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50 jaar LBT
Tijd om eens pas op de plaats te maken om ons jubileum jaar 2011
vol in de schijnwerpers te plaatsen. Regelmatig bent u geïnformeerd
middels onze Tamboer betreffende de invulling van dit jubileum.
Flyers zijn uitgereikt tijdens onze solistenconcours in januari,
en de tweede zending nieuwe flyers zullen tijdens de Limburgse
Kampioenschappen solisten uitgedeeld worden.
Op zaterdag 7 mei start de jubileummanifestatie met een kerkdienst in de
parochiekerk St.Johannes de Doper te Baexem. Deze mis zal volledig verzorgd worden
door leden en muzikanten uit de gelederen van de LBT.
Na deze kerkdienst volgt een receptie in het Baexheimerhof te Baexem waar alle
verenigingen en genodigde een uitnodiging voor zullen ontvangen.
Zondag 8 mei volgt een groots opgezette jubileummanifestatie die muzikaal geheel
verzorgd wordt door onze lidkorpsen. Voor alle informatie hierover verwijs ik u graag
naar de webpagina van de LBT, l-b-t.nl onder het knopje jubileumpagina. Op deze
pagina`s vind u aanvangstijden en deelnemende korpsen.
Wens ik u veel kijk en luisterplezier tijdens ons jubileum weekend.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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St. Sebastianusviering Herkenbosch

Jubilarissen
gehuldigd
Op zaterdag 22 januari werden Dré Biermans
en Frans Thissen gehuldigd voor hun 65 jarig
lidmaatschap. Beiden ontvingen uit handen
van onze beschermheer een onderscheiding.
Ook werd Jack Claessen gehuldigd voor zijn 60 jarig lidmaatschap
van onze vereniging en de OLS federatie en benoemd tot erelid van
onze vereniging. Aansluitend werden Thea en Herman Beugelsdijk
evenals Pierre van Melick gehuldigd voor hun 25 jarig lidmaatschap.
Ook 4 korpsleden, te weten Marloes Tillmans, Joey Tuijtel, Nina Veens
en Olaff van Vlodrop werden gehuldigd voor hun 10 jarig lidmaatschap van de LBT. Een van de jubilarissen krijgt de speld opgestoken
door de voorzitter van het District Roermond José Aben.
Josje van der Spek bestuurslid van de LBT district Roermond en lid
van Sint Sebastianus Herkenbosch werd deze avond benoemd tot
muzikant van het jaar.

bij Drumband Fanfare Velden

Tijdens de jaarlijkse Nieuwjaarsbijeenkomst van Fanfare Velden worden traditioneel haar
jubilarissen in de bloemetjes gezet. Op 1 januari dit jaar werd Ger Peeters vanwege zijn
60-jarig trouw lidmaatschap van de vereniging gehuldigd. Ger is voormalig Tambourmaître en sinds ruim 12 jaar Erelid van de vereniging. Het decoreren met de bondsspeld
werd gedaan door Michel Peeters voorzitter van district Venray-Venlo. Michel is een
broer van de jubilaris.
Carrière
Ger startte zijn carrière bij de Fanfare
op 13 jarige leeftijd. Hij was toen al
bijna 2 jaar leerling bij het tamboerkorps. Slagwerker bij de Fanfare was
zijn volgende stap. Midden jaren
zestig volgde hij de Tamboer Maître
op, die functie heeft hij tot 1991, dus
ruim 25 jaar, met verve uitgeoefend.
Nadien nog jaren als invaller van de
huidige Tamboer Maître. In 1997 is
Ger benoemd tot Erelid van Fanfare
Velden.
Historie
Helemaal in ’t begin werd de modelmars veel geoefend en uitgevoerd.
6
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Later de buitenmodel mars. Andere
marsen werden toentertijd aangeleverd door mensen die vanuit
militaire dienst terug kwamen. Vele
uittochten waren toen serenades
voor Veldenaren die terug kwamen uit Indië. Opvallende traditie
waren serenades voor mensen die
geslaagd waren als medisch arts. Het
Tamboerkorps Fanfare Velden heeft
zich tot begin jaren zestig gesterkt
geweten met een klaroenkorps.
Zoals gezegd, jaren lang is Ger het
gezicht geweest van Fanfare Velden.
Als Tamboer Maître voorop de rest
volgde vanzelf. Uit het jaarverslag
van 1964/1965 tekenen we op dat

het Tamboerkorps bij 2 “concoursen”
een 1ste prijs wist te behalen terwijl
Gerard Peeters (TM) een extra bekroning wist te behalen als Tamboer
Maître met ‘n 2de prijs. Absolute
hoogte punten waren de reizen naar,
en de bezoeken aan Velden van,
die Stadtmusikkapelle uit Landeck
Oostenrijk (Tirol). Lange reizen maar
daar stond geweldige optredens en
sfeervolle indrukken tegenover. In
deze zestig jaar heeft Ger natuurlijk
diverse Instructeurs meegemaakt. In
de begin jaren waren dat achtereenvolgens de Veldenaren L. Janssen,
G. Jeuken en G. Hermkens. Vanaf de
jaren zestig J. Scheres uit Venlo,

Frans van Rijswijk uit Arcen, Jos
Stoffels uit Thorn, Jan Stultiëns
Belfeld en Mark Roosengarten
Blitterswijck. Nu staat De Drumband
onder leiding van Harrie van
Otterdijjk. Inmiddels is Ger ruim
12 jaar Erelid en volgt hij nog steeds
wekelijks de repetities op de donderdagavond. Vaak heeft Ger nog goede
raad aan de jeugduiige leden van de
Drumband.
Dankwoord
Muziekvereniging Fanfare Velden bedankt Ger voor zijn jarenlange inzet
en feliciteert hem en zijn vrouw Truus
met zijn zestig jarig lidmaatschap van
de vereniging. Wij wensen hen dan
ook het allerbeste voor de toekomst.
Tijdens deze traditionele dag werden
ook gehuldigd: Jan Geurts 50 jaar
lid en Thijs Geurts 40 jaar lid. Ger
Lucassen werd benoemd tot Erelid en
Herman van Rens tot lid van verdienste.
Allen van harte gefeliciteerd!

Jubilarissen LBT

Aanvragen insignes
en oorkondes
Indien een vereniging hun jubilarissen wil
eren met een LBT speld + oorkonde kan men
een aanvraagformulier per mail aanvragen bij
frans.aben@gmail.com. Men kan het formulier
dan digitaal retourneren, dit gaat sneller en
komt altijd aan. Let wel per jubilaris 1 formulier en minimaal twee maanden voor de uitreikdatum.
Voor degenen die het nog niet weten wij hebben nieuwe LBT
speldjes laten ontwerpen die zeer de moeite waard zijn. Zijn er nog
vragen, bel of mail naar dhr. Frans Aben, Clarastraat 92, 6102 CD
Hingen-Echt. Telefoon (0475) 47 68 57, 06 57 32 10 05 of e-mail: frans.
aben@gmail.com
Jubileum legpenningen voor korpsen die 50, 75 of 100 jaar bestaan
dienen aangevraagd te worden bij de penningmeester van de LBT
dhr. Armand Nijsten, Prinses Wilhelminaweg 13, 6241 ET Bunde.
Telefoon (043) 364 98 25 of e-mail: maastricht.lbt@orange.nl
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Limburgse inbreng tijdens
Nederlandse Kampioenschappen 2010

Kunstfactor heeft besloten niet
langer het incidenteel keuren van
muziekwerken, die nog niet zijn
opgenomen in de van kracht zijnde
repertoria, voor haar rekening te
nemen.
Het bestuur van de FKM/VNM heeft daarom besloten hiervoor een “Keuringscommissie FKM/VNM”
in te stellen (Ad Interim). Deze ad interim keuringscommissie wordt gevormd door deskundigen die
voorheen deel uitmaakten van de keuringscommissie Kunstfactor. De te keuren muziekwerken dient
men te doen toekomen aan mevrouw Petra van der
Aart, Officemanager FKM/VNM. Adres: Postbus
3535, 6017 Thorn. E-mailadres: office@fkm-nederland.nl Telefoon: 0475-563054. Mevrouw Petra van
der Aart zal voor verdere afhandeling zorgdragen.
Meer informatie over bovenstaande en verdere
onderwerpen kunt u vinden op de website.
8
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aantal drops en door de zenuwen ging het helaas niet
zo soepel als op andere wedstrijden. Maar staan op een
NK en dan in jeugd 3 is al een prestatie op zich. Toen
was het tijd voor de prijsuitreiking met als resultaat een
mooie 12de plaats voor Meike en een 9de plaats voor
Kelly. Wat was ik trots! Ze hebben hier toch maar weer
even gestaan.
Toen was het weer tijd om te gaan dit viel voor mij
wel erg zwaar, want niet alleen voor Meike was dit
de laatste keer. Maar ook was dit voor mij en Kelly de
laatste keer, want ik ben gestopt met lesgeven binnen
Kronenberg.
Al met al was het een leuke dag waar we allemaal met
plezier naar terug kunnen kijken. Ik ben erg trots op
Meike en Kelly, ze hebben het super gedaan op de
wedstrijd. Kelly wens ik nog veel plezier toe met majorette, want haar zal ik nog wel vaker tegen komen en
Meike veel plezier bij haar nieuwe uitdaging, dansen bij
Dansschool Martine. Meiden succes en tot weer eens.
Onze ervaring op het NK in Den Bosch
We zijn 18 december 2010 naar het NK in Den Bosch
geweest. Hiervoor hebben we hard geoefend.

We waren de enige Limburgers die mee mochten
doen die dag. Toen we in Den Bosch aan kwamen,
kwamen we in een grote hal met een hoge tribune
terecht. De spanning steeg! Het was al leuk om het te
zien, maar dan ook nog zelf meedoen was echt geweldig. Even indraaien en dan de zaal in. We liepen op en
een tweetal jury’s zouden ons beoordelen. We genoten vanaf het begin, van het oplopen tot het einde, dat
we weer afliepen. En dan de prijsuitreiking. Met een
4de plaats zijn we tevreden weer naar huis gegaan. En
het met een feest gevierd. Dit meemaken is gewoon
een droom die uitkomt! Op naar volgend jaar!
Groetjes Melloney en Cynthia Janssen
Concordia Wanssum
Aan alle Limburgse deelneemsters een dikke proficiat
dat jullie er mochten staan.
En voor alle deelneemsters
in de accessories-klasse: heel
veel succes op jullie NK dat
op zaterdag 26 maart plaatsvindt in Waalwijk. Zet ‘m op!

NK Majorette te Almere
Na een mooi seizoen gedraaid te hebben was het
12 december 2010 dan zover. Twee van mijn meiden
mochten zich gaan bewijzen op het Nederlandse
Kampioenschappen, namelijk Meike Martens van De
Kloppers Nieuw-Bergen & Kelly Smits van Madrukro
Kronenberg. Eenmaal aangekomen zijn we ons gaan
melden, hier hebben we de cd’s ingeleverd en kregen
we allemaal een key-koord met een kaartje er aan. Die
van mij gaf “coach” aan, ooohhh wat was ik trots op
mijn key-koord. De dames moesten zich gelijk omkleden en de make-up in, zodat ze nog tijd hadden om
even in te trainen op de wedstrijdvloer. Hierna gingen
we kijken na de wedstrijd, want die was in de tussentijd
begonnen en beide dames waren al snel aan de beurt.
Het niveau van de jeugd 3 basis klasse lag erg hoog
en van de meiden die uitkwamen in deze klasse leken
Meike & Kelly ook een van de jongste te zijn.

Redactie: Kaily Moodie met hier en daar een aanvulling door Stéphanie Wijers

Incidenteel
keuren
muziekwerken

Terwijl Nederland nog bedekt lag
onder een dikke laag sneeuw, vonden op 11 en 18 december 2010 de
Nederlandse Kampioenschappen
plaats voor de majoretten solisten,
ensembles, teams en groepen sectie
A. Dit keer opgesplitst in 2 delen. Op
11 december waren de solisten t/m
ensembles aan de beurt in Almere,
en een week later op 18 december
mochten de teams en groepen strijden om ’s lands hoogste eer in de
Maaspoort in Den Bosch. Ook waren
er Limburgse deelneemsters tijdens
deze wedstrijden. Instructrice Kaily
Moodie begeleidde 2 leerlingen op 11
december, terwijl een small team van
Concordia uit Wanssum een week
later aan mocht treden.

Het moment was aangebroken en als eerste mocht
Meike haar show laten zien op de muziek van Ferngully.
O wat hoopte ik dat de shows goed zouden gaan. Voor
Meike was dit ook een mooie afsluiting, want voor haar
was dit de laatste majorette wedstrijd. Kort na Meike
haar optreden was het de beurt aan Kelly op muziek
van de Leeuwenkoning. Beide dames hadden een
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Redactie: Frans Verboeket

Lieke Beugels
winnaar solistenconcours Heerlen
Het was even wennen,
om het solistenconcours
van het district Heerlen
op een andere plaats te
organiseren als bij fluit
en Tamboerkorps Prinses
Marijke te Heerlerbaan.
Het was nu de beurt aan
Drumband St. Rochus uit
Hulsberg. Een heel andere
locatie. Maar niet te min
verliep alles weer op
rolletjes.

We gingen van start om 10.00 uur
met 63 optredens, iets minder dan
in 2010. Een ieder ging er eens goed
bij zitten en onder het jurerende
oog van Dhr. Rob Janssen liepen de
optredens goed achter elkaar door.
Met oude en nieuwe gezichten was
het niveau goed.
Met een onderbreking, om de
nieuwsgierigheid te dempen en
de eerste resultaten bekend te
maken, gingen we om 14.15 uur
verder. Ook hierna gingen de goede
optredens verder. Met als voorlaatste
vereniging, de grossier in prijzen,
St. Paulus uit Landgraaf. De laatste
twee optredens van deze vereniging
was toch het hoogtepunt van de
wedstrijd. Manon van der Leegte

op pijperfluit, die vorig jaar het
een beetje had laten hangen, kwam
nu goed voor de dag met het werk
“Yvonne” van Koos Schröen. Maar
helaas voor haar kwam na haar Lieke
Beugels op dwarsfluit die het net iets
beter deed met “Rondo Capriccioso”
van A. Stamitz. Na deze twee dames
sloot het duo uit Wijnandsrade het
concours af. Er reste ons alleen nog
de uitslag bekend te maken, zie
hiervoor www.l-b-t.nl
Bij de prijs uitreiking viel ons wel
weer op dat er steeds meer solisten
na hun optreden meteen vertrekken
en niet de uitslag afwachten. Zo
kon de wethouder van cultuur de
gewonnen prijzen niet aan een ieder
uitreiken.

Nieuwe ontwikkelingen
op majorettegebied in 2011
Op vrijdag 21 januari jl. vond in Roermond de jaarlijkse bijeenkomst plaats
die de majorettecommissie organiseert voor instructrices en/of bestuurders
uit heel Limburg. Op deze avond werden 2 spreeksters uitgenodigd. Mevrouw
Ingrid Diender kwam uitleg geven over een nieuwe wedstrijdvorm: de Next
Generation Cup. Daarnaast kwam mevrouw Marije Voets ons een en ander
vertellen over reglementswijzigingen die vanaf 2011 van kracht zijn. Hieronder zetten we het een en ander nogmaals voor U op een rijtje.
Next Generation Cup
Op 26 juni 2011 organiseert de Brabantse Bond in
samenwerking met de Limburgse Bond een nieuwe
wedstrijdvorm speciaal voor de jeugd: de Next
Generation Cup. De wedstrijd is bedoeld voor kinderen
in de leeftijd van 5 tot en met 12 jaar en kan ideaal zijn
voor leerlingen die nog nooit of niet vaak op wedstrijd
zijn geweest en zo ervaring op willen doen op een
leuke manier. Ze kunnen meedoen als solist, duo, met
een team of groep.

• toekenning punten (vanaf 2011 wordt het punten
systeem van de twirl wereld toegepast).

Er kan in verschillende wedstrijdcategorieën
meegedaan worden:
- Starters, een categorie waarin alles mag, zolang er
gedurende de show minimaal 1 kind een baton
gebruikt.
- 5-7 jaar
- 8-9 jaar
- 10-12 jaar
- Groepen worden verdeeld in jeugd 1 en 2
- Een groep bestaat uit minimaal 10 deelnemers

Het is even een omschakeling. Als je in Basis 12 punten
per rubriek hebt behaald, dan heb je een totaalscore
van 60 punten. Als je in Basis 65 punten hebt behaald,
heb je het echt goed gedaan (heb 13 punten per
rubriek behaald). Met 70 punten in Basis ben je gepromoveerd naar Midden (heb je 14 punten per rubriek
behaald). Bij 75 punten in Midden ben je gepromoveerd naar Top (heb je 15 punten per rubriek behaald).

De beoordeling zal geheel anders zijn dan tijdens de
reguliere wedstrijden. Er wordt bijvoorbeeld vooral
gekeken naar het enthousiasme dat de kinderen
uitstralen op de vloer. De puntentelling zit anders in
elkaar en je kunt je met deze punten dan ook niet
plaatsen voor Brabantse, Limburgse of Nederlandse
Kampioenschappen. De bedoeling van deze dag is om
er vooral een gezellige, ongedwongen wedstrijd van te
maken voor onze jeugdleden! Overigens is er een website in de maak waar U nog meer kunt lezen hierover,
dus hou de Tamboer in de gaten. De wedstrijd van 26
juni vindt plaats in Bakel.
Reglementswijzigingen 2011
Marije Voets is een allround majorette- en twirl jurylid
en maakt deel uit van de landelijke majorette- en twirl
commissie. Zij kwam ons uitgebreid uitleggen wat er
gaat veranderen wat betreft de reglementen.
Wat is er veranderd:
• de scoresheets zijn nu in 5 rubrieken verdeeld (is
internationaal ook zo);
• puntenaftrek bij drops (bij groepen telt niet meer het
gemiddelde, maar alles);
• penalty voor verkeerd uitgevoerde saluut met baton;
• extra punten bij “no drops”, vervalt;
• kleding dient aan 1 geheel te zijn (buik bedekt);
10
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Puntensysteem:
• Basis, kan punten behalen tussen 60 en 70 (beheersing van fase I);
• Midden, tussen 70 en 75 (beheersing van fase II);
• Top, 75 en meer (beheersing van fase III);
• Top, 80 punten (beheersing van fase IV);
• Top, 85 punten (beheersing van fase V).

Het scoresheet is verdeeld in:
• WAT je doet (40 %),
• HOE je het doet (60 %).
Hieruit kunnen we concluderen dat er veel nadruk ligt
op de uitvoering. Deze procentuele verdeling vertaalt
zich dan als volgt naar de rubrieken:
Wat:
• Routine Design / General Effect
• Twirl & Dance contents
Hoe:
• Twirl-/Danstechniek
• Body Movement / Choreografie
• Showmanship + presentatie
Overigens is het belangrijk te vermelden dat de onderverdeling in 5 rubrieken, nieuw is voor sectie A. De
accessories-klasse kende deze indeling al. Wat voor hen
veranderd, is de niveau-indeling. Voorheen kwam je uit
in Basis, Midden of Top. Dit is nu teruggebracht naar 2
categorieën: Basis en Gevorderden (samenvoeging van
Midden en Top). Dit omdat er in deze klasse soms wat
weinig deelnemers zijn per niveau. Op deze manier
ontstaat er weer een gezonde concurrentiestrijd op
wedstrijden en NK’s.
Mocht U naar aanleiding van dit verhaal of de bijeenkomst zelf toch nog vragen hebben, schroom niet om
ons te mailen: majorettecommissie@l-b-t.nl
magazine “de Tamboer”
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Limburgse Bond van Tamboerkorpsen viert 50-jarig jubileum

Muzikale slag om Baexem
Het 50-jarig jubileum van de LBT moet
een onvergetelijk muziekfestijn worden. De LBT wil met deze jubileummanifestatie de aangesloten verenigingen
in het zonnetje zetten en ruim 10.000
bezoekers laten proeven van de rijke
muziekcultuur die Limburg te bieden
heeft.
Op zaterdag 7 mei starten de festiviteiten om 17.30 uur met een eucharistieviering in de parochiekerk
Sint Johannes de Doper te Baexem.
Solisten Mark Voermans en Pieter
Rooyen, trompettist Manuel Wijen en
zangduo Tera en Niek zorgen voor

vinden plaats in Gemeenschapshuis
Baexheimerhof. In de middag is er om
13.30 uur een feestelijke muziekoptocht met een defilé op de Dorpstraat
te Baexem. Tijdens de optocht kunnen toeschouwers genieten van de
diversiteit aan muziekverenigingen.
Ongeveer 50 trompetterkorpsen,
jachthoornkorpsen, fluiterkorpsen,
drumbands, drumfanfares en klaroen-

de muziek tijdens de viering. Na de
eucharistieviering is er om 19.00 uur
een receptie in Gemeenschapshuis
Baexheimerhof, gelegen aan het
Mgr. Kierkelsplein. De receptie wordt
muzikaal omlijst met optredens van
jeugdige muzikanten tussen de 8 en
21 jaar die in 2011 Limburgs kampioen
zijn geworden.

Als bestuur van het district Venray-Venlo van de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen zijn wij
op zoek naar enkele enthousiaste mensen die
ons bestuur kunnen en willen mee helpen om
de doelstellingen die door de LBT in Limburg
als in de districten gesteld worden te verwezenlijken.

Op zondag 8 mei gaat het jubileumprogramma om 09.30 uur van start
met podiumoptredens van een viertal
verenigingen die met hun optreden
Limburgs- en Nederlands kampioen zijn geworden. Deze optredens

Veel woorden, maar wat is de inhoud?

korpsen zullen deelnemen aan de
optocht. De optocht wordt een waar
muziekspektakel, dat in Limburg alleen
wordt overtroffen door de muziekoptocht tijdens het Oud Limburgs
Schuttersfeest.
Na de optocht worden op een exercitieterrein langs de optochtroute (Sint
Janstraat) showoptredens gegeven
door muziek-, show- en majoretteverenigingen. Na deze showoptredens
wordt de dag en daarmee ook het
jubileum afgesloten door diverse
muziekverenigingen die een podiumoptreden verzorgen.
Meer informatie over het 50-jarig
jubileum van de LBT, de activiteiten
die in het kader hiervan worden georganiseerd, een overzicht van de deelnemende korpsen en het uitgebreide
programma, is te vinden op
www.l-b-t.nl.
12
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Kartrekkers
gezocht!

Doelstelling:
- Belangenbehartiging en het nauwgezet volgen van de ontwikkelingen in zowel slagwerk, majorette en twirl wereld.
- Op een juiste wijze vragen en problemen van de lid-korpsen te
analyseren en door te spelen naar de verantwoordelijke commissies.
Zeker nu de in oprichting zijnde nieuwe bond eraan staat te komen zullen wij zo sterk mogelijk voor de dag moeten komen en de
stem van de LBT mee laten tellen.
Wat wij van U als bestuurders van onze lid-korpsen vragen, is om
binnen Uw vereniging na te gaan of er misschien interesse is.
Wat wij zoeken zijn mimimaal 2 bestuursleden waarvan er èèn
ambities mag hebben om onze huidige voorzitter, Michel Peeters,
in oktober a.s. op te volgen. Natuurlijk weten wij ook dat niet alles in een brief uiteengezet kan worden wat de functie definitief
inhoudt.
Mocht er echter interesse zijn, zijn wij gaarne bereidt in een persoonlijk contact nadere uitleg te geven en kunt U conctact opnemen met onze secretaris, dhr. H. Roozeboom, tel: 0478-585823
of mail naar hroozeboom@home.nl
Vertrouwende dat U dit alles, ook in het belang van Uw vereniging, serieus zult bekijken.
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Redactie: Namens het districtbestuur, Henk Roozeboom. Secretaris.

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT) behartigt al 50 jaar de belangen van de ruim 200 aangesloten drumbands, pijperkorpsen, klaroen-,
jachthoorn- en trompetterkorpsen, drumfanfares, showkorpsen en majorette
groepen in Limburg. In het weekend van 7 en 8 mei a.s. vindt in het kader van
het 50-jarig jubileum een tweedaagse muziekmanifestatie plaats in Baexem
met podium- en showoptredens en een een grote muziekoptocht waar zo’n
50 muziekkorpsen aan deelnemen.
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Terug van weggeweest!
De shows verliepen goed en vol spanning keken
we uit op de uitslag! We behaalde goede punten.
Voor ons trio bestaande uit Fabiënne Nijssen, Claudia
Hermans en Anouk Penders, was er zelfs een hele
mooie beloning op ons harde werk! We behaalde
85,2 punten! Wat waren we blij met deze promotie en
plaatsing voor het NK!
Op zondag 14 november mochten we deelnemen
aan de Limburgse Kampioen schappen. Dit was voor
ons erg spannend! Zondag 14 november vertrokken
we om 9.00 uur richting Maasbree. Hier aan gekomen
gingen we ons alle klaarstomen voor de shows met
de haren, de make-up en de kleding. Als eerste was
onze soliste Kristy Muyrers (jeugd 3) aan de beurt,

14
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haar show verliep voor haar gevoel goed. Na haar
show konden we een nummertje rusten om daarna
onze 2de soliste Daphne Moerkens (jeugd 3) aan te
moedigen! Ook haar show verliep goed! Nadat onze
2 solisten aan de beurt waren geweest kon het duo
Claudia Hermans en Melissa Lenzen zich klaarstomen
voor hun show. Na lekker in getraind te hebben was
het de beurt aan hun om, voor de laatste keer met
deze show, ons uiterste best te doen! En dit lukte, de
show verliep erg goed. Daarna was het voor Claudia
tijd om zich om te kleden en in te trainen met het
trio. Toen was het aan ons trio om, ook voor de laatste
keer, te laten zien wat wij konden. Nadat al onze
meisjes geweest waren hadden we nog even tijd om
te kijken naar de overige deelnemers. Hierna was het

natuurlijk tijd voor de prijsuitreiking. Wat waren we
zenuwachtig! Deze zenuwen waren al snel weg toen
we te horen kregen dat Kristy met haar soliste 80,2
punten had behaald! Wat was ze trots met deze, uiteindelijk, 2e plaats! Ook Daphne had goed gescoord
met haar 78,7 punten. Toen kwamen de punten van
het duo, deze waren maar liefst 84,6. Dit betekende
een Limburgse titel! Wat waren ze blij. Als laatste nog
de punten van het trio, deze vielen helaas een beetje
tegen.
Toen was het tijd voor de uitreiking van de medailles... helaas ging er ergens iets fout en werden andere
meiden uitgeroepen tot Limburgs Kampioen in de
categorie ensembles. Dit was voor ons erg balen,
wat hadden we gehoopt dat ons duo op dat podium

hadden mogen staan met hun Limburgse titel! Onder
de prijsuitreiking zijn ze ook gaan navragen maar toen
alles uitgezocht was, was de prijsuitreiking helaas al
voorbij. We hebben het nog even nabesproken en
we zouden onze medailles nog nagestuurd krijgen,
helaas zijn deze nog steeds in de maak. Maar ondanks
alles zijn we trots op onze Limburgse titel!
Op zondag 12 december heeft het trio deelgenomen
aan de Nederlandse Kampioenschappen in Almere!
Hier hebben zij een mooie 4de plaats behaald! Star
Light is als vereniging weer helemaal terug en ook dit
jaar hopen wij, met onze nieuwe shows, weer op veel
succes net als afgelopen jaar.

Redactie: Claudia Hermans

Star Light bestaat al bijna 30 jaar. Na heel wat ups en downs te hebben gehad, wordt de vereniging momenteel goed draaiende gehouden door het bestuur en instructie, Fabiënne Nijssen(15 jaar actief lid) en Claudia Hermans
(10 jaar actief lid). Zondag 10 oktober, concour in Beek. Eens een keertje een
wedstrijd lekker bij ons in de buurt! We namen deel aan dit concours met 2
solisten, een duo en een trio show.
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GEHOORD, GEZIEN EN
NIET VERZWEGEN...
Waargebeurde anekdotes,
“ter leringhe ende vermaecke”.

M a a s b r e e 2 3 j a n u a r i 2 0 11

Geslaagd solisten concours
drumband muzikanten

Het solistenconcours voor
drumbandsolisten van het district
Venray/Venlo op 23 januari vond
dit jaar plaats in Maasbree in
het Trefcentrum den Adelaer.
De plaatselijke organisatie was
in handen van de Drumband en
Majorettes Maasbree.

Al vroeg in de morgen waren de eerste deelnemers al gearriveerd, terwijl in
de zaal nog de laatste puntjes op de “i”
werden gezet. Alles goed voorbereid,
de vlaggen van de LBT nog even netjes opgehangen en iedereen was klaar
voor het solistenconcours 2011 in het
district Venray/Venlo. Om 9:55u werd
het openingswoord gehouden door

de voorzitter van het district de heer
Michel Peeters waarna meteen van
start werd gegaan. De jury bestond dit
jaar uit niemand anders dan de heer
Jos Stoffels. Deze heeft de hele dag
alle deelnemers en deelneemsters vakkundig beoordeeld en ook alle solisten
een vakkundig juryrapport meegegeven, en ja niet iedereen kan een

beker winnen helaas, maar iedereen
heeft zijn/haar uiterste best gedaan
om een mooi rapport te vergaren.
De dagbeker voor het hoogste aantal
punten van de hele dag werd in de
wacht gesleept door Luud Janssen
van de drumband van de Koninklijke
Harmonie van Horst. Hij behaalde met
zijn werk op drumset maarliefst 90

Redactie: Jan van Anne & Honza Kabals

De ‘solo-solist’
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Aan de inschrijving voor een solistenconcours is met
enige zekerheid het niveau van de muzikant af te
leiden. Wat gebeurde? Een met ‘geel-kleurenpotloodingevulde-inschrijving’ (!) vermeldde de gevraagde
gegevens, nauwelijks leesbaar en allesbehalve
foutloos. Enfin, de muzikant zou een trompetsolo
ten gehore brengen ‘met pianobegeleiding’, doch de
piano-partituur ontbrak. Tijdens de melding op de
concoursdag werd door de organisatie direct geïnformeerd naar de ontbrekende partij. Verbaast en met
veel overtuiging reageerde de solist door te zeggen:
“Ik ben solist, treed dus alleen op, niks begeleider op
’n piano!” Tegen zoveel wijsheid is niemand bestand.
De concourssecretaris dacht: we zien en horen het
straks wel. Toen de solist vol overgave zijn solo
ten gehore bracht bleek er geen toon-, maatsoort
of melodie te ontdekken, terwijl de notatie toch
anders aangaf. Het was een ondoorzichtige brij van
ondefinieerbare, ongeordende decibels. Een beetje
trompettist weet zonder moeite meer herkenbaars
te produceren op een gemiddelde tuinslang. Mag er
nog een knoop inzitten ook! Het milde jurylid besloot
(met moeite zijn leedvermaak verbergend en achteraf
bezien verstandig geredeneerd) om voor de moeite
(en de verre reis) toch maar een derde prijs ‘te geven’.
Na de bekendmaking van de resultaten beende de
‘solo-solist’ met grote driftige passen richting jury en
foeterde: “Vorige week nam ik ook deel aan een solistenconcours. Toen kreeg ik geen prijs en heb ik het
jurylid een knal voor z’n kanis gegeven!” Het jurylid
was trots op zichzelf en constateerde voldaan dat het
verschil tussen ‘rechtvaardig streng en pedagogisch
mild zijn’ toch het verschil maakt tussen wel of niet
een blauw oog of bloedneus oplopen als je op je vrije
zondagmiddag deze fijne hobby beoefend.
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punten, een eerste prijs met lof der
jury!!! Dit puntenaantal was dus ook
meteen hoogste aantal punten van de
dag en goed voor de dagbeker. Tijdens
de uitreiking van deze beker was Luud
helaas niet meer aanwezig en werd de
beker in ontvangst genomen door zijn
docent/instructeur. Verder werden er
mooie resultaten geboekt en kunnen
de meeste muzikanten ook met een
tevreden gevoel naar huis. Uiteraard
waren er een aantal solisten die zich
wisten te plaatsen voor de Limburgse
Kampioensschappen die worden gehouden in het weekend van 19 en 20
maart dit jaar in Heythuysen.
De volledige uitslag van het solistenconcours van 23 januari in Maasbree
is terug te lezen op de site van de LBT
www.l-b-t.nl onder uitslagen.
Al met al kunnen we weer terug kijken
op een geslaagd solistenconcours.
Volgend jaar zijn we te gast in Well
waar de plaatselijke organisatie in handen is van Harmonie de Vriendenkring
Well.
Tot volgend jaar!
magazine “de Tamboer”
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Drumband Fanfare
Concordia Leveroy
Nederlands kampioen
Na het behalen van het Limburgs kampioenschap in de ereafdeling op 21 november
2010 rees onmiddellijk de vraag: “Hoe ver komen we daarmee op de nationale
kampioenschappen?” Sceptici stuurden felicitaties aan het adres van de dirigent maar
veronderstelden dat de behaalde 94 punten slechts een bevlieging was geweest.

Redactie: Tjeu Kwaspen

Roy Janssen wist echter drommels goed waar zijn
bevlogen gezelschap toe in staat was en is. Eerst
moest voor het plaatselijk kerstconcert nog even het
prachtige True Romance uit de hoge hoed worden
getoverd en na de kerst gingen de neuzen richting
Nederlandse kampioenschappen. Het repetitieschema telde slechts 10 bijeenkomsten tot de uitvoering.
Bepaald niet overdreven veel maar wel effectief.
De percussiegroep, zoals de drumband in Leveroy
wordt genoemd, staat bekend als vriendengroep.
Repetities staan bol van onderlinge grappenmakerijen, doorspekt met rake opmerkingen over missers
die deze of gene maakt; altijd sfeer verhogend, nooit
gemeen of kwetsend. De leden kunnen allemaal met
elkaar door één deur en zijn altijd in voor een feestje. Als ze dan ook nog in staat zijn geconcentreerd
hun talenten te botvieren, in gestemd en ongestemd
slagwerk dan ontstaat er iets moois. In Neer zouden
ze zeggen: “Zinvol Geweld”.
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Toen medio januari de inschrijvingen voor de kampioenschappen in Berlicum bekend werden gemaakt
door de LBT, bleek de percussiegroep de enige
inschrijver te zijn in de hoogste afdeling.
Dat voelt hetzelfde als op het voetbalveld klaar
staan om de bekerfinale te spelen. De spelers zijn er
klaar voor, het publiek zit in afwachting op de volle
tribunes, het arbitrale trio heeft er zin in maar…. de
tegenstander is in geen velden of wegen te bekennen. Met andere woorden, de teleurstelling overheerst. Vooralsnog werd er tegen de groep met geen
woord over gerept en werkte men ijverig verder.
Behalve dirigent en bestuur was nauwelijks iemand
op de hoogte en in die onwetendheid werden ze
gesteund door het ontbreken van informatie over
het kampioenschap op de sites van de LBT en FKM
(nu VNM). Drie dagen vóór het optreden oordeelde
dirigent Roy Janssen dat de tijd rijp was om de
‘indeling’ wereldkundig te maken. De reacties waren
divers en varieerden van adviezen om zich ook maar
terug te trekken tot het gemakkelijk in ontvangst
nemen van de trofee. Toen de gemoederen na een
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paar minuten bedaard waren, liet de dirigent zijn
strijdkreet horen: “Blaas de jury achter de tafel uit.
Zet in Berlicum een prestatie neer waar niemand
meer om heen kan.” De groep werd bovendien voor
gehouden dat die jury wel eens veel kritischer zou
kunnen zijn dan in november want het nationale
slagwerkneusje van de zalm was in Berlicum in die
jury verzameld.
Zaterdagmiddag om 15.30 uur was het dan zo
ver. De opdracht zou moeten worden uitgevoerd.
Uiterste concentratie was af te lezen van de gezichten en te zien aan de houding van de muzikanten.
Een half uur later klonk het laatste slotakkoord.
Het publiek beloonde het optreden met een staande
ovatie. De muzikanten keken met bezwete hoofden, sommigen geëmotioneerd, de zaal in en zagen
wat ze bij het publiek hadden ‘aangericht’. Op dat
moment kwam er een opmerking in herinnering die
een toeschouwer plaatste naar de voorzitter na een
eerder optreden in Leveroy van de percussiegroep:
“let op dat we de muziek die deze groep maakt niet
mooier gaan vinden dat die van de fanfare”. Als men
weet dat Fanfare Concordia in de eerste divisie uit
komt, is dat toch een prachtig compliment.
Na het wegstervende applaus was het wachten of het
oordeel van de jury. De geleverde prestatie voelde
goed maar was die ook goed genoeg om zich met
recht kampioen van Nederland te kunnen noemen?
De hoogte van de punten zou bepalend zijn of de leden van de percussiegroep zich zelf ook kampioenen
zouden kunnen en willen noemen.
Na een half uur openbaarde de jury haar oordeel:
95 punten voor het verplichte werk en 93 voor het
keuzewerk. Gebalde vuisten gingen de lucht in als
teken van blijdschap, opluchting en acceptatie van
de uitslag.
De busreis was al een heel eind gevorderd op de terugweg naar Leveroy toen heel voorzichtig de eerste
klanken van het strijdlied ‘We are the champions’ te
horen waren.
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Huldiging
jubilarissen
St. Oda Boshoven

Mèhlse Dörskes gaan de strijd aan!

De Joker
De challenge bestond uit 5 rondes en
een Freestyle ronde waarin per ronde
een solist, een duo, team of groep
ingezet kon worden. Waar het vooral
om draaide was de tactiek. Welke solist,
duo, team of groep zet je als eerste
in én welk van deze zet je in voor de
joker. Je mocht 1 afgevaardigde inzetten voor de joker. Dit betekende dat
de score die behaald werden bij inzet
van de joker dan verdubbelde. In de
Freestyle ronde mocht elke vereniging
20
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zelf beslissen wat ze wilde presenteren,
tijdens deze ronde was het gebruik van
de baton niet verplicht.
Onze Deelnemers
Voor Meijel waren als eerste Linda
Verstappen en Joelle Hoeijmakers aan
de beurt.Telkens na de show werden
de punten bekent gemaakt, voor Linda
en Joelle kregen 83.2 punten van de
jury, en dit was een goed begin!!!In de
tweede ronde vertegenwoordigde het
C-team met de Hollandshow MD Meijel.

Tijdens deze ronde werd door MD
Meijel de joker ingezet, een verdubbeling dus van de puntenscore. Dit was
een goede zet want het C-team behaalde maar liefst 87punten!! Lisa den Dulk
en Mara Op ’t Veld vertolkte op een
geweldige manier de rol van jokertjes!!
De derde ronde was Laura Beurskens
aan de beurt. Voor haar was het extra
spannend. Het was voor het eerst dat
Laura als solist zich presenteerde op
een wedstrijd. Ze deed dit geweldig
en behaalde meteen een prachtige
score met 80.75punten!! Daarna was de
A-groep aan zet. Zij behaalde, ondanks
toch wel veel drops (het laten vallen
van de baton) een score van 86.7 punt.
In de laatste ronde vertegenwoordigde
Mara op het Veld als solist MD Meijel!!
Ook Mara deed het voortreffelijken
behaalde 82.7 punten. Na deze vijf
rondes stond MD Meijel in het totaal
klassement op een tweede plaats,
het werd dus spannend want van de
Bonte Avond groep met de Hollandse
Show als Free Style inzet hadden we
hoge verwachtingen!! Toch sloegen
de twijfels toe, want alle verenigingen

hadden hele originele, ontroerende en
spetterde shows. Het kon alle kanten
op….. aan onze supporters heeft het
in ieder geval niet gelegen. De gehele
dag hebben ze de meiden tijdens hun
optredens aangemoedigd.
Winnaar
Toen kwam de prijsuitreiking…….
van de 9 verenigingen werden er 6
opgenoemd en daar zat MD Meijel
niet bij. Dus waren we 1, 2, of3!!!! De
lampen in de sporthal werden gedoofd en de spot ging aan! De derde
plaats was voor Zeilberg, en de tweede
plaats was voor Uden Dit betekende
dat MD Meijel de meeste punten had
behaald en daarmee dus de eerste
winnaar van de Club Challenge schaal!!
Tevens ontvingen onze dörskes een
3 uur durende workshop van een
Toptwirldocente. Deze workshop zal
later in het jaar verzilverd worden. Wat
zijn we trots op onze meiden, maar ook
op hun instructrices want zij zorgen
mede ervoor dat MD Meijel resultaten
behaald. Allemaal een dikke proficiat!!

Op de jaarlijkse feestavond van de schutterij
kregen de volgende leden een onderscheiding
voor hun 50-40-25 jarig lidmaatschap.
Sjef Smeets en Sjaak van Lierop beide 50 jaar lid. Sjef heeft nooit
een uniform gedragen maar wel als schutter meegedaan. Sjaak
heeft jarenlang in het korps de sousafoon gespeeld en als vendelier ook zeer verdienstelijk geweest. Henk Briels is 40 jaar lid van
de O.L.S. en L.B.T., hij is begonnen bij St Catharina Stramproy en
vanaf 1989 lid bij St Oda Boshoven. Hier bespeelt hij de sousafoon en heeft door zijn ervaring in Stramproy ook het vendelen
willen opstarten wat helaas weer ten ruste is gelegd. Henk zit
ook in de zestalcommissie. Erna Huyerjans is 25 jaar lid van de
O.L.S. en L.B.T. ze is begonnen bij St Barbara Tungelroy en vanaf
1985 lid van St Oda Boshoven. Ze bespeelt de hoorn en is tevens
Keizerin van onze vereniging.
Alle jubilarissen van harte proficiat. Tevens werden deze avond
de bekers uitgereikt van de jeugdkampioen schieten deze was
voor Yvette Huyerjans en de 2e plaats was voor Raimon Doensen. Maurice Briels werd in het zonnetje gezet en ontving een
bon van Adams voor zijn Limburgs Kampioen kleine trom in de
1e divisie.
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Redactie: Marion Briels-Caris.

Op zondag 13 februari jl. werd er een Club Challenge georganiseerd door de Brabantse Majorette bond. In totaal
streden 9 majorettenverenigingen tegen elkaar. Normaal
gesproken worden er wedstrijden georganiseerd waar
majorettes in de zelfde categorie tegen elkaar uitkomen.
Tijdens deze Club Challange draaide het vooral om het
teamwork als vereniging op zicht. Een groot aantal dörskes vertrokken dan ook al een voor dag en dauw naar
het Brabantse Kaatsheuvel.
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Rochusjeugd wint
solistenconcours
De jeugdslagwerkers van Drumband St.Rochus Hulsberg kwamen als glansrijke
winnaars op het podium tijdens het solistenconcours van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen LBT afgelopen zondag. Alle trapjes op het podium werden bezet door
een Rochuslid.
Rick Habets scoorde het hoogste met maar liefst 87
punten en was daarmee de beste solist in de jeugddivisie en won de gemeentebeker voor de beste
prestatie in jeugd en 5e divisie gezamenlijk. Deze
beker werd hem uitgereikt door cultuurwethouder
Jacq. van de Berg. Jesse Gaemers behaalde een 2e
plaats met 86 punten en Wouter ten Vaarwerk een 3e
plaats met 85 punten. Wouter en zijn zus Ellen wonnen als duo tevens de prijs voor het beste ensemble
in de jeugddivisie. De overige 5 solisten Bas en Bob
Hendriks, Clint Gijsen, Michael Leurs en Roy Souren
scoorden allen een fraaie 1e prijs en deelden mee in
de feestvreugde met hun slagwerkvrienden.
Deze fantastische prijzenoogst voor de gemotiveerde
jeugdige slagwerkers is bereikt door veel inzet en
22

magazine “de Tamboer”

goede opleiding van de slagwerkers in de eigen
jeugdopleiding van de drumband in samenwerking
met Kumulus Valkenburg. De jeugd is zowel als solist
of duo actief maar ook in het eigen jeugdensemble
JES waarin ze gezamenlijke leuke slagwerkmuziek
maken en veel plezier beleven aan hun hobby.
Binnenkort begint de nieuwe slagwerkopleiding
voor nieuwe jeugdleden. De Hulsbergse jeugd is
welkom om eens te komen kijken op een repetitie
op maandagavond van 19.00 tot 20.00 uur in
Zaal Op de Trepkes, Kerkheuvel 8 te Hulsberg.
Meer informatie op:
www.sintrochushulsberg.nl

