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Trots op Limburg
Tijdens de vakantiemaanden stond de muzikale kalender in Limburg
vol met muzikale topevenementen. De thuisblijvers, en sommigen
kozen daar bewust voor, konden hun muzikale hart ophalen tijdens
de Vrijthofconcerten van André Rieu, het Peel Toernooi en het WMC
in Kerkrade. Limburg was weer de provincie waar de muziek niet
is weg te denken. En dat door Limburgse verenigingen uitstekende
prestaties werden geleverd, vervult ons alleen maar met trots.
Onze reporters waren bij het Peel Toernooi en in Kerkrade aanwezig.
In deze uitgave treft u hun pennenvrucht hierover aan.
Onze oproep voor nieuwe redactieleden heeft zijn vruchten afgeworpen. Drie nieuwe
redacteuren hebben zich aangemeld. In de komende maanden gaan zij hun redactiewerkzaamheden oppakken, zo is de afspraak. In de decemberuitgave zullen zij zich
door middel van een artikel aan U voorstellen. Wij zijn blij met deze versterking van
het redactieteam. Dit wil echter niet zeggen, dat nu alle vacatures bezet zijn. Wij kunnen nog steeds enthousiaste redacteuren gebruiken, die in teamverband er voor willen zorgen, dat u als lezer ieder kwartaal op de hoogte wordt gehouden van alles wat
er speelt in de wereld van de Limburgse tamboerkorpsen. Wilt u daar een bijdrage
aan leveren, schroom dan niet om een mailtje te sturen naar de hoofdredactie. Binnen
het huidige redactieteam zijn mensen, die bereid zijn u de nodige ondersteuning te
geven, mocht u daar in het begin behoefte aan hebben. Speciaal zijn wij op zoek naar
een redactionele vertegenwoordiging van onze majoretteverenigingen. Zij horen er
heel duidelijk bij en zij verdienen het om ook middels artikelen vertegenwoordigd
te zijn en te blijven in dit magazine. Wij geven jullie daar graag de kans toe, maar dan
hebben wij wel jullie medewerking nodig.
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In de voortgang naar een totale fusie tussen KNFM en VNM is een belangrijke horde
genomen. Onze verslaggever was ter plekke tijdens de algemene ledenvergadering
van de LBT en doet verslag in deze uitgave van de bereikte resultaten.
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De introductie van de nieuwe column “En dat vind ik er van” blijkt een schot in de
roos te zijn. Het blijkt dat bij veel van onze lezers meningen leven die zij graag met
andere lezers willen delen. Ik wil iedereen dan ook aansporen onze redactie te blijven
voorzien van ideeën, meningen en wensen.

S

Ik wens u verder veel leesplezier
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Nederlandse kampioenschappen VNM Heel 2013

Bijna elf uur was de jury in de weer om alle optredens te beoordelen tijdens de VNM
kampioenschappen drumband solisten en kleine ensembles. Dit alles vond plaats op
15 juni in Cultureel Centrum Don Bosco te Heel. Don Bosco is een geweldige locatie
vooral door haar mooie akoestiek en vormgeving.
Het juryteam bestond uit vier juryleden. Arnold
Wensink en Ruud Böhmer vormden samen juryteam A en beoordeelden de oneven genummerde
optredens. Jos Stoffels en André Willems vormden
team B en beoordeelden de even genummerde
optredens.
Zonder een goede administratie kan een dergelijk
kampioenschap niet georganiseerd worden. Tijdens
de wedstrijd worden daar alle juryrapporten verzameld en de gegeven punten door de jury bij elkaar
opgeteld. Verder draagt de administratie er zorg
voor dat de juiste partituren bij het desbetreffend
jurylid klaar liggen om beoordeeld te worden. Het
secretariaat werd bezet door mevrouw Petra van
der Aart, geholpen door de heren Hero Janzing en
Ton van Berkel. Wim van Norel, vicevoorzitter van
de VNM commissie Show Mars & Percussion had
de algemene presentatie van de solisten in handen.
De wedstrijdcoördinatie was in handen van Frans
Voermans.
Tijdens de districts solistenwedstrijden in het
eerste kwartaal van dit jaar had er een voorselectie
plaatsgevonden om tot een afvaardiging naar dit
Nederlands kampioenschap te komen. Minimaal
moest men 85 punten behalen om van de VNM
een uitnodiging te kunnen krijgen. Het is echter
geen vaststaand gegeven dat men nu ook deze 85
punten gaat behalen. Voor een Nederlands kampioenschap leggen de juryleden de muzikale lat weer
net iets hoger. Verder spelen ook nu weer zaken
zoals voorbereiding, zenuwen en vorm van de dag
een grote rol. Veertig kampioenstitels waren er dit
jaar te vergeven, verdeeld over een aantal van 127
optredens.
Grote afwezige in de lagere divisies is vaak de
muziek. Meestal is er techniek in overvloed te
beluisteren in deze jeugd, vijfde en vierde divisie.
Hier laat de muzikaliteit van de uitvoering vaak te
wensen over. Zo ook in de jeugddivisie waar in de
sectie pijperfluit Gian Huynen de titel nog net met
85 punten op zijn naam wist te schrijven. Beter
presteerde Filomijn van der Poel, die op piccolo de
titel met 88 punten wist op te eisen. Opvallend
was de keuze van de te spelen werken in de jeugddivisie sectie multipercussion. Drie deelnemers
6
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voerden alle drie dezelfde compositie uit. Op deze
wijze maak je het de jury dan wel erg gemakkelijk
om het onderling niveau te bepalen en een winnaar
aan te wijzen. Stan Souren kwam uiteindelijk met
88 punten als winnaar uit de bus. 17 deelnemers
kwamen uit in de jeugddivisie sectie kleine trom.
Het enige dat opviel was dat een aantal solisten
ver onder de 85 puntengrens bleef, welgeteld 17
stuks. Een solist zag zijn optreden slechts beloond
met 79,5 punten. Winnaar in deze divisie was Finn
Logister met 87,5 punten.

Muzikaliteit miste ik bij de pijperfluiten en piccolo’s in de 4e divisie. Toch behaalden zij allen met
85 punten de titel met zelfs een dubbel kampioenschap bij de dwarsfluiten. Charon Niessen en
Sanne Gelderblom behaalden beiden de landstitel
met 85 punten. Opvallend spel was er van Remco
Boon uit Huijbergen. Hij wist met zijn sublieme
spel de titel in de 4e divisie kleine trom in de wacht
te slepen met 93 punten en zo de concurrentie op
ruime afstand te houden.
Een genot was het te luisteren naar de 3e divisie
sectie marimba. Maar liefst 5 deelnemers, waarvan
er 4 een score van 90 punten of meer wisten te
behalen. Maar de jury bepaalde dat Jurjen Damen
met 93 punten als winnaar in deze divisie en sectie
naar voren kwam. Twee opvallende optredens
waren er ook in de 3e divisie sectie drumset. Twee
collega’s van dezelfde vereniging zaten elkaar
muzikaal gezien op de hielen. Aan het langste eind
trok Siem Knoors, Met zijn sublieme spel werd hij
de grandioze winnaar met 93,5 punten.
Geweldig was ook het muzikale
optreden van Job
Julicher

van Heide Swalmen met piccolo in de 2e divisie. Hij
wist met een compositie van Rob Balfoort in zijn
divisie welverdiend 94 punten bij elkaar te spelen.
Ook was het genieten van de 14 jarige jongeling
Jacob van Eijk van muziekvereniging Someren Lust
uit Someren. Hij werd winnaar met 91,5 punten
in de 2e divisie sectie multipercussion. Daarnaast
zegevierde hij ook nog in de sectie marimba met 95
punten. Vanwege zijn lengte moest Jacob op een
deksel van een flight case gaan staan. Na deze letterlijke verhoging steeg Jacob muzikaal gezien ook
tot geweldige hoogtes. Hij liet met zijn 95 punten
het hoogste aantal punten van de dag noteren.
Onderscheiden met twee Nederlandse kampioenstitels kon hij zeer voldaan de terugreis richting het
Brabantse Someren aanvaarden.
De optredens in de eerste divisie waren allemaal
ruim boven de 90 punten. De enige die nog in de
buurt van het puntenaantal van Jacob van Eijk
kwam was Paul Nijs op marimba met 93 punten.
Het ambianceniveau in Cultureel Centrum Don
Bosco te Heel was goed, het grootste feest werd
echter gevierd door een afgevaardigd contigent
solisten uit Midden-Limburg.

Redactie: Frans Voermans

Drumband solisten
& kleine ensembles

In de 5e divisie behaalde hij met 90 punten het
Nederlands kampioenschap in deze divisie.

Hetzelfde fenomeen deed zich ook voor in de 5e divisie sectie kleine trom. Van de 10 deelnemers zaten er 4 onder deze 85 puntengrens. Opvallend was
dat de hoogst gekwalificeerde in deze sectie maar 1
punt van de titel verwijderd was. Uiteindelijk was
het Emile Veldhuis die met 90 punten de felbegeerde titel op zijn naam wist te schrijven. Kwalitatief goed, de jury noteerde:
“uitmuntend spel”, was het optreden
van een trio van St. Rochus uit
Hulsberg. Zij behaalden in de
5e divisie sectie multipercussion met een compositie
van Henk Martens 90
punten. Deze 90 punten
waren ruim voldoende
voor het behalen
van de landstitel in
deze divisie. Jordy
Walthie wist in
de 5e divisie sectie solist, multipercussion
met 91 punten
het kampioenschap op
zijn naam
te schrijven.
Hij bleef met
1 punt zijn
naaste collega
Roel Derks
voor. Knap spel
op marimba
was er ook van
Stef Demand.
magazine “de Tamboer”
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Module

“Lesgeven doe je zo!”
De majorettesector is volop in beweging. Was
je vroeger een topper als je de baton omhoog
gooide, tegenwoordig worden er meer eisen
gesteld. Dat vraagt ook meer van de mensen
die les geven aan majorettes. De module
‘Lesgeven, zo doe je dat’ behandelt alle aspecten die komen kijken bij het lesgeven aan majorettes. Voor iedereen die lesgeeft en dat op een
goede, bewuste manier wil doen is deze cursus
een aanrader!
De module gaat dieper in op:
- communicatie (stemgebruik, ruis, houding, je eigen rol als docent)
- feedback (hoe handel je als leerlingen bepaald gedrag vertonen
in je les dat je eigenlijk niet wenst, hoe maak je dat bespreekbaar,
wat zijn de regels voor feedback)
- ontwikkelingspsychologie (hoe ontwikkelt een kind zich en hoe
stem je daar je training op af)
- didactiek (hoe leert een kind, lesplan maken, methodes die je
kunt gebruiken bij het aanleren van twirl- en danstechnieken,
analyse van twirl- en danstechnieken; uit welke stapjes bestaat
een techniek – welke problemen kunnen kinderen ervaren – hoe
los je die op). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan EHBO
- Social Media en tips over de manier waarop verenigingen werken
met bijv. interne opleidingen. De opleiding is vooral praktisch
opgezet. Met veel oefeningen en opdrachten wordt de stof behandeld.

Redactie: ic-majorette (Ingrid Diender).

Voor wie
De module is bedoeld voor iedereen die lesgeeft aan majorettes.
De focus ligt daarbij op jonge docenten die binnen de vereniging
lesgeven aan de leerlingen of aan solisten zonder dat ze daarvoor
opleidingen gevolgd hebben. Met deze opleiding wil de VNM deze
enthousiaste docenten graag wat handvatten geven zodat ze beter/
en bewuster lesgeven. Voor ervaren docenten is de cursus een mooie
manier om de bestaande kennis weer even op te frissen! Daarnaast
is het leuk om deze cursus samen te volgen met je ‘assistenten’ zodat
je ook in de vereniging dezelfde taal spreekt. Min. leeftijd is 15 jaar.
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Examen
De module wordt afgesloten met een theorie- en een praktijkexamen. Ervaren docenten die de cursus gebruiken om hun kennis
op te frissen hoeven geen examen te doen. Het mag uiteraard wel.
Deelnemers aan de cursus komen op de landelijke docentenlijst van
de VNM.
De module ‘Lesgeven, zo doe je dat’ is opgesteld door de
Inhoudelijke commissie van de VNM. Het cursusboek is eveneens
samengesteld door deze commissie. Bij de samenstelling is gekeken
naar het cursusmateriaal dat al voorhanden is in Nederland. Delen
daaruit zijn overgenomen en aangevuld met extra informatie. De
lessen Communicatie/Feedback/Ontwikkelingspsychologie zijn
ontwikkeld door een externe deskundige.
In 2014 zal er in Limburg gestart worden met deze cursus. De LBTsite zal hierover binnenkort meer berichten.”
magazine “de Tamboer”

Verbetering

Verbroedering

Men schrijft 28 juli 2013 en in
het Parkstad Limburg Stadion
in Kerkrade is het derde weekend van het Wereld Muziek
Concours (WMC) in volle
gang. Gedurende het eerste
en tweede weekend heeft de
jury getoond dat punten niet
zomaar worden weggegeven
en tijdens diezelfde weekenden is tevens gebleken dat
het qua punten alle kanten op
kan gaan.

Verovering!
Met die gedachte in het achterhoofd
is de prestatie van de dames en heren
uit Obbicht uitzonderlijk: 90.72 punten (goud met onderscheiding) en de
dagbeker – en niet te vergeten wereldkampioen Mars (first division)!
Meer dan een jaar geleden zat
de drumband om een tafel in de
Obbichtse harmoniezaal. Deelname
aan het WMC werd besproken en de
doelstellingen werden concreet: de
drumband zou na deelname moeten
excelleren qua exercitie en de groep
moest nóg hechter uit de verf komen.
Na de generale repetitie op 19 juli
kon dan ook gesteld worden dat beide
doelstellingen behaald waren zodat
punten niet meer van belang waren
– het mooiste was al binnen: op de
grasmat van het Roda-stadion zou

een hechte vriendengroep staan.
Vanuit de gedachte dat de eerste klap
een daalder waard is kwam de drumband een dag later vervolgens met een
strakke opkomst op. Onder leiding
van tambour-maître Herman Wiel
stelde het korps zich voor de startlijn
op en doorliep Concordia het parcours
nagenoeg vlekkeloos. Denkend aan
alle bloed, zweet en tranen uit het
afgelopen jaar was na het optreden
de ontlading bij zowel supporters als
leden groot. Des te meer was de spanning om te snijden: zouden de inspanningen van dit grote kleine korps wel
genoeg zijn om zich te profileren op
een wereldpodium?
Naarmate de dag vordert en la grande
ceremonie protocollaire nadert, ont-

popt het heilige gras van Roda zich
tot een multicultureel schouwspel
met deelnemers uit o.a. Oostenrijk,
Ierland en Indonesië. Zo ver als de
landsgrenzen uiteen liggen blijken
ook de uitslagen zich onderling te
verhouden: met maar liefst 90.72
punten, goud met onderscheiding,
profileert Concordia Obbicht zich
zowaar tot een wereldspeler van
formaat.
Na dit fantastische resultaat zijn niet
alleen de doelstellingen verbetering
en verbroedering behaald, maar
vooral de verovering! Nu is het tijd
voor de drumband om een welverdiende vakantie te nemen.

magazine “de Tamboer”

9

1984-2013

Roel Eijssen

Next Generation Cup
Op 2 juni werd de Next Generation Cup 2013
gehouden in sporthal De Körref in Meijel.
De Next Generation Cup is een wedstrijd
speciaal voor jeugdige majorettes in de leeftijdscategorie jeugd 1, 2 of 3, de volgende
generatie toppers dus! De organisatie was in
handen van de Mèhlse Dörskes en de deelnemers kwamen uit zowel Noord-Brabant als
uit Limburg.
De Next Generation Cup is altijd een heel spontane
en gezellige wedstrijd, waar voor de deelnemers van
alles te doen is. Ten eerste kun je je showtje laten
zien,dat wordt beoordeeld door een deskundige jury
volgens het NGC-scoresheet. Dan is er een tosswedstrijd; wie is de beste toss-ster in jeugd 1, 2, of 3?
Ook is er een dansjeshoek, waarin de deelnemers
een dansje wordt geleerd dat voor de prijsuitreiking
aan het publiek wordt gepresenteerd. En tenslotte
is er een knutselhoek, waarin je niet alleen kunt
kleuren en plakken, maar dit jaar kon je er ook je
eigen baton in elkaar knutselen! Het was weer een
superleuke wedstrijd in Meijel, die door het publiek
enorm werd gewaardeerd. Op de tribune klonk vaak
“oooh zo schattig” maar ook “oooh zo knap gedaan”!
Jolein had ook mee gedaan aan de tosswedstrijd,
zij vertelde het volgende: “Helaas liet ik de baton
al snel vallen. Mara Op het Veld van MD-Meijel
hield het het langste vol en die had gewonnen. Ik
had nog een tikkertje gespeeld met Brenda. Verder
10
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heb ik nog geknutseld. Ik heb mezelf gemaakt met
glitterplaksel. Precies dezelfde kleur als mijn pakje.
Je mocht zelf weten wat je ging maken. Je kon ook
een baton maken. Dat hadden ook veel kinderen
gedaan. Het duurde lang voordat ik op moest. Maar
toen ik eindelijk aan de beurt was, vond ik het toch
heel spannend. Toen ik op de dansvloer stond, was
het alleen nog maar leuk. De jury keek heel streng
naar mij. Ik moest erg lachen omdat iemand vingers
achter hun hoofd hield als konijnenoren. Aan het
einde waren ze toch heel lief. Het was een fijne dag,
want ik had twee keer gewonnen!”
We vroegen ook Jolein Huizing, lid van de Meijelse
Dörskes eens wat zij van de wedstrijd vond. “‘s
Ochtends hebben we de Sterparade gedaan. Het was
voor de eerste keer dat MD-Meijel hieraan meedeed.
Het was leuk dat er zoveel mensen naar ons keken.
En als we klaar waren, klapten ze! Daarna heb ik
gekeken naar optredens. Ik probeerde te tellen wat
ze goed deden en cijfers te geven. Ze waren allemaal
boven de zes! Er waren vier meisjes die de baton telkens naar elkaar overgooiden en ze lieten hem geen
enkele keer vallen. Die deden het echt heel knap. Ik
weet alle pakjes nog uit mijn hoofd. Er waren hele
mooie bij.”
Kyra lid van Starlight Elsloo vond de wedstrijd heel
erg leuk. “Ik ben ook heel erg blij met mijn resultaat
voor de eerste keer met de show. Alleen, ik vond het
heel jammer dat ik er als enige van mijn vereniging
was. Ik verheug me vooral op de wedstrijd van
3 november want, dan ben ik er wel met de hele
vereniging. Maar, het was een leuke wedstrijd en dag!!”

geweldige jaren; vele repetities, concerten en mooie concoursuitslagen met
even zo vele mooie herinneringen. Hij
was een jongeman waarop men altijd
onvoorwaardelijk kon bouwen. Zichzelf
in onmogelijke bochten wringen om
toch bij die belangrijke repetitie of dat
belangrijke concert aanwezig te kunnen
zijn. Ook in mindere tijden binnen de
vereniging liet Roel het nooit afweten.
De drumband van Spaubeek is een
hechte vriendenclub.
Muziek is altijd de rode draad geweest
in Roel’s leven. Muziek werd hem met
de paplepel ingegeven. Traditie die in
de familie diep geworteld is. Al op 8-jarige leeftijd trad Roel, samen met zijn
tweelingbroer Bas in de muzikale voetsporen van zijn vader, moeder en opa.
Na op jeugdige leeftijd van Schinnen
naar Spaubeek te zijn verhuisd, werd hij
leerling van de drumband in Spaubeek.
Vele individuele successen op solistenconcoursen wist hij te behalen.
Vaakj keerde hij met een mooie beker
huiswaarts. Zo groeide hij binnen de
drumband in Spaubeek uit tot een van
de muzikale en sociale steunpilaren
van de vereniging. Ook was hij actief
als slagwerker bij het fanfare orkest.
Een periode van twintig jaar. Het waren

Niet alleen musiceren, maar ook samen
voetballen, mountainbiken en zeskamp
waren gezamenlijke activiteiten van
Roel en zijn vrienden, hij was altijd van
de partij. Ook dit jaar nog tijdens het
Pinkstertoernooi, hij was er weer bij.
Ook was hij betrokken bij de organisatie
van de wandeltochten van de fanfare
en noem zo maar op. Roel was lid van
de raad van 11 van carnavalsvereniging
De Kwakkerte uit Spaubeek. Carnaval
2011 ligt nog vers in het geheugen toen
Roel prins van Spaubeek was.
Vorig jaar, 25 november, concoursdeelname te St. Odiliënberg. De drumband
van St.Caecilia behaalde hier het
Limburgs kampioenschap. Wat was
iedereen toen blij. Nu is de Spaubeekse
drumband alweer druk bezig met het

uitwerken van mooie plannen voor
de toekomst. Roel was daar achter de
schermen nauw bij betrokken. Helaas
heeft hij zijn muzikale dromen niet kunnen afmaken.
Zijn muzikale betrokkenheid en interesse reikten ook over de grenzen van
Spaubeek. Bij de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen was hij als bestuurslid
actief om zo een bijdrage te leveren
aan de amateur slagwerkwereld in heel
Limburg. Binnen deze bond was Roel
onlangs benoemd tot activiteitencoördinator voor het district Maastricht.
Daarnaast hield hij zich bezig met het
verzorgen van de geluidsopnames bij
de verschillende concoursen, samen
met Carlos Schreurs.
Op zaterdag 1 juni hebben wij afscheid genomen van Roel tijdens
een indrukwekkende viering in de
St.Laurentiuskerk te Spaubeek die
muzikaal opgeluisterd werd door de
drumband.. De gehele Spaubeekse
gemeenschap en de LBT verliezen met
Roel een geweldige muzikant, een
super verenigingsman, een betrokken
bestuurder maar vooral een hele goede
vriend. Hij was een kanjer! Wij allen
zullen hem heel erg missen en nooit
vergeten. Roel, bedankt!

Namens Drumband St. Caecilia Spaubeek. Redactie: Coen Aarts, Namens het district Maastricht, Guus Horssels

Sprakeloos!
Op zaterdagochtend 25 mei bereikte ons het bericht dat Roel Eijssen door een noodlottig
ongeval om het leven is gekomen. Roel was lid van de drumband van Fanfare St. Caecilia
te Spaubeek en lid van het districtsbestuur van het district Maastricht van de Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen.

Voor uitslagen, zie: www.l-b-t.nl
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Over de fusie tussen KNFM en de VNM
Op maandag 24 juni organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen een extra
algemene ledenvergadering met als enige agendapunt de op stapel staande fusie tussen
KNFM en de VNM. Uw redacteur was uiteraard ter plaatse en peilde de meningen.
Welgeteld 21 verenigingen maakten
fysiek gebruik van hun stemrecht. Voor
deze vergadering had de secretaris een
schrijven laten uitgaan gaan naar alle 211
verenigingen. Middels hun mail konden
zij vervolgens hun mening kenbaar
maken betreffende de voorgenomen
fusie. Hiervan maakten 49 verenigingen
gebruik. 18 verenigingen waren vóór, 1
was tegen, 5 blanco en 25 verenigingen
maakten geen keuze.
Bij de ter vergadering aanwezige verenigingen was er sprake van een voortschrijdende acceptatie. De noodzaak
om te komen tot één overkoepelende
landelijke organisatie werd door iedereen onderstreept. Jarenlang had men de
vruchten mogen plukken van de FKM
(Federatie Katholieke Muziekbonden), de
voorloper van de VNM. Door aangesloten te zijn bij deze overkoepelende
organisaties had de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen haar eigen verenigingen en solisten mogen afvaardigen naar
de landelijke kampioenschappen. Een
heikel punt was de vraag wat er na de
fusie over zou blijven van de autonomie
van de LBT. De aanwezige vicevoorzitter
van de VNM, dhr. Geert Schmitz kon dit
punt tackelen door met zijn hand op zijn
hart te beloven dat er niets zou wijzigen
in de autonomie van de LBT. Overigens
geldt dit voor alle aangesloten bonden.
Sterker nog, als dit zou wijzigen zou het
een breekpunt zijn om de fusie niet door
te laten gaan.
Verder kwam de hoogte van de contributie voor de aangesloten verenigingen
aan de orde. Ook hier pareerde Geert
Schmitz op simpele wijze de angst voor
een (te) hoge contributie. De begroting
voor de nieuwe fusie organisatie (€
389.300,=) is gebaseerd op het laagste
contributieniveau dat thans binnen
de aangesloten bonden van kracht is.
Kortom geen contributieverhoging in
het eerste jaar. Eventuele verhogingen
in toekomstige jaren zijn afhankelijk
van het dan te nemen besluit van het
nieuwe KNFM/VNM bestuur. Het is dan
aan onze LBT vertegenwoordiger(s) om
daar vooral de belangen van onze LBT
verenigingen te dienen.
12
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Een van de aangesloten bonden bij de
KNFM is de NBTA. In de fusie van de
KNFM/VNM zal de NBTA mee fuseren
in overeenstemming met het fusieplan.
Als dit daadwerkelijk gaat gebeuren is er
voor onze majorettes geen vuiltje aan
de lucht. Wat is namelijk het probleem?
Omdat de NBTA nu nog een zelfstandige
bond is kunnen onze majorettes niet
deelnemen aan Europese kampioenschappen voor majorettes. De NBTA
is namelijk de licentiehouder voor de
organisatie van deze kampioenschappen. Wil je deel kunnen nemen aan
deze kampioenschappen moet je eerst
lid worden van de NBTA. Na diverse
berichtgevingen in de media is er onrust
ontstaan of de NBTA nog lid blijft van
de KNFM na de fusie. Aan Geert Schmitz
de vraag wie de licentiehouder gaat
worden als de NBTA geen deel meer
uitmaakt van de nieuwe organisatie.
Geert antwoordde dat door de fusie de
KNFM/VNM meer invloed zal krijgen op
het beleid van NBTA. Het is al jaren een
feit dat de aandacht voor majorette- en/
of Twirlactiviteiten substantieel kleiner
is dan voor de muziekactiviteiten. Het
moge duidelijk zijn dat de al in het verleden ingezette NBTA marsroute naar een
volwassen sport hierdoor zal worden
vertraagd. Binnen de nieuwe fusieorganisatie zal de NBTA zowel bestuurlijk
als in het technische beleid minder
invloedrijk kunnen optreden. Hoewel de
voorzitter van NBTA zitting heeft in het
bestuur van de nieuw te vormen KNMO,
is het overduidelijk dat het belang van
de NBTA ondergeschikt gaat worden
aan de belangen van de muziekverenigingen. Het zelfde geldt ook voor een
andere kleine doelgroep namelijk de
Color Guard.
Nu kunnen er volgens Geert twee zaken
gaan spelen:
Als eerste: De NBTA doet niet mee aan
de fusie tussen KNFM en VNM. Een
succesvol uittreden door de NBTA kan
alleen gerealiseerd worden als:
1. De mate waarin dit initiatief door de
aangesloten lidverenigingen wordt
gesteund. Er zijn nog veel Twirl &
Majorette verenigingen die deel uitmaken van een grotere muziekvereniging.

Om financieel voldoende draagkrachtig te zijn en om als zelfstandige bond
(NBTA) door te kunnen gaan zal circa
60 % van de huidige aangesloten verenigingen lid moeten blijven om een
financiële gezonde basis te hebben.
Deze keuze is feitelijk een principiële
keuze vóór de sport. Gelet op de ingezette koers en internationale trends zou
dit volgens een NBTA woordvoerder
een logische stap zijn.
2. Door het committment en inbreng op
technisch vlak in NBTA Europa en de
succesvolle deelname aan de internationale competities denkt de NBTA
dat de NBTA Europa- licentie binnen
de NBTA zal blijven. Volgens wederom
deze NBTA woordvoerder heeft de licentie geen enkele waarde met alleen
de KNFM als vertegenwoordiger in de
KNMO.
	Als tweede: De NBTA blijft lid van
de KNFM en wordt fusiepartner in
de nieuw op te richten KNMO, de
licentie is dan geen issue meer want
de nieuwe organisatie wordt dan de
licentiehouder. Hoe dit verhaal zich
verder gaat ontwikkelen zal blijken
tijdens de algemene ledenvergadering van de VNM/KNFM, met andere
woorden: wordt vervolgd. Maar voor
de LBT is toegang tot het Europees
wedstrijdniveau voor onze lidverenigingen een stevige voorwaarde om ja
te zeggen tegen de fusie.
Ook tipte men nog het puntje vertegenwoordiging namens de LBT in deze nieuwe organisatie aan. Binnen de nieuwe
fusieorganisatie moeten de aangesloten
bonden vertegenwoordigers naar voren
schuiven die de belangen van hun
bond gaan behartigen. Momenteel is de
LBT in de huidige VNM organisatie in 5
secties vertegenwoordigd nl. blaasmuziek, percussie, show, majorette en twirl
en jeugd en educatie: Armand Nijsten
als commissielid in sectie blaasmuziek,
Jacob Gorissen als voorzitter en Frans
Voermans als commissielid van de sectie
percussion. Engela Snijders is commissielid in de sectie majorette en twirl onze
vertegenwoordigster en als laatste zijn
we middels Josje van der Spek vertegenwoordigd in de commissie jeugd en

educatie. Hieruit blijkt dat de LBT een
geweldige inbreng heeft binnen de
huidige VNM organisatie. Maar meestal
betekent schaalvergroting vermindering
van inbreng om de simpele reden dat de
stoelen met meer vertegenwoordigers
gedeeld moeten worden. Het grootste
LBT belang ligt uiteraard in de commissie
percussion, zodoende heeft de LBT daar
de voorzitter van mogen leveren in de
persoon van Jacob Gorissen.
De goede verstaander begrijpt dat er
binnen de nieuwe fusieorganisatie een
nieuwe “stoelendans” gaat ontstaan
want ook de KNFM zal haar stoelen
gaan claimen. Geert Schmitz kon hier
echter geen duidelijkheid in verschaffen betreffende de namen van mensen die deze stoelen gaan “bezetten”.
Volgens hem zouden we vast moeten
houden aan de afgesproken volgorde
van fuseren. Onvoorwaardelijk akkoord
gaan met de fusie per 1 januari 2014 en
vervolgens overgaan tot invulling van
de diverse commissies. Dit was volgens
de aangesloten LBT verenigingen en
bondsbestuurders toch net een brug te
ver. Na een peiling van de meningen van
de aanwezigen vatte de LBT voorzitster
Manon Pelzer het als volgt samen: Fusie
akkoord, echter de ingangsdatum van
de fusie blijft een aandachtspunt. Hier
gingen de aanwezige verenigingen mee
akkoord. Kort samengevat stelden de
aanwezige verenigingen vast dat er dan
alleen maar voordelen zijn als er een fusie komt tussen KNFM en VNM. Voor diegene die deze aanstaande fusie niet echt
gevolgd hebben laat ik de doelstellingen
en kaders even de revue passeren.
De Verenigde Nederlandse
Muziekbonden en de Koninklijke

Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen werken aan een
fusie vooralsnog per 1 januari 2014. Het
fusieplan is gebaseerd op de intentieverklaring zoals deze 8 december 2012 in
zowel de algemene ledenvergadering
van VNM als in de Federatieraad van
de KNFM is vastgesteld. Het fusieplan is
tot stand gekomen naar aanleiding van
de besprekingen binnen en met een
fusiewerkgroep en vormt de weerslag
van alle voorgestelde afspraken over de
inrichting, werking en financiering van
de fusieorganisatie vanaf “wellicht” 1
januari 2014.
Het fusieplan kent een structuur die
start met een toekomstverkenning van
de maatschappelijke omgeving van
de amateurcultuursector. Observaties
over de kansen en bedreigingen van
onze sector liggen aan de basis van de
gekozen bestuursstijl, de missie, de visie
en de voorgestelde hoofdlijnen van
beleid van de nieuwe organisatie. Op
basis daarvan schetsen we vervolgens
de organisatiestructuur en de financiering ervan. Werknaam van de nieuwe
organisatie is Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisaties.
Intentieverklaring KNFM – VNM
In Nederland zijn er twee landelijke muziekorganisaties, t.w. de
Koninklijke Nederlandse Federatie van
Muziekverenigingen (KNFM) en de
Verenigde Nederlandse Muziekbonden
(VNM). De KNFM kent niet-autonome
provinciale afdelingen, doelgroepen (HaFa-Bra, SMP en MTC met taakgroepen
voor majorette/twirl en color guard). De
VNM kent autonome provinciale bonden. Voor het ontwikkelen van inhoudelijke zaken zijn er een viertal commissies.

Tussen beide muziekorganisaties bestaat
er een duidelijk verschillende ‘bestuurscultuur’.
Het doel van de beoogde samenvoeging van de twee landelijke muziekorganisaties is om de belangen van de georganiseerde amateurmuziekbeoefening
- en de daaraan verbonden activiteiten beter te kunnen dienen en elkaars sterke
punten op deze brede gezamenlijke
schaal veilig te stellen, beter te benutten,
te versterken en te verbreden.
Beide organisaties staan voor dezelfde
belangen en promoten, inspireren en
vertegenwoordigen de amateurmuziekkunst in de uitingen blaasmuziek,
percussie, show, majorette en twirl;
bovendien kent de KNFM ook Color
Guard. Door te stimuleren dat mensen
actief die kunst beoefenen,- bij voorkeur
in verenigingsverband-, dragen de beide
organisaties tevens bij aan een creatieve
en harmonieuze samenleving. Onze
verenigingen binden leden en creëren
cultuur. Ook bevorderen ze muziekeducatie. De twee organisaties werken op
een aantal terreinen op nationaal niveau
nauw samen. Deze samenwerking
verloopt over het algemeen zeer constructief en positief. De gezamenlijke belangen worden daarmee zeer gediend.
De samenwerking is doelgroepgericht
en kent vier commissies: Ha-Fa-Bra, show
- mars en percussie, majorette en twirl,
educatie. Vanuit de lidverenigingen, de
aangesloten bonden en de federatieraad
wordt het belang van één gezamenlijke
organisatie onderkend. Ook buiten de
directe invloedssfeer van de twee organisaties wordt de logica van één organisatie ingezien en sterk bepleit. Het doel
van de samenvoeging tot één landelijke
organisatie is vooral kwaliteitsverhoging
magazine “de Tamboer”
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Fluit- en Tamboerkorps Schutterij
Sint Petrus & Paulus Susteren-Heide

1 opstellen van een ‘ritme’ met go – no
go momenten in het proces;
2 de financiële kaders inclusief de
huidige financiële situatie van beide
organisaties;
3 de beoogde structuur van de nieuwe
organisatie;
4 afspraken dat de besluiten van beide
fusiepartijen de belangen van de
nieuwe organisatie dienen.
Om een aantal punten ook voor onze
LBT leden (korpsen) vooraf helder te
hebben worden de uitgangspunten
hieronder nogmaals geformuleerd.
Daarbij gaan wij er van uit dat aanvullende inzichten tijden dit fusieproces juist
verwelkomd worden en als basis dienen
voor de nieuwe organisatie.

Redactie: Ton van Berkel

Uitgangspunten voor het fusieproces
met inachtneming van bovenstaande
overwegingen:

14

1. Organisatie van het fusieproces en
doel.
Er wordt een fusiewerkgroep opgericht van vier personen, t.w. twee per
organisatie (KNFM & VNM) met een
gelijkwaardige inbreng. De voorzitters zullen in ieder geval lid van de
fusiewerkgroep zijn.
De fusiewerkgroep krijgt daartoe twee
(hoofd)opdrachten:
magazine “de Tamboer”

A. Het voorbereiden van de fusie door
het maken van een financiële
analyse, een fusieplan en het vervolgens effectueren daarvan;
B. Elkaar informeren over de bestuursbesluiten van de individuele
organisaties in de pre-fusiefase
opdat die organisaties slechts
besluiten nemen in het belang van
de toekomstige organisatie. Het
is zeer van belang dat langs deze
lijn wederzijds vertrouwen wordt
opgebouwd en partijen zich een
betrouwbaar partner tonen. De
invloed is bepalend voor het go –
no go moment. De fusiewerkgroep
kan zich laten bijstaan door derden.
Voor de inhoudelijke adviezen
worden de huidige vier gezamenlijke landelijke commissies ingezet,
evenals de bestaande zelfstandige
‘groepen’ zoals Color Guard. Alle
communicatie over de voorgenomen fusie zal plaatsvinden onder
verantwoordelijkheid van de
fusiewerkgroep. De fusiewerkgroep
ziet er op toe dat tijdens het gehele
proces het draagvlak binnen de
bestaande organisaties geborgd
blijft onder andere door het
genereren van betrokkenheid door
actieve communicatie. Daartoe zal
de fusiewerkgroep zorg dragen
voor een adequate en regelmatige
terugkoppeling naar het ‘totale
werkveld’, zodat draagvlak voor het
fusieproces blijft bestaan.
2. Opstellen ‘ritme’.
Nu de intentieverklaring is vastgesteld
op 8 december 2012 kent het ‘ritme’
de volgende momenten:
A. Voorbereiden en vaststellen van de
financiële kaders met een besluit
voor het vaststellen van het fusieplan;
B. Voorbereiden en vaststellen van
het fusieplan, vast te stellen vóór
1 juli 2013;
C. Uitvoeren van het fusieplan en
oprichten nieuwe fusie-organisatie,
tijdstip zoals vastgelegd in het
fusieplan. De ‘ritmes’ kunnen
gelijktijdig lopen maar de vaststelling gebeurt in de hier genoemde
volgorde van a tot en met c. Daarbij
is uitgangspunt het fusieproces
effectief te laten verlopen, dat wil
zeggen zowel efficiënt als met
draagvlak. De vaststelling en de
oprichting van de nieuwe organisatie gebeurt in iedere organisatie
volgend uit de juridische structuur

en de opgebouwde cultuur.
Ook zal het fusieplan aandacht
besteden aan het verkrijgen van
een nieuwe cultuur van de fusieorganisatie met als uitgangspunt een
flexibele creatieve organisatie die
toekomstgericht is.
3. De financiële kaders.
Vanaf de start van het fusieproces
wordt ingezet op een “lean” organisatie met een daarop afgestemd
centraal kantoor waarbij rekening
wordt gehouden met het werk en
de inbreng van de (autonome) delen
zodat maximale synergie ontstaat.
Daarbij wordt het nieuwe werken als
vertrekpunt genomen. De financiële
positie van beide organisaties moet
naar eenieders oordeel zodanig zijn
dat die een fusie niet belemmert.
Tevens zal duidelijk moeten zijn dat er
een redelijke en vergelijkbare contributie voor alle verenigingen haalbaar
is. Daartoe zal een analyse plaatsvinden van de begroting en jaarrekening
van beide organisaties (due diligence)
en een concept- begroting voor de
nieuwe organisatie worden gemaakt,
gericht op het beantwoorden van de
contributievraag evenals een reële en
haalbare exploitatie. De vermogens
van beide landelijke organisaties
KNFM/VNM evenals daaraan verbonden c.q. daaraan gerelateerde
stichtingen, enz. worden ingebracht in
de nieuwe organisatie.
(Lean is een filosofie en vooral een manier van werken waarbij alles en iedereen in de KNFM/VNM zich richt op het
creëren van waarde in alle processen
en het elimineren van verspillingen.
Door de KNFN/VNM centraal te stellen creëer je maximale toegevoegde
waarde voor de aangesloten bonden
tegen minimale inspanning. Hierdoor
verbetert de kwaliteit, dalen de kosten
en daardoor stijgt de winst. Het resultaat is ook meetbaar op andere vlakken: hogere tevredenheden en meer
betrokkenheid van de bonden. (red).
Due diligence
De Engelse term due diligence betekent letterlijk gepaste zorgvuldigheid.
In fusies en overnames en in de accountancy is er echter een specifieke
betekenis, namelijk boekenonderzoek,
bijvoorbeeld bij een fusie.(red.)
4. De nieuwe structuur.
De nieuwe organisatie wordt een

vereniging. Het leidend uitgangspunt
van de organisatiestructuur zijn autonome provinciale/regionale bonden
met een eigen rechtspersoonlijkheid.
Gedurende een beperkte overgangstijd kunnen er ook nog provinciale afdelingen zijn. Deze beperkte
overgangstijd wordt vastgelegd in het
fusieplan. In de nieuwe organisatie
wordt ingezet op decentraal doen wat
kan en centraal doen wat moet. Dat
betekent het realiseren van een platte
structuur met een maximale inbreng
van de leden (bonden), die recht doet
aan voornoemde overwegingen en
uitgangspunten. De organisatie kent
een bottom-up doelgroepenbenadering welke gelijk is aan de huidige
werkende landelijke commissies.
Vanuit deze structuur wordt gewerkt
aan het landelijke kwaliteitsbeleid dat
in beginsel leidend is voor alle delen
van de nieuwe organisatie. Binnen
de structuur kunnen ook thans (nog)
bestaande zelfstandige doelgroepen
lid worden van de vereniging. Zo gaan
bv. de NBTA organisatie en CGN (Color
Guard Nederland) vanwege schaal uit
van een eigen doelgroeporganisatie
voor respectievelijk Twirl en Color
Guard met daarbij een gelijkwaardige
afstemming met provinciaal georganiseerde delen zoals majorettes en met
een eigen inbreng in de landelijke organisatie. De individuele verenigingen
zijn lid van een provinciale bond en/of
van een doelgroeporganisatie, die op
hun beurt weer lid zijn van de nieuwe
landelijke fusievereniging.

Jubilarissen
Op zaterdag 29 juni werd de jaarlijkse feestdag
van Schutterij Sint Petrus & Paulus SusterenHeide traditioneel geopend met een H. Mis
waarna, eveneens volgens traditie, een rondgang werd gemaakt langs diverse horeca
gelegenheden.

Om ± 20.30 uur begon de jaarlijkse feestavond met als hoogtepunt
het huldigen van de diverse jubilarissen. Voor de drumband en dus
voor de LBT betrof dit:
10 jaar lid
Har Craenen: bekkenist, lid van de muziekcommissie en bestuurslid van de schutterij van 2001 tot 2011
Aniek Schmeitz: Speelt de pijperfluit, in het bezit van diploma’s
Kreato A,B,C,D.
Meerdere malen Limburgs en Nederlands Kampioen Solist.
Laura Janssen: Speelt de pijperfluit, Diploma’s Kreato A en B.
Enkele malen Limburgs en Nederlands Kampioen Solist.
40 jaar lid
Ton Janssen: Speelt pijperfluit en Xylofoon, lid jeugdopleiding en
muziekcommissie,
Lid muziekopleiding beheerraad afdeling Echt-Susteren
John Savelkoul: Speelt de pijperfluit.
Na de huldiging van de jubilarissen volgde er nog een gezellige
feestavond die tot in de late uurtjes doorging.

Redactie: Frans Aben

en efficiency die ontstaan doordat niet
alles eerst in de eigen organisaties en
vervolgens nog eens gezamenlijk dient
te worden besproken en besloten. Juist
als het gaat om de landelijke toegevoegde waarde, de kwaliteitstandaards rond
o.a. jurering, reglementen, repertoria,
wedstrijdvormen, opleidingskwaliteiten,
exameneisen, kaderopleidingen etc.
etc. Het doel is daardoor kwaliteitswinst
alsook efficiencywinst van heel veel
vrijwilligersuren. Ook de belangenvertegenwoordiging krijgt een veel krachtiger
gezicht. Niet in de laatste plaats is de efficiencywinst te behalen op provinciaal
niveau door het samenvoegen van provinciale afdelingen en bonden. Daarom
worden de beide bestaande organisaties
samengevoegd tot één landelijke organisatie. De intentieverklaring is bedoeld
als een eerste heldere stap in de richting
van een totale fusie. Daarbij wordt
onderkend dat meer dan de tijdsfactor
een helder ritme van het fusieproces het
draagvlak voor en de kwaliteit van de
nieuwe organisatie dient. Om gezamenlijk de weg van de fusie op te gaan zijn er
aandachtspunten zoals:

Tijdens twee weliswaar gelijktijdig maar
afzonderlijk gehouden vergaderingen
op zaterdag 29 juni kwamen 55 vertegenwoordigers van beide organisaties
unaniem tot een eensluidend positief
besluit over de organisatiestructuur, de
doelstellingen en de activiteiten van de
nieuwe koepelorganisatie.
De nieuwe organisatie gaat op
1 januari 2014 van start onder leiding
van een (nog te kiezen) Dagelijks
Bestuur bestaande uit twee VNMvertegenwoordigers en twee KNFMvertegenwoordigers, onder voorzitterschap van een onafhankelijk voorzitter.
De komende maanden gaan bestuurders uit beide fusiepartners aan de slag
om statutenwijzigingen en conceptbegrotingen voor te bereiden. Voor de
bemensing van bestuurs- en doelgroepvacatures zal mede een beroep gedaan
worden op een nieuwe generatie
bestuurders. Naar verwachting zal de fumagazine “de Tamboer”
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47 Meister Rongen Peeltoernooi 2013
e

Tijdens dit 47ste Peeltoernooi traden niet minder
dan 44 orkesten ( 23 Ha-Fa-Bra- en 21 slagwerkorkesten) op. Samen brachten zij ruim 2.000 amateurmuzikanten op de been. Met deze fantastische deelname was het toernooi ook in 2013 weer helemaal
volgeboekt. Hieruit blijkt, dat de door het stichtingsbestuur gekozen formule nog steeds heel succesvol
is. De optredens werden volgens de traditionele 2
werken cyclus, of volgens een concertprogramma
afgewerkt. Dit jaar werden de slagwerkorkesten
beoordeeld door dhr. Henk Mennens uit DilsenStokkum, terwijl dhr. Jacob Slagter uit Breukelen de
Ha-Fa-Bra orkesten voor zijn rekening nam. Deze
twee top juryleden hadden in Meijel beslist geen
gemakkelijke taak. Naast een uitgebreid schriftelijk
juryrapport kregen de dirigenten direct na het optreden de gelegenheid om mondeling van gedachten te
wisselen met de jury over de prestatie van het orkest.
Geen puntentoekenning zoals op LBT concoursen,
maar alleen kwalificaties welke kunnen luiden:
voldoende, ruimvoldoende, goed en zeer goed. Door
tal van orkesten wordt deze momentopname tijdens
dit Peeltoernooi gezien als een mooie afsluiting vlak
voor het zomerreces en/of als voorbereiding op geplande WMC concerten of LBT bondsconcoursen in
het najaar. Deelnemende orkesten spelen allang niet
meer de ‘klassieke’ en ‘zware’ muziek. Integendeel,
musicalmuziek met zang en dans, eventueel vergezeld van filmbeelden, is in toenemende mate te zien
en te beluisteren op het Peeltoernooi.
De “Stichting Meister Rongen Peeltoernooi”, oorspronkelijk Peeltoernooi Brabant-Limburg, werd
opgericht in 1966 door initiatiefnemer Dhr. Martien
(Meister) Rongen uit Horst-America. In 1967 werd te
America op 14 en 15 oktober het allereerste toernooi
gehouden met een deelname van
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13 Ha-Fa-Bra orkesten en kreeg op 21 oktober een
vervolg met 8 blaaskapellen. Op 29 april 2004 kreeg
het Peeltoernooi rechtspersoonlijkheid in de oprichting van “Stichting Meister Rongen Peeltoernooi” en
heeft sinds 2010 haar standplaats in Meijel, gemeente Peel en Maas. Jaarlijks wordt door de stichting het
“Meister Rongen Peeltoernooi” georganiseerd. Het
eerste doel is het stimuleren van activiteiten van de
amateuristische blaas- en percussiemuziek in het
algemeen. Daarnaast is een doelstelling het vergroten van de publieke belangstelling hiervoor door de
organisatie van het Peeltoernooi.
De naamgever van dit toernooi Martin Rongen werd
geboren in 1904 te Oirlo. Na de lagere school ging
hij naar het College van de Paters van het Goddelijk
Woord in Uden. Daar ontwaakte zijn liefde voor toneel en muziek. Hij leerde er toneelspelen en toneel
schrijven, viool- en harmoniumspelen. Omdat hij
zijn levensroeping niet zag in het priesterschap ging
hij naar de kweekschool in Venlo, waar hij in 1923
voor het eindexamen slaagde. In datzelfde jaar werd
hij aangesteld als onderwijzer in America dat in die
tijd amper 900 inwoners telde. Dat was het begin van
een innige verbintenis die Martin Rongen tot aan
zijn dood met America zou hebben. Hij trouwde met
een meisje uit het dorp en zij kregen 10 kinderen.
Op zijn 21ste werd hij voorzitter van de plaatselijke
zangvereniging, waaruit hij spoedig een fanfare (St.
Caecilia) en een toneelvereniging (De Vrije Spelers)
formeerde. Met grote inzet wist hij gedurende vele
jaren deze verenigingen tot grote bloei te brengen
en met provinciale en landelijke bekendheid. Ook
aan zijn tweede hobby, de blaasmuziek, heeft Martin
Rongen zijn gehele leven gewijd. In 1926 nam hij het
initiatief tot oprichting van fanfare “St.Caecilia”.
55 jaar is hij voorzitter van de fanfare geweest.

Vele initiatieven en activiteiten zijn onder zijn
voorzitterschap tot stand gebracht. Ook in provinciaal en landelijk verband drukte hij zijn stempel op
de blaasmuziek. In 1949 werd hij secretaris van de
Limburgse Muziekbond, hij zou het jaren blijven.
Naast al deze activiteiten was hij bovenal de geestelijke vader van het Peeltoernooi, dat vanaf 1967
jaarlijks wordt gehouden en waar hij 20 jaar voorzitter van was. Kern van dit toernooi moest in zijn ogen
zijn het educatieve aspect met een jurybeoordeling.
“Meister Rongen”, zoals hij algemeen werd genoemd,
overleed op 17 juni 1987.
Maar even terug naar het doel van mijn meerdere bezoeken aan dit meister Rongen toernooi.
Waarschijnlijk hebt u net als ik met verbazing gekeken naar het aantal van de deelnemende verenigingen. Met 21 slagwerkorkesten & 23 Ha-Fa-Bra
orkesten, een compleet volgeboekt toernooi. Menig
LBT bestuurder zou in zijn nopjes zijn als 21 slagwerkgroepen zich aanmelden voor het LBT podiumconcours. De realiteit is helaas anders. Welgeteld 12
optredens konden wij noteren voor het LBT podiumconcours in november 2012. Mijn inziens moeten de
LBT bestuurders hun naar binnen gerichte blik eens
over de “schutting” werpen. De volgende argumenten wil ik de bestuurders ter overwegen meegeven.
Tijdstip: Uit navraag bij de deelnemende verenigingen blijkt dat zij voor dit toernooi kiezen omdat
het net voor de vakantie plaatsvindt (altijd 2e en
3e weekend van juni). Verenigingen stellen in het
begin van het jaar hun muziekprogramma vast en
beginnen met de repetities. De opbouw van de spanningboog naar het toernooi kan afgesloten worden
met een welverdiende vakantie. Na deze vakantieonderbreking begint men met opnieuw een spanningsboog op te bouwen voor het WMC (Wereld Muziek
Concours) of het LBT podiumconcours. Tijdens het
Rongen toernooi heeft men een geschreven juryrapport gekregen. Groot voordeel is ook dat de dirigent
na het optreden nog een onderhoud heeft met de
jury om zaken die niet verwoord konden worden in
dat juryrapport nog eens door te nemen. Men krijgt
nog verbeterpunten aangereikt waar men na de
vakantie mee aan de slag kan.

Akoestiek: De zaal is speciaal ingericht om maximaal te kunnen profiteren van een sublieme akoestiek. Om dit te bereiken heeft men een complete tent
om het orkest heen gebouwd (zie foto). Dit brengt
echter met zich mee dat de muzikanten pal boven
hun hoofd hete theaterlampen hebben hangen. Dit
heeft men echter opgelost door gebruik te maken
van led-verlichting. Nadeel blijft wel dat men voor
ieder optreden opnieuw deze led-verlichting moet
uitrichten om alle muzikanten van goed licht te
voorzien.
Jurering: Men heeft er bewust voor gekozen om
geen puntenstaat te hanteren. Men kiest tijdens dit
toernooi om te werken met kwalificaties. De kwalificaties zijn als volgt. Voldoende 6 t/m 6.4, voldoende
tot ruim voldoende 6.5 t/m 6.9, ruim voldoende 7
t/m 7.4, ruim voldoende tot goed 7.5 t/m 7.9, goed 8
t/m 8.4, goed tot zeer goed 8.5 t/m 9 en zeer goed 9
t/m 10 punten. Als je dit systeem projecteert naar de
LBT concoursen hoef je niet meer te beoordelen tot 2
cijfers achter de komma. Tijdens menig Limburgs en
Nederlands podiumkampioenschap heb ik juryrapporten zien terug gaan naar de jury om bij een exaequo in punten van de twee kersverse kampioenen
er alsnog één kampioen van te “maken”. Dit gebeurt
dan door in een beoordelingscategorie er een half
puntje bij te geven. Dit doet echter geen recht aan
een ex-aequo die eigenlijk is behaald. Mijn voorstel
zou zijn het Meister Rongen systeem te hanteren.
Twee verenigingen behalen de kwalificatie zeer goed
(je hebt dus tussen een 9 en een 10 behaald). Bij de
prijsuitreiking staan beide verenigingen op het podium en de speaker vraagt of de jury de kampioen wil
aanwijzen. Hierbij blijft een ex-aequo gehandhaafd
en zonder toewijzing van niet verdiende punten
wijst de jury de “betere”aan. Meer spanning voor een
uitslag kun je niet opbouwen.
Website: De website http://www.peeltoernooi.nl
heeft een soort track & trace module. Als men naar
de website van het Peeltoernooi gaat kan men de
uitslagen van de deelnemende verenigingen zien.
Als men dan op een desbetreffende uitslag klikt,
ziet men ook wat de vereniging in de afgelopen jaren
tijdens dit toernooi aan certificaten heeft gekregen.

Redactie: Ton van Berkel

Op 15-16 & 22-23 juni 2013 vond in “D’n Binger Zalencentrum Meijel” wederom het
“Meister Rongen Peeltoernooi” plaats. Het is inmiddels voor de 47ste keer dat dit,
beoordeeld muziektoernooi voor harmonieën, fanfares, brassbands en slagwerk
orkesten werd gehouden. Vanuit heel Nederland wisten weer de nodige muziek
verenigingen de weg te vinden naar Meijel.
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dan binnen een gecombineerd concours. De drumband
hoopt in deze zaken de nieuwe uitdaging gevonden te
hebben, waar ze zo naar op zoek is.
Wat betreft de in het verleden behaalde successen, is het
belangrijk om te beseffen waar de basis ligt voor deze
prestaties. Een belangrijke reden voor het huidige succes
ligt in de gedegen opleiding van jonge slagwerkers,
zoals die de afgelopen decennia verzorgd is door muziekschool Kreato. Kreato is één van de pijlers achter het
succes van veel muziekverenigingen in Midden Limburg.
Het recente faillissement van deze muziekschool is in de
regionale muziekwereld dan ook hard aangekomen en
we hopen dat dit verlies snel en natuurlijk zo goed als
mogelijk opgevangen zal worden. Er is echter nog een
andere reden voor het huidige succes van de drumband
en dat is het stimuleren van jeugdige slagwerkers om
deel te nemen aan een solistenconcours. Deze jongemannen en jongedames worden zo gemotiveerd om
het beste uit zichzelf te halen. Tel hierbij nog de uitstekende begeleiding op van vrijwilligers die de jonge
slagwerkers begeleiden in de aanloop naar een concours, maar ook bijstaan op de dag van het concours zelf
en je hebt een recept voor succes. Dit blijkt ook uit de
uitstekende resultaten die hun solisten in het verleden,
maar ook onlangs nog, hebben behaald op regionale,
provinciale en Nederlandse solistenconcoursen. De
uitzonderlijke prestaties die hun jonge slagwerkers op
deze solistenconcoursen behalen, komen uiteindelijk
natuurlijk ook binnen de drumband muzikaal tot uiting
en ook dit heeft enorm bijgedragen aan de groei die de
drumband de afgelopen decennia heeft gemaakt.

Binnen onze bond, de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen (LBT), worden jaarlijks
diverse muziekwedstrijden georganiseerd. De motivatie om als solist of muziekvereniging deel te nemen aan zo’n concours is net zo divers als dat er deelnemers zijn. Als
men naar de muziekverenigingen kijkt, ziet men op de LBT ledenlijst zo’n 225 verenigingen staan. Het concoursreglement geeft aan dat iedere vereniging één keer per 5
jaar de weg naar het concours moet maken.

Redactie: Ton van Berkel

Dit betekent dat het aantal deelnemers per jaar gemiddeld 45 zou moeten zijn. Echter, als ik naar de deelnemerslijst van het podium- en marsconcours van vorig
jaar (2012) kijk, zie ik daar welgeteld 25 deelnemende
verenigingen staan.
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Wat is dan toch de reden waarom verenigingen geen
behoefte hebben om aan zo’n concours deel te nemen?
Men zegt wel eens “onbekend maakt onbemind”, maar
als men nooit de concourssfeer heeft geproefd kan dit
geen argument zijn. Zich niet kwetsbaar willen maken
voor een groot publiek, of simpelweg niet de moeite
willen doen om een nieuwe uitdaging aan te gaan, kan
een andere reden zijn. “Goed voorbeeld doet goed
volgen” is weer zo’n gevleugelde uitspraak. Slechte
voorbeelden ook, misschien zit hier wel een kern van
waarheid in.
Daarom heeft de redactie haar voelhorens eens uitgestoken en is op zoek gegaan naar een vereniging die de
uitdaging wél aangaat. Op 17 november van dit jaar organiseert de LBT wederom een podiumconcours in multicultureel centrum Don Bosco te Heel. Een van de verenigingen die zich voor dit concours heeft ingeschreven
is het slagwerkensemble van Fanfare Eensgezindheid uit
Maasbracht-Beek. De redenen waarom wij juist deze vermagazine “de Tamboer”

eniging hebben uitgekozen zijn divers van aard. De eerste reden is dat wij u als lezer willen laten zien wat zo’n
concoursgang met zich mee brengt. De tweede reden
is dat dit optreden van Maasbracht-Beek voor instructeur
Jo Zinzen het laatste concoursoptreden zal zijn. Jo blijft
wel actief als instructeur, maar neemt met dit concours
definitief afscheid van de concoursarena. Derde reden
is dat Maasbracht-Beek alleen werken ten gehore zal
brengen van een oud-leerling van Jo, Vincent Cox. Jo is
jarenlang muziekleraar geweest bij muziekschool Kreato
te Thorn. Een van de oud-leerlingen die Jo heeft mogen
opleiden en die een behoorlijke muzikale reputatie
heeft opgebouwd is Vincent Cox. Onder ontelbare
slagwerkcomposities prijkt zijn naam. Het feit dat Vincent
een succesvolle oud-leerling van Jo is, vormt wellicht
de reden voor Jo om tijdens zijn laatste concours alleen
maar werken van hem uit te voeren.
Als eerste wilde de redactie weten waarom men de
keuze heeft gemaakt om te switchen van de gecombineerde mars- en podiumconcoursen naar podiumconcoursen. Verder waren wij benieuwd naar de oorsprong
van de vele successen van het korps, want het is nog
steeds een waarheid als een koe dat succes niet “uit de
lucht “ komt vallen.

Na een bloeiperiode van enkele decennia, waarin de
drumband vaak promoveerde naar een hogere divisie,
werd reeds in 1993 de 2e plaats behaald in de hoogste
divisie, die destijds nog de eredivisie heette (inmiddels
hernoemd tot 1e divisie). Vanwege een forse instroom
van jonge slagwerkers moest de drumband hierna
echter een stapje terug doen door een aantal divisies
lager weer opnieuw te beginnen. Deze aanpak bleek
succesvol. Vanaf 1998 was er bij elke deelname aan een
bondsconcours sprake van promotie naar een hogere
divisie. Deze periode van muzikale bloei mondde
uiteindelijk uit in het landskampioenschap van 2009 in
de hoogste divisie. Deze bondsconcoursen en kampioensconcoursen waren vrijwel altijd gecombineerde
mars- en podiumconcoursen, die meestal georganiseerd
werden in sporthallen, aangezien er veel ruimte nodig is
voor het marcherende gedeelte. Een sporthal is echter
niet ingericht voor een optimale akoestiek, wat vooral
nauw luistert als het gaat om de uitvoering van het concerterende gedeelte. Daarbij is het hoogst haalbare bij
de gecombineerde mars- en podiumconcoursen reeds
in 2009 behaald, waardoor de drumband op zoek moest
naar een nieuwe uitdaging. Dit heeft de drumband een
aantal jaren geleden doen besluiten om het marcherende en concerterende aspect niet meer gezamenlijk
tijdens één concours te verrichten, maar te splitsen. Het
idee is dat het concerterende aspect het best tot zijn
recht komt op een podiumconcours, terwijl het marcherende aspect het best tot zijn recht komt tijdens taptoes,
waarin het vooral om het marcheren gaat. Daarnaast is
het zo dat het concerterende niveau tijdens podiumconcoursen hoger ligt dan bij een gecombineerd concours,
terwijl het niveau van marcheren juist in een taptoe
hoger ligt. Verder is binnen een taptoe meer vrijheid als
het gaat om de figuren die gelopen mogen worden

Zoals u heeft kunnen lezen is de tweede reden voor
dit artikel het afscheid van Jo Zinzen. Jo blijft wel actief
als instructeur, maar neemt met dit concours definitief
afscheid van de concoursarena.
Jo Zinzen is gepokt en gemazeld in het vak. Jaren is
hij succesvol dirigent geweest van de drumband van
de Kerkelijke Harmonie in Thorn. Altijd was hij al op
de achtergrond aanwezig bij de slagwerkgroep van
Maasbracht-Beek. Hij stond steeds met raad en daad en
vooral met een luisterend oor klaar om deze club terzijde te staan. Hij kende de drumband van Brachterbeek
van haver tot gort. Als slagwerkdocent had hij veel van
de leden les gegeven. Hij nam het dirigeerstokje vol
overtuiging over van Henrico Stevens, die de voorgaande 2 jaar instructeur was en wist prompt met 94,47
de landstitel te veroveren in 2009. Kortom, een huzarenstukje. Met Jo Zinzen is elk concert een uitdaging.
Hij heeft er voor gezorgd dat de groep zich nog verder
kon ontwikkelen. Naast slagwerk- en mallet instrumenten maakt hij gebruik van ‘cross-overs’ naar andere
muziekinstrumenten en -stijlen en zelfs zang. Hij zoekt
nadrukkelijk nieuwe wegen. Jo Zinzen is een autoriteit
in de muziekwereld. Als docent heeft hij vele leerlingen
opgeleid tot gerespecteerde beroepsmuzikanten.
Wij als redactie hopen dat Jo zijn huzarenstukje van 2009
kan herhalen. De basis hiervoor is gelegd. Wij zijn er ons
van bewust dat wij ongewild misschien enige prestatiedruk leggen op de concoursgang in november. Maar het
doel van dit verhaal is slechts om de behoefte bij andere
verenigingen te kweken om ook aan een bondsconcours deel te nemen en daar de benodigde handvatten
voor aan te reiken, want “ook goed voorbeeld doet nog
steeds goed volgen”.
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Workshops “Ondersteuning besturen” blijken in een grote behoefte
te voorzien. In onze vorige uitgave zijn wij onder de titel “Wat kan het
HKL betekenen voor de aangesloten verenigingen?” ingegaan op
de inhoud en de uitvoering van de veelbesproken Motie Limburgse
Volkscultuur. Wij hebben toen aangekondigd, dat wij de vier regelingen die onder deze motie vallen in de komende nummers verder
zullen toelichten. Dit keer komt het onderdeel “Ondersteuning van
besturen” aan de orde. Gebleken is dat onder de verenigingen grote
belangstelling bestaat voor dit onderwerp. De inmiddels in dit kader
georganiseerde workshops voor bestuursleden waren binnen een
mum van tijd volgeboekt. De instanties, die samen met het college van
GS en het HKL de motie van de Provinciale Staten hebben uitgewerkt,
hebben vastgesteld, dat het stimuleren en ontwikkelen van bestuurskracht van groot belang is om de Limburgse volkscultuur te behouden.
Een gedeelte van het gereserveerde bedrag wordt besteed aan het
organiseren van workshops.
De eerste workshops, die zijn ontwikkeld hebben betrekking op:
• Creatief jeugd en leden werven
• Effectief vergaderen
De workshops worden gratis aangeboden en zijn bedoeld voor bestuursleden, commissieleden en instructeurs maar ook voor de overige
leden van verenigingen. Ze worden gehouden verspreid over de
provincie in Meerlo, Peij-Echt en Meers. Per workshop is een maximaal
aantal deelnemers van 25. De exacte datums en locatie vindt u op de
website van HKL Limburg. U kunt zich ook aanmelden op deze site en
uiteraard vindt u daar ook de precieze voorwaarden voor deelname.
Deelnemen aan deze workshops met, zeker voor deze tijd, aansprekende thema’s draagt ongetwijfeld bij aan een vergroting van de bestuurskracht. Dat die nodig is voor het in stand houden van onze Limburgse
volkscultuur, daar is iedereen het over eens. Dus aarzel niet en meld u
aan, het komt uw vereniging ten goede.

Muzikale duizendpoot met
een grote staat van dienst

Redactie: Frans Aben

Muzikale duizendpoot Bas Pustjens uit Roosteren, pas achttien jaren
oud en nu al jubilaris met een grote staat van dienst. Nog net vóór zijn
achttiende verjaardag werd Bas Pustjens gehuldigd vanwege zijn 10jarig lidmaatschap van Fanfare De Maasoever uit Roosteren. Ondanks
zijn jeugdige leeftijd kan Bas al een respectabele erelijst van gewonnen
prijzen overleggen. Als we ons beperken tot het laatste jaar, dan zien we:
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25 november 2012: Met De Maasoever Limburgs Kampioen in
St. Odiliënberg.
12 januari 2013:
Samen met drie vrienden van Harmonie
St. Cecilia Susteren met 90 punten winnaar
in hun divisie op het LBT solistenconcours in
Posterholt.
26 januari 2013:
Met De Maasoever Nederlands Kampioen in Klundert.
24 maart 2013:
Weer samen met zijn drie vrienden Limburgs
kampioen solisten in Merkelbeek.
15 juni 2013:
Met vrienden uit Susteren Nederlands
Kampioen op het NK Solisten en kleine ensembles in Heel.
20 juli 2013:
Samen met de drumband van Harmonie
Concordia uit Obbicht wereldkampioen op het
WMC te Kerkrade.
Om deze indrukwekkende lijst compleet te maken, tussendoor maakte Bas nog een concertreis met Fanfare Sint Joseph Pey. Behalve een
muzikale duizendpoot kan Bas recht een muzikant in hart en nieren
worden genoemd.
magazine “de Tamboer”

“En dat vind ik e r van ”

Op weg van kwantiteit naar kwaliteit
Als trouwe bezoeker van
menig LBT muziekconcours
valt het mij op dat ik altijd
de zelfde verenigingen
tegenkom die één keer
in de vijf jaar aan een
concours deelnemen.
De Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen
bestaat momenteel
uit 214 aangesloten
verenigingen waarvan
er in de laatste tien jaar
71 aan een concours
hebben deelgenomen.
Welgeteld voldoet dus
slechts één op de drie
bij de LBT aangesloten
verenigingen aan haar
concoursverplichting.

Om de oorzaak van dit gebrek aan
animo om aan concoursen deel te
nemen te ontdekken heb ik repetities
van diverse verenigingen bezocht. De
reacties van de instructeurs van deze
verenigingen waren divers. De ene
vond het “leuk dat je eens komt luisteren” terwijl de andere verbaasd kwam
informeren wat ik kwam doen. Na wat
geruststellende woorden dat het absoluut geen kwaliteitscontrole betrof
kon ik toch bij sommige instructeurs
dit gevoel niet echt wegnemen. Over
voornamelijk deze laatste reacties wil
ik het in dit artikel wel eens hebben.
Waarom zijn sommige instructeurs
toch zo paniekerig als het er op aan
komt om de prestaties van hun korps
te laten beoordelen door deskundigen
en die prestaties te laten vergelijken
met die van hun collega’s? Sterker
nog: waarom zelfs al zoveel argwaan
als iemand gewoon uit belangstelling
hun repetities bezoekt? Naar mijn
gevoel was tenminste één op de drie
instructeurs niet blij met mijn bezoek.
Tijdens de repetities werd mij duidelijk waarom. Ik ontkwam niet aan
de indruk, dat sommige instructeurs
kwalitatief niet datgene brengen
waarvoor ze zijn ingehuurd. Ik ga

er van uit, dat iedere instructeur,
althans iedereen die zich daar voor
uitgeeft, in het bezit is van tenminste
een instructeurdiploma. Een bewijs
dat hij of zij over voldoende kennis
en vaardigheden beschikt om zijn
vereniging, en dus ook zijn muzikanten, naar een hoger muzikaal peil te
brengen. Ik heb aan mijn bezoeken
het gevoel over gehouden, dat het
bij sommige instructeurs schort aan
voldoende basiskennis om het vak
van instructeur op een goede wijze uit
te voeren. Het weren van “pottenkijkers” en het mijden van concoursen is
daarmee voor een gedeelte verklaard.
Het is duidelijk dat hier een taak ligt
voor de verenigingsbesturen. Durf
tijdens een sollicitatieprocedure te
vragen naar diploma’s en naar getuigschriften en durf deze documenten
te controleren. Ik heb zelf de proef
eens op de som genomen door wat
websites van instructeurs te bezoeken. Tot mijn verbazing vermeldde
één van deze websites, dat de betreffende instructeur zijn diploma als
“tambour-majoor” had behaald aan
het conservatorium van Maastricht. U
raadt het al, in Maastricht hadden ze
nog nooit van een dergelijke opleiding

gehoord. Weer een ander vermeldde
afgestudeerd te zijn als paukenist aan
het conservatorium. Ze deden er bij
het betreffende conservatorium wat
lacherig over. Ik moest toch weten dat
je wel als slagwerker kunt afstuderen
maar nooit als paukenist. Enkele van
deze “instructeurs” jureren vaak in
het buitenland vooral in Duitsland.
Het verbaast mij ten zeerste dat er
ook bij de Duitse muziekbonden
geen enkele controle plaatsvindt
of diploma’s daadwerkelijk behaald
zijn of überhaupt wel bestaan. Het
salaris van een instructeur is een
van de grotere uitgavenposten op de
begroting. Het is alleen al daarom
gerechtvaardigd om waar voor je
geld te verlangen. En als de expertise
daarvoor ontbreekt bij de verenigingsbestuurders, durf dan hulp in te
roepen van een deskundige ter zake.
De vereniging heeft recht op waar
voor het dure geld, de muzikanten op
een kwalitatief goede en inspirerende
instructeur want alleen dan kunnen zij echt plezier beleven aan hun
hobby. Wellicht durven ze dan ook
hun prestaties te laten beoordelen
door een deskundige jury en durven
zij zich te meten met al hun collega’s,
die dezelfde hobby beoefenen.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Ton van Berkel

Redactie: Wil Maassen

Uitvoering Motie Limburgse
Volkscultuur in de praktijk
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Ingezonden stuk: Hocus Pocus Paulus

Fluit- en Tambourcorps
St. Paulus Schaesberg
in een theaterproductie
met Thijs van Leer
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus uit Schaesberg zal op 1 en 2 november 2013
samen met Thijs van Leer, bekend van de band Focus, optreden in een theaterproductie. Naast Thijs van Leer zal het orkest muzikaal ondersteund worden
met enkele gitaristen. Tevens zal zangeres Tessa Kokkelkoren aan deze theaterproductie meewerken.
Hocus Pocus Paulus
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus geeft op 1 en
2 november 2013 in de Harmoniezaal aan het
Sunplein te Landgraaf twee concerten, genaamd
‘Hocus, Pocus, Paulus’. In deze theaterproductie
voor jong en oud, muzikant en luisteraar, maar ook
kijker,zal een breed scala aan bekende en onbekende nummers uit verschillende muziekgenres ten
gehore worden gebracht. Vergezeld door Thijs van
Leer, Tessa Kokkelkoren en verscheidene gastartiesten belooft Hocus Pocus Paulus een onvergetelijke en magische avond te worden.
Kaarten voor deze onvergetelijke avond zullen vanaf september via de site van Fluit- en
Tamboercorps St. Paulus (www.stpaulus.nl) in de
verkoop gaan.
St. Paulus
Fluit- en Tambourcorps St. Paulus, opgericht in
1934, is bloeiende succesvolle vereniging. Al
jarenlang presteert St. Paulus op hoog niveau bij
landelijke wedstrijden, met als hoogtepunt een
eerste plaats in de eerste divisie op het Nederlands
Kampioenschap in 2012. St. Paulus is continu op
zoek naar nieuwe uitdagingen en, na het succes
van de theaterproductie ‘Paulissimo’ in 2008, gaat
zij met ‘Hocus, Pocus, Paulus’ een nog grotere uitdaging aan. Door middel van grote inzet, repetities
en een goede sfeer in de vereniging, die een zestigtal muzikanten telt, zal het St. Paulus wederom
lukken een mooie en unieke theaterproductie neer
te zetten.
Thijs van Leer
Fluit, piano en mondharmonica, slechts een greep
uit de muziekinstrumenten die Thijs van Leer tot
in de puntjes beheerst. Deze veelzijdige muzikant,
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componist en arrangeur verwierf voornamelijk
bekendheid met de band Focus. Samen met onder
anderen Jan Akkerman beleefde hij in de jaren
70 en 80 met Focus zijn hoogtijdagen met hits
als Hocus Pocus en House of the King. Daarnaast
heeft Thijs van Leer verschillende solo-albums
als fluitist opgenomen. Tot op heden is Thijs van
Leer samen met zijn band Focus een veelgevraagde
artiest in binnen- en buitenland.
Gastartiesten
Tijdens de theaterproductie van St. Paulus’ ‘Hocus,
Pocus, Paulus’, zullen tevens enkele gastartiesten
optreden. Zangeres Tessa Kokkelkoren zal een
aantal klassieke nummers ten gehore brengen
samen met het St. Paulus. Tessa Kokkelkoren geeft
regelmatig uitvoeringen met verschillende muziekverenigingen. Daarnaast is een groot publiek
haar niet ongewoon en zingt ze regelmatig samen
met haar zus Wendy in Guido’s Orchestra. Naast
deze klassiek geschoolde zangeres zal het orkest
ondersteund worden door enkele gitaristen om de
nodige rock- en popmuziek samen met St. Paulus
te vertolken.
Tot slot
Gezien het beperkte aantal beschikbare kaarten
(€ 10,00 per stuk) voor deze unieke theaterproductie adviseren wij u vanaf tijdig de website van
St. Paulus te raadplegen voor reserveringen. Vanaf
september zal hiervoor op de site een aparte toegang beschikbaar zijn. Daarnaast is het mogelijk
rechtstreeks via de penningmeester kaarten te
reserveren.
Site van St. Paulus: www.stpaulus.nl
Via de penningmeester: 06 – 103 59 394

