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Aan het het einde van het jubileumjaar van onze Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen is het goed om met een tevreden blik terug te
kijken naar de evenementen die de LBT in dit kader heeft georganiseerd.
De jubileummanifestatie op 7 en 8 mei te Baexem was uniek te noemen, een
geweldig succes mede door de grote deelname van de bij de LBT aangesloten
muziekkorpsen. Financieel gezien ook een geweldig succes door de sponsors die
het überhaupt mogelijk maakte het jubileum te organiseren. Van dit alles was niets
terecht gekomen als het district Weert niet twee jaar lang haar schouders onder de
organisatie had gezet. De afsluitende manifestatie was de Day of Percussion op
1 oktober in het conferentieoord Rolduc te Kerkrade waarvan u een artikel aantreft
in deze uitgave.
Verder treft u aan de diverse verslagen van activiteiten van de laatste drie maanden,
bijeengebracht door de diverse redacteuren uit de districten.
Met de blik naar het nieuwe jaar 2012 rest mij niets anders dan u en de uwen namens
bondsbestuur en redacteuren een prettig kerstfeest en een “knallend” Nieuwjaar te
wensen.
U allen wens ik 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 27 februari 2012!
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LKW mars-concert

Redactie: Henk de Jong.

Weken, maanden hebben de muzikanten er voor geoefend.Vele vrije uren werden
omgezet in extra repetities. Alles moest kloppen, zowel muzikaal als qua marcheren.
Eindelijk was het zover, zondagmorgen 9 oktober in de mooie ruime sporthal Rumpen
te Brunssum.
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De wedstrijddag werd geopend door de voorzitter van
de LBT Manon Pelzer die de muzikanten veel succes
toewenste. Klokslag 10.00 uur werd gestart met klaroen
en tamboerkorps, Heer Vooruit Maastricht.
In de 3e divisie sectie D werd gestart met Burlesco
Romance van Roel van Raaij, de spanning stond op
de gezichten te lezen, maar mede omdat ze al lekker
warm waren gespeeld voor de opening klonk het goed
en na de eerste paar maten waren ze dan ook hoorbaar
goed bezig. De jury bestaande uit de heren Jos Stoﬀels,
Henk Mennens en nieuwkomer Jos Schoevers, beoordeelde de muzikanten met de uitvoeringen van deze
wedstrijddag en waren tevreden over dit optreden van
Heer Vooruit (voor alle uitslagen zie website LBT).Het
tweede werk, de Niederau March in een arrangement
van Jos Stoﬀels, werd marcherend uitgevoerd en ging
nog beter, al met al een goede prestatie die dan ook
beloond werd met de wimpel in hun afdeling.

als stilstaand nagenoeg evenveel punten bij elkaar.
In de concertwedstrijd 1e divisie sectie E1 trad Fluit
en Tambourcorps St. Paulus Schaesberg Landgraaf
op, met het mooie werk Timeline van Rob Balvoort,
in dit nummer kwamen verschillende muziekstijlen
naar voren die op mooie wijze werden vertolkt, tijdens
dit werk kon je een speld horen vallen in de sporthal
en werd het korps beloond met de wimpel in deze
afdeling. Later in de middag trad men nog een keer op
maar dan marcherend, met ruim 65 man/vrouw was
het een hele toer om alle lijnen recht te houden en hier
en daar was men dan ook even uit de pas, maar zeker
een goed optreden. In de pauze kon men bijna alle
muzikanten in het café van de sporthal vinden alwaar
het een drukte van belang was, voor sommige ging
het niet snel genoeg maar het lijkt ons logisch dat als
er ineens tweehonderd man tegelijk een consumptie
willen gebruiken men wel eens even moet wachten.

Als volgende korps trad de drumband van Harmonie
St.Caecilia Susteren op in de 3e divisie sectie A2, als
eerste werk brachten zij stilstaand het werk Passio
Laurentio van Etienne Houben ten gehore, de inzetten
waren soms wat weifelend en hier en daar was men
wat onzeker maar de Heilige Laurentius hielp hun daarna met het marcherend werk weer op de goede weg
en alweer hogere punten in het marcherend werk als in
het concertwerk. In de 2e divisie A1 trad de drumband
van Harmonie Diligentia Eckelrade op voor eens steeds
beter gevulde sporthal, zei speelde zowel marcherend

Na de pauze was de drumband van Fanfare St.Blasius
uit Cadier en keer aan de beurt in de 2e divisie sectie
A2, als concerterend werk speelden ze Silent Heroes
van Henk Martens een prachtig werk met vele emotionele momenten en het publiek was dan ook duidelijk
onder de indruk van dit werk en de uitvoering, het was
muisstil en na aﬂoop een donderend applaus.
Het marcherend werk, als het ware een vervolg op het
concertwerk namelijk de Old Hickory mars van Gian
Prince, ook dit werk klonk vol overtuiging de jury was
vol lof (wat ze dan ook kregen) en ging dit korps naar
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Afscheid bestuurslid

Jo Beckers
In het altijd gezellige schuttershome
van Willibrordus Meijel hield het
district Weert haar jaarlijkse districtsvergadering.

huis met het hoogste aantal punten van die dag en de
wimpel.
Vervolgens trad in de 1e divisie sectie B2 het trommel en klaroenkorps op van Koninklijke Harmonie
Sainte Cécile uit Eijsden op, als concert werk speelde
het korps Waterloo van R.van de Berg, het is een heel
verhaal wat verteld word door de diverse instrumenten
in het korps, maar de stemming was niet optimaal en
soms was men denk ik de weg kwijt in Waterloo. Het
marcherend werk ging aanmerkelijk beter en mede
daardoor toch de wimpel mee naar Eijsden. In de 3e
divisie sectie A1 kwam Marijke Hoensbroek opmarcheren en met een goed tempo en juiste balans behaalde
zij een prachtige eerste prijs. Als laatste deze dag was
de drumband van de Koninklijke Harmonie St.Caecilia
Beek aan de beurt, en met de werken Grimsel en
Highland sound marcheerde zij ook naar een mooie
eerste prijs.
Na het binnen marcheren van alle deelnemende
korpsen op muziek van St.Paulus Schaesberg Landgraaf
was de prijsuitreiking, sommigen waren teleurgesteld
anderen heel gelukkig met de uitslag maar men kan
en mag zeker terug kijken op goede uitvoeringen en er
werd zeer zeker muziek gemaakt waar het publiek van
genoten heeft. Na het spelen van het Limburgs volkslied door St.Paulus Schaesberg ging men huiswaarts
alwaar menig feestje werd gevierd op de behaalde
resultaten. De organiserende vereniging Bazuinenkorps
Jong leven kan terug kijken op een goed georganiseerde dag die precies op tijd afgelopen was. Iedereen
die geholpen heeft die dag heeft dan ook goed zijn of
haar taak uitgevoerd en al moest de speaker sommige
korpsen wat tempo vragen liep alles lekker vlot, zodat
het publiek met volle teugen kon genieten.
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wedstrijd

Na de opening van de vergadering was een speciaal
woord van welkom voor een delegatie van het hoofdbestuur en het erelid van de LBT, de oud-voorzitter
van de LBT, de heer Posthumus. Tijdens deze vergadering werd de solistenwedstrijd op 6 januari 2013
na loting toegewezen aan St. Job Leuken Weert.
De majorettewedstrijd op 22 april 2012 werd onder
voorbehoud toegewezen aan de Mèhlse Dörskes
te Meijel. Door Drumfanfare Animato Heel werd
een optie genomen om het districtsfestival en de
taptoe te organiseren in het kader van hun 25 jarig
bestaansfeest. Het marsconcours op 10 november
2013 werd na loting toegewezen aan drumband en
jachthoornkorps St. Sebastianus Laar Weert. Tijdens
de bestuurverkiezing waren aftredend en herkiesbaar de vicevoorzitter de heer Thjeu Timmermans
en penningmeester de heer Henk Klaessens. Onder
luid applaus werden beide heren herkozen. Nadat
beide heren hun dankwoord voor het in hen gestelde
vertrouwen hadden uitgesproken bleef er nog een
plichtpleging over. Na de organisatie van het LBT
jubileum te Baexem op 7 en 8 mei dit jaar had Jo
Beckers als bestuurslid te kennen gegeven te willen
stoppen als districtsbestuurder. Dit besluit was mede
ingegeven door zijn thuissituatie die nogal veel tijd
van hem vergde. Om dit moment niet ongezien te
laten passeren werd Jo door de voorzitter geëerd voor
zijn jarenlange inzet voor het district. Als stoﬀelijke
blijk van waardering mocht Jo de zilveren legpenning
van de LBT ontvangen. Voor Willemien, Jo zijn echtgenote waren er de welbekende bloemen te vergeven.
Als vervanging van Jo Beckers mocht het bestuur als
nieuw bestuurslid mevrouw Cindy Lemmen welkom
heten van jachthoornkorps Willibrordus Meijel. Als
afsluiting wenste de voorzitter alle aanwezige verenigingen veel succes met hun door hun verworven
evenementen en tevens hun solisten veel succes met
het nu aanstaande solistenconcours te Laar.
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Days of
percussion
In het kader van haar 50 jarig jubileum organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen in samenwerking met het Huis voor de Kunsten, Wereld Muziek Concours en
Percussive Arts Society op zaterdag 1 oktober haar “Day of Percussion”.
Het jubileumjaar van de LBT dat van
start was gegaan tijdens het groots
georganiseerde jubileumweekend
te Baexem op 7 en 8 mei kreeg zijn
vervolg in conferentieoord Rolduc te
Kerkrade. De gastheren waren Rob
Janssen, consulent van het huis voor
de kunsten en Michel Mordant directeur van Percussive Arts Society (PAS),
hand en spandiensten werden door
het bestuur van het LBT district Weert
verzorgd.
Door middel van het wereldwijd web
mocht ik vernemen van deze dag (LBTsite). Het geboden programma sprak
mij zeer aan, zodoende melde ik mij
aan om aan deze dag te kunnen deelnemen. Tijdens deze dag kon men zich
aanmelden voor een workshop gegeven
door Ruud Wiener (mallets), Wieke
Karsten (ﬂuit), Johnny Eeckhaut
(signaal koper) en Hans Zonderop
(slagwerk). Naast de workshop had
men ook de mogelijkheid een privéles
te volgen bij een of meerdere van deze
docenten.
Na een woord van welkom van Rob
Janssen in de ochtenduren mocht ik
samen met mijn collega blazers kennismaken maken met Johnny Eeckhaut
docent workshop signaalkoper. Dhr.
Eeckhout, naar mijn gevoel een zeer
gemakkelijk benaderbaar persoon
van Belgische bodem brak tijdens de
voorstellingsronde het ijs door te roepen “awel zunne, mijnheer is vandaag
thuis gebleven zeg maar Johnny”.
Mijn medemuzikanten waren van het
Jachthoornkorps St. Sebastianus Laar
onder leiding van hun instructeur
Henk Klaessens. Om toch even recht te
doen aan het feit van wat voor kaliber
je als instructeur voor je hebt staan
het volgende. Johnny studeerde aan de
muziekacademies van Dendermonde,
Gentbrugge en Sint-Niklaas trompet,
8
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notenleer, transpositie, kamermuziek
en muziekgeschiedenis. Op 4 mei
2010 werd hij aangesteld als TrompetMajoor van het trompetterkorps van
de Koninklijke Muziekkapel van de
Belgische Gidsen. Onder zijn leiding
speelde het Trompetterkorps concerten in Brussel, Canada en in de VS. In
september dit jaar gaf zijn trompetterkorps een concert in het Kremlin voor
President Poetin en zo`n 3000 genodigden. Momenteel is hij ook dirigent van
Koninklijke Harmonieën uit Laarne en
Aalter.
Alvorens van start te gaan met zijn
workshop werd er door Johnny verteld
dat het blazen op een natuurtrompet
één is, maar alles begint met je houding en hoe je je instrument vast houd.
Dit leverde al veel “Aha” momenten op.
Proefondervindelijk werd door Johnny
bewezen dat je sommige tonen absoluut niet kunt produceren als je niet
goed staat of je instrument verkeerd
vasthoud. Mijn vraag wat hij vond om
zittend te repeteren tijdens een blaasrepetitie is volgens Johnny “not done” .
Hij antwoorde: “Hoe kun je met een in
elkaar gezakt lichaam proﬁteren van je
volledige longinhoud, om maar niet te
spreken over je houding waar je in zit/
hangt”. Na deze algemene ronde liet hij
elke muzikant blazen en gaf persoonlijke adviezen over houding, mondstukaanzet en hoe het instrument vast
te houden. In de laatste ronde voor de
pauze werd er in drie secties verder
geoefend nl. Klaroenen, jachthoorns,
basklaroenen, trompetten en Es sousafoon. Ik hoef u niet te vertellen dat ook
weer deze ronde boordevol de welbekende “Aha” momenten zat. Na de de
koﬃepauze werd er gerepeteerd op
een door Henk Klaessens meegebracht
muziekwerk. Dit werk zou dan in de
namiddag tijdens de slotpresentatie in
de Aula Major gespeeld worden.

Diverse muzikanten hadden gekozen
voor een privéles. Ik mocht even meeluisteren tijdens zo`n privésessie van
Wieke Karsten.
Wieke studeerde aan het koninklijk
Conservatorium in Den Haag en bij
de in Engeland befaamde ﬂuitpedagoog Trevor Wye. Al tijdens haar
studie kwam haar talent voor lesgeven aan het licht. Ze werd aangesteld
als docent ﬂuit aan de conservatoria
van Den Haag en Groningen. In 1998
won zij het Achtste Internationale
Fluitconcours Friedrich Kuhlau in
Duitsland. Als duo Karsten-Kelder
maakte zij tot nu toe twee cd`s. Sinds
2009 geeft zij les aan de Nederlandse
Fluit Academie.
Deze privélessen gingen veel verder
dan de workshops. De door de deelnemer zelf meegebrachte partituur werd
minutieus doorgewerkt, op sommige
plaatsen zelfs noot voor noot. Een van
de deelneemsters had een werk van
Wolfgang Amadeus Mozart op haar
muziekstandaard staan. Hier bleek al
snel dat repeteren niet alleen bestaat
uit alleen maar herhalen van noten die
in de partituren staan. Herhaaldelijk
vroeg Wieke “wat denk je dat Amadeus
hier bedoelt te vertellen”, zijn deze
maten vragend bedoelt en waar komt
in de zin het antwoord. Het is ook goed
in de voorbereiding een CD van het
muziekwerk op te zetten en er alleen
naar te luisteren, daar hoor je dan
waar collega muzikanten
nuances leggen en
leer je het

stuk beter kennen. Verrassend vond
ik de vraag “Hoe oefen je zo`n stuk in”.
Het blijkt vaak dat oefensessies van
een half uur of langer geen rendement
meer opleveren. Wieke’s advies was om
twee maal 10 minuten te repeteren en
daarna 5 minuten te pauzeren, daarna
twee maal 10 minuten met een half
uur pauze. (Foto onderschrift: “Zo ziet
je partituur eruit na 10 minuten les
van Wieke Karsten”
Als extra kers op de al rijk gevulde
taart verzorgde Wieke Karsten ook nog
een lezing over “Musiceren, studeren
en het brein”.
Tijdens deze lezing, wat ik meer een
Masterclass vond startte met een
anatomische les, namelijk hoe zitten
je hersenen in elkaar en hoe werken
ze. In het zogeheten reptielenbrein zit
vanaf onze geboorte alles dat we nodig
hebben om te overleven, zoals ademhalen, de hardware om te groeien,
oude en later ook nieuwe reﬂexen.
Het reptielenbrein is perfect voor een
hagedis, voor ons heeft het reptielenbrein nadelen en voordelen. Kort
samengevat zit knipperen met je ogen,
schrikken, ademhalen, slapen, eten &
drinken en het gebruik van zintuigen
zoals reptielen die hebben, opgeslagen
in je reptielenbrein. (Wieke: Zou je een
pasgeboren baby zijn eerste drie maanden het zicht ontnemen middels een

blinddoek is hij of zij voor de rest van
zijn leven blind). Ieder mens beschikt
naast het reptielen brein ook over
delen in de hersenen die later in de
evolutie zijn ontstaan: Het limbische
systeem (midden- en tussenhersenen,
200 miljoen jaar geleden) en de cortex
(hersenschors, 70 miljoen jaar geleden). De verstandelijke vermogens van
de mens zijn gekoppeld aan de hersenschors (neo cortex). In het limbische
systeem, ook wel zoogdierenbrein
genoemd, zit alles wat een zoogdier
anders maakt dan een reptiel. Nieuwe
zintuigen (geur, smaak, evenwicht),
lopen op hogere poten, sociaal groepsgedrag en vooral: emoties. Alles wat
een mens tenslotte anders maakt dan
een muis zit in de neo cortex. Het hele
brein slaat van alles en nog wat op en
zorgt ervoor dat we vervolgens van alles en nog wat kunnen. Het hele leven
is leren en we leren door tot en met
onze laatste snik. Musiceren vraagt om
activiteit in het hele brein; creativiteit
blijft in de neo cortex maar automatisch een toon kunnen blazen komt
uiteindelijk in het reptielenbrein terecht. Tussen het kort reageren op alles
wat we zien, horen en ervaren en het
daadwerkelijk opslaan in ons brein, zit
een poortwachterfunctie. Deze bepaalt
in belangrijke mate of we informatie
vaker willen her gebruiken of dat iets
het ene oor in, het andere oor uit kan
gaan. Gebeurtenissen die veel impact
op je hebben gehad worden
direct in onze
hersenen
op-
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geslagen. Bijvoorbeeld de datum 11
september, voor vele onder ons komt
dan gelijk de gedachte van de twin
towers boven. Niemand heeft bij deze
gebeurtenis gedacht “dat moet ik onthouden”. Ander voorbeeld: Vraag aan
een oudere welke leraar hij leuk vond
op de lagere school, velen zullen nog
voor en achternaam kunnen opdissen. Maar de meeste informatie die we
krijgen houden we niet vast. Voor een
student is het vaak al een moeilijke
vraag wat zijn leraar hem gisteren
verteld heeft. Met deze wetenschap
verplaatsen wij ons in een muzikant
die naar een muziekles gaat. Hoe kan
een instructeur zijn lesstof zo goed
mogelijk overbrengen naar de leerling. De instructeur moet er dus voor
zorgen dat zijn les zo snel mogelijk in
het brein opgeslagen gaat worden. Hier
heeft hij wat trucjes voor. Niet teveel
lesstof ineens geven, het voordoen en
de leerling het laten nadoen. Notities
laten maken door de leerling brengt 50
procent meer rendement. Wieke reikte
ons diverse methoden aan om dit op
een goede manier aan te pakken. Op
het einde van de rit blijft het herhalen
en maar blijven herhalen de meeste
kans van slagen voor opslag in ons
hersenarchief. Volgens Wieke duurt
een nieuwe eenvoudige (= een klein
aantal verschillende gebieden nodig
in het brein) handeling aanleren bij
een peuter al bijna drie maanden. Dus
instructeurs, een concert instuderen of
een solist in minder dan drie maanden
een solo laten instuderen grenst bijna
aan het onmogelijke. (De echte slimmeriken niet meegeteld). PS. Noot van
mij zelf: “Geef een solist na de 10de
poging die mis gaat nou geen knal voor
zij kop want dat kan hij je over dertig
jaar nog haarﬁjn vertellen”.
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Soms is het jammer dat je de tijd niet
kunt terug zetten want dat had mij de
gelegenheid gegeven ook de privélessen van Ruud Wiener, Hans Zonderop
en Igor Hobus bij te wonen. Toch maar
even geïnformeerd bij de slagwerkers
die de lessen hadden bezocht. Kom
ik in de gang een manneke tegen van
een jaar of tien, “En hoe vond je het”.
Antwoord: “Höb moge same sjpele met
Igor, kinse waal dé vanne Heideroosjes
mot ich woonsdig vertèlle oppe repetiesie”. Typisch geval van directe opslag
in de neo cortex.
Vanuit België was een selectie van
dertien blazers gekomen van het
Trompetterkorps van de Koninklijke
Muziekkapel van de Belgische Gidsen.
Al deze blazers met minimaal conservatoriumniveau, waarbij nog een paar
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zelfs een masterdiploma bezaten met
specialisatie natuurtrompet, of voor
de leek een klaroen. Nadat ik Johnny
Eeckhaut gevraagd had of ik het
inblazen mocht bijwonen kan ik met
gepaste nederigheid oprecht verklaren
dat het verschil tussen ons, de amateur
en zij de professionals met hoofdletters
geschreven kan worden. Het verschil
tussen vier uur per dag repeteren en
wij twee uurtjes per week hoef ik aan
niemand meer uit te leggen. Het redacteursbloed kruipt waar het niet gaan
kan en na een korte rondgang onder
de blazers leerde mij dat deze dertien
blazers gezamenlijk bij 42 blaaskorpsen instructeur waren. Als het concert
15 minuten zou uitlopen moesten
4 blazers hun repetitie verschuiven.
Johnny vatte het kernachtig samen:
“Awel zunne, ze hebben meer bezigheid
voor hunne zelf als voor d`n baos, zal
wel aan d`n ambiance ligge”.
Op naar de slotpresentatie in de Aula
Major van Rolduc. Mijn eerste deceptie
van deze dag, in de zaal zaten nog geen
zeventig man. Buiten een delegatie
van het LBT bestuur, de voorzitter van
de sectie slagwerk van de Verenigde
Nederlandse Muziekbonden en Rob
Janssen als gastheer namens het Huis
voor de Kunsten en Michel Mordant
directeur van Percussive Arts Society
was de zaal bevolkt door direct betrokkenen, de publieke belangstelling bijna
nihil. De directeur van het Huis der
Kunsten had zich afgemeld wegens
privé omstandigheden. Van enig WMC
bestuurslid mocht ik niemand herkennen. Als ik mij niet vergis stond in mijn
subkop “in samenwerking met het
Wereld Muziek Concours” Naast mijn
redacteurspet draag ik ook nog een
pet als voorzitter van het LBT district
Weert en daarmee ook lid van het LBT
hoofdbestuur. In die hoedanigheid heb
ik de begrotingen voor dit evenement
zien passeren. Kosten (en die waren
behoorlijk) nog moeite zijn gespaard
om een evenement neer te zetten voor
een breed publiek. Wat doen we fout
dat we met dit soort evenementen niet
het grote publiek aantrekken. Schort
het aan de PR, zijn onze geïnteresseerde druk met hun bijbaantjes of ligt het
aan de gekozen dag, een zaterdag. Als
ik van U het vergelijk mag trekken met
onze jubileummanifestatie op zaterdag
7 en zondag 8 mei te Baexem mag ik
vaststellen dat het de zaterdag geen
volle bak was. (Dit was ook een binnengebeuren). Daar tegenover was de
zondag waar ± 50 korpsen, bijna 2000
muzikanten in optocht door Baexem
trokken volle bak. Op Moederdag,
8 mei bijna 8500 bezoekers trekken

met de wetenschap dat de helft meer
was gekomen als het geen Moederdag
was geweest zet mij aan het denken.
Hieruit zou je kunnen concluderen
dat evenementen waar je veel deelnemers mee trekt je ook de grote massa
aanspreekt. Ik hoop dat mijn gedachte
U als lezer eens aanzet om in de pen
of in dit computertijdperk achter uw
toetsenbord te kruipen. Hebt u een tip
waar we iets mee kunnen laat het ons
weten. Aan een inhoudsloze opmerking van “Ton maak je niet druk zoutzuur lost alles op” heb ik geen behoefte. We willen ons klankbord verbreden
U als het grote publiek bent nu aan het
woord. Van uw welgemeende adviezen
zullen wij dankbaar gebruik maken.
Weg met alle negativisme en genieten
van datgene wat je geboden wordt.
Zowel de blazers van Jachthoornkorps
St. Sebastianus Laar als de slagwerkers
van drumband Fanfare Concordia
Leveroy aangevuld door slagwerkers uit de workshops zette een puik
stukje blaas en slagwerk neer. Echter
de spreekwoordelijk tweede kers op
de taart voor mij, en dat is een puur
persoonlijke voorkeursmening, was
het bijna één uur durende concert
van de trompetters van de Belgische
gidsen. Gewapend met een cassetterecorder en puur voor eigen gebruik
heb ik dit optreden vastgelegd. Tijdens
mijn thuisreis stond ik in de ﬁle voor
de maasbrug van Wessem. Voor de
tweede maal heb mogen genieten van
dit concert, nog nooit heb ik zo`n prettige ﬁle meegemaakt. Thuisgekomen
en mijn verhaal gedaan aan mijn
echtgenote, tevens ook bas-klaroenblazer binnen onze muziekvereniging.
Enigszins teleurgesteld bij het aanhoren van mijn verslag van datgene wat
ons geboden was te Kerkrade, stelde zij
vast dat zij een geweldige kans had gemist. Ik hoop dat veel muzikanten na
het lezen van mijn verslag het zelfde
denken.
Mede dankzij de deskundige bijdrage
van Wieke Karsten kwam dit artikel
tot stand waarvoor mijn dank.

TRADITIONEEL TAMBOERKORPS GARDEREGIMENT GRENADIERS EN JAGERS

Blazers voor Bes-Es trompetten
en Bas-trompet gezocht!

Van de muzikanten wordt verwacht dat zij minimaal
het C-niveau hebben en behoren tot de leeftijdscategorie 30 jaar en ouder. Er zijn geen selectiedagen,
wel vindt selectie plaats op basis van een test, af
te nemen door de instructeurs. Omdat de huidige
Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso niet
beschikt over een tamboerkorps bestaat de mogelijkheid tot samenwerking bij speciale gelegenheden. Het zelfde geldt voor samenwerking met de
Regimentsfanfare Grenadiers en Jagers.

planning is dat voorjaar 2012 het korps kan worden
ingezet voor diverse diensten. Dat kunnen zijn deﬁlés,
taptoes, maar ook diensten vanuit Defensie behoren
tot de mogelijkheden. Het instrumentarium wordt beheerd en is eigendom van de Stichting TTGGJ. Leden
krijgen, tegen een lage borgsom, een instrument in
bruikleen. Bij opzegging van het lidmaatschap ontvangt het lid de borgsom terug. De kosten waaronder reis en verblijfkosten die zijn verbonden aan het
lidmaatschap zijn geheel voor rekening van het lid.

Het Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment
Grenadiers en Jagers is een geheel nieuw korps en
wordt geplaatst onder de categorie reünistenorkesten. In september 2010 nam Jan Alblas (ondergetekende) het initiatief tot de oprichting. Na veel voorbereiding is het TTGGJ thans een oﬃciële Stichting en
ook als zodanig ingeschreven bij de KvK. Reden om
te komen tot een korps als dit was de leegte welke
was ontstaan na het verdwijnen van het bekende
Tamboerkorps van de Koninklijke Militaire Kapel (KMK)
uit Den Haag en het Tamboerkorps der Grenadiers
uit Arnhem, als gevolg van het opheﬀen van de
dienstplicht. De Koninklijke Militaire Kapel, tegenwoordig Koninklijke Militaire Kapel Johan Willem Friso
(KMKJWF), trad sindsdien in het openbaar als een
eenheid. Tegenwoordig kan men deze prachtige kapel aanschouwen met slechts twee of drie tamboers.
Het TTGGJ bestaat thans uit 19 tamboers, 8 blazers
en 1 lyra. De blazersgroep bestond aanvankelijk uit 15
muzikanten, echter om diverse reden hebben 7 leden
afgezien door te gaan. Overigens met aanvaardbare
reden. Instructeurs zijn Jan Koning uit Boxtel voor de
tamboers, Henk den Uyl uit Leerdam voor de blazers en lyra. Tambour-maître is Ernst de Rhoter. De

De leiding van het korps berust bij het bestuur,
bestaande uit: J. Alblas, voorzitter/secretaris, P. Broers,
penningmeester, G. Geersen, lid en P. Hermes, lid.
De heer Alblas is initiatiefnemer en zelf oud-lid van
het voormalig tamboerkorps KMK. Thans speelt hij
gewoon mee als tamboer in het korps. Sinds enkele
maanden repeteert het korps op elke eerste zaterdag
van de maand in de Oranjekazerne te Schaarsbergen
van 10.00 – 14.00 uur. De Commandant van het
Garderegiment Grenadiers en Jagers heeft zijn volledige steun en medewerking toegezegd. Bijgaande
foto geeft een getrouw beeld hoe het korps er in de
toekomst uit zal zien. Omdat de blazersgroep door
omstandigheden is uitgedund wordt thans actie
ondernomen om te komen tot uitbreiding. Daartoe
wordt de mogelijkheid geboden dat een (beperkt)
aantal burgermuzikanten zich kan aanmelden. Het
korps zal een traditioneel repertoire voeren, gebruik
makend van trommen, tenortrommen, basdrum, BesEs trompetten, Bas-trompetten en lyra. Het korps zal
zelfstandig optreden, maar ook samenwerking met
de KMKJWF en de Regimentsfanfare GGJ wordt niet
uitgesloten. Het uiteindelijke doel is de KMKJWF weer
de uitstraling te geven die het verdient.
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Redactie: Dhr. J. Alblas

Het in 2010 opgerichte Traditioneel Tamboerkorps Garderegiment Grenadiers en
Jagers (TTGGJ) bestaat uit oud-militair muzikanten. Vorig jaar is het korps opgericht en krijgt sindsdien alle steun van het Regimentscommando Grenadiers
en Jagers. Het korps repeteert op elke eerste zaterdag van de maand in de
Oranjekazerne te Schaarsbergen, de thuisbasis van de Grenadiers.
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Succesvolle NBvTM
Kampioenschappen
voor tamboer-majoors in Kerkrade

Redactie: Geert Vanmaeckelberghe / Foto’s: Wil Koelen

Zaterdag 27 augustus
2011 organiseerde de
NBvTM (Nederlandse Bond
voor Tamboer-Majoors,
Tamboer-Maîtres) haar
jaarlijks Kampioenschap
voor tamboer-majoors in
Kerkrade (NL). Veertien
deelnemers verzamelden
op de Cruyff Court, voorwaar een schitterende
locatie. Kunstgras onder de
voetjes, de bühne niet te
groot maar perfect van afmeting. Het geheel in een
prima kader. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een
mooie wedstrijd. (De dreigende wolken en plensbui
tijdens de proclamatie niet
mee gerekend.)
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Het terrein is onderverdeeld in drie
vakken waarin de deelnemers de
stokbevelen “voorwaarts”, “markeert
de pas”, “halt houden” en “muziek
stop” moeten uitvoeren. Er wordt deel
genomen in Standaard divisie of Show.
Bij de Standaard divisie etaleren de
maîtres diverse loophoudingen, Schots,
Engels, Amerikaans en Nederlands.
Bij de Show wordt het ﬂourishing met
de mace geëvalueerd. Juryleden Jan
Hoomans (Pasveerkorpsen), Geert
Vanmaeckelberghe (BE) en Pim Janssen
(NL) analyseerden, becommentarieerden en becijferden de diverse prestaties.
Er was een goede beheersing van de
diverse loophoudingen en technische
kennis van de voorgeschreven ﬂourishing methodes. Wel is het zo dat
de ene tamboer-majoor zich kiplekker voelt bij het ﬂourishing (showen
met de mace) en de andere duidelijk
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in de Standaard divisie. Als algemene
slotconclusie gaf de jury mee dat zij bij
meerdere deelnemers het general eﬀect
wil zien groeien. Immers, elke tamboermajoor moet leiderschap, overtuiging
en zekerheid uitstralen. Dit in zijn/haar
houding en gelaatsuitdrukking (geef
ons die mimiek)! Duidelijke bevelen en
signalen werden naar waarde geschat.
Voor het eerst werd een Open Divisie
voor buitenlandse deelnemers aangeboden. Vier Vlamingen reisden af naar
Kerkrade en gooiden hoge ogen. En dat
je dit letterlijk mag nemen geef ik je
nu mee. Er was een grote collegialiteit
tussen de Nederlandse en de Belgische
deelnemers. Neen, laat het mij eigenlijk
kruisbestuiving noemen. Sommigen in
de open divisie presenteerden een eigen
stijl, deze creativiteit verdient respect.
Trouwens collegialiteit, vriendschap
en meten & leren vormen de pijlers

van deze wedstrijd. Een blinde ziet dat
de Nederlandse Bond voor Tamboermajoors (www.nbvtm.nl) hard aan de
weg timmert. Dit door het geven van
vormingscursussen en de organisatie
van deze wedstrijd. Petje af! Heel wat
nuttige informatie en weetjes, tips en
tools zijn te vinden op de NBvTM webstek, beslist een aanrader. O ja, Johan
Claeys (BE) werd winnaar in deze eerste
open divisie.
Toekomstperspectief
In de jeugddivisie (want daar hebben
we het even nog niet over gehad) zagen
wij één zeer jonge deelnemer aan het
werk. Lef had hij, staat buiten kijf. Maar
hier ligt volgens het juryteam vast en
zeker een verdere toekomst. Nederland
heeft heel wat jeugd korpsen en de
NBvTM Kampioenschappen zijn het
uitgelezen forum voor ontmoeting,

Z AT ER DAG 25 EN ZO N DAG
26 AU GUS T US 2012 LO M M EL (B .)

Euregioparade
2012
Na de succesvolle Euregioparade in Maasbracht
van 2010 is het komend jaar wederom euregiotime. Zoals afgesproken is dit jaar Belgisch
Limburg aan de beurt. Het Euregiocomite
bestaande uit afgevaardigden van LBT, Vlamo
en sinds kort ook LBM heeft dit jaar gekozen
voor de stad Lommel, net op de grens van
Belgisch Limburg en Brabant. De Stad Lommel
en Harmonie Hoop in de Toekomst Lommel
zijn mede gastheer in augustus 2012. Ook dit
jaar is gekozen voor een weekend met twee
dagen muziek maken.

NBvTM Kampioenschap 2012,
25 augustus: nu al aanstippen in je
agenda! Of kijk op: www.nbvtm.nl

Op zondag 26 augustus is het wederom Euregio Parade Dag. Om
10.30 uur starten wij zoals gebruikelijk is met een H.Mis in de grote
Kerk van Lommel. Na de H.Mis starten in het centrum van Lommel de
concertreeksen.
Om 14.00 uur onderbreken we het concertprogramma en gaan we
rondlopen in Lommel. De grote street-parade zal door de straten van
Lommel trekken. Het einde van de dag, het slotconcert, is voorzien
om 18.00 uur.
Voor onze korpsen: let op uw brievenbus
Binnenkort ontvangt u de inschrijﬀormulieren voor onze
Euregioparade en natuurlijk onze Euregionale Dag van de Muziek in
Lommel. Heeft u ze niet gekregen kijk dan op onze websites.
Heeft u nog vragen neem dan contact op met:
Valentin Nassen, voorzitter
Emailadres: vnassen@hotmail.com
Guus Horssels, vice voozitter
Emailadres: guus.horssels@home.nl
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Redactie: Guus Horssels

ijkpunt en leerproces naar het bereiken
van ervaring & kwaliteit. Mijn inziens
verdient dit evenement ook in het
geheel een grotere naamsbekendheid
en weerklank. O ja, Henry Jongen (NL)
werd uitgeroepen tot algemeen laureaat
van dit Kampioenschap. Hij mag één
jaar de prachtige wisseltrofee koesteren. Zijn prestatie in de Show afdeling
(ﬂourishing) was fenomenaal. Trefzeker
pakte hij het wedstrijdterrein in. Dat
hij eens wat zou gaan tonen maakte hij
iedereen duidelijk. Ik zie het weinigen
nadoen. Wil Koelen (NL) werd tweede
en is het grote voorbeeld dat voorop
loopt. Zijn duidelijke bevelvoering
gepaard met dé uitstraling die een TM
moet hebben, getuigde van grote klasse.

Op zaterdag 25 augustus kan men inkiezen in Lommel voor een
5-tal workshops welke gegeven zullen worden door gerenomeerde
docenten.
De volgende workshops zullen worden aangeboden:
t &MFUSPOJTDIFQFSDVTTJFOJFUNFFSXFHUFEFOLFOJOEF[FUJKE
t 3JUNJTDIFQFSDVTTJFXBULBOEFTOBSFESVNFOBBOWFSXBOUF
instrumenten bieden
t &DPQFSTVTTJFPPLNFUBGWBMNBUFSJBBMLVOKFNV[JFLNBLFO
t %KFNCFXJFXJMFSOJFUFFOTLFOOJTNBLFONFUEF[FJOTUSVNFOUFO
t 'MVJU,MFJONBBSmKO PPLEF[FJOTUSVNFOUFO[JKOCFMBOHSJKL
De dag begint met een ontvangst vanaf 09.30 uur. De start is
om 10.00 en wordt besloten rond 18.00 uur met een concert. Wij
zorgen voor de lunch. De workshops worden op verschillende
locaties in het centrum van Lommel gegeven. Verder info
en inschrijvingsformulieren worden z.s.m. aan de lidkorpsen
toegezonden. Binnenkort verschijnen deze ook op de website van
Vlamo en LBT. De bijdrage per deelnemer bedraagt € 10,-.
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Muziekvereniging Valuas Ven
wint districtbeker van Venray/
In het weekend van 8 en 9 oktober vierde het
Trommelkorps van Koninklijke Harmonie van Arcen
haar 50 jarig jubileum. Bij gelegenheid hiervan heeft
het Trommelkorps van Koninklijke Harmonie van Arcen
de organisatie op zich genomen van het jaarlijkse districtfestival. Dat dit samenviel met het marsconcours in
Brunssum leek ons geen bezwaar. Het hele jaar stond al in
het teken van 50 jaar trommelkorps Arcen. Dit weekend
moest het hoogtepunt worden in hun jubileumjaar.
Zaterdag werd er gestart met een eucharistie viering waarna in een grootse
optocht door het dorp vergezeld
door het Gilde St. Petrus en Paulus en
natuurlijk de eigen Harmonie. Tijdens
de druk bezochte receptie werden de
Tamboers van Arcen o.a. gefeliciteerd
werd door de naburige Drumband
Fanfare Velden met een heuse serenade. Bij het afsluiten van de receptie
werden Vader en zoon Josef en Edward
Cox beiden gehuldigd als zilveren lid
van de vereniging door een delegatie van het LBT district Venray-Venlo.
Vicevoorzitter Carlos Schreurs had nog
14
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meer te bieden. Het Trommelkorps
van de Koninklijke Harmonie van Arcen
werd onderscheiden met de legpenning van de LBT en de legpenning
van de FKM. Die avond werd nog lang
nagenoten van deze bejubelingen.
Op zondag morgen opende Michel
Peeters, scheidend voorzitter van ons
district, het district festival. 10 korpsen
hebben zich ingeschreven voor dit
festival, echter door ziekte en overmacht moesten toch enkele korpsen
zich afmelden. We mochten als district
2 korpsen uit Venlo verwelkomen die
lange tijd niet deelgenomen hebben

aan ons district festival. Wij hopen hun
vaker op het district festival te mogen
begroeten. Ook mochten we 2 korpsen
van buiten ons district begroeten, zij
namen deel als voorbereiding op het
podiumconcours van 21 november in
Venray.
Als jury zorgde de heer Jan Peeters uit
Weert voor een deskundig gehoor. De
juryrapporten werden voorzien van het
verdiende commentaar.
Om 10.00uur startte Muziekvereniging
Valuas Venlo onder leiding van Sjaak
Vercoulen met een gevarieerd programma in de 5de divisie. De jury werd
5 werken voorgeschoteld waarbij ook
melodisch slagwerk.
In de 4de div. kwam Bart Jeuken met
muziekver. Ons Genoegen Oirlo als volgende aan de beurt. Zij brachten hun
programma welk zij ook zullen spelen
tijdens het podiumconcours in Venray.
Showorkest Harmonie Fortissimo uit
Venlo staat onder leiding van Hans
Simons. Zij brachten een programma
uit de 5de divisie. Slagwerkgroep St.
Joseph Weert Zuid en slagwerkgroep
Koninklijke Harmonie Concordia
Panningen brachten beide hun programma voor het podiumconcours. St.

In 2010 werd er tijdens de majorettewedstrijd in Beek Nancy van
Drongelen gehuldigd voor haar 25 jarig jubileum. Dit werd gedaan
door het Districtsbestuur van het District Maastricht. Naderhand
kreeg Districtsvoorzitter Guus Horssels te horen dat Maud Kurvers
ook al 25 jaar majorette was. Reden om in 2011 tijdens het majoretteconcours in Maastricht direct voor de prijsuitreiking Maud te eren met
de zilveren draag insigne van de LBT. Zij kreeg dit uit handen van haar
tweeling Syl en Quin met ondersteuning van Oom Guus. Maud was
totaal overrompeld en verrast door deze actie. Want er vloeiden …...
juist traantjes. Maud namens alle majorette van Limburg van harte
proﬁciat met dit jubileum.

Redactie: Guus Horssels

Nancy van Drongelen
en Maud Kurvers
25 jaar majorette

Start Fase 1, 2 en 3 in Limburg
Majoretten

Joseph onder leiding van Sjoerd Ceelen
in de 3de divisie en Concordia speelde
in de 1ste divisie onder leiding van Wil
van Horck. Tussen beide gastkorpsen
speelde Tamboerkorps ’t Zandakker
Gilde St. Jan Venray. Onder leiding van
Wiel Peeters bracht het korps 4 werken
in de 3de divisie. Tot slot vulde slagwerkgroep Koninklijke Harmonie Horst
het podium met hun instrumenten.
Onder leiding van Hans Vloet brachten
zij een gevarieerd programma in de
2de divisie.
Na aﬂoop loofde Paula Kenis Voorzitter
van Koninklijke Harmonie Arcen de
korpsen voor hun gebrachte muziek
en deelname. Alle korpsen ontvingen
van de organiserende vereniging een
herinneringsmedaille.
De jury loofde de prestaties van allen
maar bijzonder die van het eerste
korps, muziekvereniging Valuas Venlo.
Er kan er maar een winnen en dat is dit
jaar dus Muziekvereniging Valuas Venlo.
Ook van ons uit van harte gefeliciteerd.
Wij kunnen terug zien op een zeer
geslaagd district festival.
Tot volgend jaar.

Receptie Drumband Harmonie
Sint Cecilia Susteren
Zaterdag 12 november hield De Drumband van Harmonie Sint Cecilia
Susteren receptie in verband met het behalen van een mooie eerste
prijs met 82.89 punten op het Bondsconcours te Brunssum. De zaal
was al vroeg bezet door vrienden en sympathisanten van de drumband en afvaardigingen van diverse verenigingen. Allereerst was het
natuurlijk de eigen vereniging Harmonie Sint Cecilia die hun drumband een klinkende serenade kwam brengen. Vele sprekers spraken
de loftrompet uit voor dit jeugdige korps met een zeer jeugdige
instructeur die voor de eerste keer met dit gezelschap op concours was
gegaan.
De felicitaties waren ook voor de solisten Wouter Grootjans, Luuk
Wolfs en Mathijs Geraerds die als trio met 87 punten voor het tweede
achtereen volgend jaar Nederlands Kampioen waren geworden.
Ook de voorzitter van de LBT district Roermond José Aben roemde
instructeur en muzikanten en bood de drumband 150 kusjes aan in de
vorm van snoepjes die op de eerst volgende repetitie genuttigd kunnen
worden. De instructeur Luc Houben had een verrassing voor José en
bood haar namens de drumband een prachtig boeket bloemen aan
voor de steun en belangstelling op de repetities voorafgaande aan dit
concours. Al met al een zeer geslaagde receptie voor de verdienstelijke
drumband en hun solisten.
MAGAZINE “de TAMBOER”

Redactie: Frans Aben

lo
/Venlo

In oktober 2011 start de LBT deﬁnitief met fase 1 en fase 2. De locatie is Zuid-Limburg; De sportaccommodatie is nabij de Geusselt in
Maastricht. Door het geringe aantal deelnemers is besloten om fase
1 verkort te geven. Dit betekent dat de deelnemers 12 uur dans en 11
uur baton krijgen. De kosten bedragen € 110 p.p. inclusief lesboek (€
20) en examen. Fase 2 heeft zoals altijd 20 uur dans en 20 uur baton,
maar ook deze lessen zijn verplaatst naar de sportaccommodatie in
Maastricht. Kosten zijn € 200 inclusief lesboek (€ 20) en examen. Kun
je het lesboek van iemand anders lenen of overkopen, dan mag dat natuurlijk ook. Deelnemers die zich hebben opgegeven voor de combi van
F1 en F2 volgen alle lessen, in totaal 63 lesuren. De kosten zijn 310
euro per deelnemer. Ook voor de Fase 3-opleiding zijn voldoende deelnemers. De opleiding zal dan ook zeker starten. Docenten zijn Joyce
Janssen (twirl) en Anke Moelands (dans). Er wordt nog een geschikte
accommodatie gezocht in omgeving Nederweert. Verdere informatie
kan worden aangevraagd via majorettecommissie@l-b-t.nl
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Majorette

JACHTHOORN- EN TROMPETTERKORPS ST. WILLIBRORDUS MEIJEL

Huldiging
Jubilarissen
Op vrijdag 18 november was een delegatie van
het districtsbestuur Weert te weten de heren
van Berkel en Klaessens te gast bij Willibrordus
Meijel. Dat dit niet een toevalligheid was moge
blijken. Het is in de loop der jaren traditie geworden dat er elk jaar jubilarissen gehuldigd kunnen
worden. Een teken dat Willibrordus een sterke en
springlevende vereniging is met veel jeugd.

Redactie: Ton van Berkel

Zoals u elders in dit magazine hebt gelezen was tijdens de jaarvergadering van het district Weert Cindy Lemmen als nieuw bestuurslid toegetreden tot het districtsbestuur. Op gepaste wijze werd Cindy direct als
uitvoerend bestuurder door de voorzitter ingezet.
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Drie jubilarissen waar van er twee een vermiljoene insigne en een de
zilveren LBT insigne ontvingen voor hun inzet als muzikant voor hun
muziekkorps. De twee zusters Delvoux ontvingen het vermiljoene
insigne. Danique Delvoux bespeelt een jachthoorn en was in 2010 als
solist Limburgs en Nederlands Kampioen geworden. Naast het musiceren heeft ze nog een grote passie namelijk het schieten met de grote
schutterij buks, ook daar blijkt zij van topniveau te zijn getuige haar titel
van jeugdkoningin behaalt in 2008. Haar zuster Deveny doet niet onder
qua schietprestatie`s, zij mocht de titel van jeugdkoningin in 2007 al op
haar erelijst bijschrijven. Haar muzikale creativiteit viert zij bot op haar
snaredrum. Dat dit voor haar nog niet genoeg is moge blijken uit het
feit dat zij met collega muzikanten een percussiegroepje heeft opgericht. Cindy Lemmen mocht Net van Deurzen een zilveren LBT insigne
opspelden. Al 25 jaar verknocht aan haar Bastrompet waar ze muzikaal
geweldig mee uit de voeten kan. Schieten is haar lust en haar leven en
dat zeer verdienstelijk. Ook zij was in 2006 schutterskoningin. Het woord
uitvoerend lid wordt door Net letterlijk genomen. Tijdens de oliebollenactie van Willibrordus bakt Net er lustig op los, Meijel en omstreken kan
van haar kookkunsten genieten.
Op de bijgevoegde foto ziet u de jubilarissen staan, van links naar rechts:
Danique Delvoux, Net van Deursen, Deveny Delvoux en Jan Strijbos die
een OLS onderscheiding mocht ontvangen.
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Het Limburgs kampioenschap voor Majorettes van
zondag 27 november in
Meijel is voor de duo’s uit
Wanssum een groot succes
geworden. Zowel Fabiënne
Kremers en Danique
Janssen als Cynthia Janssen
en Melloney Janssen heeft
zich met het behalen van
de Limburgse titel gekwalificeerd voor het Nationaal
Kampioenschap, welke op
14 januari 2012 gehouden
zal worden in Oss.

Concordia Wanssum

Limburgs Kampioen

Onze ervaring van deze dag:
Met onze Limburgse dans, die
Anne, Fabiënne, Melloney, Danique
en Cynthia deze dag voor de 2de
keer uitvoerde, mochten we de dag
openen. Het was voor het eerst dat
we zoiets mochten doen en het was
echt geweldig. 5 van onze minirettes
mochten met de vlag voorop lopen.
Afgelopen concours kwaliﬁceerde
we met het team net niet voor het
LK. Dat we nu uitgenodigd zijn om
het LK te openen was dan ook extra
leuk.
Daarna begon de wedstrijd
Ongeveer een uurtje na dat we waren
opgetreden met de Limburgse dans
waren Fabiënne en Danique aan de
beurt. Ze dansen op de muziek van
Hairspray in de jeugd 3 midden.
Ze deden het super goed. Een half

uurtje later waren Melloney en
Cynthia aan de beurt. Ze dansen op
de muziek van Footlose in de junior
midden. Het was echt kei leuk, maar
we waren van te voren ook super
zenuwachtig. . Het ging super goed,
vooral toen Melloney haar illusion
ving. We kwamen even trots op als
af. We hadden er wel een goed gevoel
over.
En toen kwam de prijs uitreiking. De
jongere leden van Wanssum liepen
weer met de vlag voorop en wij 2 aan
2 achter ze aan. We gingen in een
boog om het podium zitten. En daar
gaven ze de uitslagen. Fabiënne en
Danique behaalde 71.2 punten en
waren hierbij Limburgs kampioen en
kregen een mooie medaille. Melloney
en Cynthia behaalde 73.3 punten
en waren hierbij ook Limburgs

kampioen en kregen ook een
mooie medaille. Toen alle punten
bekend stonden daar nog 3 bekers.
Melloney en Cynthia schrokken
zich dood toen ze hoorde dat zij
ook nog het hoogste aantal punten
hadden behaald in de midden klasse.
Hierdoor was het echt een feestelijke
dag voor de majorettes uit Wanssum.
Hierbij mogen de dames terug kijken
op een super geslaagde dag.
Op naar Oss !!!!
Groetjes van:
Melloney, Cynthia, Anne, Danique
en Fabiënne van Concordia
Wanssum
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25 SEPTEMBER 2011 - 125 JARIG JUBILEUMFEEST

Jubilarissen Harmonie
Na een geweldige H. Mis in de parochiekerk en een rondgang door
Born was het in de middag tijd voor een klinkende jubileumreceptie. Aan het begin van de receptie was het eerst tijd om de jubilarissen te huldigen. Voor de harmonie waren dit Theo Willems 75 jaar,
Jacob Coenen ,Miel Hermans, Dolf Hochstenbach, Manuel Hoorens,
Jan Jacobs en Piet Jette allen 65 jaar, Jan Kleinen 60 jaar, Jacques
Bijlmakers, Wim Damen, Marc Kalkhoven, Wim van Veen allen 40 jaar,
Luuk Lemmens 25 jaar, Lotte Bosch, Jeroen Damen, Max Damen, Louis
Deuss, Monique Goessens, Ruud Haagmans, Timothy Janssen, Truus Smeets
en Jac Vrancken allen 10 jaar.
Voor de drumband waren dit:
Joeri Kalkhoven, 10 jaar lid.
Joeri komt uit een muzikale familie. Hij heeft veel
gevoel voor muziek, en wil er zijn brood mee verdienen. Dan kan onze vereniging later zeggen dat hij bij
ons is begonnen. Hij speelt in het blaasorkest én in
de drumband, en is steevast altijd op straat erbij. Op
dit moment vervangt hij de tambour-maître. Joeri
heeft hiervoor een opleiding gedaan. Hij is altijd
bereid om te helpen en mee te denken en voelt zich
erg verantwoordelijk. Bij de voorbereidingen voor
het jubileumfeest is Joeri bijzonder actief geweest.
Vorig jaar heeft hij de pluim van L’Union ontvangen,
die hij met veel trots draagt.
Bep Leurs, 10 jaar lid.
Bep is een leidend ﬁguur in de vereniging. Al 10 jaar
bestuurslid, begeleidster van drumband, kartrekker bij de keuze van de nieuwe uniformen enz. Als
beheerder van het Gemeenschapshuis, onze vaste
repetitielocatie, heeft de vereniging veel met Bep
te doen. Ze is een keiharde werker. Ze staat midden
in het dorp, en weet wat er speelt. Bij de drumband
heeft ze er goed “de wind onder”.
Loek Leurs, 10 jaar lid.
Zoon van Bep en Bert Leurs.
De muziek zit er al vanaf zijn vroegste jeugd in.
Hij is heel trouw in drumband: het “houwe”of “het
tromme” is een onderdeel van zijn leven. Ooit heeft
hij eens een uitstapje naar een Maastrichts korps
gemaakt, maar is toch op het ouwe nest gebleven.
Loek heeft diverse prijzen gewonnen bij solistenconcoursen. In het korps staat bekend als stokkenmonster. Loek is altijd bereid om te helpen als het nodig
is. Hij heeft ook een bijzondere ambitie: een groot
instrument bespelen in de harmonie.
Douwe Potma, 10 jaar lid.
Als Douwe er is, is hij er ook echt Je kunt er niet
omheen. Hij beleeft vooral veel plezier op maandag,
18
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tijdens en na de repetitie. Een goede repetitie is
volgens hem vooral kort. Tijdens de nazit “trakteert”
hij graag met lekkere vetbakhapjes. Douwe studeert
gelukkig in de buurt; dat betekent dat hij niet snel
weg zal gaan bij onze drumband.
Aniek Wetzels, 10 jaar lid.
Aniek is muzikaal van alle markten thuis. Ze is begonnen als klarinettiste bij de harmonie, maar heeft
de overstap gemaakt naar de drumband waar ze
melodisch slagwerk speelt. De dikke trom is haar ook
niet vreemd. Op maandagavond is de hele familie
Wetzels bij de drumband te vinden. Regelmatig is
Aniek behulpzaam achter de bar. Aniek volgt de
opleiding tot verpleegkundige in het AZM. Het is
knap dat ze bij deze onregelmatige baan tijd vindt
voor haar muzikale hobby. Soms verstaat men haar
in het Bornse wat minder goed. Men vindt dat ze
een beetje Belgisch spreekt.
Fia van Winssen, 10 jaar lid.
De jongste jubilaris bij dit jubileumfeest. Fia heeft
het heel druk bij de drumband, de judosport enz.,
Ze klaagt erover bijna geen sociaal leven meer
te hebben. Voor een student is dat natuurlijk wel
belangrijk. Suggestie: haal de sociale contacten
naar de drumband. Fia kan zich prima meten met
het mannelijk geweld in de drumband. Als tegenwicht brengt zij er het nodige vrouwelijk gevoel in.
Iedereen hoopt dat Fia nog lang bij de drumband
blijft.
Hans Leurs, 25 jaar lid.
Hans is een duizendpoot. Hij zit in het verenigingsbestuur, hij is actief in de drumband, begeleidt de
jeugddrumband. Hij zit in het feestcomité, verzorgt
de PR van de hele vereniging. Daarnaast vindt hij
ook tijd om festivals en optredens te bezoeken. Als
Hans zich iets voorneemt, gaat hij er altijd vol voor.
Hij is een van de creatieve geesten in de vereniging
en durft risico’s te nemen. Voor het bestuur is Hans
een belangrijke aanwinst.

L’Union Born

togen de jongens dan naar de AMV. Deelname aan
solistenconcours was een vanzelfsprekendheid, maar
op tijd op de Bühne zijn om op te treden was iets
anders. De zoekgeraakte solist zat rustig een zakje
chips te eten.

Een interview met een van de jubilarissen:
Loek Leurs de op één na jongste jubilaris van
Harmonie L’Union Born “Er is geen leven zonder
drumband”. Hoe komt een 7 / 8 jarige erbij om bij de
drumband te gaan? Door de familie natuurlijk, Opa
was erbij, die speelde bas Vader Bert en moeder Bep
zijn lid van L’Union en nicht Afke en neef Roy ook.
Thuis draait veel om de muziek. Loek vond trommelen heel leuk. Hij heeft zijn hart al op jonge leeftijd
aan de drumband verpand en dat is nog steeds zo.
De eerste lessen op muzikaal gebied vonden op
woensdagmiddag thuis in de woonkamer plaats.
Roy van Wersch was de leraar, niet alleen voor
Loek, maar ook voor Joeri Kalkhoven. Eerst werd er
uienbrood gegeten, daarna pas de les. Aansluitend

Hoogtepunten in zijn 10 jaar bij de drumband waren
het behalen van het Nederlands Kampioenschap:
maar liefst 2 maal de beste in de hoogste afdeling.
Vooral de eerste keer in 2004 in Nederweert heeft veel
indruk op hem gemaakt. Instructeur Roy van Wersch
weet hem nog steeds te inspireren. Maar Joeri is voor
hem ook heel belangrijk; ze trekken veel samen op en
helpen elkaar door dik en dun.
Goede herinneringen bewaart Loek aan de reizen naar
Nauheim en Remich Het kuiten hoort erbij en houdt
de spasj erin. Bij de drumband is Loek een stokkenmonster. Mening stok sneuvelt als Loek vol emotie aan
het trommen is. Hard spelen hoort bij de show Dat
doet hij thuis, maar ook tijdens de repetities.
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Redactie: Jac Vrancken / Frans Aben

Op de foto wordt Hans Leurs de speld opgestoken
door de voorzitter van de LBT district Roermond
José Aben en op de andere foto wordt de moeder
van de drumband Bep Leurs onderscheiden door
gedeputeerde Noël Lebens tevens beschermheer
van Drumband en Harmonie L’Union Born

Loek vindt de spasj die men heeft een belangrijke
reden om bij de drumband te zijn, maar hij vindt het
ook belangrijk dat de drumband zich netjes en goed
presenteert. Ambities zijn er ook: Onlangs behaalde
Loek zijn HAFA-D-diploma op kleine trom: “dat halen
er niet veel”. Binnenkort gaat hij spelen op de bas,
die nog van zijn opa was. Dan gaat hij ook les nemen en hoopt nog eens met de bas in de jeugdharmonie of bij een concert te kunnen spelen.
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Zinderende podium
Deze wedstrijd georganiseerd door de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT)
en onder auspiciën van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden ((VNM) was in de
schouwburg te Venray. De toenmalige keuze van de LBT om haar verenigingen te laten
concerteren in een schouwburgsetting blijkt een schot in de roos.

Het grote aantal van 11 muziekverenigingen had zich aangemeld om in
diverse divisies zich de maat te laten
nemen door de juryleden de heren
Mennens, Stoﬀels en Willems. De plaatselijke organisatie en de tot in de puntjes verzorgde wedstrijd was in handen
van Muziek-, Mars- en ShowKorps “Sint
Petrus Banden”.
De spits werd afgebeten door de
drumband van de fanfare Juliana uit
Munstergeleen. In het verplichte werk
“Lórrizonte Incantevolen, een werk geschreven door Vincent Cox waarin je de
hand van de meester duidelijk herkennen. Al hoewel het tuttispel niet overal
gelijk was in het bijzonder bij de mallets
gaf Juliana haar visitekaartje af in dit
eerste werk. In het vrije gedeelte met
de werken The Atlantis Saga en Enigma
werd de muzikale taart voorzien van
een dikke kers. Op een paar oneﬀenheden na in de marimba en wat balans en
timing trubbels kon instructeur Rie Dols
zeer tevreden zijn met zijn muzikanten.
Hij werd door de jury beloond met een
mijn inziens wat karige 82,67 punten.
Slagwerkgroep Sint Joseph Weert-Zuid
had mijn inziens niet haar dag. Qua in20
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zet in de voorbereidingen kan er zeker
geen oorzaak aangewezen worden, instructeur Sjoerd Ceelen had alles onder
controle. Helaas vielen er toch volgens
de juryleden wat steken wat resulteerde
in een score van 80,84 punten.
Drumband Ons Genoegen uit Oirlo
maakte haar naam waar. Een waar
“Genoegen” om hen te horen spelen.
Voor het verplichte gedeelte “Three
Short Images” 84 punten. In het vrije
gedeelte werd wederom het werk dat
ook al door Munstergeleen gespeeld
werd namelijk The Atlantic Saga. Het
mooie hiervan is dat je dan kunt vergelijken en ik vond het beter klinken. De
Spirit of the East en Soundtracks gaven
blijk van een groep die de werken tot
in haar vezels beheerste. Welverdiend
werden zij beloond met 86 punten. Een
gemiddelde score van 85 punten en
verdient Limburgs Kampioen.
Drumband Sint Gertrudis uit Sint
Geertruid met dik 30 muzikanten een
aantal wat men binnen drumbands
steeds minder ziet. Het verplichte werk
Exposure ging goed van start. Met een
paar oneﬀenheden in de Pauke qua
ritme had men af en toe wat probleem-

pjes met het ritme om dit lekker licht te
houden. In het vrije gedeelte het werk
You`re so Cool en African Beauty. In
Beauty zat knap drumwerk het geheel
kon muzikaal gezien wat meer diepgang hebben. Totaal een een prima
concert met een goede programmaopbouw. Met 3 maal 84 punten voor het
verplichte werk en 3 maal 86 punten
voor het vrije gedeelte een prima gemiddelde van 85 en terecht Limburgs
Kampioen.
Slagwerkgroep Concordia Panningen
de laatste vereniging voor de pauze en
prijsuitreiking. Ademloos genoten van
het verplichte werk Metamorphosis of
Ayers Rock, moest af toe tegen mij zelf
zeggen blijven ademen van Berkel. In
het vrije gedeelte werd in Memoriam
Anne Frank gespeeld, een werk wat
ik vaker had gehoord en als afsluiting werd een gedeelte van Partidos
gespeeld. Van alle korpsen die tot dan
waren opgetreden vond ik Panningen
het beste. Met een gemiddelde 87,08
punten gaf de jury mijn voorgevoel een
legitieme basis.
Met één Limburgs Kampioen uit het
district Venray Venlo, één uit het district

wedstrijd te Venray

Blerickse Herten uit Blerick, kort
samengevat, niet overtuigend, balans,
melodielijn en akkoorden niet altijd
zuiver. Het werk A Brand New Day leek
verdacht veel op een mars qua tempo.
Ik vreesde dat hier een tweede prijs
stond aan te komen. Voor zowel het
verplichte gedeelte drie maal 80 punten als het vrije gedeelte drie maal 80
punten een scheerduik over de sloot
met natte hakken. In de receptie van
schouwburg beweerden boze tongen
dat deze 80 punten een bijzonder rijkelijke beloning was voor deze prestatie.
Volgens mij hadden de muzikanten dit
vermoede ook al, zodoende besteeg
de afgevaardigde tijdens de prijsuitreiking pas het podium nadat de punten
bekend waren en na herhaaldelijk
verzoek van de speaker.
Paul Bouten met Sint Andreas Melick.
Er was een uitstekende communicatie
over en weer tussen muzikanten en
dirigent, tevens werd het karakter zeer
goed werd getroﬀen tijdens de uitvoering van het werk Lord of the Dance.
Het werk Cha-Cha Rufus paste goed
in het programma. Beloond met 91,5
punten en Limburgs Kampioen.
Muziek vereniging Concordia Meterik
speelde in het verplichte gedeelte
The Big Earthquake, een werk dat
geschreven was en uitgevoerd door de
drumband van de Koninklijke harmonie van Thorn in 2002. De toenmalige
toenmalige jury beloonde Thorn met
98 punten. Als je kunt vergelijken viel
al snel op dat de sfeer goed getroffen werd. Echter de timing was niet
vlekkeloos en men had problemen om
het groot slagwerk sluitend te houden.
Daarnaast had men moeilijkheden om

bij het publiek de spanningsboog vast
te houden, dat is echter het nadeel
als men zo`n lang stuk speelt. In het
vrije gedeelte bracht men Haste to the
Wedding. Maar als zo vaak gebeurde
ook hier het onvermijdelijke. Als je zo`n
kluif als Earthquake als muzikant achter
je kiezen hebt gaat dat ten nadele van
je samenspel en stemming. Het samenspel in de snaredrum was niet altijd
sluitend. Het hoge verwachtingpatroon
om ook maar de score van Thorn te
benaderen was te hoog gegrepen. Ook
de jury deelde deze mening, 81 punten
een eerste prijs. Toch maar even een
verschil van 17 punten met Thorn.
Drumband van de harmonie
Wilhelmina Wolder Maastricht speelde
in het vrije gedeelte 3 werken. Met
een knappe opening startte Wolder
met Niagara Falls. Prima sfeeropbouw
hoewel ritmisch de ﬁelddrums niet
altijd gelijk waren. Wolder beheerst de
trioolﬁguren als geen ander waardoor
deze in het werk Freija wat al te nadrukkelijk doorklonken. Muzikaliteit had nog
wat verﬁjning nodig. Als laatste werk
Musica del Alba een prima keuze in het
programma. Naar mijn smaak mocht
de basedrum wat meer aanwezig zijn.
Maar u weet over smaak valt wel te
twisten. Over het geheel genomen,
complimenten voor dit jeugdige
korps, knap in de techniek uitstekende
tempokeuze met een goede sfeer.
Gemiddeld 87,67 punten en Limburgs
Kampioen. Voorzitter van het district
Maastricht Guus Horssels kan tevreden
zijn met zijn tweede kampioen uit het
district Maastricht.
Percussion Ensemble Sint Joseph
1880. De hele dag hadden we mogen
genieten van een muzikaal spektakel.
1880 voegde daar nog een dimensie
aan toe. Beeld en geluid. Toe dusver
hadden wij op het podium muzikanten
mogen aanschouwen die strak geconcentreerd in hun partituren stonden te
staren. Om het publiek ook wat beeld
te geven zagen wij vier muzikanten
constant om twee marimba`s lopen in
het vrije gedeelte. Instructeur Etienne
Houben stond midden tussen zijn
muzikanten en had maar zicht op de
helft van zijn ensemble. Hij kon zich
dat veroorloven want zijn muzikanten
zijn stuk voor stuk top solisten op hun
instrument. Als je muzikanten hun wer-

ken tot in de haarvaten kennen ben je
overtuigend en met bezieling aan het
musiceren. Dat zij Limburgs Kampioen
zouden worden was volgens mij voor
de muzikanten al een vaststaand feit
voordat zij het podium betraden. De
ontlading kwam met het door de jury
gegeven aantal punten 95,75 punten
en lof der jury. Het hoogste aantal
punten was behaald, alleen Heide
Swalmen kon nog trachten de meester
te overtreﬀen.
Trommel en ﬂuiterkorps Heide
Swalmen opende met een prima start
het verplichte werk Pan y Toros. Al hoewel af en toe wat geforceerd gespeeld
werd zag het publiek dat dirigent Gerrit
Janssen achter zijn lessenaar vandaan
kwam om het tempo en balans te behouden bij zijn muzikanten. Het karakter werd feilloos getroﬀen. Als afsluiting
van dit podiumconcours had Gerrit
gekozen voor de ouverture Dichter
und Bouer een arrangement geschreven door Rob Balfoort. Uitstekend van
opbouw en technisch knap uitgevoerd.
Door de juryleden Jos Stoﬀels, Henk
Mennens en André Willems beloond
met lof der jury met 92,5 punt.
Van de elf verenigingen gingen er acht
verenigingen met een kampioenswimpel naar huis. In een bandbreedte van
15 ¾ punten zaten alle verenigingen
qua punten, dit geeft aan dat er wel
een groot niveauverschil zat tussen de
verenigingen. Op het einde van deze
lange dag konden de districtvoorzitters
tevreden zijn. Twee kampioenen uit
het district Venray Venlo, twee uit het
district Maastricht, twee uit het district
Roermond en twee uit het district
Weert.
In spanning kunnen we nu afwachten welke verenigingen uitgenodigd
gaan worden voor het Nederlands
Kampioenschap op zaterdag 11 februari 2012 te organiseren door KNFM
en VNM gezamenlijk in De Storm in
Winterswijk. De verenigingen zullen
op basis van de behaalde resultaten
tijdens dit podiumconcours worden
uitgenodigd voor dit kampioenschap.
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Redactie: Ton van Berkel

Maastricht en één uit het district Weert
konden de desbetreﬀende districtvoorzitters waar onder een gezonde
rivaliteit heerst met een gerust hart in
hun boterhammen gaan bijten. Men
hield wijselijk zijn kruid droog omdat
men allen wist dat er nog een paar
geduchte tegenstanders uit het district
Roermond het podium nog moest
betreden. José Aben, voorzitter van
het district Roermond was voorbereid,
had van al haar verenigingen uit haar
district tijdens de repetities bezocht en
wist dat haar kans nog kwam.

21

Theo Ottenheijm
Vrij plotseling is op dinsdag 15 november op 86 jarige leeftijd de Oud-voorzitter en
Erebestuurslid van Fluit en Tamboerkorps Sint Hubertus Kessel, Theo Ottenheijm
overleden. Van 1976 tot 1979 en van 1993 tot 1999 was hij voorzitter van St. Hubertus
waarna hij werd benoemd tot Erebestuurslid.
Al die jaren bij St. Hubertus was
hij nauw betrokken bij de muziek
van het korps elke repetitie avond
was hij present en hij schroomde
ook niet kritiek te geven als het
nodig was. Vooral de jeugd had zijn
aandacht en ook op de basisschool
waar hij jarenlang als vrijwilliger
werkte trachtte hij de muziek onder
de aandacht van de schoolkinderen
te brengen. Als St. Hubertus uittrok
altijd was hij present of het nu een
OLS was of een solisten concours of
een gewoon optreden. Voor zijn vele
verdiensten voor St. Hubertus en
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voor Kesselse gemeenschap werd hij
in 2010 bij de viering van ons 125
jarig jubileum benoemd tot lid in de
Orde van Oranje - Nassau. Van 1978
t/m 1982 was hij bestuurslid binnen
het hoofdbestuur van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen en van
1982 t/m 1989 was hij penningmeester. Bij zijn afscheid werd hij
benoemd tot Erebestuurslid van de
L-B-T. Op zaterdag 19 november
heeft Sint Hubertus Kessel tijdens
de uitvaart van Theo Ottenheijm
afscheid genomen.

