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Met vragen komt
men in Rome
In de Tamboer van maart hebben wij een oproep geplaatst voor
nieuwe redacteuren. Wij mochten daar positieve reacties op ontvangen. Om een zo goed mogelijke provinciale dekking te hebben zijn wij
echter op zoek naar minimaal één correspondent per district. Wellicht
dat u onze eerste oproep over het hoofd heeft gezien of misschien aarzelt u nog, neem gewoon contact op met ondergetekende.
Het is gewoon leuk om je eigen verslagen van evenementen terug te lezen in “De
Tamboer” en aan al je collega-leden van de LBT laten weten hoe jouw ervaringen
zijn als muzikant, als majorette of als bestuurder. Denk je: “dat kan ik niet”, 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.
In deze Tamboer treft u als eerste een column aan met de kop “EN DAT VIND IK ER
VAN”. De doelstelling van deze column is u als lezer een platform te bieden om UW
menig eens te laten horen bij onze lezers. Uw bijdrage mag een actueel, kritisch, uitdagend en of controversieel artikel zijn zolang het maar een raakvlak heeft met onze
Limburgse muziekverenigingen en zelfs onze LBT. Het belang van deze column is dat
zowel redactie als bondsbestuur geïnformeerd worden over wat U belangrijk vindt.
Wellicht schept uw bijdrage aanleiding de zienswijze middels een opvolgend artikel
uit te diepen en misschien wel om het LBT beleid aan te passen. U heeft door middel
van uw bijdrage een geweldig instrument in handen om UW stem te laten horen.
Uw bijdrage kunt u sturen aan de hoofdredacteur onder email adres:
tonvanberkel@kpnplanet.nl
Ook treft in deze uitgave het tweede gedeelte van het artikel van Dhr. Mennens aan.
De overige artikelen geven U een overzicht van de evenementen die onze redacteuren voor U hebben bezocht. Ook vindt u informatie over evenementen, die nog
moeten plaatsvinden. Kortom: stof genoeg voor veel leesplezier.
Rest mij alleen nog U een geweldige vakantie toe te wensen.
Namens de redactie
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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“ E N D AT V I N D I K E R VA N ”

Is er een verband tussen
het kroningsfeest
en onze volkscultuur?
Samen met 900.000 mensen, die op 30 april in
Amsterdam live de feestelijkheden rond de abdicatie van Koningin Beatrix en de inhuldiging
van de nieuwe koning Willem Alexander bijwoonden en met meer dan 7 miljoen televisiekijkende landgenoten was ik de hele dag niet
alleen getuige van een historische gebeurtenis
maar ook van een fantastisch schouwspel.

Redactie: Frans Voermans

Zoals menige lezer van de Tamboer weet bestaat het leven van een districtsbestuurder
niet alleen uit het vergaderen en organiseren van wedstrijden van de LBT. Naast de
bovenomschreven noeste arbeid staat in de functieomschrijving van alle bestuurders
ook nog een categorie “feesten & partijen”. Een onderdeel van “feesten & partijen”
is het uitreiken van insignes aan muzikanten voor langdurig lidmaatschap. Een meer
gedetailleerde omschrijving van deze taak is er echter niet waardoor verassingen nooit
uitgesloten zijn.
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Zo togen de districtsvoorzitter, Ton
van Berkel en ondergetekende, op een
zonovergoten middag richting Neer om
twee jubilarissen te huldigen. Jaarlijks
organiseert Sint Sebastianus rond de
28e april het koningsschieten. Nadat
de vereniging middels een rondgang
door het dorp richting schutterslokaal is gegaan, neemt de strijd om de
koningstitel een aanvang. Voordat de
strijd daadwerkelijk begint worden
namens de OLS federatie en namens
de LBT jubilarissen gehuldigd. Dit jaar
waren Rick Lambers en Susan FrenkenStrijbos te huldigen voor hun 10 jarig
lidmaatschap bij het muziekkorps.
Tijdens zijn toespraak memoreerde
Ton van Berkel het opleiden van jeugmagazine “de Tamboer”

dige muzikanten onder het motto:
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst.
Indachtig dit spreekwoord heeft
Sebastianus voor de muziekopleiding
van haar jeugd met succes een beroep
kunnen doen op de stimuleringsregeling “Opleiden en talentontwikkeling”
van de LBT. Middels deze bijdrage kan
de vereniging haar muziekopleiding
op een hoog niveau blijven continueren. Ton maakte ook van de gelegenheid gebruik om het bestuur te feliciteren met de aanschaf van nieuwe
uniformen. Dat juist nu verenigingen
overgaan tot het aanschaffen van
nieuwe uniformen komt ook voort
uit een nieuwe regeling, die door het
Prins Bernhard cultuurfonds wordt
uitgevoerd. Het is inmiddels bekend

dat, als verenigingen een subsidie
aanvragen bij het Prins Bernhard
cultuurfonds voor de aanschaf van
uniformen, dat dan het toe te kennen
bedrag verdubbeld wordt. Ton rondde
zijn toespraak af met een nederig excuus aan het adres van voorzitter Wiel
Derikx. Hij realiseerde zich dat zojuist
al de eerste uniformen door middel
van het opspelden van de insignes
waren “beschadigd”.
Wij dachten, dat we ons hiermee
van onze taak gekweten hadden,
maar niets bleek minder waar te zijn.
Kennelijk zijn er meer organisaties,
die problemen hebben met het werven
van jeugdige aanwas, onze verenigingen staan daar niet alleen in. Dat

bleek toen Pastoor Schwillens na
zijn stichtend woord en na een gebed
wilde overgaan tot het inzegenen van
de nieuwe uniformen. Vroeger, toen
de pastoors wat ruimer in hun hulpen
zaten, voerde een pastoor dit soort
inzegeningstaken uit in gezelschap
van een misdienaar. Tegenwoordig
echter fungeert de pastoor meestal,
door de omstandigheden gedwongen,
als een wat wij noemen ZZP-er, een
Zelfstandige Zonder Personeel. In
dit geval en voor deze taak kwam de
pastoor dus duidelijk een drager van
het wijwatervat tekort. Omdat het
bestaansrecht van de LBT gebaseerd
is op samenwerking, zag de LBTafvaardiging haar kans schoon om
de doelstelling van de bond daadwerkelijk in de praktijk te brengen door
een samenwerkingsverband met de
pastoor tot stand te brengen en het
wijwatervat onmiddellijk ter hand te
nemen. Er wordt altijd gezegd, dat het
zijn van bondsbestuurder een “baan”
is met veel afwisseling. In dit geval
meer afwisseling dan dat we ooit voor
mogelijk hadden gehouden.
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Redactie: Wil Maassen

LBT districtsbestuur district Weert
lost problemen van pastoor op

Heel Nederland, op ca. 60 demonstrerende republikeinen na, genoot
met volle teugen. Het “Bea bedankt” klonk spontaan op uit duizenden
kelen. Alle gedoe rond het officiële koningslied was vergeten, het volk
had zijn eigen lied gecomponeerd en ook over de tekst, waarmee het
scheidende staatshoofd werd toegezongen, was iedereen het volledig
eens: “Bea bedankt!”. Snorrende TV-camera’s registreerden binnen
feilloos de reactie van Hare Majesteit op deze spontane dankbetuiging
voor 33 jaar trouwe dienst. Het raakte haar zichtbaar. Ik hou er vooral
van om naar het ceremoniële vertoon te kijken, dat onmisbaar is bij dit
soort gelegenheden. Misschien dat ik daarom ook een trouwe TV-kijker
ben op de derde dinsdag van september als de koningin, en straks de
koning, haar traditionele rijtoer in de gouden koets maakt. Ik geniet
dan van de kleurrijke uniformen, die duidelijk niet gemaakt zijn voor
het slagveld maar voor het opluisteren van bijzondere plechtigheden.
Het is folklore geworden, vreedzaam en vooral een lust voor oog en
oor. Voor de ruimschoots aanwezige muziekkorpsen geldt hetzelfde.
Het lijkt in de kern eigenlijk erg veel op een gewoon Limburgs schuttersfeest. Deze vergelijking, die spontaan bij mij op kwam, gaat bij
nader inzien verder dan alleen maar deze optisch waarneembare
overeenkomst, want net zo onmisbaar als de muziekkorpsen zijn bij
gebeurtenissen, die onze nationale eenheid symboliseren, zo onmisbaar zijn de plaatselijke korpsen bij belangrijke gebeurtenissen op
lokaal niveau. Over voorbeelden hoef ik niet lang na te denken, ik hoef
maar na te gaan bij welke gelegenheden de plaatselijke harmonieën
en de drumband van de schutterij in mijn eigen woonplaats acte de
présence geven en hoe het zou zijn als zij er niet bij aanwezig zouden
zijn. Geen muziek bij de processie, niet bij de carnavalsoptocht, niet bij
de jaarlijkse dodenherdenking en geen serenade bij bijzondere jubilea
om maar een paar voorbeelden te noemen. Het zou toch een duidelijke verschraling zijn van onze volkscultuur en daarmee voor velen een
verschraling van de leefbaarheid van onze dorpen en steden. Zowel
de inwoners, de overheid en de muziekverenigingen zelf dienen zich
hiervan bewust te zijn. De provinciale overheid heeft laten blijken dit
belang begrepen te hebben door een fors bedrag beschikbaar te stellen om de volkscultuur in stand te houden. De verenigingen moeten
zich realiseren, dat financiële tegemoetkoming door de overheid ook
verplichtingen met zich meebrengt, ook en niet in de laatste plaats een
verplichting ten opzichte van de eigen bevolking. Onze nieuwe koning
heeft het belang van onze volkscultuur in iedere geval goed begrepen
door zich, nog voor zijn aantreden, bereid te verklaren het beschermheerschap van de OLS-Federatie op zich te nemen net als van de
nodige andere organisaties op dit gebied. Hij weet als geen ander, dat
zonder de aanwezigheid van muziekkorpsen niet alleen Prinsjesdag
maar ook lokale samenlevingen een stuk saaier zouden zijn.
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Drumbandfestival

Obbicht

Het leek dat de lente nu echt begonnen was. Onder een stralend zonnetje was het al vanaf 10 uur goed toeven buiten op het terras. Genietend
van het mooie weer en uiteraard van
een natje en een droogje zagen wij
hoe de eerste muzikanten met hun
instrumenten arriveerden. Alle voorwaarden voor een mooie dag waren
ruimschoots aanwezig.
Om 11 uur beet Drumband Harmonie Sint Joseph
Sittard het spits af met een geslaagd optreden.
Drumband Fanfare Concordia Einighausen was als
laatste aan de beurt voor de pauze. De jurering was
in handen van Rico Stevens, die met veel overtuiging
de beoordeling op papier zette.

Redactie: Frans Aben

Aansluitend aan het eerste gedeelte van de optredens binnen verzamelden alle muzikanten zich
buiten voor de streetparade, die door de oude
kern van Obbicht trok en eindigde op de markt
waar vervolgens het defilé en/of de show werden
opgevoerd. Mede dankzij het mooie weer was het
publiek in grote getale op dit festijn afgekomen en
zorgde daarmee voor een prachtige ambiance voor
de deelnemers. Voor de jury was het echter hard
werken geblazen want de korpsen, die alleen aan het
defilé meededen waren snel voorbij. Veel tijd voor de
beoordeling was er niet. Het optreden van de showkorpsen duurde uiteraard langer en was daardoor
ook rustiger te beoordelen. Na het defilé werden de
concertoptredens binnen in de harmoniezaal voortgezet. Ook daar was weer veel publiek aanwezig,
ook aan het drankenbuffet. De penningmeester van
Concordia zal beslist met tevredenheid terugkijken
op dit feest. Toch was, naast alle winnende korpsen
het publiek de grote winnaar. De bezoekers waren
getuige van een muzikaal en cultureel zeer hoogstaand evenement.
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De uitslagen:
Algehele winnaar: Drumband Fanfare Concordia
Einighausen
1e Divisie: Drumband Harmonie Aurora Grevenbicht
2e Divisie: Drumband Fanfare Concordia Einighausen
3e Divisie: Drumband Fanfare Sint Cecilia Guttecoven
4e Divisie: Drumband Fanfare Sint Joseph
Heerlerheide.
Winnaar Tambour-maîtreprijs:
Jan Volders- Drumband Sint Rochus Hulsberg
magazine “de Tamboer”

Heide Swalmen topper
bij de Limburgse Kampioenschappen in Merkelbeek

Op 23 en 24 maart organiseerde
de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen haar Limburgs
Kampioenschap voor solisten en
ensembles te Merkelbeek. Met veel
plezier heb ik twee dagen mogen
genieten van de diverse optredens.
Het meest opvallende van dit kampioenschap waren de optredens van de
solisten van Trommel- en Fluiterkorps
Heide Swalmen. In de divisie fluit/
piccolo kwamen solisten van deze
vereniging uit in zowel de Jeugd, 4e,
3e, 2e en 1e divisie. Daarnaast deden
nog twee duo’s van Swalmen mee
in de 2e en 1e divisie. En in al deze
divisies werd de solist of het duo van
Swalmen Limburgs kampioen. Van de
negen Limburgse titels die te behalen
waren voor fluit en piccolo gingen niet
minder dan acht titels naar solisten
van Swalmen. Deze prestatie van
formaat is niet voor veel verenigingen
weggelegd. Voor mij was dit een goede
aanleiding om eens te gaan praten met
een sympathisant van Heide Swalmen,
tevens lid en secretaris van het bestuur, Annemie Grosveld. Zij volgt al
jaren de solisten van Heide Swalmen
en weet van de hoed en de rand als het
gaat om de wijze waarop in Swalmen
solisten worden opgeleid en voorbereid op de concoursen.
Mijn eerste vraag, ik kon het niet
laten: ‘Jammer dat jullie solisten de
pupiter altijd zo hoog hebben staan.
Als ik een foto maak, dan zie ik van
de solist alleen maar een plukje haar
boven de pupiter uitkomen. Is dit
om het publiek niet te zien tijdens
het optreden?’. Uit het antwoord van
Annemie blijkt dat dit niet het geval
is. Zij geeft aan dat de enige reden om
de pupiter zo hoog te zetten is om een
juiste houding aan te nemen tijdens
het musiceren. “Als je rechtop staat en
je hoofd recht houdt, dus niet omlaag
moet buigen om de noten van je parti-

tuur te kunnen lezen, dan komt dit je
toon ten goede. Dat ze dan het publiek
niet of minder zien is slechts een
bijkomstigheid”.
Annemie ziet wel een duidelijk verband tussen de behaalde resultaten
en de wijze waarop de muzikanten in
Swalmen worden opgeleid. Instructeur
Gerrit Janssen en zijn solisten weten
dat goede resultaten niet uit de lucht
komen vallen maar dat hier hard voor
gewerkt moet worden. In de maanden
oktober/november voorafgaand aan
het concours selecteert Gerrit een
aantal solostukken waaruit de solisten
dan zelf mogen kiezen. Gerrit is al
32 jaar instructeur en kan als geen
ander mooie werken voor zijn solisten
uitzoeken. Daarbij kijkt hij vooral wát
een solist goed kan spelen en wat voor
die desbetreffende muzikant moeilijk
is. Hij let er altijd op dat de stukken
voldoende uitdaging bieden voor de
solisten en dat er gedeelten in zitten
waar de solist ‘voor op de tenen’ moet

gaan staan. Dit alles om zowel als
solist beter te worden, maar bovenal
ook om het niveau van het korps te
verbeteren! Als de keuze van het te
spelen werk is gemaakt, dan bezoekt
Gerrit iedere week zijn solisten aan
huis. Natuurlijk gaan buiten deze les
om de korpsrepetities elke week gewoon door. In de maand voorafgaand
aan het concours worden de lessen
opgeschroefd naar twee keer per week.
Deelnemen aan een solistenconcours
is geen verplichting, meer een vanzelfsprekendheid, zeker daar waar
het de jongeren betreft. Het verhoogt
immers, zoals gezegd, het niveau van
het hele korps.

aan het muziek maken. Vooral uit
dit plezier putten zij de motivatie om
iedere keer weer te streven naar nog
betere resultaten.

Al jaren zit Gerrit met zijn solisten
in het topsegment van zijn sectie. Ontelbaar zijn de Limburgs en
Nederlands kampioenen die Gerrit
heeft voortgebracht. Toch is er geen
sprake van een “kadaverdiscipline”,
volgens Annemie. Zij ziet alleen maar
het plezier dat “haar”solisten beleven

Een bekend spreekwoord is “waar een
wil is een weg”. In Swalmen is daar een
variant op gevonden: ‘Waar een wil en
Gerrit is, daar is een weg naar succes”.
Het is aan de solist om die wil te tonen
en de door Gerrrit aangegeven weg op
te gaan. Gelet op de behaalde resultaten doen ze dat met volle overgave.

Meestal een week vóór het districtconcours voor solisten en ensembles in
januari wordt een onderling solistenconcours gehouden. Dit gebeurt altijd
in gemeenschapshuis “De Robijn”.
Naast de aanhang van de solisten
en ensembles zijn daar bovenal de
korpsleden bij aanwezig, die heel sterk
meeleven. Juist voor het oordeel van
deze laatste groep zijn zeker de oudere
solisten veel zenuwachtiger dan voor
de echte jury tijdens de concoursen.
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Lid van Bussen Schutten Neer

Decoratie
Jan Steyvers
Op deze zonnige 30 april, terwijl heel Nederland
aan de buis gekluisterd zit om getuige te zijn
van de troonswisseling, trokken vice-voorzitter
Tjeu Timmermans en ondergetekende naar de
Bussen Schutten in Neer om Jan Steyvers te decoreren vanwege zijn 25 jaar lidmaatschap van
het muziekkorps. Van de Bussen Schutten zelf is
Jan al wat langer lid.

“Ik wist niet dat het niveau zo hoog was”
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We begonnen ‘s zaterdags met de
jeugd en eindigden met de vijfde
divisie. In de jeugddivisie kleine trom
ligt het niveau van de optredens dicht
bij elkaar. Tussen de eerste en de
laatste is slechts zes punten verschil!
Finn Logister van St. Paulus Schaesberg
werd hier Limburgs kampioen al had
hij dat zelf nog niet meteen in de
gaten. In de divisie “Multipercussion”,
solisten jeugd behaalde Stan Souren
van St. Martinus Vijlen met een schitterend optreden het hoogste aantal
punten. Hij won daarmee niet alleen
de door de gemeente ter beschikking gestelde beker voor het hoogste
aantal punten van de vijfde tot en met
de jeugddivisie maar werd hij uitermagazine “de Tamboer”

aard ook Limburgs kampioen. In de
5e Divisie Kleine trom Solist was de
titel voor Emile Velthuis van St. Cecilia
Susteren. Het Multipercussion Trio van
St. Rochus Hulsberg, bestaande uit
Maikel Leurs, Roy Souren en Wouter ten
Vaarwerk legde hier beslag op de titel.
In de divisie Multipercussion wist Solist
Jordy Walthie van St. Walburgia Amby
de titel in de wacht te slepen.
De zondag zou een lange dag worden.
Het hoge niveau van de optredens
zorgde er echter voor dat het publiek
zich geen moment verveelde. In de
4e Divisie Sectie Kleine trom beet
solist Marvin Verhesen van Eendracht
Dieteren het spits af. Vervolgens was

het weer de beurt aan de Jeugd
Divisie Sectie Pijperfluit Solist met een
optreden van Jesse Meuwissen van
Wilhelmina Hingen. Zowel Marvin als
Jesse trakteerden de aanwezigen op
een puik optreden. De Limburgse titels
gingen in deze categorie naar Roselien
Craenen van St. Petrus en Paulus
Susteren. Zij nam hier de titel mee naar
huis. Voor alle uitslagen van deze zeer
geslaagde Limburgse kampioenschappen verwijzen wij graag naar de website van de LBT al willen wij hier nog
graag vermelden dat de beker voor
het hoogste aantal behaalde punten
gewonnen werd door Koen Direks van
St. Agnes Bunde, die uitkwam in de 1e
Divisie Sectie Xylofoon/Marimba Solist

en door Len Jongen van St. Paulus
Schaesberg in de 1e Divisie Sectie
Kleine trom Solist. Het optreden van
beiden werd door de jury beloon met
de fantastische score van 96.00 punten.
Samenvattend kan geconcludeerd
worden dat we kunnen terugkijken op
een zeer geslaagd kampioenschap. Het
muzikale peil was hoog en de organisatie verliep vlot. Jammer dat er toch altijd mensen zijn, die te laat arriveren en
de zaal binnenkomen als hun solist zijn
of haar optreden al heeft beëindigd.
Dankzij onze “coördinator muziekwedstrijden” verlopen de optredens perfect
volgens schema. Er op gokken, dat het
programma toch wel zal uitlopen is
niet aan te raden. De kans, dat men de
optredens waarvoor men komt, moet
missen is dan erg groot.
Allen, die hebben meegewerkt aan
de organisatie zoals de districtsbestuurders Henk de Jong, Theo Berkers,
Ludi Hambeukers en Hub Limpens, de
juryleden, Foto en Film dienst LBT Ton
van Berkel, de coördinator muziekwedstrijden Frans Voermans, administratie
Armand Nijsten en Henk Klaessens,
beheerder van de Henkhof en natuurlijk de organiserende vereniging
Drumband-St Johannes en St Clemens
Merkelbeek verdienen alle lof.

Redactie: Frans Voermans

Redactie: Frans Verboeket

Deze opmerking mochten wij optekenen uit de mond van de wethouders Mevr.
J. Quadvlieg- van Dam en Rodney Swelsen uit Onderbanken na afloop van de prijsuit
reiking tijdens de Limburgse kampioenswedstrijd solisten in “De Henkhof” in
Merkelbeek. Net als het in grote getale opgekomen publiek hadden zij genoten van
geweldige optredens van alle solisten. En inderdaad, het niveau was bijzonder hoog. Voor
de juryleden Jos Stoffels, Henk Mennens, Rob Jannsen en André Willems was het geen
gemakkelijke opgave om al deze optredens vakkundig en objectief te beoordelen. Dat de
objectiviteit van het publiek niet altijd even groot is, is goed te begrijpen als men weet, dat
dit voor een aanzienlijk gedeelte bestaat uit trotse ouders, grootouders en andere familieleden van de solisten, die uiteraard het meest genieten van het optreden van “hun” solist.

In 1988 toen het muziekkorps een tekort aan leden had werd Jan
gevraagd om de overstap te maken naar het muziekkorps. Jan
kon geen noten lezen en wist, om in de beeldspraak te blijven, van
toeten nog blazen. Toch trok hij de stoute schoenen aan en begon te
oefenen op een blaasinstrument, iets dat hem na een tijd ook nog
redelijk lukte. Diverse jaren heeft Jan de 2e partij geblazen, maar
helaas door ziekte kwam hier een einde aan. Maar Jan bleef niet
bij de pakken neerzitten en bij het zware werk was een vacature.
Sindsdien bespeelt Jan de tenortrom. Helaas kwam enkele maanden geleden een kink in de kabel. Jan kreeg last van een schouderblessure waardoor hij alweer op non-actief kwam te staan. Of hij
met behulp van therapie weer de oude kan worden is op dit moment
niet te voorspellen. Eén ding is zeker, Jan is een doorzetter die niet
snel opgeeft. Wellicht is de hem toegekende zilveren LBT-speld met
oorkonde nog een extra stimulans om proberen terug te komen op
het oude niveau. Naast onze welgemeende felicitaties wensen wij
Jan toe dat hij nog heel lang van zijn hobby mag genieten.

magazine “de Tamboer”
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Wat kan het HKL betekenen
voor aangesloten verenigingen?

Decoratie
Peter van Rijt

Redactie: Frans Voermans

Met een gouden speld voor een
40 jarig lidmaatschap op zak reisden
vice- voorzitter Tjeu Timmermans
en ondergetekende op 30 april af
naar Haelen, op weg naar Peter van
Rijt, onze jubilaris.
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Peter is geboren in 1966 en nu al, dankzij het feit,
dat hij al op 7 jarige leeftijd lid werd van St Agatha
Haelen, robijnen jubilaris. In al die 40 jaar heeft hij onafgebroken de snare drum bespeeld. Lang lid zijn van
een vereniging betekent automatisch dat er perioden
van ups en downs voorbij zijn gekomen. Ook Peter
heeft dat ervaren. Hij is echter St. Agatha altijd trouw
gebleven, ook in mindere tijden. Het ligt dan ook voor
de hand, dat Peter bijzonder gewaardeerd wordt binnen zijn vereniging.
Wij vonden het een voorrecht om Peter van Rijt de
gouden LBT speld met oorkonde te mogen uitreiken. Uiteraard wensen we hem toe dat hij nog vele
jaren met veel plezier en in goede gezondheid dat
kan doen wat hij zo graag doet, het bespelen van de
snare drum, het instrument waar hij aan verknocht is.
magazine “de Tamboer”

Hoewel onze insteek was te onderzoeken of het HKL een actieve rol
zou kunnen spelen in onze plannen
om te komen tot verbreding van onze
redactionele aandachtsgebieden, ging
het gesprek al gauw over de uitvoering
van de Motie Limburgse Volkscultuur,
zoals die op 4 november 2011 in het
Limburgs Parlement is aangenomen
en die tot doel heeft om “harmonieën,
fanfares, schutterijen en zangkoren in
stand te houden en te behouden voor
een breed gedragen volkscultuur”.

Voor al deze regelingen zijn
forse bedragen beschikbaar.
Samen met het HKL roepen wij
dan ook de verenigingen op om
gebruik te maken van de nieuwe
subsidieregelingen. Gebleken is, dat
naast de regeling “instrumentarium
en uniformen” een grote behoefte
bestaat aan “ondersteuning van
besturen. De inmiddels in dit
kader gehouden workshops waren
binnen korte tijd geheel volgeboekt.
Een nieuwe serie workshops is in
voorbereiding.
Wij zullen in onze volgende edities
van dit magazine, samen met
het HKL, verder ingaan op de
afzonderlijke regelingen. Mochten
verenigingsbesturen echter al eerder
meer informatie of ondersteuning
wensen, dan kunnen zij contact
opnemen met het HKL, Kapellerlaan
36, 6041 JC Roermond. Het HKL is
telefonisch te bereiken onder
0475-399 299 (vragen naar Maddy
Kuipers). Ook kunt u daar terecht
voor meer informatie over wat het
HKL voor u kan betekenen.

Om het geheugen even op te frissen:
het college van Gedeputeerde Staten
heeft deze motie, samen met de
koepelorganisaties LBT, LBM, OLS en
de Stichting Verenigde Nederlandse
Korenorganisaties afdeling Limburg
samen met het Huis voor de Kunsten
uitgewerkt. Deze samenwerking heeft
geleid tot vier concrete regelingen,
die de toekomst van de Limburgse
Volkscultuur helpen waarborgen en
die de verenigingsbegroting ontlasten.
De vier regelingen, die op deze
manier tot stand zijn gekomen
zijn:
* Instrumentarium en uniformen
* Opleiding en talentontwikkeling
* Ondersteuning van besturen
* Innovatieve arrangementen

Redactie: Wil Maassen

lid van St. Agatha Haelen

In ons streven om in De Tamboer,
naast verslagen van gehouden evenementen en voorbeschouwingen
op komende activiteiten van bij de
LBT aangesloten verenigingen, ook
aandacht te besteden aan meer beleidsmatige zaken, bezochten wij het
Huis voor de Kunsten in Roermond.
We hadden daar een gesprek met de
heer Bas Thomissen, consulent muziek bij deze provinciale instelling.

Voor informatie over de vier subsidieregelingen kunt u terecht op de website
van het HKL: www.hklimburg.nl

magazine “de Tamboer”
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deel 2

Traditional Grip VS Matched Grip
In de vorige editie van de Tamboer
hebben we veel aandacht besteed aan
de stokhouding van de linker hand.
Heb je inmiddels al de verschillende
video-fragmenten kunnen bekijken
van de topspelers zoals: Jim Chapin,
Vinnie Colauita, Dave Weckl, Jack
deJohnette, Jeff Hamilton en Steve
Smith?

Jubilarissen
Koninklijk erkende
schutterij
St. Joris Wessem

Natuurlijk is niet alleen de houding van de linkerhand van belang om goed de kunnen trommelen.
De rechterhand is eveneens van belang (matched
grip). Zoals ik al in deel 1 van dit artikel aanhaalde,
zie ik nog vaak, wanneer ik jureer of clinics geef, een
‘geknepen’ houding. Zowel rechts als links. Een juiste
stokhouding geeft beide stokken, zowel rechts als
links, de kans om vanuit de rebound (het terugkaatsen van de stok, nadat een slag is geproduceerd) een
uitmuntende techniek te ontwikkelen. Let er bij deze
techniek vooral op dat bij de rechterhand de wijsvinger niet geheel om de stok is gebogen (juist hierdoor
ontstaat de ‘geknepen’ houding), maar zorg ervoor
dat er een kleine opening ontstaat tussen de duim
en de wijsvinger. Sluit de middelvinger, ringvinger en
pink om de stok heen.

Op Hemelvaartsdag is het koningsschieten een jaarlijkse traditie bij
St Joris Wessem. Voor Secretaris Frans
Voermans en Penningmeester Henk
Klaessens reden om af te reizen naar
Wessem voor een huldiging van drie
jubilarissen.

Basistechnieken om aandacht te geven aan een juiste
stokhouding zijn de oefeningen 4xrechts, 4x links
(ook 3x-2x [double strokes] en 1xrechts/links [single
strokes].

Redacteur: Henk Mennens

Welnu na al deze uitleg over de stokhouding de
vraag: welke grip is nu beter?
De traditional grip zoals staat afgebeeld, of de
matched grip, waarbij je beide stokken op dezelfde
manier vasthoudt (zie rechterhand houding)?
Was het vroeger ondenkbaar dat je tijdens je slagwerkstudie aan het conservatorium uitsluitend de
‘matched’ grip gebruikte, is het thans bijna een must
geworden op die manier te spelen. Waarom die
verandering? Thans wordt ervan uitgegaan dat een
uniforme houding waarbij beide stokken op dezelfde
manier worden vastgehouden het beste resultaat oplevert omdat de aanslag van beide stokken dan exact
gelijk is. Echter wanneer de snaredrum in een schuine
positie staat, is het doorgaans beter de traditional
grip te gebruiken. Zoals gezegd veel topdrummers
zoals Dave Weckl, Jack deJohnette, Vinnie Colauita
en nog vele anderen hanteren de traditional grip.
Niet dat de ene grip beter is dan de andere, maar
bij de traditional grip kun je ghostnotes makkelijker
interpreteren, vooral als je latin of jazzritmes speelt.
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Bovendien speel je buzz-rolls in een betere dynamiek. Rockdrummers zullen dit wellicht ontkennen
en zullen zeggen dat je meer kracht kunt zetten met
je linkerhand wanneer je de matched grip speelt. Dat
is ook zeker waar.

Je kunt zeggen dat wanneer de snaredrum aan een
riem is bevestigd en het instrument schuin hangt de
traditional grip het meest makkelijk te gebruiken is.
Is de snaredrum aan een beugel bevestigt en hangt
het instrument daardoor recht, dan is de matched
grip, zeker een uitstekende optie temeer de aanslag
bij beide sticks gelijk is.

Jeroen Janssen was de eerste van het drietal dat
wegens zijn 10 jarig lidmaatschap de vermiljoenen
speld kreeg uitgereikt. Jeroen verzorgt al jaren de
jeugdopleiding van de nieuw in te stromen tamboers. Vanwege deze verdienste werd hij nog eens
extra in het zonnetje gezet. Als tweede was het de
beurt aan Luuk Wolters om zijn vermiljoenen speld
in ontvangst te nemen. Luuk is bij de omzetting van
tamboerkorps naar trompetterkorps lid geworden
van het trompetterkorps. Hij vervult daar de functie
van klaroenblazer en hoopt nog jaren bij St Joris
Wessem zijn partij te kunnen meeblazen. Als derde
en laatste was het de beurt aan Thijs Dierx om zijn
zilveren speld in ontvangst te nemen vanwege 25 jarig lidmaatschap. Thijs die jaren de tenortrom heeft
bespeeld, heeft tijdens de omzetting succesvol de
overstap gemaakt van tamboer naar klaroenblazer.
Als zodanig hoopt hij zich nog vele jaren te kunnen
inzetten voor zijn vereniging.

Concluderend kunnen we op de vraag: welke grip is
beter, de ‘traditional grip’ of de ‘matched grip’, geen
sluitend antwoord geven. Het blijft een eigen keuze!

Na nog een afsluitend woord tot de jubilarissen te
hebben gericht kon het koningsfeest bij St Joris
Wessem beginnen.

Met andere woorden: het hangt af van wat je speelt
en wat je als meest prettig ervaart. Zelf gebruik ik
beide grips en moet ik toegeven dat mijn snaredrumtechniek bij het gebruik van de traditional grip
soepeler is. Speel ik toms, bongo’s timbales, dan geef
ik voorkeur natuurlijk aan de matched grip.
Vertaal dit nu eens naar je eigen drumband of slagwerkgroep.

magazine “de Tamboer”

Redactie: Frans Voermans

Kijk goed naar onderstaande afbeeldingen.

Zoals gebruikelijk wordt er na het koningsschieten
eerst een muzikale ronde door Wessem gemaakt om
het trotse koningspaar aan de bevolking te tonen.
Hierna is er een optreden van het trompetterkorps
en de exercitiegroep op de markt. Aansluitend wordt
afgemarcheerd naar clublokaal “Café De Hook”
waar, na een koffietafel, de huldiging plaatsvindt
van de jubilarissen.
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Aut viam inve niam , aut faciam

“Of ik vind een weg, of ik maak er een”

Euregio Parade

2014

Van de stuurgroep Euregioparade
2014 ontvingen wij onderstaand bericht. Wij willen u de inhoud hiervan
zeker niet onthouden.
Met trots kunnen wij U mededelen dat wij in 2014 het
eerste lustrum gaan vieren van onze Euregioparade.
De stuur/werkgroep bestaande uit leden van Vlamo
Limburg en L.B.T. hebben in nauw overleg met de
Gemeente Sittard – Geleen en de Harmonie St.
Augustinus Geleen de datum vastgesteld.
De Euregioparade 2014 wordt gehouden op:
ZONDAG 14 SEPTEMBER 2014
Wij willen alle korpsen uit Nederlands en Belgisch
Limburg nu alvast uitnodigen om deel te nemen
aan onze Euregioparade. Houd U deze dag vrij voor
de Euregioparade 2014 in het stadsdeel Geleen in
Nederlands Limburg. De besprekingen met de LBM
over een toetreding tot onze organisatie zijn gaande.
Wij houden U via dit magazine en onze website op
de hoogte.
Namens de stuurgroep /
werkgroep Euregioparade 2014
Guus Horssels, voorzitter,
Valentin Nassen, vice-voorzitter
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Een verenigingsbestuurder zij eens
tegen mij: “Ik zit al 25 jaar in het
bestuur”. Hij was er zich niet van
bewust dat hij daarmee exact omschreef wat hij binnen dat bestuur
deed. Bestuurslid zijn was in het
verleden vaak een erebaan. Trouw
de vergaderingen bezoeken en af en
toe de handen uit de mouwen steken
als dat gevraagd werd, was vaak
voldoende om een goed bestuurslid
te zijn. De huidige tijd met al zijn
veranderingen vraagt echter om een
ander soort bestuurder, een met visie
en met daadkracht. Een bestuurder,
die ook bereid is om de mooie spreuk,
die als titel voor dit artikel fungeert,
durft te veranderen in: “Samen
vinden wij een weg of wij maken er
een”. Gelukkig hebben wij een groot
aantal van deze bestuurders in onze
verenigingen.
Een klein dorp in Limburg, maandagavond acht uur. In een achterafzaaltje van een plaatselijke
horecagelegenheid komt een aantal
verenigingsbestuurders bij elkaar. Zij
hebben elkaar in de afgelopen jaren
gevonden door hun gemeenschappelijke problemen. Verenigingen die
een zelfde instrumentenbezetting
hebben komen elkaar regelmatig
tegen tijdens concoursen, festivals
en overige optredens. Het onderlinge
contact is van dien aard, dat men de
problemen waar men mee kampt niet
meer angstvallig voor zich houdt. De
belangstelling om te horen hoe anderen met de problemen van deze tijd

omgaan wint het van de schroom om
de eigen problematiek bespreekbaar
te maken. Onder het genot van een
goed glas bier wordt na een optreden
steeds vaker gesproken over interne
verenigingsproblemen, die heel vaak
de problemen van allen blijken te
zijn.
Tijdens deze bijeenkomst kwamen
alle bestuurders aan het woord
en vertelden over de activiteiten
waaraan ze hadden deelgenomen
of gingen deelnemen. Over en weer
werden wetenswaardigheden uitgewisseld en tips hoe men wellicht
nog beter tot de gewenste resultaten
kon komen. Echter voor een tweetal
problemen bleek geen pasklare oplossing voor handen te zijn, te weten:
Het werven van jonge muziekanten
en het gebrek aan repertoriumvernieuwing.

Voor deze bijeenkomst was een
delegatie van de LBT muziekcommissie uitgenodigd, die bestond uit de
heren Frans Voermans, muziekcoördinator LBT en Rob Janssen jurylid
LBT en muziekconsulent HKL (Huis
der Kunsten Limburg). Ook Frans
onderstreepte het belang om over de
verenigingsgrenzen heen te kijken
in de zoektocht naar oplossingen.
Belangrijk is ook om de LBT hierin
te betrekken, ook al heeft die ook
niet altijd een pasklare oplossing
voor handen, echter het delen van
informatie met elkaar is belangrijk.
Betreffende werving van jeugdleden
heeft de LBT een plan samengesteld,
dat aangeeft hoe een wervingscampagne opgezet kan worden. Echter
dit plan vraagt veel inzet van het
bestuur. Frans zei het als volgt:
“Beginnen hieraan is het meest
eenvoudige, maar succesvol zijn is
een kwestie van lange adem en dat
jarenlang”.
Het” LBT jeugd wervingsplan” is
opgesteld in een algemene matrix.
Door jarenlang consequent door te
gaan met werven binnen de eigen gemeenschap kan het plan steeds meer
op maat gemaakt worden naar eigen
behoefte. Succes is niet gegarandeerd
maar met deze werkwijze is de kans
daar op het grootst. Frans Voermans
en Rob Janssen zeggen bij deze toe
dat er een LBT voorlichtingsochtend
m.b.t. ledenwerving voor de specifieke doelgroep zal komen. Uit de
reactie van de aanwezigen bleek dat
hier met veel interesse naar uitgekeken wordt.
Verenigingen die regelmatig deelnemen aan een festival of concours
lopen vaak tegen het probleem
aan dat er maar weinig concert- of
concourswerken in het repertorium
staan. Sommige verenigingen geven
dan een componist uit pure noodzaak opdracht zo’ n werk te componeren, specifiek gericht op hun eigen
bezetting. Dit is een kostbare zaak.
De LBT heeft vanuit de cultuursubsidie een potje om nieuwe compositieopdrachten te geven. Rob Janssen:
“Pasklare oplossingen zijn in deze

bijna niet mogelijk. Bij muziekkorpsen zijn de diverse bezettingen zeer
uiteenlopend, hetgeen het realiseren
van composities door de bank genomen, moeilijk maakt. Er zal moeten
worden gezocht naar een gulden middenweg”. Rob zal een inventarisatie
maken en de behoefte peilen onder
de dirigenten. Na uitwisseling van
de behoeften kan de LBT wellicht in
deze behoefte gaan voorzien. Hier
heeft uw reporter even deelgenomen
aan het gesprek met de vraag wat
er gebeurt met deze werken als ze
eenmaal uitgevoerd zijn. Zijn inziens
is het opbergen in een kast zonde
van de moeite en van het geld. Laten
keuren en opnemen in het repertorium en collega-verenigingen hiermee
blij maken kan ook een oplossing
zijn. Als alle verenigingen dit zouden
doen met de in hun opdracht gemaakte werken zou het repertorium
er nu al heel anders uitzien.
Wat de hierboven beschreven bijeenkomst ons leerde is dat veel verenigingen kampen met problemen, die
vragen om een gezamenlijke aanpak.
Dat het zo moeilijk is om een allesomvattende oplossing te vinden voor
die problemen komt ook omdat die
zich in de diverse secties net weer
iets anders manifesteren. Er zal ook
maatwerk geleverd moeten worden
want drumbands, klaroenkorpsen,
trompetterkorpsen, jachthoornkorpsen, drumfanfares, fluiterkorpsen
en alles wat nog meer zij, alle hebben
zij hun eigen specifieke problemen.
Samenwerking en samen zoeken
naar oplossingen zal dan ook voor
een aantal problemen op deze schaal
moeten plaatsvinden. Problemen
zoals het werven van jeugdleden zijn
daarentegen van algemene aard en
kunnen op LBT-niveau aangepakt
worden. Ondergetekende en Frans
Voermans zijn als LBT bestuurders
graag bereid om met elke vereniging
van gedachten te wisselen over welke
aanpak en welke samenwerking voor
deze vereniging het meest geschikt
is. Vaak zal dan blijken dat er geen
weg gevonden en ook niet gemaakt
hoeft te worden maar dat men tot de
conclusie komt dat die er al is want:
waar een wil is, is een weg!.
magazine “de Tamboer”

Redactie Ton van Berkel

Wij leven in een dynamische tijd.
Alles om ons heen verandert snel,
soms hebben we moeite om het
tempo van al die veranderingen bij
te houden. Ook de Limburgse muziekwereld ontkomt niet aan veranderingen. Toch wordt van met name
de verenigingsbestuurders verwacht
dat zij een oplossing hebben voor
problemen, die deze veranderende
wereld met zich meebrengt.
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Hoort een schutterij
thuis binnen de LBT?
In 1961 werd de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen opgericht met onder meer
als doel het verenigen van “Druma”korpsen in
Limburg, de bloei van deze korpsen te bevorderen en mee te werken aan de verheffing van het
Limburgse cultureel maatschappelijke leven en
aan een gezonde vrijetijdsbesteding, in het bijzonder voor de jeugd.

Van LBT Districtsfestival tot

Lederhosen & Dirndlparty
Dit jaar is het vijftig jaar geleden dat het bestuur van
harmonie St. David uit Voerendaal, zoals meer verenigingen in die tijd, besloot om het muziekkorps uit te
breiden met een drumband. Een periode van hard repeteren brak aan maar toen een comité van bijstand in het
voorjaar van 1964 een compleet drumbandinstrumentarium aanbood was het dan zover: een wat later zou
blijken, bijzonder succesvolle en na een halve eeuw nog
steeds springlevende slagwerkgroep was geboren.

Redactie: Wil Maassen

Hoewel de festiviteiten rond het jubileum officieel al beginnen op zondag
9 juni met het inmiddels traditionele
“Parkconcert Cortenbach”, gevolgd door
een receptie waarop niet minder dan
9 jubilarissen in het zonnetje zullen
worden gezet, zullen de meeste activiteiten plaatsvinden in de eerste helft
van september. In en rond het fraaie
Cultureel Centrum De Borenburg zal
een zeer gevarieerd programma worden
gepresenteerd met tal van bekende
artiesten zoals “Die Jungen Zillertaler”
en “Wir sind Spitze”.
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Voorafgaand aan een gesprek met een
aantal muzikanten ontving ik een lijst
met daarop de door de drumband,
magazine “de Tamboer”

later veranderd in een melodische
slagwerkgroep, behaalde successen.
Een kleine greep uit het imposante
palmares van het korps: 6x Limburgs
Kampioen, 5x Nederlands Kampioen
in diverse categorieën en winnaar
van de gouden medaille in de Star
Division op het WMC in Kerkrade.
Maar nog meer onder de indruk dan
van de lange lijst met eerste prijzen
en kampioenschappen was ik van het
overweldigende enthousiasme van de
jeugdige muzikanten. Al vaker had ik
vanaf de kant van de weg gezien met
hoeveel inzet en plezier de leden van
de drumband voor hun harmonie uit
marcheerden, nu kon ik ervaren dat
dit plezier de basis wel moet zijn van
alle successen, want ook tijdens ons
gesprek konden deze muzikanten hun
enthousiasme niet verbergen. Ik sprak
met een groep vrienden met allen
dezelfde passie: liefde voor de muziek
en hun vereniging.Dat ze trots waren
op het feestprogramma dat ze bekend
maakten, kon ik me voorstellen.
Kosten noch moeite zijn gespaard om
er een geweldig feest van te maken.
Zaterdag 7 september:
Lederhosen & Dirndlparty met
“Die Jungen Zillertaler” en “Wir Sind
Spitze”.

Zondag 8 september:
Früh- Spätschoppen met “Wir Sind
Spitze”, “De Geliënde” en “De Rötsjer
Jonge”.
Zondag 15 september:
LBT Districtsfestival met om 10.00 uur
Beoordelings- en publiekscocerten en
om 14.00 uur Optocht en Defilé door
de straten van Voerendaal.
Voor verenigingen, die nog willen inschrijven voor deelname aan het districtsfestival: de inschrijvingstermijn
is verlengd tot 1 juli en de deelname
staat ook open voor verenigingen van
buiten het district Heerlen. Alle verdere informatie over de festiviteiten
en over het districtsfestival is te vinden op www.harmoniesintdavid.nl.

Een breed scala aan verenigingen kon zich dus, en kan dat nog steeds, aansluiten bij de LBT en weet zich daarmee verzekerd van een kundige belangenbehartiger. Opvallend is dat in de lange opsomming van verenigingen
waarvoor de LBT werd opgericht de schutterijen ontbreken. Opvallend is
het wel maar vreemd is dat niet omdat rond 1960 er maar weinig schutterijen waren, die beschikten over een muziekkorps. Volgens de huidige
reglementen van de OLS-Federatie dient een schutterij bij haar aantreden
slechts te beschikken over “een slaande trom”. Een volledig muziekkorps is
dus niet verplicht. Bij gebrek aan een eigen muziekkorps werden vroeger
muzikanten geleend of ingehuurd (voor geld of bier) van de plaatselijke
harmonie of fanfare. Het uniform van het muziekkorps week dan ook niet
zelden volledig af van de rest van de schutterij. In de loop der jaren veranderde dit en werd het muziekkorps, zij het nog steeds onverplicht, een
wezenlijk onderdeel van de meeste schutterijen.
De muziekkorpsen van schutterijen zijn inmiddels volledig geïntegreerd
binnen de schutterij, waarbij men zelfs kan zeggen dat zij vaak de ruggengraat van menige schutterij vormen. Hoe belangrijk muziekkorpsen in
de schutterswereld zijn is te zien aan het grote aantal muziekonderdelen
tijdens schuttersfeesten. Deelname aan deze muziekwedstrijden heeft er
zeker toe bijgedragen dat het niveau van de muziekkorpsen en van de
individuele muzikanten aanzienlijk is gestegen. Dit heeft ertoe geleid dat
menig muziekkorps van een schutterij het niveau van schuttersfeesten
ontgroeide en op zoek ging naar nieuwe, sterkere concurrenten. Men
wilde zich meten met de meer gevestigde orde. De meest logische stap
voor veel van deze muziekkorpsen was zich aanmelden bij de LBT, zodat
deelgenomen kon worden aan bijvoorbeeld districtsfestivals en districtsconcoursen. Dit zorgde er weer op haar beurt voor, dat het muzikale peil
op schuttersfeesten steeg. Het is zelfs zo, dat regelingen en richtlijnen van
de LBT binnen diverse schuttersbonden “de richtlijn” zijn en dienen dus
ook niet LBT-leden zich daaraan te onderwerpen.
Terug naar de kernvraag: “Hoort een schutterij thuis binnen de LBT?” Het
antwoord is een volmondig JA! Tijdens menig concours hebben de “schutterijkorpsen” bewezen zich met de beste in hun divisie te kunnen meten
en niet zelden kwam tijdens concoursen een aan een schutterij gelieerd
korps als winnaar uit de bus. Ditzelfde geldt in nog grotere mate voor solisten van schutterijen. Muziekkorpsen van schutterijen zijn daarom al jaren
geleden het Calimero-achtige imago ontgroeid en zijn inmiddels op alle
terreinen een volwaardig en graag gezien onderdeel van onze LBT!
magazine “de Tamboer”

Redactie: John Coenen secretaris St. Joseph Vijlen

7-8-15 september viering jubileumjaar drumband Harmonie St. David Voerendaal

Daarna volgde een opsomming van wat onder “Druma”korpsen diende
te worden verstaan, te weten: drumbands, fluit- en tamboerkorpsen, jachthoorn- en klaroenkorpsen, drumfanfare, show- en majorette groepen en
groepen niet zijnde harmonieorkesten, fanfareorkesten en brassbands. Dit
laatste was een gevolg van het gegeven, dat deze verenigingen verenigd
waren in de Limburgse Bond van Muziekgezelschappen (LBM) waarvan tot
aan de oprichting ook de LBT deel uit maakte.
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Op weg naar Kerkrade deel 1

“Wauw, wat een spectaculaire mars! Maar
daar kunnen ze toch nooit op marcheren!”, was
een veelgehoorde uitspraak toen de leden van
Drumband Concordia uit Obbicht op 23 maart
jongstleden hun show voor de eerste keer presenteerden. De deelnemers zelf denken daar echter
anders over. Zij zijn vastbesloten om tijdens het
WMC de wereld te laten zien waarin een kleine
maar hechte dorpsgemeenschap groot kan zijn.
Op 20 juli is het dan zover. Dan betreden de mannen en vrouwen van Concordia het strijdperk. In
het Parkstad Limburg Stadion waar normaliter de
voetballers van Roda JC strijden voor de overwinning, neemt Drumband Concordia deel aan de
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marswedstrijden. Instructeur Etienne Houben
schreef twee splinternieuwe, maar vooral
zeer spectaculaire marsen om muzikaal en qua performance zo
goed mogelijk voor de dag
te komen.
De voorbereidingen voor
dit evenement

begonnen in september 2012 met het instuderen van de muziek. Na diverse marsrepetities in
sporthallen in de regio, heeft de drumband nu
de buitenlucht opgezocht om daar de ‘puntjes
op de i’ te zetten. Het enthousiasme is zo groot,
dat repeteren in het donker bij temperaturen net
boven het vriespunt geen enkel probleem is. Ook
het gegeven dat marsen steeds qua lengte moeten
worden aangepast om zo goed mogelijk uit te komen bij het lopen van het WMC-parcours is geen
enkel probleem voor de Obbichtse muzikanten.
Duidelijk

is dat niets aan het toeval wordt overgelaten en
mocht de uitslag toch een beetje tegenvallen, één
ding is zeker: aan de inzet heeft het niet gelegen.
Wie de mensen van Drumband Concordia aan het
werk wil zien, de generale repetitie is gepland op
vrijdag 19 juli op het voetbalveld in Obbicht en
op 20 juli is het dan zo ver, dan vinden de marswedstrijden waaraan Concordia deelneemt plaats
vanaf 16:00 uur in het Parkstad Limburg Stadion
in Kerkrade.

Redactie: Jonathan Felix

Van 4 t/m 28 juli a.s. wordt in Kerkrade voor de 17e keer het Wereld Muziek
Concours, het WMC, georganiseerd. Voor een aantal weken is Kerkrade weer
het middelpunt van de wereld voor alles wat de blaasmuziek betreft. Veel
Limburgse korpsen wisten in het verleden fantastisch te presteren, zowel bij
de concertwedstrijden als bij de mars- en showwedstrijden. Ook dit jaar zullen
Limburgse verenigingen proberen hoge ogen te gooien. Een van deze verenigingen volgen wij op weg naar Kerkrade, wij zijn erbij tijdens het optreden
en ook kijken wij samen met het korps terug op de deelname aan ’s werelds
grootste evenement op het gebied van de blaasmuziek.

Meijel 2012

NK podium KNFM - VNM
De commissie KNFM-VNM organiseerde op 16 & 23 februari 2013 in D’n Binger in
Meijel het Nederlands podiumkampioenschap. Verdeeld over 18 slagwerkensembles
beklommen zo’n 400 muzikanten het podium om hun muzikaal talent ten gehore te
brengen.

Redactie: Ton van Berkel

Ongeveer 800 bezoekers waren op dit
slagwerkfestijn afgekomen, zij konden
genieten van muziek van hoog niveau.
In de jeugddivisie en in de 3e en 1e
divisie werd door vijf deelnemers per
divisie op het scherpst van de snede
gestreden voor de te verdelen puntjes.
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Multicultureel centrum D’n Binger is
voor dit soort evenementen volgens
de KNFM-VNM commissie een geweldige locatie. Toch zou de commissie
beter eens te rade kunnen gaan bij de
jury en bij deelnemende muzikanten
alvorens tot zo’n oordeel te komen. Uw
redacteur heeft dit wel gedaan en dat
leverderde ook andere geluiden op.
Twee opmerkingen werden het vaakst
genoemd.
Veel instrumenten stonden opgesteld
in het lobbygedeelte van het centrum.
Op zich is dit logisch omdat natuurinstrumenten nu eenmaal moeten
magazine “de Tamboer”

acclimatiseren (op temperatuur komen).
Bezoekers hadden er op deze plaats
geen last van en er is bovendien een
aparte deur voor het binnenbrengen
van de instrumenten. Prima geregeld
dus. Het nadeel is echter dat alle instrumenten handmatig op het podium getild moeten worden. Mijn inziens zeker
geen ideale situatie voor een muzikant
die na zo’n inspanning moet optreden.
Daarentegen ging het leegruimen
van het podium als een lopende trein.
Achter het podium is een grote deur
waar een vrachtwagen met laadvloer
tegenaan geparkeerd kan worden en
dus alles gelijkvloers in de vrachtwagen
geschoven kan worden.
Tijdens het optreden van slagwerkensemble Concordia Reusel had ik plaats
genomen op de achterste rij stoelen in
de zaal. Twee redenen had ik daarvoor:
Op deze plek kon ik de akoestiek van
de zaal het beste beoordelen en ik kon

horen of er veel rumoer in de zaal was.
Beide zaken waren echt optimaal, prima
akoestiek en het publiek was muisstil.
Ook de uitbreiding van het podium tot
een dubbele oppervlakte gaf alle muzikanten voldoende ruimte om optimaal
te presteren. Echter verre van optimaal
was het rumoer dat vanuit het horecagedeelte de zaal binnendrong. Omdat
de jury nog geen twee meter achter
mij zat, met de rug tegen de muur van
het horecagedeelte kon het niet anders
zijn dan dat dit toch overlast moest
veroorzaken. Het juryoordeel was weliswaar mild maar toch veelzeggend: “niet
optimaal maar we doen het er mee”.
Tijdens dit concours zorgden de leden
van de drumband van schutterij Sint
Paulus uit Roggel voor de nodige
hand- en spandiensten. Zij hadden hun
zaakjes prima in orde. Zowel muzikanten, bezoekers als genodigden ontbrak
het werkelijk aan niets.Chapeau!

