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à votre santé
Het jaar 2012 loopt alweer snel ten einde. Het maakt ons weer bewust
van het gegeven dat de tijd wel heel snel gaat en beslist niet stilstaat.
En niet ondanks maar misschien zelfs dankzij de crisis heffen wij
straks weer bij de jaarwisseling het glas en zal het Franse gezegde “À
votre santé” in vele talen klinken. Sommigen zullen zich realiseren
dat santé, in het Nederlands gezondheid, niet vanzelfsprekend is en
de zorg om die gezondheid steeds moeilijker betaalbaar wordt.
“`A votre santé” heeft de laatste tijd ongetwijfeld ook vaak na afloop van de concoursen geklonken. Voor heel veel muzikanten om het succes te vieren , voor een enkeling
om het verdriet te verzachten als de score niet die was waarop gehoopt was. Waar het
“`a votre” zeker geklonken zal hebben is bij de organisatoren van de concoursen want
zij mochten zich verheugen in een grote publieke belangstelling.
Na afloop van de bondsconcoursen richten wij onze blik in het nieuwe jaar allereerst
op de solistenconcoursen in onze vijf districten waar we in januari al meteen mee
beginnen. En zo ziet u maar dat de overgang van het oude naar het nieuwe jaar maar
één alinea breed is.
Namens bondsbestuur en redactieteam wensen wij u veel leesplezier, een prettig
kerstfeest en een voorspoedig Nieuwjaar met heel veel “santé” maar dan vooral in de
letterlijke betekenis van het woord: een gezond 2013 dus!
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Koninklijke Oude Harmonie Eijsden

Nieuwe
beschermheer

Bij de oprichting van de harmonie in 1874 werd
Jonkheer Chrétien von Geusau de eerste voorzitter. Met zijn overlijden op 15 juni 1882 kwam er
een voorlopig einde aan de banden van familie
von Geusau met de harmonie.

Schutterij Sint Nicolaas Meijel

Huldiging muzikanten
Tijdens een informele receptie te Meijel op zondag 21 oktober werden 3 jubilarissen in
het zonnetje gezet vanwege hun langdurig lidmaatschap van het muziekkorps van
Sint Nicolaas Meijel. Een afvaardiging van het districtsbestuur van het district Weert
mocht drie jubilarissen huldigen.

Redactie: Ton van Berkel

Liesbeth Rongen - Gielen was 10
jaar lid en mocht uit handen van de
LBT voorzitter Ton van Berkel het
vermiljoenen insigne in ontvangst
nemen. Liesbeth die in 2002 de overstap had gemaakt van de harmonie
naar Sint Nicolaas, speelt met veel
plezier saxofoon. Zij kwam samen
met haar dochter bij Sint Nicolaas
en alhoewel haar dochter inmiddels heeft afgehaakt is Liesbeth nog
6
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steeds een enthousiast lid van het
muziekkorps. Naast haar inzet als
muzikant verzorgt zij samen met de
poetsploeg het onderhoud van het
clublokaal.
Als tweede mocht Anne Geraets het
vermiljoenen insigne in ontvangst
nemen. Ook zij is in 2002 begonnen
als leerling op blokfluit. Nu is zij
volwaardig korpslid en bespeelt de

dwarsfluit. Door haar enthousiasme
zijn ook haar twee zussen en vader
lid geworden van Sint Nicolaas.
Als laatste mocht Henk Beckers het
gouden insigne met briljant in ontvangst nemen vanwege zijn 50 jarig
lidmaatschap. Henk is muzikant in
hart en nieren maar daarnaast is
hij ook een echte schutterijman. Hij
speelt in het muziekkorps trom-

bone. Van 1983 t/m 2009 was hij
penningmeester van de vereniging.
Momenteel is hij lid van de schietcommissie, maakt de blokjes voor
de schietharken zwart en zet ze op.
Op maandagmorgen is hij samen
met een aantal vrijwilligers altijd in
de weer. Zij zorgen samen voor het
onderhoud van de tuin en het gebouw. Henk is samen met zijn vrouw
Henny van onschatbare waarde
voor de schutterij. Als dank heeft de
vereniging hem in 2009 benoemd tot
erelid van Sint Nicolaas.

Michiel Alting von Geusau (48) is in het dagelijks leven CEO van
DOCDATA NV. In de politiek was Michiel geen onbekende
in het Brabantse Haaren waar hij jarenlang
gemeenteraadslid is geweest. Hij is getrouwd
met Monika von Perjés Dömölky. Samen
hebben zij 6 kinderen. Vermeldenswaardig
zijn de banden die het gezin heeft met het
huidige Koninklijk huis. In de periode dat
Michiel ons land diende als kapitein bij de
mariniers leerde hij ZKH Willem Alexander
nader kennen, hetgeen leidde tot een
vriendschapsband. Hun zoon Paulo mocht
als bruidsjonker fungeren bij het huwelijk van
Willem Alexander en Maxima.
Eveneens bijzonder is het feit dat de nieuwe
beschermheer in het oude (jeugd) huis
van de oprichter en eerste voorzitter van de harmonie woont op
het landgoed Zegenwerp in St.
Michielsgestel.
Michiel wil het beschermheerschap invullen in de stijl en in
de geest van zijn oom. Zijn speciale aandacht zal uitgaan naar
het stimuleren van de jeugd.

Bestuur en leden KOH

Pas bij het 90-jarig bestaansjubileum werden deze familiebanden weer
hersteld toen achterkleinzoon jonkheer mr. George Martin Marie Alting von
Geusau in 1964 beschermheer werd. De KOH was met hem in contact gekomen via jonkheer Willem Alting von Geusau die later zelf beschermheer
zou worden. Op 25 december 1975 overleed George Martin Marie Alting
von Geusau en werd hij opgevolgd door zijn dochter Freule Berthe Helena
Maria Alting von Geusau, die beschermvrouwe werd. Helaas overleed zij al
op 15 maart 1983. Tijdens het St. Caeciliafeest van november 1983 werd zij
opgevolgd door haar broer jonkheer Willem Alting von Geusau. Nu, na 29
jaar van beschermheerschap is er helaas vanwege gezondheidsredenen
een einde gekomen aan de actieve rol die Willem Alting von Geusau samen met zijn vrouw Barbara gespeeld heeft. Met gepaste trots presenteerde hij zijn neef jonkheer Michiel Alting von Geusau als zijn opvolger tijdens
de St. Caecilia viering op 24 november 2012. Michiel Alting von Geusau is
een kleinzoon van voornoemde George Alting von Geusau.

Uiteraard is op gepaste
wijze afscheid genomen
van jonkheer Willem Alting
von Geusau en zijn vrouw
Barbara aan wie de KOH
bijzonder veel dank is verschuldigd.
magazine “de Tamboer”
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“Onderscheidingen
zijn er voor mensen, die zich
onderscheiden hebben!”

Zeker in deze tijd is het geen vanzelfsprekendheid dat men lid wordt van
een vereniging, laat staan dat men dit
lidmaatschap jarenlang, soms een heel
leven, laat voortduren. Juist daarom
wilden wij wel eens weten welke
drijfveren mensen zoal kunnen hebben
om zich belangeloos te blijven inzetten
voor hun vereniging. Is het alleen maar
de eigen liefhebberij of is het meer?
Een uitnodiging voor het bijwonen van
een receptie van de Kon. Schutterij St.
Sebastianus Voerendaal was voor ons
de aanleiding om die vraag eens voor
te leggen aan twee jubilarissen, die
beiden betrokken zijn bij de LBT. “Jacob
Gorissen, 60 jaar lid en Ad Crutzen,
50 jaar lid van de LBT”, stond er op de
uitnodigingkaart. Samen meer dan
een eeuw lidmaatschap zou toch voldoende moeten zijn voor een gedegen
antwoord op onze vraag.

Foto: Jacob Gorissen
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Via een prachtige oprijlaan waarvan
de bomen hun bladeren inmiddels
hadden verloren, bereikten wij het
lokaal van de schutterij, dat in de
schaduw ligt van het eeuwenoude
Kasteel Cortenbach. De beide jubilarissen wachtten ons reeds op. Beiden

hadden voor ons een lijstje gemaakt
van al hun activiteiten in verenigingsverband waardoor we ons al een beeld
hadden proberen te vormen van hun
drijfveren. Zo was ons opgevallen dat
beiden, naast het schutterswezen en
naast de muziek, ook steeds betrokken zijn of zijn geweest bij activiteiten
die men kan rangschikken onder het
begrip “Limburgse volkscultuur”, zoals
carnaval en dialecttoneel. Beiden ontkenden echter dat dit datgene was dat
hen het meeste dreef. Op de vraag wat
dit dan wel was kwam geen duidelijk
antwoord, kennelijk had men daar
nooit zo over nagedacht maar hadden
ze gewoon hun hart gevolgd. Beiden
kwamen al jong in aanraking met de
muziek. Ad kwam als jongetje van 7
jaar via zijn Opa bij Fanfare St.Caecilia
in Ubachsberg. Hij kreeg daar zijn
opleiding als tamboer en als saxofonist. Op zijn 14e werd hij lid van de
drumband van Harmonie St. Gertrudis
in Wijlre en al drie jaar later werd hij
tambour-maître bij deze vereniging.
Een functie die hij ook vanaf 1981 tot
heden vervult bij de Kon. Schutterij St.
Sebastianus in Voerendaal. Daarnaast is
Ad lid van Harmonie St. David waarmee

hij als tambour-maître in 1997 kampioen werd op het WMC in Kerkrade.
Verder was hij instructeur van een vijftal
muziekkorpsen in Zuid-Limburg. Al zijn
activiteiten op muziekgebied hebben
ertoe geleid dat Ad via tal van verenigingen thans 50 jaar lid is van de LBT.
Zijn motivatie, waar wij naar op zoek
waren, is dus duidelijk te vinden in de
muziek.
De loopbaan van Jacob Gorissen was in
het begin niet anders dan die van Ad.
Ook Jacob begon op jonge leeftijd als
tamboer en ook hij kwam in aanraking
met de muziek via zijn familie. De kleine
Jacob bleek echter ook over organisatorische kwaliteiten te beschikken want
hij richtte meteen een jeugddrumband op. De blikken waar augurken in
hadden gezeten en die hij kreeg van
zijn oom die visboer was, dienden als
trommel. De combinatie muziek en besturen zou het verdere leven van Jacob
bepalen, in verenigingsverband maar
ook maatschappelijk. Via de Mijnschool
en mijnopzichter ondergronds kwam
hij na het sluiten van de mijnen in het
gevangeniswezen terecht waar hij
tenslotte directeur van enkele gevangenissen werd. Naast studie en werken
aan een maatschappelijke carrière vond
Jacob toch de tijd om zich in te zetten
voor tal van verenigingen. Alleen al
in het schutterswezen was hij verenigingsvoorzitter, bondsvoorzitter, lid van
de OLS Federatie, jurylid, voorzitter van
de jurycommissie OLS, docent bij de
opleiding tot jurylid, gedelegeerd bestuurder bij de Europese Gemeenschap
van Historische Schuttersgilden en tenslotte is hij nog steeds voorzitter van de
Kon. Schutterij Voerendaal en id van het
kapittel van de Edele Eed-Broederschap
van de Rode Leeuw van Limburg en
de Heilige Sebastianus. Buiten de
schutterswereld is Jacob secretaris,
tevens vice-voorzitter, van het bondsbestuur LBT en lid van het Algemeen
Bestuur van de Verenigde Nederlandse
Muziekbonden. Kortom, aan de interesses van die kleine Jacob, die samen met

zijn vriendjes een drumband begon is
feitelijk niets veranderd.
Maar blijft toch nog voor ons de vraag
wat nu toch de drijfveren zijn om zich
zo lang en zo
actief te blijven
inzetten voor
de samenleving.
Beide jubilarissen gaven aan
dat hun grootste passie nog
steeds is: met
jeugd werken,
die opleiden en
daardoor iets
meegeven voor
hun latere leven.
Ondanks dit
hadden wij toch
het gevoel dat het
meer moest zijn.
In de auto op weg
naar huis kwamen
wij tot de conclusie
dat mensen zoals
Ad en Jacob, maar
met hen al die
jubilarissen die we
in de Tamboer zien
voorbij komen, met
al hun activiteiten
een bijdrage leveren
aan het organiseren
van samenwerking
tussen mensen en
daarmee aan een
betere samenleving.
De receptie, die de
Kon. Schutterij St.
Sebastianus haar
jubilarissen aanbiedt
wordt gehouden op
zondag 13 januari
2013 van 14.30 uur
tot 15.30 uur in
Cultureel Centrum
De Borenburg,
Furenthela 16 te
Voerendaal.

Redactie: Wil Maassen

In vrijwel alle afleveringen van dit blad zijn verslagen
opgenomen van het huldigen van jubilarissen, die in de
duur van het lidmaatschap van hun vereniging een bepaalde mijlpaal hebben bereikt. Vaak maakt het verlenen
van een onderscheiding deel uit van deze huldiging. De
LBT heeft hier zelfs vaste regels voor. “Onderscheidingen
zijn er voor mensen die zich onderscheiden hebben”, is
de gedachte achter dit beleid. Meestal ziet men dan ook
dat de jubilaris zich niet alleen onderscheidt van anderen door de duur van een lidmaatschap maar dat dit ook
samen gaat met een grote mate van inzet en betrokkenheid. Een huldiging geeft daarom ook extra aandacht
aan de voorbeeldfunctie die deze jubilarissen, soms tientallen jaren lang vervullen.

Foto: Ad Crutzen
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De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen maakt live
verslag van wedstrijden gehouden door de LBT en
Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM).

Foto & film reportagedienst
Zoals vermeld in de september uitgave van de Tamboer van dit jaar heeft de LBT de
beschikking over een informatiestand waarmee alle bondsactiviteiten worden bezocht
en afgaande op het aantal positieve reacties dat de initiatiefnemers , de heren van Berkel
en Voermans, mochten ontvangen voorziet deze stand in een grote behoefte.
als solisten hun optreden nog een
keer opnieuw beleven en er wellicht
nog verbeterpuntjes in ontdekken.
Vanaf het marsconcours in
St. Odiliënberg is de heer Schreurs
het team komen versterken. Hij
verzorgt de vastlegging van het
gesproken jurycommentaar. De
oplettende bezoeker heeft namelijk
gezien dat er twee juryleden tijdens
het marcheren op de wedstrijdvloer
hun jurycommentaar geven. De
CD die hier van gemaakt wordt
hebben de betreffende verenigingen
ontvangen tijdens de prijsuitreiking.

Dia Janssen

Om de informatieverstrekking
helemaal te optimaliseren bestaat

Afscheid hebben wij moeten nemen van een bijzondere vrouw, Dia Janssen.
Zij was voor haar naasten moeder en oma, maar iedereen die betrokken is bij
de LBT district Roermond kende haar vooral als Tante Dia

Foto: Ton van Berkel

vanaf nu de mogelijkheid dat
instructeurs een CD kunnen
ontvangen van het marsgedeelte met
het ingesproken jurycommentaar
en ook bewegende beelden.
De instructeur kan tot nog
betere resultaten komen als hij
tekortkomingen middels beeld en
geluid kan laten zien aan het korps
tijdens de repetities. Het resultaat
kan er alleen maar beter van worden.

Dia was er altijd, zichtbaar genietend van de optredens van onze jeugd op solistenconcoursen. Zowel
op Mars/Concert- en Podiumconcoursen hebben
velen zich gesteund geweten door de warme en
hartelijke aanwezigheid van Tante Dia. Het zal niet
alleen vreemd zijn vanaf nu die lege stoel te zien, de
stoel waarop zij bij solistenconcoursen twee volle
dagen doorbracht. Het is vooral de wetenschap, dat
zij er nooit meer bij zal zijn die ons het grote gemis
doet voelen.

Foto: Carlos Schreurs
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De instructeurs kunnen de CD van
het marsgedeelte met ingesproken
jurycommentaar eveneens via
bovengenoemde e-mail adressen
bestellen. Vanzelfsprekend is deze
service voor onze lidkorpsen geheel
GRATIS.

Tante Dia is niet meer maar in onze herinneringen en
in de muziek zal zij blijven voortleven.
Moge Tante Dia rusten in vrede.

Redactie: Ton van Berkel

Geïnteresseerde verenigingen
kunnen de CD van hun
concoursoptreden bestellen bij de
foto/video reportagedienst van de
LBT via de volgende e-mail adressen:
tonvanberkel@kpnplanet.nl en via
coordinatorlbt@home.nl

Heel veel dank zijn wij aan Tante Dia verschuldigd
voor alles wat zij voor de LBT gedaan heeft en voor de
ondersteuning die zij aan zo velen geboden heeft. Wij
wensen haar familie heel veel kracht toe om dit grote
verlies te dragen.

José Aben, Voorzitter LBT district Roermond

Omdat de LBT het informeren
van haar leden als een belangrijke
taak ziet wordt uiteraard
ook gekeken naar eigentijdse
communicatiemiddelen zoals
website, facebook, Hyves en
andere sociale media. Sinds kort
beschikt de bond over een heuse
foto / film reportagedienst. Vanaf
het majoretteconcours te Meijel
op 4 november maken beide
bovengenoemde heren een foto- en
videoreportage van alle wedstrijden
die georganiseerd worden door LBT
en VNM. Van VNM-wedstrijden
worden deze opnames alleen
gemaakt als er Limburgse deelnemers
bij betrokken zijn. Middels dit live
verslag kunnen zowel verenigingen
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Vijf Limburgse titels
voor de Mèhlse Dörskes
Op zondag 4 november organiseerde
“de Mèhlse Dörskes” in sporthal de
Körref wederom de Limburgse Majorette
Kampioenschappen. Na het Europees kampioenschap, dat jaarlijks begin oktober plaatsvindt, volgen rond november nog enkele
wedstrijden waarbij majorettes zich kunnen
plaatsen voor het NK dat op 15 december in
Oss gehouden wordt. Hier kunnen zij zich
vervolgens kwalificeren voor deelname aan de
Nederlandse en aan de Europese kampioenschappen van 2013.
Show
Een show in elkaar zetten en het beheersen van deze show duurt
voor een majorettegroep minimaal een jaar en voor een solist of
duo minimaal een half jaar. Een majorettegroep doet dan vervolgens
meestal een jaar met zo’n show. Men is dus twee jaar daadwerkelijk
bezig met een show. Voor groepen is het daarom vrijwel onhaalbaar
om in zo’n korte tijd deelname aan het NK of EK in 2013 te realiseren.
Voor solisten en duo’s is dit overigens wel haalbaar.

Redactie: Wiljan Oomen

Strijd
Terug naar het Limburgs kampioenschap. De majorettes uit Limburg
streden in diverse klassen voor de Limburgse Titel. Het dagvullend
programma startte om 10.00 uur met een festival. Dit om jonge
majorettes de mogelijkheid te bieden alvast kennis te maken
met een optreden voor een groot publiek. De deelneemstertjes
ontvangen een juryrapport met vooral adviezen om door te kunnen
groeien naar deelname aan de echte majorettewedstrijden. De
jongste deelnemertjes van de D-groep onder leiding van Miranda
Vaes, de C-groep onder leiding van Moniek Koopmans, soliste Iris
Neessen en het duo Maartje en Reny van Ooijen presenteerden
allen een hele leuke show. Aansluitend werd gestart met de officiële
wedstrijden. Britt Hoeymakers 2 sectie A behaalde met 64,8 punten
een geweldige 4e plaats bij haar eerste deelname aan een officiële
wedstrijd.
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Limburgse titels
Er werden maar liefst vijf Limburgse titels behaald door de Mèhlse
Dörskes. Mara op het Veld solo jeugd 3 acc scoorde 69,5 punten met
haar nieuwe show met als thema trouwen. Sascha Strijbos die voor
de eerste keer als solist optrad behaalde in de junior basis acc. klasse
met haar Indianenshow 67 punten en werd ook Limburgs kampioen.
Het duo Linda en Joelle jeugd 3 basis acc. behaalde met hun EK
show met het thema Wii 69,0 punten en werd eveneens Limburgs
Kampioen.
Pien en Bente duo junior basis acc. behaalden de Limburgse titel
met hun EK show. Zij scoorden 72,3 punten en behaalden daarmee
promotie! Ook het duo Lincy van Bree en Maud Broens behaalde 73,9
punten in de duo senior acc. klasse en won de Limburgse titel.
De organisatie kan terugkijken op een drukbezochte en geslaagde
wedstrijd met uitstekende prestaties van de deelnemende “ dörskes”.
magazine “de Tamboer”
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Drumband Fanfare Eensgezindheid Maasbracht-Beek
Nadat de eigen vereniging,
Fanfare Eensgezindheid
een klinkende muzikale
hulde had gebracht was
het op 26 oktober j.l. tijdens een drukbezochte
jubileumreceptie de beurt
aan José Aben-Peulen,
voorzitter van het district
Roermond van de LBT, om
een aantal jubilarissen te
huldigen.

Dat waren achtereenvolgens Léon van
den Borgh, muzikant op kleine trom,
vanwege zijn 10-jarig lidmaatschap,
Dorien van Montfort, muzikant op
kleine trom en op marimba, eveneens
10 jaar lid en tenslotte Wim Linssen
vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap.
Wim, die de overslagtrom bespeelt
ontving het insigne van de LBT.
Daarna was het de beurt aan de jubilerende drumband om uit handen van
José Aben de bronzen legpenning in
ontvangst te nemen vanwege het 50
jarig jubileum.
Volkomen onverwacht bleek er echter
nog een vierde jubilaris te zijn in de
persoon van Rinus Huberts, die 25

jaar lid van de LBT is. Rinus is actief
als bestuurslid en coördinator van de
drumband.
Dat hij als jubilaris gehuldigd zou
worden was bewust geheim gehouden.
Men had zijn naam zelfs niet vermeld
op de uitnodigingskaarten voor de
receptie. De verrassing was daarom
compleet toen na de huldiging door
de districtsvoorzitter de burgemeester binnenkwam, het woord vroeg en
aan Rinus officieel mededeelde dat
het Hare Majesteit de Koningin had
behaagd om hem te benoemen tot lid
in de Orde van Oranje Nassau waarna
hem de bijbehorende versierselen
werden opgespeld.
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Foto: Drumband Koninklijke Oude Harmonie Van Eijsden.

Limburgse muziekverenigingen
laten nieuwe werken componeren voor LBT concoursen
De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen organiseert in de maand november van
elk jaar één podium en één mars/concerterend concours. Het podiumconcours was
in zaal Don Bosco te Heel op 18 november. Het mars/ concerterend concours te Sint
Odiliënberg in sporthal de Roerparel. Opvallend was het grote aantal nieuwe composities dat ten gehore werd gebracht.

Redactie: Ton van Berkel

Zo heeft de percussiegroep “Zinvol geweld” uit
Neer een compositieopdracht verstrekt aan
Etienne Houben. Dit werk van Etienne met als titel
“Feniks Rising” beleefde in Heel zijn première. De
componist uit Obbicht schreef echter voor meer
verenigingen nieuwe muziek. Hij schreef onder
meer het werk “Out of the Box” voor de drumband
Sint Laurentius uit Bemelen en voor De Maasoever
uit Roosteren het werk “Aura”. Beide verenigingen
namen deel aan het mars/concerterend concours.
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De naamgenoot van Etienne, de Belgische
hafabracomponist Kevin Houben kreeg een
compositieopdracht voor het podiumconcours
van de drumband van de Koninklijke Harmonie
Eijsden. Hij schreef het werk “Into the Abyss”.
Deze compositie is gebaseerd op een documentaire
van de Duitse regisseur Werner Herzog over de
daders van een drievoudige moord in Texas.
magazine “de Tamboer”

Het jeugdensemble van De Peelklank Ysselsteyn
speelde te Heel een arrangement van Léon
Camp. Léon componeerde een medley van de
popnummers Tequila en Eye of the Tiger met een
hoofdrol voor boomwhackers, gestemde kunststof
buizen.
Dit jaar deden 12 verenigingen mee aan het
concours te Heel. Het concours in Heel werd
geopend door het slagwerkensemble uit Sint
Geertruid dat uitkwam in de vierde divisie. In de
jeugddivisie volgde Ysselsteyn, Koningslust, Weert
en Borkel en Schaft. De korpsen uit Apeldoorn
en Neer kwamen uit in de derde divisie A. Die
van Kerkendom, St. Cecilia en Aurora, beide uit
Grevenbicht in de tweede divisie. Als laatste traden
op de korpsen uit Helmond en Eijsden in de eerste
divisie.

De slagwerkgroep Sint Joseph uit Sint Geertruid,
onder leiding van instructeur Patrick de Bie,
speelde verdienstelijk en zette als eerste vereniging
de teller op 86,17 punten en werd daarmee
Limburgs kampioen in de vierde divisie.
Vijf verenigingen kwamen uit in de derde divisie
sectie A, hier zou dus een echte muzikale strijd
gevoerd moeten worden om het hoogste aantal
punten. Muziekvereniging Prins Bernhard uit
Apeldoorn trok aan het langste eind met 90,58
punten en lof der jury. Echter omdat het hier een
Limburgs Kampioenschap betrof kon Apeldoorn
geen Limburgs Kampioen worden. Deze titel werd
in de wacht gesleept door percussiegroep Zinvol
Geweld uit Neer onder leiding van Roy Janssen
met 88,42 punten. Het gerucht doet de ronde dat
de Lindeboom brouwerij uit Neer die avond goede
zaken heeft gedaan.
In de tweede divisie sectie A traden drie
verenigingen aan waarvan één niet Limburgse,
namelijk slagwerkgroep Eendracht Maakt Macht
uit Kekerdom. De andere twee verenigingen
kwamen beide uit Grevenbicht. Drumband
Harmonie Sint Cecilia haalde de Limburgse titel
binnen. Het verschil met plaatsgenoot Aurora
bedroeg drie en een half punt.

In de eerste divisie tenslotte zegevierde de
drumband Koninklijke Harmonie van Eijsden.
Deze scoorde het hoogste aantal punten van het
gehele concours. Daarom mochten zij uit handen
van Noël Lebens, gedeputeerde voor kunst en
cultuur van de Provincie Limburg, zowel de wimpel
als de beker voor het hoogste aantal punten in
ontvangst nemen.
De hele dag had de pas opgerichte foto video
reportagedienst van de LBT dit podiumconcours
vastgelegd in beeld en geluid. Deze dienst heeft de
LBT in het leven geroepen om alle deelnemende
verenigingen in staat te stellen om nog eens
samen na te genieten van het eigen optreden.
De mededeling van de speaker dat dit een gratis
service van de LBT betrof, werd door een tot de nok
gevulde zaal met luid applaus begroet.

Foto: Slagwerkgroep Schutterij St. Joseph St. Geertruid.
magazine “de Tamboer”
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Limburgse Kampioenschappen te Meijel
Op zondag 4 november werden in Meijel de Limburgse Kampioenschappen voor majorettes georganiseerd. Ditmaal een open kampioenschap in combinatie met een festival
omdat door nieuwe wedstrijdvormen die in Limburg aangeboden worden er minder
majorettes zich hebben weten te plaatsen voor deze kampioenschappen.
Er viel nogal wat te verdienen: een beoordeling voor
diegenen die nog niet helemaal klaar zijn om “echt”
op wedstrijd te gaan, een felbegeerde promotie
of een ticket om deel te mogen nemen aan de
Nederlandse Kampioenschappen van de VNM die op
zaterdag 15 december in Oss zullen worden gehouden.
De wedstrijd begon sfeervol met een gezamenlijke
opmars. De muziek liet het weliswaar even afweten
maar had een indrukwekkende samenzang van ons
Limburgse volkslied door alle aanwezigen tot gevolg.
Daarna volgde het festival-gedeelte. De deelneemsters lieten zien dat ze klaar zijn voor het “grote werk”.
Het officiële wedstrijdgedeelte begon met de sterrenparade, een wedstrijdonderdeel dat in het leven

geroepen is door de VNM om de jongste majorettes
wedstrijdervaring op te laten doen. Aandoenlijk om te
zien was de jongste deelneemster van Younique uit
Maasbree die zo geconcentreerd voor zich uit stond
te kijken dat ze niet zag dat de jury haar een teken gaf
om verder te gaan. Dit onderdeel staat ook op het
programma van de Nederlandse Kampioenschappen.
Drie meisjes van Younique zullen aan dit onderdeel
gaan deelnemen.
Daarna werd de dag vervolgd met de wedstrijdshows.
Er werden in totaal 3 promoties behaald. Deze waren
weggelegd voor het duo Minke Coort en Tessa Pekx
uitkomend voor Musis Sacrum uit Bakel, het duo Pien
Peeters en Bente Gielen van de Mèhlse Dörskes uit
Meijel en Riëlla Cleuskens van Irene/Lucia uit Beek. De

hoogste dagscore werd behaald door een kwartet
van Younique uit Maasbree. Zij brachten in de junior
gevorderden accessories-klasse een spetterende DJshow die door de jury werd gewaardeerd met maar
liefst 78 punten en het Limburgs Kampioenschap.
Later volgde een gastoptreden van de B-groep van
de organiserende vereniging: de Mèhlse Dörskes.
Deze groep wist in Frankrijk EUROPEES KAMPIOEN
te worden. Elders in deze Tamboer leest u daar meer
over.
Opvallend was de deelname van majorettenpeloton
Parcifal uit Brunssum. Met een grote schare supporters op de tribune, compleet met spandoek, betrad
het peloton de vloer alsof het een ware arena was.
Mooi om te zien hoe een club haar eigen leden vol
passie aanmoedigt. Een voorbeeld voor menige
vereniging! Dat is de spirit die wij hopen te zien op
de Nederlandse kampioenschappen op 15 december
in Oss. Daar zijn we immers allemaal lid van één en
dezelfde club: Limburg.

Koninklijke
voorzitter
Het is onderhand een
gewoonte geworden om
een bezoek te brengen
aan de zo genaamde
St. Rochusavond van
drumband St. Rochus in
Hulsberg.
Vrijwel ieder jaar mogen we er jubilarissen huldigen en de bijbehorende
insignes uitreiken. Ook op zaterdag
13 oktober 2012 was dit weer het geval. Samen met collega Henk de Jong
en vergezeld door onze echtgenotes
gingen wij op weg om ons van deze
plezierige taak te kwijten.

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben.

De reden van ons bezoek aan
Hulsberg betrof dit keer het 50jarig jubileum van Nick Huntjens.
Nick is begonnen als slagwerker. Hij
bespeelde diverse instrumenten en
werd al gauw in het bestuur gekozen.
Inmiddels is hij 40 jaar bestuurslid
waarvan 22 jaar vice-voorzitter en
sinds 2 jaar voorzitter. Het is een
genoegen om zo iemand in de bloemetjes te mogen zetten en het gouden
federatie-insigne met zirconia uit te
reiken.
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De grootste verrassing moest echter na deze huldiging nog komen.
Het was duidelijk dat er nog iets te
gebeuren stond. De presentator van
de avond, Funs Pluijmaekers voerde
de spanning vakkundig op tot het
moment dat door de zaal gonsde: “Hij
is er”. Die “hij” bleek burgemeester
Hubert Vos van de gemeente Nuth
te zijn. Na veel lovende woorden aan
het adres van Nick Huntjens maakte
hij bekend, dat het Hare Majesteit de
Koningin had behaagd om Nick te benoemen tot lid in de Orde van Oranje
Nassau. De bijbehorende versierselen
werden de zichtbaar verlegen jubilaris
vervolgens onder een groot applaus
opgespeld.
Uiteraard wensen wij Nick ook van
harte proficiat met deze welverdiende
onderscheiding.
magazine “de Tamboer”
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Eindelijk

Onze oproep om ook eens een artikeltje aan te
leveren over de activiteiten van je eigen vereniging leverde een leuke bijdrage op van een nog
heel jonge vereniging. Het verhaal over wat er
allemaal komt kijken bij het beginnen van een
nieuwe vereniging willen wij onze lezers niet
onthouden. Het is het verhaal van Majorette &
Streetdance Team Explotion uit Beek.

Redactie: Frans Verboeket

Eindelijk zijn wij zover dat wij ons via dit blad aan alle andere Limburgse
verenigingen willen voorstellen. En wij, dat zijn de leden van Majorette
& Streetdance Team Explosion uit Beek. Al in 2008 zijn wij met 5 dames
begonnen omdat het ons een leuk idee leek om samen te gaan
optreden. Het begin was bepaald niet gemakkelijk maar na een paar
maanden hard werken was het zover, we mochten optreden tijdens
een carnavalszitting in het nabij gelegen Neerbeek.
Het optreden was ons zo goed bevallen dat wij besloten door te gaan.
We maakten afspraken met de scholen in Beek om leden te werven en
boden de mogelijkheid om bij ons lessen te volgen. Dit bleek erg succesvol te zijn want we kregen nogal wat aanmeldingen. Met carnaval
was ons ledenaantal inmiddels meer dan verdubbeld en konden wij
ons presenteren aan ons eigen publiek tijdens de grote carnavalsoptocht. De ledenwerving via de scholen ging gewoon door en met
medewerking van de gemeente konden wij een aantal projecten
opzetten, die ook succesvol bleken te zijn.
Langzamerhand groeide de behoefte om ook te gaan deelnemen aan
wedstrijden, om collega’s te ontmoeten en ons met hen te kunnen
meten. Realisatie van dit idee was echter bepaald geen sinecure want
niemand had enig idee wat deze nieuwe stap allemaal zou inhouden.
Negen leden hadden inmiddels besloten om er alles aan te doen om
in 2012 aan concoursen te kunnen deelnemen. Lid worden van de LBT
was de eerstvolgende stap die genomen moest worden. Het was voor
iedereen hard werken.

18

Op 22 april was het dan zover. Zeven leden gingen richting Meijel om
deel te nemen aan de Next Generation Cup. Ondanks zenuwen en ondanks de spanning die we allemaal voelden, werd de eerste deelname
een succes met als resultaat: één winnaar in de toss en een 2e en een
3e plaats bij de jeugd 3.
Op dit moment trainen wij heel hard voor ons concours op 24 juni. We
maken daarbij gretig gebruik van alle waardevolle tips, die wij in Meijel
hebben gekregen. Wij zijn er vast van overtuigd, dat jullie de komende
jaren van ons zullen blijven horen.
magazine “de Tamboer”

Limburgs goud
In de vorige Tamboer
besteedden wij al
aandacht aan het EK voor
majorettes dat toen voor
de deur stond en waaraan
een 120-tal Nederlandse
majorettes, onder meer
uit Limburg, zouden
deelnemen. De Limburgse
delegatie bestond uit
majorettes uit Kronenberg,
Meijel en Maasbree. Met
2 solisten, 5 duo’s en 2
groepen was het aantal
deelneemsters uit onze
provincie nog nooit zo
groot. En het resultaat, dat
mocht er ook zijn:
2 keer goud, 2 keer zilver,
1 keer brons en verder nog
diverse ereplaatsen. Een
geweldig resultaat!

op EK Majorettes
Op zaterdag 6 oktober, de eerste dag van het
kampioenschap mocht Tessa Pekx van Mardrukro
uit Kronenberg voor Limburg het spits afbijten als
soliste in de klas juvenile accessories. Als zeemeermin danste zij de sterren van de hemel. Het leverde
haar een 6e plaats en een medaille op.

Meteen na Tessa was het de beurt aan Jesse
Muijsenberg van Younique uit Maasbree. Ze kwam
op als Mary Poppins en ze eindigde als Bert de
schoorsteenveger. De jury was ontzettend onder de
indruk van haar routine en beloonde haar met de
titel EUROPEES KAMPIOEN Solo preteen accessories.
De Mèhlse Dörskes waren met maar liefst twee
duo’s vertegenwoordigd in de klasse junioren duo’s.
Lincy van Bree en Maud Broens brachten hun
Pink-Ribbon-show vol expressie. Het leverde hen
een 11e plaats op. Hun clubgenoten Kessie Daniëls
en Brenda van Rooij waren niet veel later aan de
beurt. Hun optreden met als thema liefde werd
door de jury beloond met een fraaie 7e plaats.
De junioren duo’s werden afgewisseld met de senioren duo’s. Ook hier hadden de Mèhlse Dörskes
een troef uit te spelen, Suzanne van Heugten en
Stefanie Verstappen. Met hun mime-show wisten
ze het publiek stil te krijgen. Hun optreden werd
beloond met een ZILVEREN PLAK.
De B-groep van de Mèhlse Dörskes moest lang
wachten voordat ze de vloer mocht betreden. Maar
het wachten werd beloond. De slapstick-show van
de meiden van instructrice Jolanda Hoefnagels
maakte niet alleen veel indruk op de jury, ook het

publiek ging compleet uit zijn dak. Het leverde de
dames uit Meijel de titel EUROPEES KAMPIOEN
group junior accessories 2012 op.
De tweede wedstrijddag begon vroeg. Weer hadden
de Mèhlse Dörskes twee duo’s die tegen elkaar
mochten strijden in de klasse preteen accessories.
Als eerste waren Pien Peeters en Bente Gielen aan
de beurt. Met hun Belle Perez-show brachten ze
een fleurige en vrolijke show met een geweldige
uitstraling. Het leverde hen een BRONZEN PLAK
op. Vervolgens betraden Joëlle Hoeijmakers en
Linda Verstappen de wedstrijdvloer. Zij zitten pas
voor het eerst in deze leeftijdsklasse maar toch
wisten zij, heel knap, een 7e plek te behalen!
Aan het einde van de middag was het tot slot nog
de beurt aan de A-groep van de Mèhlse Dörskes.
Deze grote groep dames nam voor de 2e maal deel
aan deze kampioenschappen. Hun show “mechanisch ballet” van instructrice Moniek Koopmans
was nog verder uitgewerkt om zo hoog mogelijk te
scoren. En dat dit lukte bleek niet veel later bij de
prijsuitreiking. Zij behaalden ZILVER.
Na afloop was er alle reden voor een feestje dat tot
in de kleine uurtjes duurde. Thuis kan men nog
heel even nagenieten van dit kampioenschap en
dan beginnen de voorbereidingen voor de nieuwe
shows alweer met als doel het behalen van mooie
resultaten tijdens de wedstrijden in Nederland en
om, wie weet, nog eens een keer te mogen schitteren op dat Europees Kampioenschap...

Redactie: Suzanne ter Voert-Hebben.

zijn wij zover!
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HET BETOOG

Zonder muziek geen toekomst

Redactie: Dr. Henk Smeijsters is oud-lector van Zuyd Hogeschool

Het kabinet verblijdt de gemeenten met meer taken. Zij krijgen hier geld voor, maar het
kabinet wil door de overdracht tegelijk bezuinigen. Noodgedwongen gaan gemeenten
op zoek naar subsidies die zij kunnen schrappen. Een gevolg is dat veel muziekscholen
in Nederland hun deuren moeten sluiten.

20

Dit lijkt een marginaal probleem in
de huidige economische crisis, maar
de ondergang van muziekscholen
is een symptoom van de geestelijke
verschraling die gaande is. Burgers
geven veel geld uit aan smartphones,
iPads en laptops. Bij jongeren hebben
dergelijke apparaten vaak de functie
te vertellen wie je bent, waar je bent
en wat je doet. Volwassenen kunnen
op elk moment hun mening geven.
Deze apparaten kunnen bedienen,
wordt beschouwd als innovatief. Een
muziekinstrument kunnen bespelen, baart weinig opzien. Er is geld
voor audioapparatuur, maar muzieklessen zijn al gauw te duur. Zelfs
muziekboeken vindt men te duur.
Consumenten zijn het spoor bijster
als aan materiële dingen meer geld
wordt uitgegeven dan aan geestelijke.
Martha Nussbaum, ontwikkelaar van
de capability-benadering, schrijft
dat door de nadruk op het ‘materiële
omhulsel’ de verbeeldingskracht van
de ziel wegkwijnt. Zij bekritiseert
dat de waarde van onderwijs afgeleid
wordt uit de bijdrage aan economische
groei. Ook muziekonderwijs lijdt al
jaren onder het nuttigheidscriterium. Er is aandacht voor als muziek
de concentratie en intelligentie van
kinderen bevordert. De concentratie
van de hedendaagse ADHD-kinderen
zal verbeteren als de wereld om hen
heen rustiger wordt. Muziek maken kan daarbij helpen, maar haar
waarde stijgt ver uit boven haar rol
als medicijn. Muziek, schrijft filosoof
Roger Scruton, beweegt zoals het hart
beweegt wanneer het door het gevoel
wordt geraakt. Onderzoek bewijst dat
iedereen muzikaal is. Iedereen kan
muziek beluisteren en muziek maken.
Muzikaliteit komt tot bloei door het
ontwikkelen van uitvoerende vaardigheden. Aan muziek beluisteren is
tegenwoordig geen gebrek. Nog nooit
hebben zoveel mensen met oordopjes
in de trein gezeten, op straat rondgelopen en rondgefietst. Zelf muziek
maken is echter meer dan dat. Het
is een geïntegreerde vaardigheid van
magazine “de Tamboer”

geest en lichaam die je in staat stelt
uit te drukken wat je voelt en een rijkdom van belevingskwaliteiten actief
te betreden. Het is een fantastische
ervaring om de liedjes van je favoriete
zanger, band of componist te kunnen
meespelen. Door Für Elise van Beethoven of een riff van Keith Richards
zelf te spelen, gaat een wereld voor je
open. Daarbij is niet alleen sprake van
concentratie, intelligentie en moto-

rische beheersing, maar deelhebben
aan een schakering van doorvoelde
betekenissen Als de rijksoverheid en
de gemeenten het laten afweten, zijn
zelfverantwoordelijke burgers nodig
die geld uitgeven om hun kinderen
muzikaal te laten scholen. De nieuwe
keuken kan wachten als het erom
gaat de eigen kinderen op te voeden
voor een geestelijke toekomst. Dat
de jeugd de toekomst heeft, is een

gangbare slogan. Tijdens de crisis
hoor je bovendien dat we de lasten niet op onze kinderen moeten
afwentelen. Als kinderen niet zelf
spelend en zingend van muziek kunnen genieten moet gevreesd worden
dat hun geestelijke toekomst verkommert. De Campus in Kerkrade, met
daarin de muziek- en dansschool en
vrije academie, vertoont scheuren.
Laat dit niet de voorbode zijn van een
toekomst waarin kinderen, jeugdigen
en volwassenen ontbreken die zelf
muziek maken, dansen, toneelspelen
en schilderen. Door kunstzinnig bezig
te zijn, betoogt Friedrich Schiller, legt
de mens getuigenis af van zijn ‘hogere
leven’.
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Majoretteweetjes!
Op zaterdag 15 december worden de Nederlandse
Kampioenschappen van de VNM gehouden in Oss, waar
weer een Limburgse Majorette- Equipe aan zal deelnemen.
De majorettecommissie wenst iedereen heel veel succes!
Voor de liefhebbers: op zaterdag 8 december worden de Nederlandse Kampioenschappen van de NBTA
voor solisten/ensembles sectie A gehouden in sporthal
Leidschenveen te Den Haag. Een week later, tijdens onze
VNM kampioenschappen, zijn de teams en grote groepen
sectie A aan de beurt in de Topsporthal te Almere. De
Nederlandse Kampioenschappen voor Accessories zijn
pas op zaterdag 16 maart. Deze worden ook in sporthal
Leidschenveen in Den Haag gehouden.
Op 2 maart 2013 zal in Lommel (België) voor de eerste
keer de V/N Champions Trophy plaatsvinden, het eerste
‘kampioenschap der lage landen’. Vlamo België en de VNM
organiseren samen deze internationale titelstrijd tussen de
beste majorettes/twirlers van beide organisaties. Op het
NK majorette van de VNM in Oss vindt de selectie voor de
Nederlandse equipe plaats. Voor de onderdelen sectie A
en Accessores geldt dat per leeftijdscategorie vanaf jeugd
2 de top 3 wordt afgevaardigd. Voor groepen geldt dat de
Nederlands kampioen ons land gaat vertegenwoordigen.
Op de website van de VNM vindt U meer informatie over
deze wedstrijd. http://www.vnm-nederland.nl/majoretten/
champions_trophy
Van 28 tot en met 31 maart organiseert de NBTA de
Europese Kampioenschappen Twirl. Twirlers uit heel Europa
komen naar Amsterdam om daar om de hoogste eer te
strijden. Meer informatie over deze wedstrijd en over het
reserveren van kaarten kunt U vinden op http://www.
ektwirl2013.nl
De wedstrijddata voor 2013 zijn ten tijde van het ter perse
gaan van deze Tamboer nog niet goedgekeurd. De enige
datum die U wel alvast in Uw agenda kunt zetten is de Club
Challenge op 7 april 2013. Dit keer is de Brabantse Bond
aan de beurt om deze wedstrijd te organiseren en wel in
Zeilberg. In deze ongedwongen wedstrijd strijden majorettes niet individueel maar alleen in verenigingsverband.
Daarnaast is er ook een ludiek onderdeel waarin de gehele
vereniging haar originaliteit kwijt kan in een optreden
waarin werkelijk alles kan! Op http://www.brabant.mu/ kunt
U meer informatie vinden over deze wedstrijdvorm.
Tenslotte doen wij nogmaals een oproep aan U om ons van
artikelen te voorzien, niet alleen over een wedstrijd maar
ook over een concert, optreden, activiteit of noem maar op.
Of gewoon een artikeltje over hoe leuk je het met elkaar
hebt! Stuur het naar: suzanne_hebben@hotmail.com.
De majorettecommissie wenst iedereen alvast fijne feestdagen en een geweldig 2013!
magazine “de Tamboer”
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Huldiging jubilarissen
en kampioenen in Kessel
Op zaterdagmiddag 3 november togen voorzitter Ton van Berkel en secretaris Frans
Voermans van het district Weert naar Kessel om insignes uit te reiken aan de jubilarissen van Trommel- en Fluiterkorps St. Hubertus.
Op deze middag hield de vereniging haar jaarvergadering. Het bleek een uitstekende entourage
voor het huldigen van de jubilarissen want “de
Witmaeker”, waar de vergadering gehouden werd,
bleek tot de laatste plaats bezet te zijn. De jubilarissen, Marlou Nijssen en Henk Thijssen, werden door
districtsvoorzitter Ton van Berkel toegesproken.
Beiden zijn al jaren echte “kartrekkers” bij St. Hubertus
en nog steeds zeer actief. Marlon vierde haar 25-jarig
en Henk zijn 40-jarig jubileum. De bij het jubileum
behorende insignes die werden opgespeld en de

oorkondes die werden uitgereikt waren dan ook
meer dan verdiend.
Van de gelegenheid werd ook nog gebruik gemaakt
om het duo, dat tijdens het NK voor duo’s Multi
Percussion in Berlicum de kampioenstitel wist te
behalen, in het zonnetje te zetten.
Tot slot complimenteerde districtsvoorzitter van
Berkel de voltallige vereniging voor de actieve wijze
waarop zij steeds aan de festiviteiten van de LBT
deelneemt.

Redactie: Frans Voermans

Foto: Jubiularis Marlou Nijssen
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