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■ Uniformen op maat voor alle doeleinden
■ Hoeden en petten
■ Luxe droogkuis

“ Uniformen Daniëls
altijd anders,
Uw wens is onze service!”

Vakantie voorbij:
Mijn baas zij “Er mag weer gerookt worden,
als het maar van je rug afkomt”.
Na een welverdiende vakantie heeft iedereen weer zijn normale
dagelijkse bezigheden opgepakt. Na een relatief rustige periode staat
voor de LBT weer een drukke periode voor de deur.

Traditiegetrouw staan in oktober de najaarsvergaderingen van de districten op de
rol. Iedereen weet dat deze vergaderingen het moment zijn om uw inbreng als
vereniging te hebben op het beleid van de LBT. Naast uw inbreng zult u zich tijdens
deze vergaderingen kunnen inschrijven als organisator van een evenement dat de LBT
organiseert.
Het vervolg daarop zijn de concoursen, diverse verenigingen zijn volop bezig met
hun voorbereidingen hiervoor. Vanaf deze plek wensen wij alle verenigingen die
deelnemen veel succes met hun repetities en deelname.
Verder treft u aan het actuele nieuws vanuit de districten, ingebracht door onze
districtscorrespondenten
U allen wens ik u veel leesplezier.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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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 1 december 2011!

magazine “de Tamboer”

5

DIS TRIC T VENRAY-VENLO / 2e VERZOEK

Wie wil er
plaats nemen?
In Tamboer 1 van dit jaar deden wij een beroep
op u, om eens binnen uw vereniging na te gaan
of er interesse was voor een bestuursfunctie in
het district Venray/Venlo van de LBT.

In het kader van het 125 jarig jubileum van de Koninklijke Philharmonie Bocholtz
verzorgt het Limburgs Percussie Collectief op zondag 25 september een uniek slagwerkconcert in de Harmoniezaal te Bocholtz. Het collectief, voor deze gelegenheid
uitgebreid tot 12 professionele slagwerkers, brengt onder leiding van Jo Zinzen een
zeer gevarieerd en hoogstaand programma ten gehore. Verdere medewerking verlenen aan dit concert de sopraan Lieke Smeets en het koperkwintet van de Koninklijke
Philharmonie.
Het Limburgs Percussie Collectief
is ontstaan uit het Nationaal Jeugd
Slagwerkensemble en zet zich in om
vernieuwende en grensverleggende
slagwerkmuziek te promoten. Het ensemble laat u horen dat slagwerk veel
meer is dan de drumband op straat of
“de dikke trom” achter het orkest. Voor
hun concerten wordt een indrukwekkend arsenaal slagwerk aangevoerd.
Werkelijk alles wordt uit de kast gehaald
6
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om het publiek een bijzondere beleving te laten meemaken.
Sinds de oprichting staat het collectief
onder leiding van de slagwerkgoeroe
en geboren Bocholtzenaar Jo Zinzen.
Ook voor Jo is dit concert bijzonder.
Vanwege zijn 50-jarig verenigingsjubileum bij de Philharmonie heeft hij
zich persoonlijk ingezet om dit concert mogelijk te maken. Jo geniet al

tientallen jaren zeer hoog aanzien als
professioneel slagwerker, componist,
instructeur, jurylid en slagwerkdocent in
zowel binnen- als buitenland. Vele van
zijn oud-leerlingen zijn thans verbonden aan de grote symfonieorkesten in
Nederland en Duitsland.
Op het programma staan naast spectaculaire originele slagwerk composities
ook speciaal voor dit gezelschap

gearrangeerde concertwerken van
onder andere Bach, Schubert en
Mussorgsky. Bijzonder is ook het
samenspel met het koperkwintet van
de Philharmonie in het werk “Brass
Connection”. Intiem en melodieus
slagwerk is te horen als de slagwerkers
de sopraan Lieke Smeets begeleiden.
Als klap op de vuurpijl beleeft een voor
het collectief gecomponeerd werk van
Henk Martens zijn wereldpremière.
Kortom een avond die u niet wilt missen. Zorg dat u er bij bent!
Het concert vindt plaats in de
Harmoniezaal aan de Dr. Nolensstraat 9
te Bocholtz. Aanvang van het concert
is 19:00 uur. In de voorverkoop zijn de
kaarten verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn
Laval eveneens aan de Dr. Nolenstraat
te Bocholtz. De entree bedraagt zowel
in de voorverkoop als aan de avondkassa € 5,00. Het aantal kaarten is beperkt.

Helaas, slechts één reactie en dat was nog een afwijzing ook.
Toch willen wij u nogmaals verzoeken binnen uw vereniging
aandacht te schenken aan deze uitdaging. Wellicht heeft u er
wel aan gedacht maar hier op reageren is er niet van gekomen.
Misschien zijn er zelf ouders of andere familie-leden / vrienden
bij die nog enkele uurtjes vrij kunnen of willen maken ter
ondersteuning van ons bestuur en tevens van de aangesloten
lid-korpsen.
Ook nu geldt:
mocht u interesse hebben, neem dan contact op met:
Henk Roozeboom
tel.: 06 - 405 245 64 of
e-mail: hroozeboom@home.nl
Ook nu vertrouwend dat u dit alles serieus zult bekijken en
bespreken.
magazine “de Tamboer”

Henk Roozeboom, Secretaris - districtsbestuur Venray-Venlo

Limburgs Percussie Collectief
concerteert in Bocholtz
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Slagwerkers...

...Hit it!

Secretaris district Weert: Fr Voermans

De vergadering van dit jaar zal
gehouden worden op zaterdag
8 oktober 2011, aanvang 14.00 uur.
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Dit zal plaatsvinden in het
verenigingslokaal van Schutterij
St. Willibrodus Meijel,
Nederweerterdijk 1, 5768 PG
te Meijel		
Wij willen alle verenigingen dringend
verzoeken op deze vergadering
aanwezig te zijn.
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Hit-Music, uitgeverij van bladmuziek voor de slagwerksector, nodigt u
van harte uit op de cd presentatie van de Hit-Music cd ‘Hits’ op zaterdag
8 oktober van 15.00 tot 17.00 uur bij Evenementenhal Adams te Ittervoort.
Tevens zal het slagwerkensemble van St. Joseph 1880 Weert een
try-out geven i.v.m hun concoursdeelname in November. Tijdens deze
concertmiddag zal een selectie van de opgenomen werken worden
gespeeld waaronder diverse premières.
Uitgeverij Hit Music heeft het cd project ´HITS´
geïnitieerd met het spotlight op de kleinere
gestemde en ongestemde slagwerkensembles.
Door de enorme ontwikkelingen van uitgebreide
slagwerkensembles en bijbehorende composities
zijn de kleinere ensembles en composities wat in de
verdrukking geraakt. Hierdoor is een grote vraag
naar goede en nieuwe concertwerken voor kleinere
bezettingen. Voor de cd ‘HITS’ zijn naast bestaande
werken o.a. 3 nieuwe composities verschenen van
Jos Stoffels, Henk Martens en Gian Prince. HitMusic wil hierbij haar betrokkenheid tonen en een
bijdrage leveren aan de slagwerk-cultuur zoals wij
die kennen.
Ter gelegenheid van deze cd-presentatie waarbij
een aantal composities van deze cd worden
gespeeld en verrassende andere composities, zal
ook het nieuwe project-ensemble Percussionata
o.l.v. Henrico Stevens aan u worden gepresenteerd.
Het ensemble heeft voor het eerst samen gespeeld
tijdens de cd-opnames. Deze samenwerking was zo
goed bevallen dat gezamenlijk besloten is om als
project ensemble te blijven bestaan. Het bestaat uit
professionele slagwerkers en uitstekende amateur
slagwerkers uit alle Limburgse windstreken. Het
ensemble heeft ten doel gesteld om onze eigen en
kenmerkende Nederlandse slagwerkcultuur waar

we trots op zijn op hoog niveau te promoten en
daarbij ook nieuwe uitdagingen aan te gaan.
De concertmiddag begint om 15.00 uur met het
slagwerkensemble St. Joseph Weert. Zij nemen op
20 november deel aan de podiumwedstrijden te
Venray. Voor het eerst o.l.v. Etienne Houben. Op
dit Try-out concert zal voor het eerst het volledig
te spelen programma worden uitgevoerd. Het
programma bevat gevoelig, modern én spetterend
slagwerk van Vincent Cox, Etienne Houben,
Roland Barret en Jim Casella. Om 16.00 uur zal
ensemble Percussionata aantreden.
Variatie alom en voor de slagwerkliefhebber een
middag om van te genieten! We zijn verheugd om u
op 8 oktober te mogen begroeten.
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het Hit-Music team , ensemble Percussionata en ensemble st. Joseph Weert

Uitnodiging
jaarvergadering
district Weert
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GEHOORD, GEZIEN EN
NIET VERZWEGEN...
Waargebeurde anekdotes,
“ter leringhe ende vermaecke”.

Met
militaire
precisie

Drumpop
Horst – Na het grote succes van twee jaar geleden organiseert Drumband Jong
Nederland Horst op zondag 6 november de 6e editie van het regionaal bekende muziekevenement DRUMPOP. In een sfeervol aangeklede Mèrthal in Horst zullen diverse
groepen en muziekverenigingen modern slagwerk- en melodische populaire muziek
ten gehore brengen. Als special act zal Circle Percussion afsluiten! Dit evenement biedt
de bezoeker een unieke kans kennis te maken met de bijzondere en gevarieerde muzikale prestaties van de diverse deelnemers.
Op zondag zal vanaf 13:30 uur de zesde editie van
Drumpop plaatsvinden. In een uiterst sfeervol aangeklede Mèrthal zal modern slagwerk- en “melodische”
populaire muziek gespeeld worden door diverse
groepen en muziekverenigingen, welke hieraan hun
medewerking verlenen. Om het geheel beter tot uitdrukking te laten komen worden de vele optredende
groepen en verenigingen deze middag ondersteund
door een spectaculaire licht- en geluidsshow. De
opening van Drumpop zal om 14.00 worden verzorgd
door Slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst De
Drumband is in 1960 door M. Limpens opgericht
en beschikt over een uitgebreid instrumentarium
zodat slagwerkmuziek in al zijn facetten kan worden
beoefend. De drumband nam onder leiding van instructeurs Ubachs en Crauwels meerdere malen deel
aan de concoursen van de LBT. Onder leiding van Eric
Crauwels promoveerde de drumband naar de Ereafdeling. Op dit moment wordt de drumband geleid
door Erik van Wegberg. Samen met hem behaalde
de drumband verschillende successen, waaronder in
2006 het Nederlands Kampioenschap in de tweede
divisie.
Hierna zal Caribbean energy brass Lottum het programma vervolgen. Caribbean energy brass is een
groep jongeren die de traditie van de brassband in
leven proberen te houden. Doormiddel van drums
spelen ze Asambeho, samba, salsa, merengue, kassav
en bubbling. De brassband geeft een swingende
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show met diversiteit van ritmes en danspasjes. De
jongeren zijn tussen de 8 en 30 en trainen samen een
keer per week om een goede show neer te zetten
voor het publiek!
Het programma wordt vervolgd met Malletband
Kunst en Vriendschap uit Opheusden. Deze malletband is onderdeel van fanfare Kunst en Vriendschap
welke volgend jaar 80 jaar bestaat. De drumband is
15 jaar geleden overgegaan naar een slagwerkgroep,
met marimba’s en xylofoons. Samen met de instructeur Dik van de Wardt hebben ze ervoor gekozen
om populaire en herkenbare muziek te gaan maken.
De muziek die zij spelen varieert van heel oude
muziek zoals ABBA en Sir Cliff Richard, tot en met de
hedendaagse muziek van Safri Duo, Lionel Richie en
Gebroeders Ko.
Na deze groep wordt drumpop vervolgt door Jeugddrumband Let’s Beat it! Nog niet zo gek lang hebben
de jongste korpsleden van Drumband Jong Nederland Horst hun krachten gebundeld in een jeugddrumband. Onlangs heeft deze groep haar eerste
optreden gehad bij de open dag van Jong Nederland.
De jeugdigen zijn zeer enthousiast om in een volle
Mèrthal een optreden te verzorgen! Het samenspel
en de juiste uitdaging staan hier hoog in het vaandel,
zonder het plezier uit het oog te verliezen. Dit is precies wat Let’s Beat it! u zal brengen, dus komt dat zien!
Deze middag zal worden vervolgd met een veras-

send, spectaculair optreden van de organiserende
vereniging zelf. Drumband Jong Nederland Horst,
welke in 1957 is opgericht, heeft een unieke manier
van in groepsverband muziek maken met jongens en
meisjes.
Naast het muzikale gedeelte worden ook activiteiten gedaan op het terrein van sport en spel. De
drumband, onder leiding van Bart Jeuken, verzorgt
door het jaar heen vele optredens zoals de carnavalsoptocht, muziektoernooien en evenementen. Dit
jaar zal de drumband u meenemen in een reis door
sprookjesland, waarin de toeschouwers vele attracties
van de Efteling muzikaal zullen ervaren. Als special
act “Circle Percussion” op het toneel... dan weet je wel
hoe laat het is... Deze trommeltopsporters werden
met de voorstelling ‘Drums of the World’ bekend
over de hele wereld. En nu zijn zij onvermoeid terug
met hun nieuwste voorstelling: DOWN 2 EARTH!
Vernieuwend, verfrissend en met acht benen op
de grond weten de heren van Circle Percussion de
zaal om te toveren tot een walhalla van rete strakke
beats, vette sounds en virtuoze grooves waarbij een
gepaste portie muzikale humor niet zal ontbreken! De
drummers van Circle Percussion, de oervader van de
Nederlandse slagwerkscène, zijn heer en meester in
het combineren van Japanse en Afrikaanse slagwerkmuziek. Door jarenlange training op het indrukwekkende slagwerkinstrumentarium hebben de mannen
een unieke, geheel eigen, onnavolgbare speelstijl
ontwikkeld. Met een flinke dosis adrenaline maken de
pioniers van de Nederlandse slagwerkscène gehakt
van uw zintuiglijke vermogens….
Het programma zal worden gepresenteerd door een
in Horst en omgeving zeer bekende DJ, welke deze
dag weer zijn talenten als presentator zal laten zien.
Door bijdragen vanuit het bedrijfsleven en instanties,
is het mede mogelijk geworden om de entree van dit
evenement zo laag mogelijk te houden namelijk
€ 2,00. Voor jeugdigen tot 12 jaar is de entree gratis.
Op de internetsite www.drumpop.nl is meer informatie te vinden over Drumpop.

Een boze, verbolgen militaire
commandant liet na afloop
van het defilé de dirigent
van het muziekkorps
bij zich roepen. Hij
complimenteerde de
kapelmeester voor
de perfect gespeelde
muziek, de strakke
discipline, de keurig
verzorgde uniformen en instrumenten, maar…
de gelijkheid
liet hier en
daar veel te
wensen over.
“Hoe bedoelt
u kolonel”, reageerde de verontwaardigde muzikale
leider. “Iedereen liep toch
netjes naast en achter elkaar in dezelfde pas!” Kolonel: “Jawel, maar in
de voorste rij liepen vijf trombonisten die hun schuif totaal verschillend
bewogen… dat is geen gezicht… een
volgende keer wil ik dat spatgelijk
zien, begrepen?” Voordat de verbaasde kapelmeester kon reageren volgde
nog een nabrander: “Trouwens, dat
kleine ventje met die grote gedraaide
toeter (sousafoon) en die lange
vent met dat kleine fluitje (piccolo)
moeten van instrument ruilen; het is
geen gezicht!”
Tegen zoveel deskundigheid valt niet
op te boksen. Onderdanig schikte
de dirigent zich ‘zonder verweer’ in
zijn lot, maar krijgt tot op vandaag
nog steeds de lachers op zijn hand als
hij dit waar gebeurde verhaal bij pot
en pint, bij voorkeur aan (militaire)
muzikanten, vertelt.
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maar niet voordat ik weet hoe ik dit verantwoord met
mijn leden kan oefenen.
Aan het einde van de zaterdag waren we alle 9 totalloss. 5 Dames brachten we naar Amsterdam Centraal
om terug naar Maastricht te reizen. 3 Van mijn leden
en ikzelf bleven vlakbij het sportcentrum overnachten in een hotel om zondag om 09.00 uur weer te
starten. Het was even doorbijten om zondag weer
fit aan de slag te gaan, gezien benen en armen niet
meer wilde meewerken.
Zondag was even leerzaam .. wel iets spannender!
We waren zeer benieuwd naar de workshop van
Isabelle. Haar workshop was het vierde uur gepland.
De eerste drie uur waren ook dansworkshops voor
ons alle 4.

Maastrichtse Twirling Stars

nemen deel aan DC Dance Unlimited 2011
Op zaterdag 3 en zondag 4 september werd door DC-Dance (nieuwe dansschool
te Katwijk van Dion Hoppenbrouwer) de 2-daagse DC Dance Unlimited 2011
georganiseerd in het sportcentrum Caland te Amsterdam.
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In totaal werden er 12 workshops gehouden, verdeeld over de zaterdag en zondag. Zaterdag diende
je er 6 te kiezen net als zondag 6. Op zondag kwam
er later nog de mogelijkheid bij om een extra
workshop te kiezen en wel een workshop gegeven
door Isabelle Beernaert (!) (bekend van The Ultimate
Dance Battle alsmede So You Think You Can Dance).
Zij maakt voor deze programma’s mooie choreografieën, vaak in haar eigen stijl: Modern.

- Contactmateriaal óf Jazz Showmusical
- Latin dance óf 2-baton
- Danstwirlcombinaties óf Hiphop

De opties voor het gehele weekend waren als volgt:
- Klassiek ballet óf Duomateriaal
- Rolls óf Streetdance
- Moderne dans óf Tricks

We vertrokken zaterdag 3 september om 06.30 uur
met in totaal 9 dames richting Amsterdam. 5 Dames
bleven alleen de zaterdag en hadden zo maar de
keuze uit de helft van de workshops. Zij kozen dan
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(Zelf koos ik voor: zaterdag: Duomateriaal;
Streetdance; Modern; Latin; Hiphop;
Contactmateriaal;
zondag: Klassiek; Modern; Jazz; Workshop Isabelle;
Rolls; 2-Baton; Danstwirlcombinaties).

ook verstandig de workshops waar zij in de toekomst
het meest profijt van zullen hebben.
De twirl-workshops werden voornamelijk verzorgd
door Monica & Jason Lee. Broer en zus die ontzettend veel prijzen hebben weten binnen te halen,
meerdere malen op het wereldkampioenschap. Het
moge wel duidelijk zijn dat dit duo iedereen ontzettend veel kan bijbrengen. Zelf koos ik voor meer
dans-workshops om zo voor het nieuwe wedstrijdseizoen nieuwe passen, moves en inspiratie op te doen.
De instructeurs waren dan ook stuk voor stuk zwaar
getalenteerd. Knap vond ik dat deze instructeurs
meerdere dansstijlen gaven. Stijlen die ontzettend uit
elkaar liggen, Jazz en Hiphop bijvoorbeeld.
Iedere workshop was dan ook zeer leerzaam. Zo was
er ook de kans om bepaalde moves na te vragen.
Vaak zie ik ergens iets dat ik direct wil uitproberen,

Zo gesloopt als we waren zijn we vol enthousiasme de workshop van
Isabelle ingestapt. Ze
startte direct met het
aanleren van een choreografie, stijl: Modern. Na
het in een snel tempo
aanleren hiervan was
het dan ook op muziek
herhalen, keer op keer.
Ze maakte goed duidelijk welk gevoel zij bij
deze choreografie had
en vond het zeer belangrijk dat je goed bewust moet
zijn van je handelingen/bewegingen met je lichaam
en om vooral niet een routine af te werken zonder
enkel gevoel. Deze boodschap hadden een aantal
van mijn leden ook al gekregen bij een Modernworkshop van een andere instructrice waar we ons
dienden in te beelden dat we warme olie in onze
handen hadden en deze langzaam diende te verdelen over ons lichaam. Zodra de schaamtegevoelens
en giechelende geluiden uit het zicht waren kwam
dit al snel tot zijn recht.
Dit is vind ik.. ook zo’n beetje de belangrijkste boodschap als het gaat om dans. Eens welke muziek je
kiest dien je er eerst goed bewust van te zijn om
welk soort stijl het gaat, welke emoties erbij komen
kijken, welke gevoelens er omhoog komen bij het
luisteren ernaar en vooral om dit over te brengen op
het publiek dat naar je kijkt.
Al met al: de dames en ikzelf heb veel nieuwe dingen
gezien, genoteerd en gefilmd. Bij de Maastrichtse
Twirling Stars zal er hard getraind gaan worden! Op
naar het volgende wedstrijdseizoen!

Mocht je interesse hebben om enkele filmpjes te zien van
deze verschillende workshops kun je deze vinden op:

www.maastrichtsetwirlingstars.hyves.nl
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Groetjes, Tamara van Wijhe - Cuijpers, Instructie Maastrichtse Twirling Stars

“ Dit zijn de blauwe plekken dan ook zeker
waard die ik van de rolls-workshop overhield.”
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Next Generation Cup
een succes!
Op 26 juni j.l. vond in het Brabantse Bakel de eerste versie
van een nieuwe wedstrijdvorm plaats: de Next Generation
Cup. Een wedstrijd voor de jonge majorettes tot en met
12 jaar. Een ontspannen, ongedwongen wedstrijd waarin
niet de plaatsingspunten, maar het plezier voorop
stond. Toch vielen er wel prijzen te winnen, en dus deed
iedereen haar uiterste best om als winnaar van de Next
Generation Cup 2011 naar huis te gaan!

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben

In de ochtend vielen er wel
plaatsingspunten te behalen, door
de junioren en senioren. Speciaal
voor de oudere meisjes was er
namelijk een halve wedstrijddag
ingelast. Zo konden zij wel nog de
felbegeerde promotie of punten voor
het NK behalen. In de middag begon
echter het feest voor de jeugd.
Compleet met zelfgeknutselde
verenigingsborden kwamen alle
deelnemertjes opgemarcheerd voor
een gezamenlijke opening van de
wedstrijd. Tijdens deze opening
werd er meteen al een aantal
winnaars bekend gemaakt. Er was
namelijk een puzzelwedstrijd en
een ontwerpwedstrijd geweest.
De nummers 1-2-3 kregen een
mooie prijs. De winnares van de
ontwerpwedstrijd had de mooiste
prijs: het door haar ontworpen
pakje werd ook echt gemaakt door
de firma Lagretto.
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Vervolgens ging de wedstrijd
van start. Ieder optreden werd
beoordeeld door de dames Annelies
van Kempen en Angelique Hees. Zij
deden op de onderdelen presentatie,
inhoud en uitvoering. Voor ieder
onderdeel kon een deelnemer
maximaal 100 punten behalen.
Je kon deelnemen in de starterscategorie of in de wedstrijdcategorie. Starters waren meisjes
die nog nooit op wedstrijd waren
geweest. In de andere categorie
had men wel al ervaring. Aan het
magazine “de Tamboer”

einde van een optreden mochten
de deelnemers op de vloer blijven
staan en kregen zijzelf maar ook
het publiek meteen al van de jury te
horen wat de jury ervan vond. Net
als bij X-Factor of Holland’s
Got Talent.
Naast de wedstrijd was er van
alles te beleven en te doen. Er was
een knutselhoek waar de mooiste
creaties gemaakt werden, je kon een
dans instuderen die je dan op het
einde van de dag moest laten zien,
en tussen de wedstrijd door werd
er op de vloer een toss-wedstrijd
gehouden. De winnaars hiervan
gingen uiteraard ook niet met lege
handen naar huis. Aan het einde
van de dag werd de aangeleerde
dans voor het publiek getoond. Niet
gewoon zomaar, maar iedereen
had lichtstaafjes aan hun baton
gekregen. De lichten gingen uit, en
het was een prachtig gezicht!
Toen kwam de prijsuitreiking.
Ook al hadden we geen Limburgse
meisjes als overall winnaar in de
wedstrijd of starters categorie;
ik weet zeker dat alle Limburgse
en Brabantse majorettes genoten
hebben van de Next Generation Cup
2011! Op naar 22 april 2012, want
dan staat de 2e editie van de NGC
op het programma.

1
2
3
Voor foto’s van de gehele dag
kunnen jullie terecht op:

www.brabant.mu

4
5
6
7

Majoretteweetjes
De majorettecommissie hoopt dat iedereen een fijne
vakantie heeft gehad en helemaal uitgerust weer
verder kan met de 2e helft van het seizoen!
Hieronder vast een aantal wedstrijd-data voor 2012
om in je agenda te zetten.
Op 14 januari 2012 zullen de VNM Finals plaatsvinden
in het Brabantse Oss. De opzet van deze kampioenschappen is nieuw. De top 3 van het LK mag de
Limburgse Bond namelijk gaan vertegenwoordigen in
Oss, en zo als een heuse Limburgse majorettenequipe
proberen de gouden medailles mee naar Limburg te
nemen. Tijdens het uitkomen van deze Tamboer is
over de nieuwe invulling van dit NK al een informatiebijeenkomst geweest.
In 2012 is er 1 bondsconcours waar iedereen zich
voor in kan schrijven, te weten op 10 juni. Junioren en
senioren kunnen zich daarnaast nog inschrijven voor
het ochtendgedeelte van de Next Generation Cup en
die is op 22 april.
Andere wedstrijdvormen waar je je voor in kunt
schrijven zijn: de Next Generation Cup op 22 april.
Deze wedstrijd is alleen voor de jeugd tot en met 12
jaar. Daarnaast introduceren wij op 18 maart de Club
Challenge, een leuke wedstrijd waar je als vereniging
strijdt tegen andere verenigingen. In de volgende
Tamboer hierover meer. Of kijk nu al op: http://www.
brabant.mu.
De Limburgse Kampioenschappen zullen in november 2012 plaatsvinden. Exacte datum is nog onbekend.
Heeft je vereniging een leuke activiteit, concert, of wil
je gewoon een keer iets schrijven over hoe leuk jouw
vereniging is? Mail het samen met een leuke foto naar
suzanne_hebben@hotmail.com. Dan staat jouw stuk
misschien wel in de volgende Tamboer!
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Super

schuttersweekend
in Houthem

In het Hemelvaartsweekend van 3 t/m 5 juni organiseerde de Houthemse
Schutterij St.Martinus een groot schuttersweekend in de schitterende
entourage van landgoed Chateau St. Gerlach. Het werd een doorslaand
succes, waarover zowel tijdens het weekend als ook nu nog vele
Houthemenaren en anderen hun bewondering en complimenten
uitspreken aan de organiserende vereniging.
`We zijn meer dan geslaagd in onze opzet en hebben zowel het publiek als de deelnemers een ongekend schouwspel en veel sfeer en plezier geboden.
Mede dankzij de vele spontane hulp van de vele
vrijwilligers uit Houthem en omgeving en het groot
aantal sponsoren zonder welke een dergelijk evenement niet meer mogelijk is, hebben we Houthem
weer eens op de kaart gezet`, aldus de trotse
voorzitter van St.Martinus, Maurice de Lange. `En
nog veel mooier is dat door het harde samenwerken
binnen onze vereniging en de samenwerking met
16
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de gemeenschap ook een hechtere band is ontstaan
waar we nog lang van kunnen blijven genieten en
profiteren`. Diverse mensen hebben al aangegeven
ook na het schuttersweekend zich te willen inzetten
voor de vereniging en zelfs lid te willen worden.
Unieke taptoe
Op de vrijdagavond kwam de droom van schuttersmuzikant en voorzitter Maurice de Lange en
kasteelheer Camille Oostwegel uit, om met het
Houthems kasteel als coulissen maar liefst 11 gere-

nommeerde taptoekorpsen te laten optreden. Al
om 19.00 uur zat de grote tribune tjokvol mensen
en deze werden geamuseerd tot ver na 23.00 uur.
Een ongekend schouwspel vol spetterende muziek,
exercitie en show, met de grote finale van alle korpsen met de volksliederen, de kamerschoten en het
taptoesignaal vanuit het dakraam van de parochiekerk. Met de absolute top onder de showkorpsen
in Limburg had Houthem een super deelnemersveld met oa Edelweiss Heksenberg, Maastrichtse
Verkennersband, Sainte Cecile Eijsden, Willibrordus
Meijel, St.Rosa Sibbe, St. Rochus Hulsberg, Amicitia
Banholt en twee exercitiegroepen uit de schutterijen
van Mheer, Voerendaal, Maastricht en Oost Maarland.
Houthems Zestalschieten
De jaarlijkse schuttersmiddag vol sfeer en spanning op de zaterdagmiddag was weer ouderwets.
Maar liefst 27 teams deden een gooi naar de titel
Houthems Kampioen Zestalschieten. Na een faire
strijd onder wel haast tropische omstandgheden
was het team Idefix de winnaar van de dag. Met als

teamleden de dames Lodewick bleef de wisselbeker
in Houthem en toonden de dames aan de meest
vaste hand te hebben onder de buks.
Schutterszondag
Zondag 5 juni werd Houthem al vroeg overgenomen door ruim 1.000 schutters uit maar liefst 22
schutterijen. Juist deze dag dreigde er onweer en
veel regen. Maar de binnenkomst van de schutterijen voor de kiosk en de grote opening verliepen
gelukkig volledig droog en volgens tijdschema. Toen
echter de openingsschoten klonken en de optocht
begon te trekken, vielen de eerste druppels regen.
Het koelde hierdoor wat af en na het defile voor de
kerk, konden de schutterijen die middag van buiten
door en van binnen iets natter, deelnemen aan de
vele wedstrijden op het landgoed. Veel publiek was
getuige van deze wedstrijden en ook de feesttent
was tot laat in de avond vol en sfeervol tijdens het
verbroederingsfeest met de Alpenrockband Wir Sind
Spitze!.
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Jongstleden bereikte ons bestuur
LBT het bericht dat erelid Jan
Bouwens van onze Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen op 74- jarige
leeftijd op maandag 1 augustus
2011 is overleden en inmiddels is
gecremeerd.

Jacob Gorissen, secretaris LBT

Het bestuur LBT betreurt het feit dat zij te laat
geïnformeerd is geworden over het overlijden van
ons erelid Jan Bouwens, waardoor ons bestuur
helaas geen acte de presence heeft kunnen geven
tijdens het afscheid en de crematie van ons erelid
Jan Bouwens.
Jan Bouwens was lid van het Fluit- en
Tambourcorps St. Paulus Schaesberg in de jaren 1989 tot aan zijn overlijden. In deze periode
vervulde hij de functie van voorzitter van 1992 tot
2005. Onder zijn voorzitterschap heeft St. Paulus
een nieuwe weg ingeslagen op muzikaal gebied,
met succesvolle concoursdeelnames als oorzakelijk gevolg. Diverse Limburgse alsook Nederlandse
Kampioenschappen werden behaald. Vanwege zijn
verdiensten voor St. Paulus is hij in 2005 benoemd
tot erevoorzitter van zijn vereniging. Tevens was
Jan Bouwens actief als bestuurder van het district
Heerlen LBT in de periode 1985 t/m 1990, en wel
als voorzitter (1985 - 1989) en als penningmeester (1990). Mede door zijn inzet heeft het district
Heerlen LBT in moeilijke tijden het hoofd boven
water kunnen houden. Ook van het bondsbestuur
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Jan Bouwens

Seezo Uniformen,
meesters in maatwerk

LBT heeft Jan Bouwens deel uitgemaakt als penningmeester (1990-1994) en als lid (1985-1989).
Vanwege zijn inzet en goede verdiensten werd Jan
Bouwens benoemd tot erelid van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen. Jan Bouwens was een
bestuurder ‘pur sang’ die zich steeds met kennis
van zaken en veel enthousiasme heeft ingezet voor
zijn vereniging Fluit- en Tamboercorps St. Paulus
Schaesberg, het district Heerlen LBT en het bondsbestuur LBT. Hij was een integer, aimabel en sociaal
ingesteld mens, die zijn functies steeds op correcte
en onbaatzuchtige wijze heeft vervuld. Vanwege
zijn bestuurlijke kwaliteiten en grote inzet voor het
verenigingsleven en de gemeenschap, heeft Hare
Majesteit de Koningin Jan Bouwens een Koninklijke
Onderscheiding verleend. De Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen en St. Paulus Schaesberg danken
Jan Bouwens voor zijn jarenlange, onbaatzuchtige
en collegiale inzet. Ons bondsbestuur, alsmede het
bestuur van St. Paulus Schaesberg, zeggen tevens
dank aan mevrouw M. Bouwens-Fintelmann voor
de ondersteuning van echtgenoot Jan Bouwens bij
de uitoefening van al zijn functies in de Limburgse
muziekwereld en dan met name t.a.v. de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen en St. Paulus Schaesberg.
Ons bondsbestuur, alsmede het bestuur van
St. Paulus Schaesberg, wensen mevrouw
M. Bouwens-Fintelmann, haar familie en vrienden
veel sterkte toe bij de verwerking van het verdriet
ten gevolge van het overlijden van haar echtgenoot,
vader, schoonvader, opa en overgrootvader Jan
Bouwens. Moge Jan Bouwens rusten in vrede.

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

Namens het bondsbestuur LBT en bestuur
St. Paulus Schaesberg.
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ADAMS MUZIEKCENTRALE

Marching Series

Parade Line Steel
14 x 5.5 Snaredrum

Parade Line White
14 x 10 Paradedrum

Parade Line Chrome
24 x 10 en 26 x 10 bassdrum

Muziekcentrale
Adams BV
Aziëstraat 17-19
6014 DA Ittervoort
Nederland
Tel.: +31(0)475 56 07 00
Fax: +31(0)475 56 29 05
info@adams.nl
www.adams.nl
Bassdrum stokken

Tamboermaître stokken

Snaredrum stokken

Marching hoezen

