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Wie schrijft
die blijft
De nieuwe uitgave van de tamboer is wederom op uw deurmat gevallen. Als eerste
zal u opvallen dat deze uitgave wat dunner is dan wat u van ons inmiddels gewend
bent. De oorzaak hiervan is dat ons redactieteam nog steeds niet op volle sterkte is.
Speciale aandacht vragen wij dan ook voor onze oproep op pagina 14.
De overige artikelen zijn verslagen van de activiteiten die binnen onze bond hebben
plaatsgevonden.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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kunt u mailen naar tonvanberkel@kpnplanet.nl
Doe dit voor 15 mei 2013!
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Schutterij
St. Willibrordus
huldigt jubilarissen
De traditionele nieuwjaarsreceptie
bij schutterij St. Willibrordus, dit jaar
op 6 januari, had een extra feestelijk
tintje: twee jubilarissen van het muziekkorps van de ‘grúún van Méél’
vierden hun muzikale jubileum en
werden in het zonnetje gezet.
Ingrid Daems was als muzikante op de bastrompet
25 jaar lid van het muziekkorps. Zelf is ze op jonge
leeftijd bij de schutterij gekomen; tegenwoordig
stimuleert zij haar eigen kinderen om mee te doen.
Ingrid ontving de zilveren speld voor haar 25 jarig
lidmaatschap.

Solistenconcours LBT district Weert

Redactie: Ton van Berkel

Zondagmorgen 13 januari, een stralende zon maar er waait een gure oostenwind
over het fraaie Limburgse landschap, een landschap dat de afgelopen weken wel in
het voorjaar leek terecht te zijn gekomen. Veel bomen en planten zijn reeds voorzien
van de eerste uitlopers en hier en daar zie je al het eerste groen. Het doet mij een
beetje denken aan het welbekende berenvel waarvan de beer nog niet geschoten is
want volgens de weerkundigen moet de echte winter nog beginnen.
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De snelweg richting Weert doet mij denken aan
de autoloze zondagen in 1973. Het schiet wel
lekker op, maar ik kan me niet onttrekken aan de
gedachte dat de rest van Nederland nog lekker
onder de wollen deken licht. De parkeerplaats bij het
verenigingsgebouw van fluit- en tamboerkorps Sint
Job Leuken Weert maakt de zelfde verlaten indruk. Er
staat welgeteld één enkele auto.

Onze gastheren hadden, zoals wij van hen inmiddels
gewend zijn, de zaal piekfijn in orde. De ervaring
leert ons dat als wij onze zaken op orde hebben,
wij dan verder in alle rust kunnen overgaan tot het
ontvangen van de hoofdrolspelers van deze dag, de
solisten. Een beetje aandacht geven, hier en daar een
geruststellend woordje spreken, het hoort er allemaal
bij.

Het stelt mij gerust dat ook deze auto bemand wordt
door zo`n LBT fanaat die graag ruim van te voren
zijn zaken op orde wil hebben voordat het concours
gaat beginnen. Met z’n tweeën stappen we richting
de imposante nieuwbouw van Sint Job waar “onze”
solisten vandaag hun muzikale strijd gaan leveren.
De gedachte aan de wollen deken dringt zich weer
opnieuw op als blijkt dat de deur potdicht zit. In dit
tijdperk van mobiele telefoons is dit euvel echter snel
te verhelpen. Even later kunnen wij ons secretariaat
gaan inrichten.

De beoordeling van de solisten is vandaag in handen
van een oude rot in het vak, ons LBT jurylid de heer
Henk Mennens. Zijn naam prijkt onder tientallen
partituren voor muziekkorpsen en wellicht onder nog
veel meer solo’s voor slagwerkers. Vandaag zullen veel
solisten weer werken van hem ten gehore brengen.
Ook voor hem is het vandaag weer een feest van
herkenning.
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Er hadden zich 25 solisten ingeschreven met kleine
trom, 13 met een blaasinstrument, 7 met marimba of

xylofoon en 5 als solist op een drumset. Dit is vrijwel
een exacte afspiegeling van de verenigingen die
ingeschreven staan bij de LBT district Weert, te weten:
25 drumbands, 13 blaaskorpsen en 12 verenigingen
gelieerd aan een harmonie- of fanfarekorps.

De tweede muzikant die een onderscheiding
ontving was jubilaris Jan van Deursen, die vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap het gouden insigne
met briljant ontving. Jan heeft diverse instrumenten bespeeld, van jachthoorn tot grote trom.
Tegenwoordig is hij vaste bekkenist binnen het
korps. Daarnaast is Jan actief als 2e secretaris en
verricht hij veel werkzaamheden voor de vereniging.
Ton van Berkel, Henk Klaessens en Cindy Lemmen
verzorgden namens district Weert van de LBT de
uitreikingen. Een muzikale hulde door het korps
maakte de uitreikingen compleet.

Gedurende de wedstrijd blijkt dat een enkele solist
toch veel moeite heeft om zijn optreden tot een
goed einde te brengen. Uw redacteur, die geen
verstand van muziek heeft maar wel de scores van
de afgelopen 15 jaar van de solistenconcoursen
uit het district Weert kent, kan zich niet herinneren
dat eerder een percentage van 12½ % aan tweede
prijzen werd behaald. Sommige instructeurs zouden
hierin toch de uitdaging moeten vinden om dit
percentage drastisch omlaag te krijgen zo niet op nul
te brengen. Een goede beoordeling met een daarbij
behorend puntentotaal is toch de beste stimulans
voor onze jeugd om plezier te blijven houden in deze
mooie hobby.
Gelukkig kan het overgrote deel van de solisten
met veel voldoening terugkijken op een succesvol
optreden en met een lachend gezicht de bühne
verlaten. Rest nog te vermelden dat 8 solisten
zich kwalificeerden voor deelname aan de
Limburgse Kampioenschappen. Hen wens ik daar
uiteraard veel succes maar vooral ook heel veel
plezier bij de voorbereidingen op weg naar deze
kampioenschappen.
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Als onze lezers vragen
hebben dan gaan wij graag
op zoek naar het antwoord!
Zoals al in het vorige nummer van De Tamboer is
aangekondigd streeft de redactie ernaar om naast
reportages over concoursen en andere evenementen ook in iedere uitgave een wat meer inhoudelijk
artikel te plaatsen. Het Bondsbestuur heeft te
kennen gegeven dit streven te willen ondersteunen
door op geregelde tijden artikelen aan te leveren
over beleidsmatige zaken, die voor de aangesloten
verenigingen van belang kunnen zijn. Heel graag
zouden wij zien, dat onze lezers ons laten weten
welke vragen bij hen leven. Wij kunnen dan op zoek
naar mensen en instanties die deze vragen kunnen beantwoorden en er vervolgens ruimschoots
aandacht aan besteden in dit blad. Daarnaast
blijven wij zelf uiteraard naarstig op zoek naar
onderwerpen waarvan wij denken, dat deze zich
in een brede belangstelling van onze doelgroep
kunnen verheugen.
Zo ontvingen wij onlangs een artikel van Henk
Mennens, onder meer examinator bij tamboerexamens, jurylid, slagwerkdocent en niet te
vergeten componist. Wij zullen zijn uiteenzetting
over de verschillende vormen van “stokhouding” ,
een veelbesproken thema bij slagwerkers, in twee
delen publiceren. In dit nummer vindt u alvast het
eerste deel.
Op deze manier blijft u via De Tamboer niet
alleen op de hoogte van wat er zoal speelt in onze
provincie wat evenementen betreft maar ook op
het gebied van technische ontwikkelingen
waarmee u als muzikant uw voordeel kunt doen.

Traditional Grip VS Matched Grip
In dit artikel wil ik graag de aandacht vestigen op de technische kant van
“snaredrum spelen”, met name de stokhouding. Een veelbesproken thema bij
slagwerkers is wel de vraag: welke grip (houding) is beter, de ‘traditional grip’
of de ‘matched grip’. Waar hebben we het dan over? Over de manier waarop
stokken bij slagwerkers worden vast gehouden. Vanuit de traditie is het zo dat
bij het ontstaan van de drumbands de kleine trom aan een riem werd (vaak
nog wordt) bevestigd. Dit zorgt voor een schuine houding van het instrument,
waardoor de linkerstok wordt vastgehouden zoals op pag. 8 is afgebeeld.
Omdat het vanuit de traditie is, noemt men dit de ‘traditional grip’.
Bij deze houding zijn er verschillende varianten.
Laat ik mijzelf als voorbeeld nemen: toen ik op 6-jarige
leeftijd les kreeg van mijn vader, leerde ik op de - zoals
hij het noemde - Duitse manier trommelen. De linker
stok werd meer geklemd tussen de duim en de hand
zelf. Roffels werden vanuit de duimpressing gespeeld.
Alhoewel de pols werd gebruikt, was het voornamelijk
de duim die het werk moest doen, de overige vingers
kwamen er nauwelijks aan te pas. Ik wist niet beter en
speelde op die manier. Later en omdat ik in Kerkrade
woonde, keek ik als kind graag naar de repetities van de
Amerikaanse showbands die tijdens het Wereld Muziek
Concours optraden. Het sportveld waar zij oefenden
was vlak bij ons thuis in de buurt. Ik was daar eenvoudig
niet weg te slaan en keek vol verbazing naar de uitmuntende techniek van die snaredrumspelers. Wat vreemd
toch? Ik zag dat zij de sticks op een totaal andere manier
vasthielden. Kreten van de ‘druminstructor’ als paradiddle, flams, ratamacue vlogen
om mijn oren. Wist ik veel
wat dat

allemaal betekende. Maar al gauw werd mij alles veel
duidelijker. Ik werd geconfronteerd met ‘American
Rudiments’ en dacht: ‘dat wil ik ook leren’. Tijdens mijn
studie aan de muziekschool en later het conservatorium
werd meer en meer de Amerikaanse manier van spelen
geïntroduceerd en werd ik erdoor gefascineerd. Dat
leidde vaak tot heftige discussies tussen mijn vader en
mij. Maar laat ik daarop niet verder ingaan!
Toch schetst het mijn verbazing dat nog steeds veel
snaredrumspelers volgens de echte oude Duitse traditie
spelen. Zo’n ‘geknepen’ stokhouding zorgt voor minder
souplesse en is niet echt natuurlijk. Dat geldt overigens
ook voor de techniek van de rechter hand. Ook hier zie
je nog vaak veel pressing tussen duim en wijsvinger. De
middel-, ringvinger en pink worden nauwelijks gebruikt
en dit komt met name de open roffeltechniek zeker niet
ten goede. Laat ik toch nog even stilstaan bij de traditional grip (Links). De afbeeldingen op pag. 8 laten duidelijk
zien dat de stok in het verlengde van de hand (arm) ligt.
Kijk vooral naar de wijsvinger die over de stok heen ligt.
De stok rust op de ringvinger. Zo’n houding zorgt voor
souplesse en een juiste balans.
Zelf heb ik veel voordeel getrokken uit deze manier van
snaredrumspelen. Ik heb clinics gevolgd bij verschillende
top spelers zoals Jim Chapin, Jeff Queen etc. Daar heb ik
enorm veel van opgestoken. In mijn lespraktijk let ik er
vooral op dat leerlingen niet alleen hun duim en wijsvinger gebruiken – zoals ik het zelf vroeger leerde – maar
nu al hun vingers gebruiken en daardoor de stok beter
onder controle houden. Tip: kijk eens via YOUTUBE naar
de mogelijkheden die de rudimental stijl, de Moeller
techniek ook jou kunnen bieden of google eens naar
Jim Chapin, Vinnie Colauita, Jim Chapin, Dave Weckl,
Jack deJohnette, Jeff Hamilton en Steve Smith. Je zult
versteld staan van de manier van spelen.
In de volgende editie gaan we verder in op het
thema: Traditional Grip versus Matched Grip.
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Limburgse korpsen
drukken stempel op
NK KNFM/VNM

Redactie: Ton van Berkel

Zaterdagmorgen 26 januari, mijn wekker loopt af. Door mijn half geopende ogen zie ik
dat het pas 5.00 uur is. Ik wil me omdraaien maar ik realiseer me, dat ik naar Klundert
moet waar vandaag de Nederlandse Kampioenschappen KNFM/VNM gehouden worden. Onder aan de trap kijkt ons hondje me met een paar waterige oogjes onbegrijpend
aan. Na mijn geruststellende woorden “dit is geen werk maar hobby”, draait hij zich
om en slaapt verder. Even later zit ik in mijn auto op weg naar Klundert. Het lijkt of ik
alleen op de wereld ben, de rest van de mensheid is kennelijk nog in een diepe
slaap. De koffie waarmee we in Klundert ontvangen worden is meer dan welkom. Het feest kan beginnen.
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Aan dit NK nemen 26 verenigingen
deel, verdeeld over 16 verschillen
divisies. In 4 divisies hebben meerdere verenigingen ingeschreven, hier
moet dus het behaalde puntentotaal
uitmaken wie zich kampioen mag
noemen. Van de Limburgse korpsen
komen De Maasoever uit Roosteren
en Excelsior Montfort in deze categorieën uit. Zij zullen deze strijd echter
overtuigend winnen en de concurrentie daarmee het nakijken geven.
Een puntenverschil van meer dan 4
punten mag gerust een overtuigende
overwinning genoemd worden. De
rest van de Limburgse afvaardiging,
bestaande uit: Aloysiana Landgraaf, St.
Joseph Koningsbosch, St. Laurentius
Bemelen, Wilhelmina Hingen, St.
Severinus Grathem en St. Job Leuken
moet het doen zonder directe tegenstander. Voor deze korpsen geldt dat ze
tenminste 85 punten moeten behalen
om zich kampioen te mogen noemen.
Zij slagen allen op een overtuigende
wijze in deze opdracht waardoor alle
deelnemende Limburgse korpsen als
Nederlands kampioen huiswaarts zullen keren. De vreugde is dan ook groot.
Gedurende de dag was dit wel eens
anders. De deelnemers ondervonden
wel wat last van de steekjes die de
magazine “de Tamboer”

organisatie hier en daar had laten vallen. Zo was aan alle verenigingen een
begeleider toegewezen. Helaas was
deze niet herkenbaar als zodanig en in
een volle hal dus vaak onvindbaar op
die momenten dat hij nodig was.
Ook ondervonden de deelnemers erg
veel hinder van de gebrekkige toegang
tot de hal. Het hele instrumentarium
moest door een deurtje van welgeteld één meter breed. Dit is normaal
gesproken geen probleem, maar wel
als je daar het instrumentarium tegenkomt van de vereniging die net heeft
opgetreden en zeker als ook nog het
publiek gebruik moet maken van deze
in- en uitgang.
Normaal gesproken beschikt het
juryteam over een belletje om aan te
geven dat de vereniging kan beginnen
met haar optreden. Als je dit belletje
echter vergeet, dan kan het voorkomen
dat er een hulpeloze tambour-maître
staat te wachten die net het knikje van
de jury heeft gemist. Natuurlijk komt
dit de concentratie niet ten goede.
Ook de eerste prijsuitreiking verliep
chaotisch. De omroepster riep in de
derde divisie eerst alleen punten
af zonder daarbij een vereniging te

noemen. Zodoende
vlogen sommige
petten in de lucht
bij de verkeerde vereniging. Pas nadat
de omroepster hierop
was geattendeerd en zij
haar vergissing herstelde
bleek, dat de petten van De
Maasoever terecht de lucht in
waren gegaan.
Aan het einde van de dag kon geconstateerd worden, dat alle deelnemende
Limburgse korpsen de felbegeerde
Nederlandse titel behaald hadden en
daarmee een flinke stempel op deze
kampioenschappen hadden gedrukt.
In veel Limburgse plaatsen zal het
behaalde succes nog stevig gevierd
worden. Alle moeite die men zich
getroost heeft is niet voor niets
geweest. En ik ben blij dat ik zo
vroeg op ben geweest want
deze dag, met zoveel Limburgs
succes, had ik niet willen missen.
Wij wensen alle verenigingen
dan ook een welgemeend
proficiat met het behaalde
Nederlands Kampioenschap.

V.l.n.r. Henk Baars 60 jaar lid, Martin Roemen 60 jaar lid en
Jo Clout 50 jaar lid.

170 Jaren
Excelsior Montfort
Op zaterdag 15 december jl. werden door mevr.
José Aben-Peulen, voorzitter L.B.T. district
Roermond en dhr. Frans Aben in het bijzijn van
leden, familie en vrienden, drie jubilarissen
onderscheiden vanwege hun langdurig lidmaatschap
van Excelsior Montfort. Samen brachten zij niet
minder dan 170 jaren op de teller. Daarnaast zijn
alle drie de jubilarissen ook lange tijd bestuurslid
geweest of zijn dat nog. Een welgemeend proficiat is
dan ook dik verdiend evenals de onderscheiding, die
zij kregen uitgereikt.

Jubilarissen Fluiten Trommelkorps
Sint Andreas Melick
Zaterdag 12 januari verzorgde Fluit- en
Trommelkorps Sint Andreas Melick een schitterend
nieuwjaarsconcert in de Apollohal in Melick.
Na het concert werden er als klap op de vuurpijl
maar liefs zeven jubilarissen gehuldigd, altijd een
teken dat het goed gaat met een vereniging. In het
zonnetje werden gezet: Vincent Maessen 10 jaar lid,
Truus Delissen, Nicole Ernst-Delissen en Yves de
Bock 25 jaar lid en Thei Neijnens, José Gootsen en
Inge Eikelenberg 40 jaar lid.
Na de huldiging door José Aben, voorzitter van
de LBT district Roermond en Wim Beursgens,
voorzitter van Sint Andreas was er voor de overige
aanwezigen gelegenheid om de jubilarissen te
feliciteren. Hier werd druk gebruik van gemaakt.
magazine “de Tamboer”
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Kwantiteit van de
solistenconcoursen en
kwaliteit van de korpsen
Het is gebruikelijk om het verloop van de concoursen
vooral te evalueren op het gebied van de kwaliteit
van de muzikale prestaties, die geleverd werden.
Toch is het interessant om ook eens te kijken naar de
kwantiteit, naar het aantal deelnemers dus.
Als coördinator van de LBT heb ik de cijfers van 2013
eens op een rij gezet. De deelname aan de Limburgse
Kampioenschappen, waarvan de sluitingsdatum
15 november was, zijn in dit overzicht meegenomen.
In totaal schreven 367 solisten, verdeeld over 5 districten, in voor
deelname. Vorig jaar noteerden wij nog 395 inschrijvingen, dat toen
al een diepterecord betekende. Verenigingen, die jarenlang voor een
groot aantal solisten zorgden, lieten nu verstek gaan. Een gegeven
dat in vrijwel alle districten viel waar te nemen. Zo telde het district
Weert in 2010 nog ruim 90 inschrijvingen, dit jaar waren het er nog
maar 54, een achteruitgang met maar liefst 40%. Overigens vielen er
bij die 54 optredens slechts 8 promoties te noteren, dus ook kwalitatief valt er nog veel te verbeteren. Voor de instructeurs ligt hier een
forse taak.
De grootste achteruitgang was er echter in het district Venray- Venlo.
In 2012 was dit district nog goed voor 105 optredens. Dit jaar bleef
de teller steken op slechts 61. Een achteruitgang van 42%. Een zelfde
beeld in het district Heerlen. In 2010 nog goed voor ruim 100 inschrijvingen, dit jaar nog maar 80 waarvan zich ook nog vlak voor
het optreden 14 solisten afmeldden en er dus maar 66 overbleven.
Eerlijkheidshalve moet wel gezegd worden dat van deze 66 er liefst 30
het predicaat “met promotie” wisten te behalen.

Redactie: Frans Voermans, Coördinator LBT

Een uitzondering op het afnemend aantal inschrijvingen was het district Maastricht. Daar waar men meestal rond de 50 inschrijvingen zit
kwam men dit jaar met 57 goed voor de dag.
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Het district Roermond, traditiegetrouw koploper wat het aantal
inschrijvingen betreft, kende vorige jaren al een desastreuze achteruitgang. Men ging van nog ruim 170 optredens in 2010 naar slechts
113 in 2012. Gelukkig heeft men deze achteruitgang weten te stoppen
want in 2013 is het aantal weer licht gestegen naar 115 met maar liefst
70 promoties. Bovendien werd er niet minder dan 14 keer het predicaat “met lof” toegekend. Grote winnaar was daar dit jaar Fluiterkorps
Heide Swalmen met 10 optredens waarvan er maar liefst 8 met 90
punten of meer werden beloond. Een bijzonder knappe prestatie!
Het dalende aantal inschrijvingen is uiteraard een punt van zorg en
aandacht. Het is duidelijk dat hier een taak is weggelegd voor de verenigingsbesturen en niet op de laatste plaats voor de instructeurs. Als
onze muzikanten zich onder hun bezielende leiding willen inzetten
om op een concours goed voor de dag te komen, dan komt dat immers
de kwaliteit van het hele korps ten goede.
Ik hoop dat ik met bovenstaande cijfers een bijdrage heb kunnen leveren om alle betrokkenen te overtuigen van de noodzaak deel te nemen
aan onze concoursen. Een grotere kwantiteit leidt automatisch ook tot
een hogere kwaliteit.
magazine “de Tamboer”

Oefening baart kunst in Brunssum
Uithuilen en opnieuw beginnen, dat was het enige
dat instructrice Gwen van
Ophoven-Beckers in 2009
restte toen de majorette
groep van Drumfanfare
Majorettepeloton Parcifal
uit Brunssum zo goed als
uit elkaar viel. Zij ging aan
de slag met een hele jonge
groep. Meisjes, niet ouder
dan een jaar of negen en
totaal onervaren, begonnen onder de bezielende
leiding van Gwen en van
miss-majorette Angelique
Benes aan een opleiding
tot majorette.

Twee maal per week werd hard getraind maar er werd ook veel aandacht
geschonken aan samenwerking en aan
respectvol omgaan met elkaar en op
die manier heel veel plezier kunnen
beleven aan een fantastische hobby.
Een kampement, slaapweekendjes in
het oefengebouw en gezellige uitstapjes vormden samen met best wel
fanatieke trainingen deze groep tot
wat deze nu is. Een groep die bestaat
uit tien junioren en twee senioren, die
het twirlen op een hoger sportniveau
willen brengen.
Het resultaat mag er zijn. Vorig jaar
werd voor de eerste keer deelgenomen aan regionale wedstrijden op
17 september en 7 oktober in Kaatsheuvel en in Bakel. Met twee solisten,
Cheyenne Aretz en Mariska Baar, het
Small Team dat bestond uit Femke
en Nienke de Koning, Sandy Engelen,
Roos Johannes, Cheyenne en Nicki
Aretz, Mariska Baar, Nirvana en Elena
Zegers en reserve Demi Gouw werd
op weg gegaan naar hun eerste wedstrijd.

Het enthousiasme van deze jeugdige
groep was zo groot, dat het voor
Angelique en Melanie Baar, een uit de
oude groep overgebleven majorette,
aanleiding was om ook de draad weer
op te pakken en hard aan de slag te
gaan met hun show als duo.
De resultaten waren van dien aard,
dat er ingeschreven kon worden voor
de Limburgs Kampioenschappen op
4 november in Meijel. Hier wisten alle
meisjes een zeer goede indruk achter
te laten. De jury beloonde de deelneemsters met de volgende scores:
Solisten Cheyenne en Mariska resp.
een 2e en 3e plaats. Het duo en het
small Team werden zelfs Limburgs
Kampioen. Alle resultaten leverden
een ticket op voor deelname aan de
Nederlandse Kampioenschappen op
15 december in Oss.
Er werd nog harder getraind en op de
spannendste dag van het jaar reisden
de majorettes uit Brunssum, onder
begeleiding van heel veel supporters,
af naar Oss. Deelnemen was belang-

rijker dan winnen en genieten stond
voorop. Toch wist het Small Team een
geweldig resultaat neer te zetten door
zilver te behalen. De solisten en het
duo behaalden een 6e plaats. Zeker
niet onverdienstelijk vooral als men
bedenkt dat het de eerste keer was dat
er werd deelgenomen aan de NK. Een
geweldige ervaring die goed van pas
komt bij de verdere ontwikkeling van
de majorettes.
De zilveren plak gaf toegang tot deelname aan de Champions Trophy, een
internationale wedstrijd die gehouden
zal worden op 2 maart a.s. in het Belgische Lommel. Voor deze wedstrijd is
alleen de top van Nederland geselecteerd.
Na een welverdiende kerstvakantie
gaat het Small Team o.l.v. instructrice
Gwen hard aan de slag om zijn show
te perfectioneren. Deze majorettes
van Parcifal Brunssum laten zien dat
zij fanatieke meiden zijn die hun sport
heel serieus en met veel enthousiasme
beoefenen.
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Solistenconcours
LBT district Roermond
Op zaterdag 12 en zondag 13 januari vond in Cultureel
Centrum De Beuk in Posterholt het solistenconcours
van de LBT district Roermond plaats. Het werd een
muzikale happening met maar liefst 115 optredens.
Twee dagen volle bak in Posterholt. De jeugdige muzikanten hadden zelf gezorgd voor veel supporters. Hele
families waren aanwezig om hun favorieten aan te
moedigen. De grote zaal bleek op sommige momenten te klein te zijn voor zoveel belangstellenden.
Gelukkig was er veel te genieten want het muzikale
peil was zeer hoog, vooral op zondag. Toen aan het
einde de balans opgemaakt werd bleek dat de jury
maar liefst 70 optredens had gehonoreerd met 85
punten of meer, genoeg om deel te mogen nemen
aan het Limburgs Kampioenschap, dat op 23 en 24
maart in Merkelbeek gehouden zal worden. Absolute
uitschieters waren Jurjen Daemen van Eensgezindheid
Maasbracht-Beek, die met 93 punten winnaar werd bij
de slagwerkers en Bianca Schattorie, die met 94 punten winnaar werd bij de blazers. Zij won daarmee ook
de dagbeker. Al met al kunnen de LBT en Schutterij
Sint Mathias en Cornelius terug zien op twee prachtige
muziekdagen waarbij veel te genieten viel.

Majoretteweetjes

1

Voor het jaar 2013 zijn er reglementswijzigingen vanuit
de VNM. Deze kunt U terugvinden op de website
www.vnm-nederland.nl/majoretten. De sterparade
heeft aanpassingen voor zowel jeugd 1 als jeugd 2.

2

Op zondag 7 april start de de Brabantse Bond het
wedstrijdseizoen wederom met de Club Challenge.
Bij deze verenigingswedstrijd schrijf je 4 deelnemers
in die met hun show punten verzamelen voor het
totaalresultaat van de vereniging. Dit mag een solist
zijn, een groep of duo. Je mag de shows van vorig jaar
doen, of je kunt deze wedstrijd alvast gebruiken om
nieuwe shows te testen! In de laatste ronde, de freestyle mag je helemaal los gaan. Je mag hier een show
doen die aan geen enkele regel hoeft te voldoen,
behalve dat de max. tijd 5 minuten is. Dit is eigenlijk
wel het leukste ‘verenigingselement’ van de wedstrijd.
De meest verenigingen maken een dans waarin alle
leden, groot en klein meedoen. Ook ouders, vrienden,
ooms, tantes mogen meedoen. Ook dit jaar kunnen
de Limburgse verenigingen zich inschrijven voor deze
leuke wedstrijdvorm. Dit wordt dan net als vorig jaar
een leuke strijd tussen Brabant en Limburg. Schrijf je
snel in, want dit is écht een unieke wedstrijd waar je
als hele vereniging van geniet. Meer informatie vind je
op www.brabant.mu.
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Redactieraad
zoekt versterking
Uit de vele reacties, die wij op de redactie ontvangen blijkt dat “De Tamboer”
niet alleen een veel gelezen blad is,
maar ook in een behoefte voorziet.
Verenigingen kunnen hun te organiseren activiteiten onder de aandacht
brengen van een groot publiek en
deelnemers aan concoursen en andere
evenementen vinden er een verslag
in, meestal met foto’s, van hun optredens. Jubilarissen krijgen de aandacht
die ze verdienen en in de rubriek “In
Memoriam” wordt op een waardige
wijze een laatste eer bewezen aan hen
die ons ontvallen zijn.
De redactie streeft er steeds naar om de kwaliteit van
het blad te blijven verbeteren en staat daarom altijd
open voor suggesties en opmerkingen van lezers, die als
doel hebben de inhoud van “De Tamboer” nog meer te
laten aansluiten bij de wensen van de verenigingen en
hun leden. Zo is het streven van de redactie om in iedere
uitgave plaats in te ruimen voor wat meer achtergrond
artikelen en voor actuele zaken, die spelen op beleidsniveau zoals wijzigingen in subsidiereglementen en wat
dies meer zij.
Om dit te kunnen realiseren is het nodig dat wij de
medewerking hebben van enthousiaste vrijwilligers, die
willen werken op basis van een onkostenvergoeding en
samen de redactieraad vormen. Vind jij het leuk om je
eigen verslagen van evenementen terug te lezen in “De
Tamboer” of al je collega-leden van de LBT te laten weten hoe jouw ervaringen zijn als muzikant, als majorette
of als bestuurder , meld je dan aan als redacteur bij de
hoofdredacteur. Binnen de redactieraad zijn er mensen,
die je heel graag willen begeleiden en je willen helpen bij
het schrijven van artikelen. Schroom dus niet om je aan
te melden en, wie weet, zie je de volgende keer al jouw
artikel terug in dit blad.

