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Zoals u wellicht weet heeft onze LBT op zaterdag 7 en zondag 6 mei j.l. te Baexem
haar jubileummanifestatie georganiseerd. Op zaterdag ging het jubileum van start
met een H. Mis waarna de receptie volgde. De gehele zaterdag werd muzikaal
verzorgd door solisten van onze aangesloten verenigingen. Zondags hebben ± 50
aangesloten muziekverenigingen er een prachtig dag beleefd die bol stond van
hun muzikale inbreng. Het organisatiecomité mocht van zowel verenigingen als vele
genodigden en gasten dankwoorden in ontvangst nemen voor de wijze waarop dit
evenement georganiseerd was. Het belangrijkste is echter dat zowel de verenigingen
als de LBT zich naar onze bijna 9000 toeschouwers tijdens de optocht hebben kunnen
presenteren. Via deze uitgave die we jubileumuitgave hebben genoemd willen wij
onze lezers alsnog of wederom laten genieten van dit evenement door middel van
een foto-impressie.
Verder treft u aan, de redactionele inbreng van onze correspondenten met het actuele
nieuws vanuit de districten en majorettecommissie.
Rest mij niets anders dan u een fijne vakantie en veel “kijk” en leesplezier te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur

Sportcentrum Aoreven
Heythuysen tel. 0475-494728
zwembad – fitness – sporthal
sauna - horeca

Laco Leudal

Sportief genieten
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Heeft u opmerkingen, klachten of positieve
reacties meldt dit dan aan de redactie t.a.v.
Ton van Berkel. Kopij voor de volgende uitgave
kunt u mailen naar tonvanberkel@kpnplanet.nl
Doe dit voor 12 september 2011!
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Koninklijke Harmonie Arce n

Historie van
50 jaar tamboerkorps
De aanloop. Tussen 1955 en 1961 is het trommelkorps gestart bij de schutterij. De
mannen van het eerste uur waren Toon Lichteveld, Wim Lichteveld, Jeu Wijnhoven,
Mart Ketels, Joep Wennekers, Jac Troost. Nico van den Kroonenberg, toen dirigent
van de harmonie, had hen benaderd en was de stimulator. Sjraar Hermkens uit Velden
leidde de repetities in café De Harmonie. Er werden alleen maar marsen geoefend. De
slagwerkers leerden de marsen volgens de methode ‘voordoen - nadoen’. Sjraar speelde
de marsen een paar keer voor en dan moesten de slagwerkers het voorbeeld volgen.
Uittrekken deed men in die tijd alleen met de schutterij.
De oprichting
In 1961 vierde de Koninklijke Harmonie van Arcen
haar 110-jarig bestaansfeest. Voor die tijd liepen bij
bijzondere gelegenheden enkele tamboers van het
Sint Petrus en Paulus gilde mee met de harmonie. In
1960 vatte men bij de harmonie het plan op een eigen
tamboerkorps op te richten. Het zou immers wel mooi
zijn om bij optredens op straat een tamboerkorps
voor de harmonie uit te laten gaan. Toon Lichteveld en
Frans van Rijswijck namen het voortouw. Stokken en
muziek werden gekocht en de oefenplankjes maakte
men zelf. Vol goede moed begonnen 34 jongens met
lessen in slagvaardigheid. Het leek echter gemakkelijker
6
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dan het was. Al snel gaf een aantal jongens het op. Na
een lange tijd van stug dooroefenen werd er door 15
slagwerkers een korps gevormd. De oprichting van
een tamboerkorps bij de Koninklijke Harmonie was in
1961 een feit. De eerste trommels waren eigendom van
de schutterij. In ruil daarvoor kon de schutterij steeds
rekenen op medewerking van het tamboerkorps bij
hun optredens. Die band is nu, na 50 jaar, nog steeds
even hecht.
De ontwikkeling
Van 1961 tot 1963 was Toon Lichteveld de instructeur.
Al snel werd Frans van Rijswijck belast met de algehele

leiding. Tot aan zijn
overlijden in 1996 was
Frans de grote stimulator
van het trommelkorps. Zijn betekenis voor harmonie en tamboerkorps was bijzonder groot en onuitwisbaar. Enkele jaren na de oprichting werd het
korps uitgebreid met klaroenen, bespeeld door
jonge dames. Helaas verdwenen de klaroenen weer
na vrij korte tijd. Het uniform bestond in de beginjaren
uit een witte broek (net als bij de schutterij) en een wit
overhemd. Na 5 jaar werd voor het tamboerkorps een
eigen uniform gemaakt. Met gepaste trots poseerde
het tamboerkorps in de nieuwe outfit in 1966 voor het
Raadhuis. Bij het zilveren jubileum in 1986 telde het
tamboerkorps 19 leden, waarvan 2 vrouwen. Tot op
heden lijkt passie voor slagwerk voornamelijk voorbehouden aan mannen en jongens. Ook nu, bij het
50-jarig jubileum, speelt er één jongedame mee tussen
de heren. In de afgelopen 50 jaar ontwikkelde het
tamboerkorps zich van tamboerkorps met alleen maar
marsen tot een volwaardige slagwerkgroep die naast
marsen ook prachtige en spectaculaire concertwerken
op het repertoire heeft staan. Melodisch slagwerk en
een grote variatie aan percussie-instrumenten hebben
in de groep een vaste plaats verworven.

boerkorps en harmonie aan. Vele Arcenaren werden
gedurende de 50 jaren geëerd met een serenade bij
gelegenheid van een Koninklijke onderscheiding, een
huwelijksjubileum of een andere bijzondere gebeurtenis. Diverse malen ook begeleidde het trommelkorps
met de harmonie ereleden en anderen naar hun laatste
rustplaats. De communicantjes werden afgehaald bij
het Mariakapelletje bij de Trip en feestelijk begeleid
naar de kerk. In vroeger jaren waren er ook de processies. Zeer bijzonder was de processie bij gelegenheid
van het gouden jubileum van de parochiekerk in 2007.
Het spelen en lopen van de processiemars moest wel
opnieuw geoefend worden! Naast deze optredens op
straat, gemiddeld ruim tien keer per jaar, waren er de
vele concerten. In de beginjaren waren er zelfs al buitenlandse optredens, zoals in Veerdt in Duitsland en in
het Belgische Hamont. In 2001 ging de toen 150 jarige
harmonie met het 40-jarige tamboerkorps op concertreis naar Brugge en Oostende in België. In dit feestjaar
ontmoetten diverse drumbands uit de regio elkaar op
de binnenplaats van het kasteel.
In 2007 ging de concertreis naar Kröv aan de Moezel.
In een gezellige sfeer werd een optreden verzorgd en
namen harmonie en tamboers deel aan een optocht
door het dorp. Mooie herinneringen hielden we over
aan het uitstapje met optreden in Düsseldorf in 2009,
met dank aan onze gastheer Jan van Rijswijck. Vele
malen namen de tamboers deel aan de districtsfestivals van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen, die
dit jaar eveneens zijn gouden jubileum viert. Diverse
malen werden door het tamboerkorps dit festival en
ook andere drumbandontmoetingen georganiseerd.
Tijdens nieuwjaarsconcerten, paasconcerten, kuurconcerten had en heeft het tamboerkorps een nadrukkelijke en volwaardige plaats. Vele malen verraste het korps
het publiek met mooie en verrassende percussiemuziek. Vers in het geheugen ligt de prachtige show met
licht en geluid tijdens paasconcert 2010. Spectaculair
was het optreden van ons tamboerkorps samen met
Drumband Velden tijdens het concert “Same Verder’ bij
het afscheid van de gemeente Arcen en Velden. Vanuit
alle hoeken van de Stad Venlo kwamen de slagwerkers met een prachtige slagwerkimprovisatie naar de
Maaspoort, spelend op trapladders, vuilnisbakken,
met straatbezems en allerlei attributen van wegwerkers. Tijdens het concert kregen zij met een mooie
en indrukwekkende uitvoering de handen op elkaar.
Aan de indrukwekkende slotact bij het afscheid van
de Gemeente Arcen en Velden op het Raadhuisplein
verleende het tamboerkorps ook zijn medewerking.

De optredens
In die 50 jaren trok het tamboerkorps, vaak samen met
de harmonie, uit bij vele, vele dorpsevenementen en
verenigingsactiviteiten. Om te beginnen waren daar
natuurlijk de festiviteiten van het Sint Petrus en Paulus
gilde zoals: vogelschieten, recepties, afhalen van de
schutterskoning, kermisactiviteiten. Ook het koningschieten van het Sint Sebastianus gilde werd steeds opgeluisterd. Tamboerkorps en harmonie waren in al die
jaren steeds present bij het inhalen van Sinterklaas en
Sint Maarten, ze liepen mee in de carnavalsoptochten.
De wandeldriedaagse van Kindervakantiewerk werd
elk jaar muzikaal afgesloten met een rondgang door
het dorp. De vermoeidheid in de benen van kinderen
en begeleiders verdween bij het lopen achter tam-

De instructeurs
In de eerste jaren was Toon Lichteveld de instructeur
van het nieuw opgerichte tamboerkorps. In1963 volgde
Frans van Rijswijck hem op. Hij leidde het korps tot
1990. Frans van Rijswijck werd in 1986 voorzitter van de
Koninklijke Harmonie van Arcen en bleef dat tot zijn,
helaas veel te vroege, overlijden in 1996. In de jaren
1990 en 1991 was Ger Peeters instructeur, opgevolgd
door Lei Sitzen tot 1995. Frank van Wely hanteerde de
dirigeerstok van 1995 tot 2003. Vanaf 2003 tot heden
voert Hans Simons uit Well het tamboerkorps met veel
enthousiasme aan. In al die jaren verzorgden de instructeurs ook steeds de opleiding. De opleiding heeft
een rijkserkenning. Leerlingen worden opgeleid voor
diploma A, B, C, D.
magazine “de Tamboer”
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Even wennen...

Op 26 maart j.l. werden in
sporthal de Slagen te Waalwijk de
Nederlandse Kampioenschappen
Accessoires gehouden voor majorette solisten, duo’s, ensembles,
teams en groepen. Voor het eerst
in de geschiedenis werden de
kampioenschappen voor sectie A
en Accessoires (voorheen sectie B)
gesplitst.

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben

Voor eenieder die van deze discipline houdt, was
het smullen geblazen van begin tot einde. Wat een
creativiteit is er in Nederland. Het publiek keek haar
ogen uit.

8

Ook Limburg was vertegenwoordigd tijdens deze
kampioenschappen. Majorette uit Kronenberg,
Maasbree, Meijel en Tienray kwamen in actie. En niet
zonder succes. Er werden nationale titels behaald
door majorette uit Tienray en Meijel, maar ook de
andere verenigingen gingen niet zonder eremedailles
naar huis. Er wisten zelfs een aantal majorettes door
te dringen tot de nationale majorette equipe die
Nederland van 30 september tot en met 3 oktober
gaat vertegenwoordigen tijdens de Europese
kampioenschappen in het Engelse Bath:
- Mardrukro Kronenberg
- Tessa Pekx - solo juvenile (reserve)
- Younique Maasbree
- Jesse Muijsenberg - solo preteen (reserve)
- MèhlseDörskes Meijel
- Joëlle Hoeijmakers & Linda Verstappen duet juvenile
- Lizzy van Enckevort & Anouk Snijders - duet preteen
- Kessie Daniëls & Brenda van Rooij - duet preteen
- A-groep - corps senior
Proficiat allemaal! De majorettecommissie wenst
jullie heel veel plezier, maar vooral succes met de
voorbereidingen.
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De dag werd begonnen met het
onderdeel Basic Strutt. Ook al is het
geen officieel wedstrijddeel, voor de
deelnemers is het net zo echt als de
wedstrijd is voor de overige deelnemers. En wat is er nu leuker om
samen met de grotere meisjes mee
op concours te mogen? Een prima
manier voor leerlingen om kennis te
maken met de wedstrijdvorm. Het is
aandoenlijk om te zien hoe ze zichtbaar geconcentreerd moeite doen om
zo netjes mogelijk om de pionnen
te lopen. Want het is nogal wat: in

de maat lopen, lachen, je lichaam
opstrekken, je benen en armen doorstrekken, strakke bochten maken.
Poeh poeh, best moeilijk, hoor! Maar
wanneer ze aan het einde van de dag
een heus diploma mogen ontvangen,
kan hun dag niet meer stuk. Dus wil
ik in dit artikel graag even stilstaan
bij deze jonge dames. Het is ten
slotte de toekomst van de majorettes in Limburg. Alle meisjes werden
beloond met een beoordeling goed
of zeer goed. Een mooi resultaat.
Proficiat Alana, Denise, Joëlla (De

Kloppers Nieuw-Bergen) en Debbie,
Shania, Mint en Madelon (Younique
Maasbree)!
Dit was tevens de 1ste wedstrijd
volgens het nieuwe puntensysteem.
En dat was toch wel even wennen bij
de bekendmaking van de resultaten.
Vaak wisten deelnemers zich geen
raad met de punten. Waar anders
gejuich klonk bij hoge punten, bleef
dat nu uit. Je kon aan de gezichten
aflezen: heb ik nu hoog gescoord of
juist helemaal niet? Het deed een
beetje denken aan de vorige keer dat
het puntensysteem werd gewijzigd in
2001. Toen gingen we van maximaal
60 punten verdeeld over 6 rubrieken
naar 100 punten bij 10 rubrieken.
Ook dat duurde even voordat het
bij iedereen in z’n systeem zat. Het
geeft echter wel goede hoop dat
men nu ook snel zal wennen aan dit
systeem.
Topper van het wedstrijddeel was
Jesse Muijsenberg van majorettengroep Younique uit Maasbree. In
de jeugd 3 accessories gevorderden
klasse begon zij haar show als Mary
Poppins om vervolgens halverwege
haar show te veranderen in Bert, de
schoorsteenveger. Haar show werd
beloond met 78,3 punten en een luid
applaus van het aanwezige publiek.
Als afsluiter van de dag gaven de
Colour Guards van Jong Leven
Brunssum een demonstratie. Leuk
om weer eens een andere discipline
te zien, zeker nu we hen al een hele
tijd niet meer bij majorettewedstrijden tegenkomen. Terugkijkend op
deze dag kunnen we concluderen dat
het ondanks wat minder deelnemers
en een compleet nieuw puntensysteem een geslaagde 1ste wedstrijd
van het seizoen was.
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Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben

Smullen bij
NK Accessories

Op zondag 10 april j.l. werd het 1ste
majoretteconcours van het seizoen
gehouden. Dit alles vond plaats in
sporthal Rumpen te Brunssum en de
organisatie was in handen van Color
Guard Jong Leven Brunssum. Ook
al was het een korte wedstrijd, toch
was het publiek in grote getale naar
Brunssum vertrokken om hun kroost
aan te moedigen.
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Majoretteweetjes
1

Foto’s van de Next Generation Cup die op 26 juni j.l.
heeft plaats gevonden in Bakel staan op de website
www.brabant.mu. Het is een erg leuke site, dus neem
snel een kijkje!

2
3

Na het succes van de Next Generation Cup, wil de
majorettecommissie deze wedstrijdvorm ook opnemen in het Limburgse wedstrijdprogramma in 2012.
Fase 1 gaat in het najaar starten als een verkorte opleiding in Maastricht. Een verkorte opleiding betekent
meer zelfstudie voor de deelnemers, maar ook lagere
kosten! We hebben gekozen voor deze opzet, omdat
veel meiden gekozen hebben voor een combi-opleiding Fase 1 en 2.

4
5
6

Fase 2 gaat in oktober 2011 starten met de docenten
Kim Zegers en Angeliek Koopmans in een sportzaal te
Maastricht.
Fase 3 gaat starten op 16 oktober 2011, met de grootste groep deelnemers ooit in Nederland! De docenten
zijn Joyce Janssen (baton) en Anke Moelands (dans).
Willen jullie meer weten over de Nederlandse
Kampioenschappen van de VNM (voorheen FKM)?
Op de website van de LBT vinden jullie deze zomer
uitgebreide informatie!

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

De tamboer-maître meldt trots zichzelf, de vereniging
en het te spelen werk, n.l.: “De champignonmars” van
componist ‘Doremi’. De voorzitter wilde grappig zijn
en vroeg: “Oh, zitten we hier in de tuinbouwstreek?”
De TM keek volstrekt onbegrepen, groette netjes,
maakte rechtsomkeert en marcheerde enigszins van
slag door de ‘stomme’ opmerking richting zijn korps.
Een collega-jurylid attendeerde de voorzitter op de
juiste titel (uitspraak), n.l.:
THE CHAMPIONSMARCH, inderdaad: klinkt (bijna) als...
10
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Redactie: Jan van Anne & Honza Kabals

KLINKT ALS...
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Cursus Exercitie-instructeur
Sindsdien hebben er twee cursussen plaatsgevonden, en omdat er veel vraag naar is, wil de LBT
beginnen om het basistraject nogmaals aanbieden.
Dit betekent dat in het najaar van 2011 wordt
gestart met de “Basismodule Exercitie-instructeur”.
Naast de leden van de eigen lidkorpsen, wil de LBT
ook leden van schutterijen die bij diverse schuttersbonden zijn aangesloten, uitnodigen om deel te
nemen aan dit exercitietraject.
Via deze weg wil ik u dan ook vragen om dit binnen
uw vereniging onder de aandacht te brengen, zodat
we op het gebied van exercitie in de toekomst in
Limburg een breed en goed geschoold kader gaan
krijgen.

•

•
•
•

beschikken, wordt geleerd HOE zij hun systeem
moeten overbrengen aan hun doelgroep.*
Niet het WAT (exercitiesysteem), maar het HOE
(wijze van instrueren) staat dus centraal. Tijdens
lesdag een en twee (elk 4 uur) wordt een aantal
exercitiebewegingen geïnstrueerd die ook in de
handleiding zijn opgenomen.
Tijdens de derde en vierde lesdag (elk 8 uur) wordt
uitsluitend de instructievaardigheid ‘in praktijk’
behandeld.
Afhankelijk van de aanwezige praktische
exercitievaardigheid, is de studiebelasting plm.
4-6 uur per week.
De cursus wordt gegeven door
Jan Peeters.

• De kosten voor de basiscursus, de bijbehorende hand
leiding en het examengeld bedragen € 200.(bij ten minste 10 deelnemers).
• De cursus wordt gegeven in “Café - Zaal Dennenoord”
Op de Bos 6 6088 NA Roggel
• De cursus zal doorgaan bij ten minste
10 deelnemers.
Indien een of meerdere leden van uw vereniging interesse
hebben in deze interessante en unieke exercitiecursus,
kunt u het bijgevoegde aanmeldingsformulier gebruiken
of downloaden van de site www.L-B-T.nl en vóór 15 juni
mailen naar rjanssen@hklimburg.nl of sturen naar Huis
voor de Kunsten Limburg,t.a.v. Rob Janssen, Postbus 203,
6040 AE in Roermond.
Nadat de eerste module met goed gevolg is afgesloten,
wordt aansluitend de gelegenheid geboden om deel te
nemen aan de vervolgmodule “Gevorderden Exercitie
Praktijkgericht”. Deze module zal bestaan uit 3 zaterdagen
praktisch onderricht en is qua studiebelasting vergelijkbaar met de basismodule.

Het complete exercitietraject
bestaat uit de volgende modules:
• Cursusmodule A:
“Basismodule Exercitie-instructeur”
• Cursusmodule B:
“Gevorderden Exercitie Praktijkgericht”
• Cursusmodule C:
“ Mars- & Streetparade, muziek en beweging”
Indien er na de A- en B module genoeg interesse is voor de
C module, zal deze waarschijnlijk in het voorjaar van 2012
gaan plaatsvinden. Deze module is gericht op het vormgeven van een eenvoudige choreografie op muziek, bijvoorbeeld bij een “Defilé”, “Mars- of Streetparade”. Cursisten
die de modules A en B met goed gevolg hebben afgesloten
krijgen van de LBT een getuigschrift “Exercitie – instructeur”. Cursisten die het gehele traject (A, B en C module)
hebben doorlopen krijgen een getuigschrift “Exercitie instructeur Mars- / Streetparade”.

Redactie: Rob Janssen

Limburg kent een grote diversiteit aan drumbands; slagwerkgroepen,
fluiterkorpsen, jachthoorn- trompetterkorpsen en drumfanfares, al dan niet
als zelfstandige vereniging of als onderdeel van een Harmonie / Fanfare /
Brassband / Schutterij. Naast het muzikale aspect krijgt ook de exercitie
steeds vaker een belangrijke plaats binnen de vereniging. Omdat er
gaandeweg toch is gebleken dat er op het gebied van exercitie een
gebrek aan instructeurs bestaat, heeft de LBT in 2008 het plan opgevat
om een exercitietraject te gaan vormgeven.

Voor wie is de Basiscursus bestemd?
Tambour-maîtres die in het verleden de tambourmaîtrecursus bij Jan Peeters hebben gevolgd
(Tambour-maîtres die recentelijk de TM-cursus
hebben gevolgd, krijgen vrijstelling van de eerste
twee lessen)
• Majorette-instructrices
• Muziekinstructeurs / dirigenten
• Leden (met enige kennis van exercitie) die
“exercitie-instructeur” willen worden
Enkele wetenswaardigheden betreffende de
Basiscursus.
• De Basismodule bestaat uit 4 lesdagen en
1 examendag
- Lesdag 1: zaterdag 15 oktober
- Lesdag 2: zaterdag 5 november
- Lesdag 3: zaterdag 26 november
- Lesdag 4: zaterdag 17 december
- Examen: zaterdag 14 januari 2012
• Tijdens de vier lesdagen wordt uitsluitend praktisch gewerkt. De theorie, opgenomen in de
Handleiding Exercitie-instructeur Basismodule”,
is bedoeld voor zelfstudie en naslag.
• Aansluitend aan de cursus wordt een praktijkexamen afgenomen, waarbij uitsluitend praktisch
getoetst wordt op instructieve vaardigheden,
gebaseerd op de persoonlijke exercitiekennis en
kunde.
• Het persoonlijk gebruikte exercitiesysteem is van
ondergeschikt belang. M.a.w.: potentiële cursisten die al over praktische exercitievaardigheden
12
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Jubilarissen

Haelen 25 APRIL 2011

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

2e paasdag is traditioneel de dag
voor het koningschieten. Voor veel
verenigingen is dit de mogelijkheid
om jubilarissen te decoreren.
Zo ook St Cornelius Swartbroek.

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

Op uitnodiging van deze vereniging, hadden we
3 jubilarissen, die 10 jaar deel uitmaken van het
muziekkorps, te decoreren. Meestal na een heilige
mis, en de traditionele koffietafel, is het de beurt
aan de jubilarissen. Ditmaal 3 dames, allen pijperfluit
spelend bij de vereniging, kregen een vermiljoenen
insigne opgespeld door de voorzitter van het district
Weert Dhr. Ton van Berkel, en secretaris dhr. Frans
Voermans. Na de dames Linda Lamerikx, Sandra
Baens en Bibian Tullemans toegesproken te hebben,
en de insignes te hebben opgespeld, kregen deze
dames nog een boeket bloemen, uitgereikt door
de voorzitter van St. Cornelius Swartbroek, en kon
de strijd om het koningschap onder prachtige
weersomstandigheden zijn aanvang vinden.

Stramproy 25 APRIL 2011

Prachtige weersomstandigheden, en een uitnodiging
om insignes op te spelden
trokken ons 2e paasdag
naar Stramproy.
Susanne Gijsen en Froukje Aengevaeren
waren de 2 dames die op deze dag
zouden worden gedecoreerd.
Beiden al ruim 10 jaar lid van
Fluiterkorps en Schutterij St. Catharina
Stramproy. Na een inleiding door de
voorzitter van St Catharina, was het de
beurt aan voorzitter Ton van Berkel,
en secretaris Frans Voermans om de
2 dames letterlijk in het zonnetje te
zetten. Nadat beide dames nog een
cadeau van de voorzitter hadden
ontvangen, kon de strijd om het
koningschap zijn aanvang vinden.
Gezien de zonnige omstandigheden,
kon dit nog wel eens een lange dag
worden.
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