het
Podiumconcours. Zij doen dit in samenwerking met het District Maastricht en Harmonie
St. Augustinus Geleen. Het Podiumconcours is een jaarlijkse wedstrijd voor drumbands
die hun muzikale niveau willen laten beoordelen. Dit jaar namen negen drumbands deel
aan de wedstrijd die plaatsvond in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel.
De muziekverenigingen die dit jaar
deelnamen aan het Podiumconcours waren: Muziekvereniging Prins
Bernhard (Apeldoorn), Slagwerkgroep
DES (Leuth), Drumband Fanfare St.
Cornelius (Schin op Geul), Drumband
St. Jozef (Beringe), Drumfanfare St.
Brigida (Netersel), Drumband Fanfare
Wilhelmina (Vlierden), Drumband Fanfare Concordia (Leveroy), Drumband
Fanfare St. Caecilia (Schimmert) en
Drumband Harmonie St. Willibrordus
(Diessen). Deze muziekverenigingen
werden beoordeeld door de juryleden
Rob Janssen, Jos Stoffels en André
Willems.
Van een van hen, de drumband van
Fanfare Concordia Leveroy mocht ik

Om kwart over drie was zaal Don
Bosco in Heel tot de nok gevuld en
wachtten de meegereisde supporters

uit Leveroy gespannen op de uitvoering van ‘hun’ slagwerkers. Vrees voor
een afgang had niemand, daarvoor is
de groep te zeer gelouterd. Met het
korte maar krachtige werk Progomenon was de toon gezet. Voor het verplichte deel Spanisch Suite moest alles
uit de kast worden gehaald. Terwijl dit
werk al jaren op het verplicht repertorium staat, wordt het op concoursen
nauwelijks uitgevoerd vanwege de
moeilijkheidsgraag en de diversiteit
aan instrumenten. De percussiegroep
draaide er schijnbaar de hand niet
voor om. Met de nadruk op schijnbaar
want de voorbereiding was intensief
en duurde maanden. Het publiek ging
helemaal om bij het horen van de ‘Rain
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het volgende optekenen. Over de
generale repetitie op zaterdag 20 november waren de muzikanten zelf niet
ontevreden maar dat zegt allerminst
iets over het optreden tijdens de concoursdeelname en nog minder over
hoe de jury over een optreden oordeelt. Dirigent Roy Janssen had zo zijn
twijfels. De drie andere deelnemende
korpsen in dezelfde afdeling worden
geleid door beroepsmensen en ‘of een
amateurtje als ik daar tegenop kan is
de vraag’ waren zijn eigen woorden
waarmee hij die twijfel voedde.
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MuziKidz
n bij de vleet op deProject
Limburgse
Montfort
zeer
Kampioenschappen
te Maasbree
geslaagd

MuziKidz, een nieuwe naam, speciaal bedacht
voor de nieuwe aanpak op het gebied van
muziekonderwijs op basisschool de Hovenier
te Montfort. MuziKidz staat voor een muziekproject dat basisschool de Hovenier, Koninklijke
Fanfare de Vriendenkring, Koninklijk Erkend
Fluit en Tamboerkorps Excelsior en de Stichting
Kreato samen doen. Samen willen ze kinderen
laten ervaren dat met muziek maken veel
plezier te beleven is. Immers: ”Wat sport is voor
het lichaam is muziek voor de geest”.

Man’, oorspronkelijk van Hans Zimmer
maar deze versie werd gearrangeerd
door Frits Kessels. De toevoegingen in
de personen van Vincent Oostenbrink
op panfluit en Pascal Cardinaal op
gitaar completeerde het 18 koppige
gezelschap dat met de vertolking alle
toehoorders kippenvel bezorgde en
naar later bleek ook de juryleden. Met
Shadows of a Dream World werd het
zeer gevarieerde optreden na 32 minuten besloten en was het wachten op
de uitslag na deelname van nog twee
concurrerende verenigingen.
Met het bekend maken van de resultaten kon ook het woord ‘amateurs’
voorlopig de kast in. De score van 94
punten voor zowel het verplichte als
het vrije deel was niet alleen goed
voor lof van de jury en de dagzegen
maar ook voor het Limburgs kampioenschap 2010. De overige deelnemers scoorden tussen de 3,5 en 13
volle punten lager terwijl de strijd
vaak in honderdsten wordt beslist. De
vreugdekreten laten zich raden en het
was na terugkomst nog menig uurtje
onrustig in Leveroy waar een groep
diehards van de fanfare hen met een
muziek begroetten.

In het begin van dit schooljaar werd, in iedere lesgroep van
basisschool de Hovenier, een start gemaakt met dit unieke
project, bestaande uit vijf lessen. Tijdens deze zeer bijzondere
lessen, gegeven door Sjraar Klaassens, zijn de kinderen
spelenderwijs bekend gemaakt met samen muziek maken. De
groepen 1, 2, 3, 6, 7 en 8 hadden ieder een eigen programma.
Voor de afsluitende les waren ook ouders en familieleden
uitgenodigd.
Grootser van opzet was het speciale muziekprogramma
´blaasmuziek´, voornamelijk bedoeld voor de groepen 4 en 5.
De kinderen van deze groepen verzorgden een unieke
slotuitvoering met muzikale ondersteuning van de Koninklijke
Fanfare de Vriendenkring en het Fluit en Tamboerkorps
Excelsior in zaal Housmans in Montfort op vrijdag 29 oktober j.l.
Ouders, gezinsleden, opa´s en oma´s, familieleden, genodigden en
belangstellenden waren ruim aanwezig.
Tijdens deze slotuitvoering brachten de kinderen ten gehore
wat ze tijdens de lessen allemaal hebben geleerd. Ook kwamen
de, al in opleiding zijnde, blokfluiters aan bod en betraden een
aantal jeugddirigenten het podium. Tevens werd er door beide
verenigingen een korte muziekpresentatie gehouden op de
verschillende blaas- en slagwerkinstrumenten.
Na de uitvoering hebben zich 28 kinderen aangemeld voor
de 7 gratis muzieklessen, die volgen op het project. Deze
muzieklessen worden aangeboden op de school aansluitend
aan schooltijd. De lessen staan onder leiding van een docente
van Kreato. 13 December vindt de laatste les plaats en is er een
informatie uurtje, georganiseerd door de verenigingen, voor
ouders en kinderen. De kinderen kunnen hierna aangeven of ze
verder willen gaan in de muziek.
Dit project werd mogelijk gemaakt door:
RABOBANK Roermond-Echt.
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Wiel Peeters
gehuldigd in
Melderslo

Wiel Peeters uit melderslo is geen onbekende
in de Limburgse slagwerkwereld. Hij heeft zijn
sporen bij diverse drumbands en bij de LBT
ruimschoots verdiend. Op zondag 24 oktober is
Wiel gehuldigd voor zijn 50-jarig lidmaatschap
van muziekvereniging eendracht.

Tot nu toe nog, is het de
normaalste zaak van de
wereld dat slagwerkers
binnen de HAFA
opleiding tijdens hun
examens in een keer de
verplichte onderdelen
hoofdvak, technische
oefeningen, toonladders
en akkoorden, theorie,
dictee, bijinstrumenten,
improvisatie, voor- en
naspelen, en uit het hoofd
spelen moeten afsluiten.
Dat behoort straks tot
verleden tijd!

40 Jaar lid en voor z
Op zevenjarige leeftijd kreeg hij van zijn vader zijn eerste trommel. Slagwerk werd een passie voor het leven. Vanaf zijn veertiende zat hij, naast de plaatselijke vereniging, als drummer in vele lokale ‘beatbandjes’. In 1975 begon hij aan de instructeurscursus die
hij met succes afrondde. Vele drumbands heeft hij sindsdien onder
zijn hoede gehad en met veel korpsen behaalde hij successen.
De drumband van Melderslo behaalde onder zijn leiding in 1994
het grootste succes uit haar geschiedenis: Het landskampioenschap in de tweede divisie A-b met lof der jury!
Naast het instructeurschap verzorgde en verzorgt Wiel ook de
leerlingenopleiding van de betreﬀende verenigingen. Talloze slagwerkers hebben van hem dan ook de bagage voor een levenslange
hobby meegekregen. Ook momenteel wordt de leerlingenopleiding
van Eendracht Melderslo verzorgd door Wiel. Eén van de leerlingen is zijn eigen kleinzoon Jarno, de appel valt immers nooit ver
van de boom! Drumband Eendracht uit Melderslo bedankt Wiel
voor zijn vele verdiensten voor de vereniging en feliciteert hem
dan ook van harte met zijn gouden jubileum.
Op de bijgevoegde foto staat Wiel met zijn eerste trommel,
gekregen van zijn vader.
18
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Toen eindelijk het pantser
brak,
Kroop de krab blij uit zijn
nauwe pak,
Hij keek eens om naar zijn
oude jas en dacht:
“gek, dat ik dat was!”
goddank is het nu gedaan.
De laatste tijd is het krap aan
gegaan.
(anton Quintana)

s L a G W e r k

o P L e i D i N G

m o D u L a i r

SOm een nieuwe manier
van slagwerkonderwijs
Sterker nog: tot nu toe is het ook de normaalste
zaak van de wereld dat het huidige Raamleerplan
slagwerkers verplicht om naast hun gekozen opleiding (gestemd of ongestemd) ook uit de andere
opleiding een instrument als bijvak te kiezen. En dat
alles in 20 minuten les per week. Een ondoenlijke
klus voor de docenten aan muziekscholen of binnen
de eigen opleiding van de vereniging. Ook dat is
straks verleden tijd! “Slagwerk Opleiding Modulair
(SOM)” is de nieuwe slogan waarmee slagwerkers in
een, voor hun nieuw gestructureerde opleiding aan
de “slag” gaan. De planning is dat deze modulaire
slagwerkopleiding in 2010 van start gaat. Waarom
een modulaire slagwerkopleiding? Hoe werkt SOM?
Voordelen en valkuilen, Implementatie, Inrichting
van examens
Waarom een modulaire slagwerkopleiding?
Is het niet zo dat de ervaring van de afgelopen jaren
heeft geleerd dat de interesse in de muziekamateurkunst terugloopt, waardoor verenigingen te kampen
hebben met een terugloop in het ledenbestand?
Is het niet zo dat er een verschuiving van de belevingswereld van jongeren op het gebied van muziek
in zijn algemeenheid heeft plaatsgevonden en dat
de behoefte naar kortlopende cursussen alleen maar
groeit? Het is toch waar dat we leven in een cultuur
van “snelresultaat” een cultuur van imiteren, imago
en het zoeken naar cross-overs. JA toch?
De vraag is: hoe geven wij opleiding een plaats
in deze dynamiek? Een citaat uit het masterplan
Slagwerk-, Marching-, en Showsector (SMS) luidt:
Muziek als hobby wordt uitgeoefend ter ontspanning, voor eigen of andermans plezier, ter verhoging
van sfeer. Het uitoefenen is meestal gericht op het
naar beste kunnen (en willen) leveren van een muzikale prestatie. Verschillen in persoonlijke kwaliteit
of inspanning leidt of kan leiden tot verschillende
prestatieniveaus.

r zitter

Dit citaat beklemtoont overduidelijk dat er
evenwicht tussen “ontspanning” en “prestatie”
nodig is. Juist daarop richt SOM zich nu. SOM biedt
slagwerkmuzikanten een duidelijk prestatiegerichte
afronding van een gekozen slagwerkproﬁel en dat in
een ontspannen studietraject. Immers de afronding
geschiedt in modules en geeft de muzikant gelegenheid modules periodiek af te sluiten.
Waarom de term ‘slagwerkproﬁel’?
Volgens het masterplan heeft de Drum- en
Showbandsector in relatief korte tijd een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. Noem het
maar gewoon evolutie! Daar is het ongetwijfeld
iedereen mee eens. De benaming ‘’drumband”
is niet meer van deze tijd. Sommige drumbands
(tamboerkorpsen), zijn uitgegroeid tot MEGA-

slagwerkensembles met een grote verscheidenheid
aan instrumenten. Deze evolutie heeft grote impact
op ontwikkeling op het gebied van opleidingen en
de daarbij behorende leerplannen en methodieken.
De consequentie: het huidige raamleerplan voor
de sector Drum- en Showband sluit niet meer aan
bij het niveau waarin de sector is geëvolueerd. Ja,
het Raamleerplan is aan revisie toe! Ook daar is het
iedereen over eens.
maar er is toch een raamleerplan
voor haFabra-slagwerkers?
Natuurlijk is dat er. Maar zelfs dit leerplan sluit niet
naadloos aan op de huidige diversiteit van de
sector. Voor hedendaagse showkorpsen is er (voor
verschillende onderdelen) zelfs helemaal geen
raamleerplan. Verder constateert het masterplan
dat professionele docenten aan opleidingsinstituten
waar verenigingen voor slagwerk hun kennis moeten
halen, vaak de aﬃniteit met de sector missen. Al
deze constateringen zijn reden genoeg om een
nieuwe koers te varen.
er dringend behoefte aan:
1. Het duidelijk deﬁniëren van proﬁelen voor
slagwerkers ten behoeve van het ontwikkelen van
op maat gesneden opleidingstrajecten.
SOM voorziet nu duidelijk hierin! Aan de hand van
een gekozen proﬁel kunnen modules worden samengesteld die richting geven aan het speciﬁeke
studieprogramma. Over welke ‘proﬁelen’ spreken
we dan? Naast het duidelijke HAFA-proﬁel, waarbij
slagwerkers worden opgeleid om optimaal binnen
een HAFA-vereniging te kunnen functioneren,
zijn er door de ontwikkeling heen ook andere
proﬁelen ontstaan. Op dit ogenblik kennen wij
bijvoorbeeld duidelijk onderscheiden proﬁelen.
Denk hierbij aan: de tamboer in een marching
drumband, de malletspeler in een malletband, een
slagwerker in een concertslagwerkensemble, een
slagwerker in een showkorps, een percussionist,
een drummer enz. SOM geeft ruimte aan elk denkbaar slagwerkproﬁel. Een uitkomst voor docenten
die nu de bewuste proﬁelen waarvoor leerlingen
kiezen duidelijk in hun opleiding richting kunnen
geven door de verscheidenheid aan modules.
Met andere woorden slagwerkers kiezen een voor
hun geschikt pakket. Eindelijk uit het harnas van
verplichte onderdelen die je eigenlijk liever niet
wilt! Nu is het tijd om te gaan ‘shoppen’.
2. Ontwikkelen van een raamleerplan voor de
gehele slagwerkopleiding, zowel voor de HAFA- als
drumband-sector.
Op dit ogenblik kennen we een verouderd
leerplan voor de tamboers en het huidige
Raamleerplan voor de HaFaBra. SOM is er voor alle
magazine “de Tamboer”
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kopje: Hoe werkt SOM). Hoe staat het dan met de
kwaliteitsbewaking? Er is natuurlijk speciﬁeke kennis vereist om de kwaliteit per module te bewaken.
Er zal een pool van examinatoren nodig zijn die
kennis van zaken hebben, specialisten dus! Dit
alles verrijkt de kwaliteit van de slagwerkopleiding
in z’n totaal. Examinatoren en gecommitteerden
zullen speciale bijscholing ontvangen om aan
de hand van de vastgestelde examencriteria de
kwaliteit te kunnen bewaken.
4. Partners voor het ontwikkelen van praktisch
lesmateriaal afgestemd op de inhoud van het
raamleerplan.
SOM geeft per module een exacte omschrijving
van de eindcriteria die nodig zijn om de modules
succesvol te kunnen afsluiten. Dit stelt uitgevers
in staat lesmateriaal te ontwikkelen dat speciﬁek
gericht is op elke module. Docenten kunnen
natuurlijk ook zelf op zoek gaan naar verantwoord
lesmateriaal.
5. Opleidingsinstituten om bovenstaande activiteiten
te realiseren dan wel creëren van mogelijkheden
hiertoe.
Opleidingsinstituten zoals muziekscholen,
CVA’s en eigen opleiding binnen de vereniging
zullen vakspeciﬁeke docenten nodig hebben
om leerlingen optimaal te kunnen begeleiden.
Dat was vroeger ook al zo. Toch legt SOM nóg
meer de nadruk op specialisme. Dat betekent dat
conservatoria toekomstige slagwerkdocenten
moeten opleiden die voldoende expertise hebben
ontwikkeld om op verantwoorde wijze te kunnen
doceren.

slagwerkers. Je kiest datgene wat je nodig hebt.
Geen overbodige balast! Voordeel van SOM is dat
periodiek modules afgesloten kunnen worden. Dat
betekent dat de spanningsboog naar een examen
toe verkleind wordt. Waarom? Tot op heden
worden slagwerkexamens in één keer afgesloten.
Meestal gebeurt dit na een opleiding van 2 jaar.
SOM geeft de mogelijkheid deelexamens te doen
hetgeen voor korte spanningsbogen zorgt. Minder
stress, gedegen kwaliteit per af te sluiten module
en een betere verdeling van de totale examenstof.
Bovendien ontvangt de examenkandidaat per
module een certiﬁcaat.
3. Een duidelijk omschrijving van examencriteria met
gedegen kwaliteitsbewaking.
Jazeker, dat kent het huidige Raamleerplan
HaFaBra. Maar wat is dan de meerwaarde van
SOM? Elke module kent omschreven eindcriteria
waaraan examenkandidaten moeten voldoen. Elke
module geeft recht op een certiﬁcaat. Afhankelijk
van de studiebelasting geeft elke afgesloten
module de kandidaat recht op een bepaald aantal
studiepunten (wordt verder uitgelegd onder het
20

magazine “de Tamboer”

6. Te zoeken naar samenwerkingsverbanden om
gestructureerd en regelmatig landelijke clinics/
workshops aan te bieden op het gebied van
specialistische onderwerpen met vooraf gestelde
leerdoelen.
Ook deze behoefte, die vanuit het Masterplan
is vastgelegd noopt het gehele veld, zowel de
muziekbond(en) als opleidingsinstituten, Bond
van Orkestdirigenten, en KUNSTFACTOR als
adviesbureau de handen in elkaar te slaan om het
bestaande kader van docenten en instructeurs bij
te scholen. Het initiëren van workshops en clinics
is een ‘must’ voor het welslagen van deze nieuw
ingeslagen koers!
Het merendeel van docenten staan nu te popelen, ja
te springen om met de modulaire slagwerkopleiding
te beginnen.
hoe werkt som?
In het artikel van de volgende uitgave zal speciﬁek
ingegaan worden op de verschillende slagwerkproﬁelen en de erbij behorende modules (pakketten),
de voordelen van SOM alsook de valkuilen, hoe
SOM geïmplementeerd zal worden en de inrichting
van examens. Nu alvast een schematisch overzicht
van de verplichte modules een opsomming van de
keuzemodules die uiteindelijk zullen leiden tot de
afsluiting van de examens A tot en met D.

SlagwerkOpleiding Modulair (SOM)
VERPLICHTE MODULES (VM)

Diploma A

Diploma B

Verplichte Module
Keuze Module
studiepunten 30

KLEINE TROM

MALLETS

Alg.
Muziekleer
Kl. trom

Diploma C

Verplichte Module
Keuze Module
studiepunten30

Alg.
Muziekleer
Mallets

KLEINE TROM

MALLETS

Alg.
Muziekleer
Kl. trom

Keuze modules
(KM)

Diploma D

Verplichte Module
Keuze Module
studiepunten30

Alg.
Muziekleer
Mallets

KLEINE TROM

Verplichte Module
Keuze Module
studiepunten30

KL EINE TROM

MALLETS
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Cultuurzender in december van start met ‘Windkracht 10’

BravaNL maakt
ruimte voor
blaasmuziek

Cultuurzender BravaNL, die zich richt op klassieke muziek, opera en ballet, gaat vanaf
volgende maand aandacht besteden aan blaasmuziek van hoog niveau uit binnen- en buitenland. In het programma ‘Windkracht 10’ kan de kijker wekelijks genieten van concerten studioregistraties van symfonische blaasorkesten en blazersensembles. Centraal staan
gezelschappen van een professioneel niveau of een zeer hoog amateurniveau. Windkracht
10 is met ingang van 15 december elke woensdagavond van 18.00 tot 19.00 uur te zien bij
BravaNL en wordt gedurende een week herhaald op verschillende tijdstippen.
Windkracht 10 is het eerste Nederlandse televisieprogramma dat zich wekelijks richt op serieuze
blaasmuziek. Ons land wordt internationaal geroemd
om zijn unieke blaascultuur. Honderdduizenden
amateurs en professionals zijn actief in ontelbare
harmonieorkesten, fanfareorkesten, brassbands en
kleinere ensembles. Er is bijna geen stad of dorp
dat geen eigen orkest heeft. Het hoge speelniveau
culmineert in het Wereld Muziek Concours te
Kerkrade, dat eenmaal in de vier jaar wordt gehouden
en wordt beschouwd als het grootste blaasmuziekfestival ter wereld. In Kerkrade ontmoeten de beste
orkesten elkaar met programma’s van het hoogst
denkbare niveau. Windkracht 10 zal in de eerste drie
afleveringen uitgebreid aandacht besteden aan dit
festival.
Windkracht 10, dat wordt gemaakt door producent
Mirasound, kan worden beschouwd als een ideaal
platform voor iedereen die actief is binnen de
blaasmuziek. Daarbij kan gedacht worden aan de
promotie van een festival, concertreeks, orkest
of ensemble. Voor suggesties en inlichtingen kan
contact worden opgenomen met de redactie via
windkracht10@bravanl.nl. Meer informatie over de

Over BravaNL
De programmering van BravaNL bestaat voor een
belangrijk deel uit opera’s, concerten, solorecitals
en documentaires van vaderlandse bodem. Daarbij
staan Nederlandse solisten, ensembles en orkesten
in de hoofdrol. Daarnaast toont BravaNL de mooiste
opera’s, concerten, balletten en documentaires van
het internationale concertpodium, van de Berliner
Philharmoniker tot het Mariinsky Theater. Meer
informatie is te vinden op de website www.bravanl.nl.
Over Mirasound
Mirasound Studio’s is al meer dan veertig jaar een
vertrouwd adres in de muziekwereld met ruime
ervaring in het maken van complete CD-producties,
studio- en locatieopnamen, mixage & mastering, CD
& DVD persingen en voice-over & muziek indubs.
Op het eigen World Wind Music label verschijnen al
jaren hoogwaardige opnamen en uitvoeringen met
internationale blaasmuziek. Meer informatie is te
vinden op de website www.mirasound.nl.
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inhoud van Windkracht 10 is te vinden op de website
van BravaNL en BravaNL Teletekst.
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