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Voor een
stijlvolle
performance
Maak kennis met ons assortiment van meer
dan 300 verschillende ceremoniele-, militaire-,
gilde,- showband- en muziekuniformen.
Comfortabele uniformen met een perfecte
pasvorm voor een herkenbare en een stijlvolle
performance.

Neem een kijkje in onze uitgebreide collectie:

www.seezo.nl

Meesters in maatwerk

Seezo Uniformen B.V.
St. Janstraat 38
7256 BC Keijenborg Gld.
Tel. +31(0)575 46 16 41

Peeters Tentenverhuur

Berkenstraat 3
3670 Meeuwen Gruitrode
Tel: 0032 - 11/666665
Fax: 0032 - 11/666667
E.mail info@peeterstenten.be
onze tenten zijn voorzien van een stabiliteitskeurig. ( windberekening ) volgens:
de europese norm EN 13782 tempory structures - Tents- Safety
Sinds 2012 is het nu ook mogelijk om via een brug een mast
uit onze spantent van 32 meter te laten.

Het einde van het jaar nadert met rasse schreden, tijd om even de
blik naar achteren te werpen. Ook dit jaar is onze bond achter de
schermen druk doende geweest met een diversiteit aan zaken. Veel
van deze zaken zijn wij inmiddels gewoon gaan vinden en behorende
bij de functie van bestuurder binnen onze bond. Echter zonder de
belangeloze inzet van deze talloze bestuurders zou er geen bond zijn.
Enkele zaken die men als mijlpaal kan betitelen dit jaar wil ik in deze
achterwaartse blik even de revue laten passeren.
In het kader van de provinciale cultuursubsidie heeft het bondsbestuur in het afgelopen jaar 17 projecten ingediend. Van deze 17 projecten zijn er in het jaar 2013 tien
door de provincie geaccordeerd en vrijgegeven voor uitvoering. De meest succesvolle, dus met stip op één, was het opleidings- en talentontwikkelingsproject voor onze
jeugdige muzikanten. Dit project was zo succesvol dat het toegekende jaarbudget al
in februari van dit jaar volledig was besteed.
Ons bondsbestuur heeft ook een tweede stap genomen in de digitalisering van de
concoursorganisatie. In de eerste stap kon de bond met het toegekende provinciaal
budget overgaan tot de aanschaf opnameapparatuur van beeld en geluid. In de tweede stap kan men nu overgaan tot het samenvoegen van beeld en geluid. Komend jaar
kan de vereniging tijdens de muziekconcoursen van haar optreden een CD voorzien
van beeld met daaronder het gesproken jurycommentaar in ontvangst nemen voor
verdere optimalisering van het optreden.
Een ander project kleiner, van opzet maar des te groter qua impact, zal de volledig
nieuwe website van de LBT zijn. Functioneel maar hopeloos achterhaald is de huidige
website van de LBT. In de nieuwe vormen van communicatie zal de nieuwe website
volledig worden opgeschaald naar het heden. Een in het oog springend onderdeel
van deze website zullen de uitslagen van de concoursen zijn. Naast de uitslagen van
de concoursen zal de bezoeker van de website ook de filmfragmenten kunnen zien
van deze optredens. De geplande lancering van deze nieuwe website zal medio
augustus 2014 zijn.
Een mijlpaal, maar slechts bij een enkeling bekend binnen onze bond, zo niet bij mij
alleen is het 50 jarig jubileum van ons bondsblad De Tamboer. In 1963 verscheen het
eerste exemplaar van de “Tamboer Maître”, het mededelingenblad van de toenmalige
LBT, genaamd de Limburgse Federatie van Fluit- en Tamboerkorpsen. Waar heden
ten dage steeds meer magazines wegens achterblijvende sponsorinkomsten ter ziele
gaan, blijven onze adverteerder trouw aan ons magazine. Door hun financiële ondersteuning kan onze bond u hopelijk in lengte van jaren u gratis blijven voorzien van dit
prachtig magazine.
Namens bondsbestuur en redactie wens ik u en de uwen een “knallend” einde van het
jaar 2013 en moge het nieuwe jaar u dat brengen wat u er van hoopt en verwacht.
Ik wens u veel leesplezier
Ton van Berkel
Hoofdredacteur
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Jo Zinzen
verlaat het
“concourscircuit”
In een compleet verlaten achteraf kamertje van
het cultureel centrum Don Bosco zit Jo Zinzen
bij te komen van zijn laatste concoursoptreden
met de drumband van Fanfare Eensgezindheid
Maasbracht-Beek.

17 november in CC Don Bosco Heel

LBT Podiumconcours

Redactie: Frans Aben

Zondag 17 november was een zeer muzikale dag in het Cultureel Centrum Don Bosco in
Heel. De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen district Roermond organiseerde hier met
medewerking van Drumband Harmonie Concordia uit Melick het Podiumconcours
(Limburgs Kampioenschap) voor drumbands en slagwerkensembles.
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Sommige muzikanten waren al
vroeg uit de veren want om 8 uur
arriveerden al de eerste deelnemers
van die dag, de Jeugdslagwerkgroep
Concordia uit Reusel (NB). Nadat
José Aben (voorzitter van het district
Roermond) iedereen welkom had
geheten en alle muzikanten succes
had gewenst konden de vrienden
uit Reusel in de jeugd divisie onder
leiding van Robert Hendriks om 10.00
uur aanvangen met hun optreden. Zij
behaalden voor hun optreden 85,08
punten, een 1e prijs met promotie.
De jurering was in de deskundige
handen van de heren André Willems
uit Neerpelt (B), Rob Janssen uit
Schinveld en Jos Schroevers uit Breda.
magazine “de Tamboer”

Als tweede was het eerste Limburgse
korps aan de beurt. De drumband van
Fanfare Juliana uit Munstergeleen
kwam, onder leiding van Rie Dols, uit
in de 3e divisie. Met een geweldige
uitvoering kwam dit korps tot een
score van 94,25 punten, een 1e prijs
met promotie en lof van de jury.
Vervolgens was het de beurt aan de
drumband van Fanfare Sint Caecilia
Guttecoven onder leiding van Luc
Houben. Als jong instructeur maakte
Luc er met zijn muzikanten een
geweldig muzikale uitvoering van. De
jury honoreerde dit optreden met 85
punten, een 1e prijs met promotie.
Daarna was de 2e divisie aan de beurt.
Drumband Semtre-Avantie Helden-

Grashoek, onder leiding van Bart v/d
Sterren, behaalde 80,33 punten, een
1e prijs. In dezelfde divisie kwam
Muziekvereniging Prins Bernhard
Apeldoorn onder, leiding van Robbert
Houtkamp, uit. Met als resultaat
83,33 punten, een mooie 1e prijs.
Na de pauze kon mevrouw Aben enkele wereldlijke autoriteiten welkom
heten zoals wethouder Pieter Meekels
uit Sittard Geleen met echtgenote, de
wethouders Jan Brouns met echtgenote, Jessy Smeets-Palmen met
echtgenoot beiden uit Maasgouw en
enkele Belgische vrienden van Vlamo
Limburg, de heren Valentin Nassen en
Theo Thijs, beiden met echtgenote.
Om 15.00 uur was het de beurt

aan de 1e divisie. Aaltense Orkest
Vereniging Aalten onder leiding van
Pieter Theunissen was als eerste aan
de beurt. Helaas kwam dit korps niet
verder dan 76 punten, een 2e prijs.
Drumband Maasbree uit Maasbree
had afgezegd waardoor de Drumband
van Fanfare Sint Martinus uit Urmond
onder leiding van Roy van Wersch wat
eerder aan de beurt was. De mensen
uit Urmond behaalden met een puike
muzikale uitvoering 88,08 punten,
een zeer verdiende 1e prijs. Als laatste
was het de beurt aan de Drumband
van Fanfare Eensgezindheid
Maasbracht-Beek onder leiding van Jo
Zinzen. Het werd een geweldig concert
met uitvoering van drie werken van
Vincent Cox. Het resultaat was een
score van 98½ punten, een 1e prijs
met lof van de jury. Na de uitreiking
van de kampioenswimpels en de
dagbeker, die uiteraard werd gewonnen door de Drumband van Fanfare
Eensgezindheid Maasbracht-Beek was
het laatste woord aan de voorzitter. Zij
dankte de jury en uiteraard de harde
werkers van Concordia Melick en
besloot daarmee deze mooie en zeer
geslaagde muzikale dag.

Redactie: Ton van Berkel

Ik kom binnen en Jo kijkt me aan, in zijn rechterhand een boterham
en in zijn linker een kop koffie. Op tafel staat een glas bier. “Van de
jongens gekregen”, zegt Jo. “Maar voor mij vandaag geen bier, vanavond als ik thuis kom een glaasje wijn. De opgebouwde spanning
van de laatste weken heeftwel zijn vruchten afgeworpen”, vervolgt
Jo. Je kunt aan hem zien dat hij het hele optreden nogmaals in
gedachte de revue laat passeren. In de stilte die is gevallen komt er
een glimlach op zijn gezicht. “Weet je wat ik het mooiste vond van
het hele optreden?” Hij geeft zelf het antwoord op zijn vraag: “De
mannen glimlachten tijdens het optreden, een teken dat het goed
gaat en vooral dat men er plezier aan beleeft. Dat gaf mij de geruststelling dat ze de techniek en muzikaliteit tot in tenen hadden zitten.
Je wil niet weten hoe hard we hier aan gewerkt hebben, ik zit nog
te trillen op mijn stoel. Als ik morgenvroeg wakker word komt bij mij
pas het besef dat ik hier vandaag met mijn jongens de laatste keer
op een concourspodium heb gestaan”.
Ik vroeg Jo of er voor hem nog een leven na dit concours was, maar
Jo was met gesloten ogen nog bezig met zijn optreden. Een goed
verstaander kan dan alleen nog maar diep respect hebben voor
deze dirigent. Wij zullen Jo als geweldig dirigent gaan missen maar
misschien nog meer als mens. Vaak zullen wij nog denken aan de
man, die tijdens onze LBT concoursen zijn vereniging naar ongekende muzikale hoogtes kon leiden.
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Dr u m mers i n Uga nd a

Muziek verbindt en verbroedert

St. Petrus Roggel

Gouden
jubilaris

8

De groep bestaat uit ongeveer 25
leden tussen de 5 en 18 jaar oud.
Oprichter en dirigent James legde ons
de functie en het belang van de groep
uit. Alle kinderen hebben een verhaal.
De een is zijn of haar ouders verloren
aan aids, een ander liep weg wegens
huiselijk geweld of drankmisbruik. Wat
hun achtergrond ook is, de kinderen
zijn kwetsbaar, voelen geen steun en
zien weinig hoop. Door middel van
muziek probeert James ze een toekomst te bieden. Hij biedt zijn diensten
als muziekdocent aan bij scholen in
ruil voor de educatie van zijn groepsleden. Het instrument symboliseert de
toekomst van deze kinderen. Hij leert
ze om van hun instrument te houden,
het te bespelen en te verzorgen. Hij
stimuleert en helpt de kinderen en op
hun beurt uiten zij hun dank door een
ongekend plezier en enthousiasme te
tonen tijdens uitvoeringen.
Juist dit plezier is essentieel volgens
James. Zijn groep functioneert als een

katalysator. Voor de mogelijkheid tot
educatie en hoop. Hoop op een toekomst, iets dat voor velen eerst ijdele
hoop leek. Dankzij donaties en het
verzorgen van voorstellingen spelen
de kinderen een budget bij elkaar. Dit
wordt gebruikt voor scholing en lesmateriaal, maar ook voor instrumenten
en kostuums. Hoewel de instrumenten
anders zijn is de bezetting vergelijkbaar
met die bij ons. Op de voorgrond staan
een aantal ‘Amadinda’s’, xylofoons.
Daarachter vier grote ‘Embuutu’s’, grote
trommels die de plek van de pauken
in combinatie met toms innemen. Het
zware werk wordt opgevangen door
de ‘Engalabi’s’, long drums. Helemaal
op de voorgrond dansen twee jonge
jongens met ‘Ensaasi’s’, grote handshakers, als twee hofnarren in kruising met
rocksterren. Ze springen, rollen, liggen
op de grond en hebben bovenal
enorm veel plezier. Het is vooral de
uitvoering waarmee deze kinderen zich
onderscheiden. Hun enthousiasme,
hun plezier is uniek, hartverwarmend

en aanstekelijk. Ze weten zelfs het blanke publiek van de stoelen te krijgen.
James zit met een brede glimlach toe
te kijken, de groep leidt zichzelf. De
drummers communiceren razendsnel.
Een aantal houdt een basisritme aan,
een ander soleert. Zo wisselen ze elkaar
af. Tot dat iedereen afgepeigerd is en
aan de beurt is geweest. De lengte van
de stukken is variabel. De opening en
afronding zijn bekend en de rest komt
vanzelf. Iets dat ervoor zorgt dat ze
een kei zijn in improviseren en niet van
de wijs zijn te brengen. Aan het einde
waag ik ook een gokje. Schuchter loop
ik naar de trommels. Al snel krijg ik een
‘Engalabi’, een ‘long drum’ tussen mijn
benen geduwd. Ik werk me helemaal in
het zweet en, sla mijn handen bont en
blauw. De ritmes zijn goed, maar het
volume valt tegen wordt me verteld.
Schepje erbovenop dan maar. Een
ervaring om nooit te vergeten!

These are the roots of Rhythm
And the roots of Rhythm remain
Paul Simon - Under African Skies

Zondag 29 september organiseerde St. Petrus het jaarlijkse
koningsschieten, een mooie gelegenheid om de jubilaris en
zijn echtgenote Els in het zonnetje te zetten. De voorzitter
van het District Weert, Ton van Berkel, memoreerde de vele
werkzaamheden die Har al jaren voor St. Petrus doet, o.a. het als
penningmeester beheren van de financiën en dat al gedurende
ruim 25 jaar. Vooral de drumband is Har zijn ziel en zaligheid.
Het is dan ook een zeldzaamheid als Har op dinsdag niet op de
repetitie aanwezig is. Dit jaar neemt St. Petrus Roggel deel een
het mars/concert concours. Har zal er alles aan doen om een
goede uitslag mogelijk te maken. Maar ook het schieten gaat hem
goed af. Zo wist Har tot tweemaal toe het koningschap voor zich
op te eisen.

Redactie: Jeroen Rademakers

Redactie: Frans Voermans

Zondag 29 september was het feest bij St.
Petrus Roggel, vooral voor jubilaris Har Bongers,
die vanwege zijn 50 jarig lidmaatschap in het
zonnetje werd gezet. Het komt niet vaak voor
dat iemand een gouden insigne met briljant
uitgereikt krijgt, maar deze eer viel te beurt aan
Har Bongers.

Muziek verbroedert, verbindt en leert kinderen
verantwoordelijkheid.
Met deze woorden wordt
vaak het belang van muziek en muziekgroepen
onderstreept. Precies deze
kracht trof ik aan tijdens
mijn verblijf in Uganda.
Muziek is hier een belangrijk onderdeel van de cultuur en duidelijk aanwezig
bij gebeurtenissen zoals
de kerkmis, bruiloften,
begrafenissen en zelfs
als promotiemiddel voor
verkiezingskandidaten.
Het meest treffend is het
voorbeeld van de Hullelua
Dancing Troupe uit
Masaka die ik ontmoette
tijdens een traditionele
dans- en muziekavond.

Uiteraard hopen wij dat Har Bongers nog vele jaren in goede
gezondheid de kleuren van St. Petrus mag dragen. St. Petrus
wensen wij veel succes bij de deelname aan het LBT concours.
magazine “de Tamboer”
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Drumband Harmonie L’Union Born

Districtfestival District Roermond

Een 50-jarig jubileum kun je natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan.
Verdeeld over het jaar heeft de Drumband van Harmonie Sint David
Voerendaal haar jubileum uitgebreid gevierd. Op 9 juni presenteerde de 25koppige groep zich voor het eerst met de nieuwe instructeur Patrick Vlassak
tijdens het Cortenbach Parkconcert. Tevens vond die dag een receptie plaats
hetgeen resulteerde in een gezellige dag met mooie muzikale klanken.

Als eerste was de beurt aan Fluit- en
Tamboerkorps Excelsior Montfort,
gevolgd door achtereenvolgens
Drumband Harmonie Aurora
Grevenbicht, Drumband Harmonie
Gronsveld, Trommel- en Fluiterkorps
Sint Barbara Reuver, Drumband
Fanfare Sint Jozef Buchten en
Drumband Fanfare Sint Martinus
Urmond. De laatste twee korpsen
brachten hun concoursprogramma ten
gehore.
Na de inwendige mens versterkt te
hebben was het tijd voor de optocht
met defilé. Onder grote belangstelling
van een talrijk opgekomen publiek
presenteerden de verenigingen zich
aan de jury tijdens het defilé dat
voor de kerk afgenomen werd. Elk
korps deed zijn uiterste best om aan
het publiek hun kunnen te tonen.
Als laatste kwam de kersverse WMC
winnaar Drumband van Harmonie

Concordia Obbicht voorbij. Uiteraard
werd hier de show van Kerkrade nog
eens dunnetje over gedaan. Daarna
was het weer tijd voor het binnenoptreden., Drumband Fanfare Sint
Caecilia Guttecoven beet het spits
af gevolgd door Drumband Fanfare
De Maasoever Roosteren, Fluit- en
Trommelkorps Sint Sebastianus
Herkenbosch, Drumband Harmonie
Sint Joseph Sittard, Drumband Les
Amis Reunis Nieuwstadt, Fluit- en
Trommelkorps Sint Andreas Melick
en Drumband Harmonie Concordia
Obbicht.
Toen alle rook opgetrokken was bleek
Drumband Harmonie Concordia
Obbicht zich winnaar te mogen
noemen van zowel de dagbeker als
de districtsbeker. De prijs voor de
beste Tamboer Maître was voor Fluiten Trommelkorps Sint Sebastianus
Herkenbosch.

Redactie: Frans Aben

Onder een stralend
zonnetje kwamen de
eerste verenigingen bij het
gemeenschapshuis in Born
aan voor hun deelname
aan het districtsfestival.
De organisatie was in
handen van de Drumband
ven Harmonie L’Union
Born. De concertwerken
in het gemeenschapshuis
werden, evenals de
optocht, beoordeeld door
Jos Stoffels uit Thorn.

Redactie: Jeroen Rademakers - Drumband van Harmonie Sint David

Lei Dirrix verrast met een koninklijke onderscheiding
voor zijn werkzaamheden binnen de verening.
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Op zondag 15 september organiseerde de Drumband
het jaarlijkse districtsfestival van de LBT-Heerlen. Wat
volgde was een dag vol met beoordelingsconcerten,
publieksconcerten en een optocht door het centrum
van Voerendaal. De in totaal 14 korpsen zetten hun
beste beentje voor en werden beoordeeld door jurylid
Henk Mennens. Tijdens de optocht bleef het droog,
scheen de zon en trakteerde het Voerendaalse publiek
de korpsen op een warm applaus.

In september werden de festiviteiten vervolgd met
twee drukke weekends. Op zaterdag 7 september
vond een heuse Lederhos’n und Dirndlparty plaats.
Cultureel Centrum De Borenburg werd volledig gehuld
in Oktoberfest-stijl en Die Jungen Zillertaler en Wir Sind
Spitze wisten ruim 800 mensen te amuseren met hun
muziek.
Zondag 8 september werd het feest al om 11.00 uur
hervat met Spät-Frühshoppen. Gedurende de dag
waren er concerten van Wir Sind Spitze, Die Rötsjer
Jonge, De Geliende en Kyle Schielen. Daarbij vond er
een reünie plaats waarbij oud leden herinneringen met
elkaar konden ophalen. Als extra kers op de taart werd
magazine “de Tamboer”

Aan het einde van dag konden enkele korpsen zich
gelukkig prijzen met een mooie beker. Zie hieronder
het overzicht van de winnende korpsen.
Tamboer-maitreprijs:
Schutterij Sint Hubertus Ubachsberg
1e divisieprijs: Drumband Sint Caecilia Simpelveld
3e divisieprijs: Drumband Les Amis Reunis Ransdaal
Dagprijs: Drumband Les Amis Reunis Ransdaal
Frans Sieben Memorial Plaquette:
Drumband Les Amis Reunis Ransdaal
Bij deze willen wij graag alle deelnemers aan het
districtsfestival en alle vrijwilligers en sponsoren die dit
fantastische jubileumjaar mogelijk hebben gemaakt
van harte bedanken! Het was top!
magazine “de Tamboer”
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Bert Emons
Met veel verdriet en pijn in ons hart heeft ons bestuur
kennis genomen van het overlijden van uw echtgenoot
Bert en onze collega districtsbestuurder Maastricht LBT.

Gemeente Echt-Susteren Stimuleert verenigingsleven

Huldiging Nederlandse Kampioenen
Donderdagavond 14 november, een overvol gemeentehuis in Echt. Het was de perfecte
ambiance voor het huldigen van de Nederlandse Kampioenen Sport 2013 en Muziek
2012 en 2013.

Redactie: Frans Aben

Na ontvangst met een natje en een droogje werden
eerst de verenigingen Drumband Fanfare De
Maasoever Roosteren, Fluit- en Tamboerkorps Sint
Joseph Koningsbosch en Fluit- en Trommelkorps
Schutterij Wilhelmina naar voren gehaald. Ze
werden door burgemeester Jos Hessels in het
zonnetje gezet.
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Iedere vereniging kreek een standaard en een
enveloppe met inhoud aangeboden. Na een
intermezzo van het Duo Spik en Span uit Susteren
was het de beurt aan de Nederlands kampioenen
Solisten om gehuldigd te worden. Het was een
behoorlijk aantal, een aantal waar de gemeente en
haar inwoners best trots op mogen zijn. Het waren
nl: Anne Heijenrath Koningsbosch Kampioen
in 2012 en 2013, Mathijs Geraerts Susteren
Nederlands Kampioen in 2012 en 2013, Wouter
Grootjans Susteren Nederlands Kampioen in
2012 en 2013, Luuk Wolfs Susteren Nederlands
Kampioen in 2012 en 2013, Laura Janssen
Susteren Nederlands Kampioen in 2012, Jeroen
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van Buggenum Dieteren Nederlands Kampioen
in 2012, Bas Pustjens Roosteren Nederlands
Kampioen in 2013, Gian Huynen Koningsbosch
Nederlands Kampioen in 2013, Emile Velthuis
Susteren Nederlands Kampioen in 2013, Inge
Hoffmans Koningsbosch Nederlands Kampioen in
2013 en Bonny Peters Koningsbosch Nederlands
Kampioen in 2013, die door burgemeester Hessels
en wethouder Pustjens in het zonnetje werden
gezet. De kampioenen kregen een speciaal
vervaardigde standaard en een enveloppe met
inhoud overhandigd.
De gemeente Echt-Susteren verdient een groot
compliment voor de wijze waarop zij deze avond
organiseert. Veel gemeenten kunnen hier een
voorbeeld aan nemen. Avonden als deze betekenen
ongetwijfeld een enorme stimulans voor alle
amateur-muzikanten in de gemeente. Als alle
gemeenten in Limburg dit voorbeeld zouden volgen,
dan zou dit alleen maar leiden tot een hogere
kwaliteit van alle muziekverenigingen.

Bert heeft zich steeds ingezet voor zijn
LBT en hij deed dit met volle overgave
en als een deskundig bestuurder.
Doch Bert was meer als alleen en
deskundig bestuurder, omdat wij hem
hebben leren kennen en waarderen
als een echte vriend. Zijn inzet voor de
Limburgse Bond van Tamboerkorpsen,
het district Maastricht LBT en de
Euregioparade werd door iedereen zeer
gewaardeerd. Ook zijn inzet voor zijn
drumbands en Majoretten gedurende
meer dan 20 jaar zullen wij niet
vergeten.
Graag hadden wij Bert langer in ons
midden willen houden, doch helaas
is dit niet mogelijk gebleken. Door
zijn wijze van functioneren, zijn
collegialiteit, zijn deskundige inzet
en onbaatzuchtige inzet, heeft Bert
voor overige bestuurders LBT een
voorbeeldfunctie vervuld.
Wij hebben Bert in ons hart gesloten en
zullen hem niet vergeten. Wij danken u
voor de jarenlange ondersteuning die
u hebt gegeven aan echtgenoot Bert,
waardoor hij zo belangrijk heeft
kunnen zijn voor de LBT.
Ons bestuur wenst u, uw familie en
vrienden veel sterkte toe bij het
verwerken van dit grote verlies.
Moge Bert rusten in vrede.
Bestuur Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen
Jacob Gorissen, (Vicevoorzitter LBT,
Secretaris LBT).
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Een voorbeeld voor zijn collega’s

Een rots in
de branding

Voor de LBT was er dit jaar maar een jubilaris, maar
wat voor een: Jacques Stams, 10 jaar lid maar niet
weg te denken bij deze vereniging. De LBT kent hem
nog als Sjakie Stams, die op jonge leeftijd als enige
deelnemer van Sint Rochus Stevensweert in 2005 aan
het solistenconcours van de LBT deelnam. Ook toen
Sjakie groter werd en inmiddels Jacques was bleef hij
het goede voorbeeld geven door te blijven deelnemen namens St. Rochus, soms alleen, soms met zijn
tweeën. Het stugge volhouden van Jacques resulteerde in 2013 in een deelname van zeven personen van
Sint Rochus. Dat dit te danken is aan de vechtlust en
het doorzettingsvermogen van Jacques Stams moge
duidelijk zijn. Een welgemeend proficiat is dan ook
meer dan verdiend.

Dat Harald echter uit het goede
schuttershout was gesneden bewees
hij door meteen in dat jaar het koningschap op te eisen. Die gedrevenheid van het begin heeft Harald nog
steeds. Dat bewijst hij al jaren door
zijn actieve lidmaatschap van het bestuur. Meteen bij aanmelding besloot
Harald lid te worden van het fluiterkorps waardoor hij nu ook een kwart
eeuw LBT-lid is. In al die jaren heeft
hij de tenortrom bespeeld. Helaas
heeft hij verleden jaar met pijn in het
hart af moeten haken bij het fluiterkorps om gezondheidsredenen.
Redactie: Frans Voermans

Redactie: Frans Aben

Na het koningschieten bij Schutters
compagnie Sint Rochus Stevensweert
was het tijd om te feesten. In een
overvolle zaal werden de nieuwe
koning en de jubilarissen in het
zonnetje gezet.

Vrijdag 30 augustus was er groot
feest bij St Cornelius Swartbroek.
Twee jubilarissen waren er te decoreren door het districtsbestuur Weert.
Zilver was er voor Harald Kleespies
vanwege zijn 25 jarig lidmaatschap.
Harald besloot 25 jaar geleden, samen met zijn vrouw, lid te worden
van St Cornelius, waarvan hun dochters al lid waren. Of dat de oorzaak
van de aanmelding was, daar zijn we
niet achter kunnen komen.
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Maar Harald is niet bij de pakken
neer gaan zitten. Hij maakt zich nog
steeds verdienstelijk bij de opbouw
van de schuttersfeesten. Hij is altijd
aanwezig als de handen uit de mouwen moeten worden gestoken. Dat
Harald kennis heeft van elektriciteit
en geluid bewees hij tijdens de bouw

Goud
en
zilver
bij Fluit en Tamboerkorps
St. Cornelius Swartbroek
van het nieuwe clublokaal. Iedereen
hoopt dat zijn gezondheidstoestand
het toelaat dat Harald Kleespies nog
lang zijn beste krachten kan blijven
geven aan St. Cornelius Swartbroek.
Goud was er voor José BaensScheenen vanwege haar 40 jarig
lidmaatschap. Als oudste dochter
van de schuttersfamilie Scheenen
werd José in 1973 als jong meisje
lid van het muziekkorps. Zij begon
op Piccolo maar nu bespeelt ze al
jaren de dwarsfluit. Dat de familie
Scheenen een muzikale schuttersfamilie is bewijst ook het lidmaatschap van de drie zussen van José,
Els, Petra en Hennie. Op een van
de vele schuttersfeesten trof José
haar huidig man Frank Baens. Hij
was toen nog lid van St. Job Leuken,
maar niet lang meer. Frank werd
kleine trom speler bij St Cornelius
en heeft dat gedaan totdat hij de
nieuwe Tambour-maître werd van
St. Cornelius Swartbroek, een
functie die hij nog steeds bekleedt.
Daarnaast verzorgt Frank de opleiding van de slagwerkers. Ook zoon
Bart en dochter Sandra zijn jarenlang

lid geweest van het muziekkorps
maar helaas konden zij dat op een
gegeven moment niet meer combineren met studie en werk.
We hopen dat José nog lang in goede
gezondheid lid mag blijven van St
Cornelius Swartbroek. Over 10 jaar
komen wij graag naar Swartbroek
voor haar 50 jarig jubileum.

magazine “de Tamboer”
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Kerstgedachte

“En dat vind ik er van”
Sint Nicolaas is nog niet buitengaats of met name de commercie
verwacht dat wij allen meteen overspoeld worden door de kerstgedachte. Al typend realiseer ik me dat dat niet klopt. Want het gaat
helemaal niet om de kerstgedachte. Het gaat vooral om de overvloed in de vorm van kerstversiering, luxe cadeaus, veel en lekker
eten. De winkels liggen vol met allerhande kerstspullen en die gaan
al grif over de toonbank, al of niet daartoe aangespoord door de
oproep van onze premier om toch vooral veel te kopen om op die
manier Nederland uit de crisis te helpen. De dag na Sinterklaas zag ik
de eerste opgetuigde kerstboom al staan en in de diverse tuinen is
al het een en ander, zo niet de hele tuin, met lampjes versierd. Krijg
ik daar een vredig en saamhorig gevoel van? Nee dus!
Op de school van de kinderen is het niet anders. Vandaag konden
de lijstjes ingevuld worden voor het kerstdiner (al vanaf de kleuterleeftijd). Van de ouders wordt verwacht dat zij gevulde eieren,
pannenkoeken, knakworstjes en andere lekkernijen aanleveren. En
van de kinderen dat zij fraai gekapt en gekleed op het kerstdiner verschijnen. Leuk idee van school. Wat mij echter dwars zit is dat er niet
gesproken wordt over de oorsprong van kerst. Volgens de school
(en niet alleen die waar mijn kinderen onderwijs hebben genoten) is
de school openbaar en dus wordt er niets verteld wat ook maar riekt
naar het christendom, het jodendom of de islam. Volgens mij is het
verhaal van de geboorte van Jezus Christus prima te vertellen zonder dat er niet-gelovige kinderzieltjes verpest worden. En niemand
hoeft bang te zijn dat het Kerstkind associaties oproept met de slavernij. Het is een onderdeel van onze geschiedenis en cultuurgoed.
Nu staat Kerstmis voor de kinderen symbool voor luxe en overdaad.
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Zaterdag 9 november togen voorzitter Ton van Berkel
en secretaris Frans Voermans naar Sint Hubertus Kessel.
In deze maand is altijd de Sint Hubertus viering en voor
Sint Hubertus Kessel aanleiding om de jaarvergadering te
houden met aansluitend de huldiging van jubilarissen en
de feestavond.
Maar liefst 2 jubilarissen moesten er
gedecoreerd worden vanwege hun 50
jarig lidmaatschap en dat betekende
goud met een briljantje. Dit vanwege
bijzondere verrichtingen voor hun
vereniging.
magazine “de Tamboer”

Om te beginnen met Pierre Suntjens,
50 jaar lid. Als je 50 jaar lid bent
van een vereniging, heb je alle
disciplines van die vereniging wel
doorlopen. Pierre is altijd zeer
actief geweest met alle acties die de
schutterij door het jaar heen onder
de mensen brengt. Ook met de eigen
schuttersfeesten is Pierre zeer actief.
Wat het muzikale betreft is Pierre
50 jaar lid van het muziekkorps. Op
dit moment speelt hij de bekkens en
daarin is hij nog altijd zeer bedreven.
In Kessel hopen ze nog jaren van de
diensten van Pierre Suntjens gebruik
te kunnen maken.

Als tweede ging de aandacht uit
naar Frits Hebben. Frits is al jaren
een fervent schutter en actief in het
A-zestal. Dit jaar wist hij zelfs de
koningseer voor zich op te eisen.
Ook in het bestuur is Frits zeer actief
geweest en maakte hier jaren deel
van uit. Frits bespeelt de “dieke”
trom zoals hij zelf het instrument
noemt.
Bij St Hubertus Kessel hopen ze nog
jaren op deze 2 gouden pijlers te
kunnen steunen.

Dit jaar zag ik voor het eerst (kerst)kaarten voorzien van teksten om
mensen die het moeilijk hebben rond kerst (vanwege een overlijden,
ziekte of om welke reden dan ook) een hart onder de riem te steken.
Dat doet me deugd. Het is moeilijk om iemand waarvan je (vrijwel)
zeker weet dat hij of zij geen ‘gezellige’ kerst zal hebben een kaart
te sturen om te laten weten dat je echt wel aan hem of haar denkt.
Wellicht geeft dat troost en ervaart men medeleven als een kleine
glimp van het licht dat de kerstboodschap uitstraalt..
Toen ik een aantal jaren geleden iemand vroeg of het extra zwaar
was met de feestdagen omdat een dierbaar familielid in die dagen
was gestorven, kreeg ik als antwoord dat het alle dagen zwaar was
en niet alleen met kerstmis. Ik voelde me onmiddellijk om mijn
plaats gezet. Mensen die rouwen hebben het hele jaar aandacht en
warmte nodig,, niet alleen met kerst.
Maar een met zorg of aandacht uitgezochte kerstkaart, voorzien van
(al is het maar) een enkel woord vanuit het hart, wordt vast graag
ontvangen.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Ton van Berkel

Redactie: Frans Voermans

Twee Gouden jubilarissen
bij St. Hubertus Kessel

Op de school waar mijn kinderen vroeger op zaten, werd het
Kerstfeest uitgebreid gevierd. Te beginnen met vier weken advent.
De school werd versierd met dennengroen en elke week kwam daar
iets feestelijks bij. De eerste week stenen voor het mineralenrijk,
de tweede week iets uit het plantenrijk, in week drie de dieren en
in week vier kwamen de mensen op het toneel. Van kindje Jezus
nog geen spoor in zijn kribbe, Hij is immers nog niet geboren. Tot
die dag ligt Hij veilig in de armen van de engel die hem brengt. Zo
werd er al voor Sinterklaas naar het Kerstfeest toegeleefd maar wel
ingetogen. Kerst valt in de winter., een tijd waarin de natuur zich, na
de oogst in de herfst, terugtrekt tot in zijn wortels. Korte dagen, kale
bomen en tuinen. Ook een mooi moment om je als mens letterlijk
en figuurlijk even terug te trekken en naar binnen te keren.
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Plezierig artikel in de Tamboer
Met veel plezier las ik het artikel in de Tamboer van juni 2013 waarin de heer
Henk Mennens instructies gaf over houding, grip en het hanteren van de
trommelstokken. Ook liet hij door middel van afbeeldingen zien hoe men de
trommelstokken moet vasthouden. Bij het lezen dwaalden mijn gedachten
af naar mijn eigen leerperiode waarin ik als klein manneke van Pierre Degens,
oud Tamboer Majoor en Tamboer Instructeur in militaire dienst, het oude
systeem leerde waarbij de trommel nog aan een riem hing, van links naar
rechts, schuin naar beneden.

Redactie: Frans Stollman.

Maar voordat ik een trommel kreeg, moest ik eerst
maandenlang oefenen op een ronde houten schijf,
die op mijn knie of bovenbeen lag terwijl ik op een
stoel zat. Maar voor het oefenen begon, moest ik
dan eerst de trommelstokken met de knoppen in
de vuist vastpakken en met gestrekte arm heen
en weer draaien zoals een propeller. Na enkele minuten rechts was ook de linkerhand aan de beurt.
Volgens de leermeester was dit broodnodig om de
polsen los te maken. Trommelen gebeurde vroeger
dan ook met losse polsen en niet met onnodige
armbewegingen. De uiteinden van de trommelstokken waren van ca. 8 cm. koper, waarin aan de
bovenkant een vierkant zat om de toen geldende
spanschroeven aan te draaien.
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Ik hoef natuurlijk niemand te vertellen, dat deze
kersenhouten trommelstokken, met koppen zo
dik als een duim, enig gewicht hadden. Na een
tijdje was dat goed te merken. Net zoals de heer
Mennens in zijn artikel met de afbeeldingen liet
zien, hanteerde ik vroeger ook de trommelstokken. Beide handen werden bijna vast geknepen
om de trommelstokken, zodat men wel losse
polsen moest hebben om goed te kunnen slaan.
Onderdelen als dubbelslag, vlamslagen naar links
en naar rechts, die in diverse 2-3-4-5-6 slagen
voorkwamen. Dan kwamen de roffels van 5-7-9en nog meer, die allen aangeleerd werden met
het bekende PAPA – MAMA. Dit zal alle tamboers bekend voorkomen. Mijn opzet is NIET te
vergelijken met vroeger! Door de invoering van
het nieuwe systeem, bleek het oude systeem te
moeilijk te zijn. Het maandenlang instrueren
van leerlingen alvorens zij mee mochten lopen,
nam teveel tijd in beslag. Het nieuwe systeem
“Matched Grip” waarbij men beide stokken gelijk vasthoudt, is natuurlijk gemakkelijker. Dit is
vooral te danken aan de TROMBEUGEL waarbij
de trommel vlak vóór het lichaam hangt en niet
meer schuin aan een trommelriem.

100, jaargang 1932. Wij allen moeten waken
dat dit behouden blijft in de schutterswereld.
Het Wilhelmus bij voorbeeld, op de oude manier
geslagen en geblazen, is een lust voor het oor.
Ten slotte: wij namen veel over van buitenlandse
showkorpsen. Met name was het W.M.C. in
Kerkrade een inspiratiebron voor onze Limburgse
en Nederlandse korpsen.
Bovendien was
het com-

mercieel interessant want men zag overal reclameuitingen verschijnen. Daar is op zich niets mis
mee, alleen jammer dat ons mooie oude systeem,
mede daardoor, als niet meer modern maar ouderwets werd gezien.

Volgens mij mag een schutterijkorps rustig zijn
kunnen meten met de LBT korpsen. Het is alleen
jammer, als de schuttersidentiteit verloren
gaat. Modelmarsen en zeker militaire
signalen op trommel en klaroen
moeten behouden blijven en
geslagen en geblazen worden
volgens het oude systeem.
Een schutterij is semimilitair en heeft van
oudsher militaire muziek
gemaakt
volgens
leermethode
boekje

Ik geef de heer John Coenen uit Vijlen gelijk als hij
zegt dat een schutterijkorps wel degelijk in de LBT
thuishoort, hoewel de meningen hierover verdeeld zijn. Ook ik heb hierover een eigen mening.
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magazine “de Tamboer”

19

LBT

district Roermond oktober 2013

Najaarsvergadering

De najaarsvergadering werd gehouden op vrijdagavond 4 oktober in het Slekkerhoes te SlekEcht. Namens het Dagelijks bestuur van de LBT
waren aanwezig de heren Jacob Gorissen (secretaris) en Armand Nijsten (penningmeester).

Van de achtendertig aangesloten verenigingen waren er twintig
aanwezig, negen verenigingen hadden de moeite genomen om zich
af te melden en negen verenigingen vonden dit niet nodig of waren
het vergeten.
Na de opening door voorzitter José Aben was het woord aan de heer
Gorissen die namens de LBT zijn zegje deed Armand Nijsten nam
als penningmeester de begroting voor zijn rekening.
Tijdens deze bijzonder rustige en goed verlopen vergadering vond
de loting plaats vond voor het solistenconcours van 2015. Sint Joris
Sint Joost was de gelukkige en mag zich gaan voorbereiden op de
organisatie. Het districtsfestival is in 2015 werd toegewezen aan
Concordia Melick , zij hadden zich als enigste vereniging hiervoor
kandidaat had gesteld.

Op zondag 3 november werd voor de tweede maal in
Dieteren het ‘Frit mit Frikkedelle concert’ georganiseerd
voor jeugdige slagwerkers. Deelnemers dit jaar waren de
jeugdslagwerkgroep van Fanfare Eendracht Dieteren,
onder leiding van Lars van den Oever, de jeugddrumband van Harmonie Concordia Obbicht onder leiding van
Etiënne Houben en de jeugddrumband van Koninklijke
harmonie Aurora Grevenbicht onder leiding van Rob
Bergers.
Als locatie was dit jaar gekozen voor
het verenigingslokaal van Eendracht
te Dieteren. Daar verzamelde de
jeugd zich die middag om 14 uur. Snel
werden de instrumenten klaar gezet
en werd begonnen met repeteren, de
jeugd had deze middag immers een
flinke uitdaging op het programma
staan. Er moesten twee werken ingestudeerd worden, die dezelfde avond
tijdens het concert gespeeld zouden
worden. Gezien de grote hoeveelheid
aan talenten binnen deze drie groepen,
was dat echter geen probleem. De
middag was ingedeeld in drie blokken.
In twee van deze blokken werden de
20
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muziekstukken voor die avond ingestudeerd, te weten Rhytm Session en
Samba Batacuda. In het derde blok was
een workshop gepland waarin de jeugd
aan de slag ging met Boomwhackers.
Op het oog heel simpel, maar in de
praktijk bleek dit toch wat moeilijker
dan gedacht en dat zorgde dus voor
veel plezier en hilariteit! Tussendoor
werden uiteraard ook pauzes ingelast,
waarin de jongeren onderling contacten konden leggen en er natuurlijk ook
wat lekkers te drinken en te snoepen
was. De repetities werden geleid door
de drie instructeurs, zij namen ieder
een blok voor hun rekening.

Al dat repeteren maakt natuurlijk flink
hongerig, dus om 17.00 uur stond
het eten op het programma: Frit mit
Frikkedelle!!! Vervolgens werd vliegensvlug de zaal gereed gemaakt, want om
18.30 uur zou het concert beginnen.
Een beetje sloegen de zenuwen toen
toch wel toe, maar ook dit bleek geheel
overbodig.
Het concert werd druk bezocht, de zaal
was vol! Als eerste mocht de jeugdslagwerkgroep van Eendracht Dieteren een
optreden verzorgen. Deze bracht een
leuke show met veel interactie met het
publiek. Ze begonnen met het werk
‘Ned i Vester’, met een mooie bugelsolo
er in. Ook het publiek moest meewerken, het fungeerde met kleine belletjes
als sterretjes in de Noorse nacht. Daarna
werd het werk ‘An der schöne Blauen
Donau’ gespeeld. Dit gebeurde op
een zeer ludieke wijze, namelijk met
Boomwhackers op helmen. Deze helmen werden gedragen door moedige
vrijwilligers uit het publiek. Het klonk in
ieder geval prachtig! Tot slot speelden
zij nog het stuk ‘Open your eyes’.
Daarna was de beurt aan de jeugddrumband van Aurora Grevenbicht.

Ook dit orkest bracht twee werken. Het
eerste werk, ‘To the danceparty” deed
zijn naam meer dan eer aan. Wat een
swingend geheel, het dak ging er af!
Het tweede werk was ‘Clocks’, waarin
er voor drie melodische spelers een
prachtige partij was weggelegd. Een
schitterend geheel.
Ook de jeugddrumband van Concordia
Obbicht bracht twee werken ten
gehore. Als eerste ‘Atlantis sage’, een
imponerend werk over de legende van
Atlantis. Het tweede werk zorgde ook
weer voor wat danskriebels. Het werk
‘Michaels dance’ laat namelijk twee van
Michael Jacksons bekendste hits horen.
Tot slot verzorgden de drie jeugddrumbands samen een spetterend slotoptreden. De die dag ingestudeerde
werken werden ten gehore gebracht.
Het was een waar genot om naar te
luisteren, en het publiek genoot met
volle teugen.
Al met al, het was weer een zeer
geslaagde middag waar we met een
goed gevoel op terug kunnen kijken.
Een dag, die volgend jaar zeker een
vervolg zal krijgen!

De voorzitter van het district, José Aben, kon
hem mededelen dat het bestuur had
besloten hem te benoemen tot
erebestuurslid van het district
Roermond. Zij overhandigde
hem de hierbij behorende
oorkonde en een bloemetje
voor zijn echtgenote. Har
Geelen dankte
de LBT voor de
oorkondes, de
zilveren penning
en natuurlijk voor
het hem verleende
erelidmaatschap.
“Dit had ik niet
verwacht, maar ik
ben er wel blij mee”,
zei hij tot slot.
Aan het einde van
de vergadering
bedankte de voorzitter alle verenigingen
voor hun aanwezigheid en wenste iedereen
een goede thuisreis.
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Redactie: Frans Aben

Geslaagd ‘Frit mit Frikkedelle’ concert!

Bij de bestuursverkiezing werd Jos Janssen (Sint Petrus &
Paulus Susteren) herkozen als bestuurslid en er werden twee
nieuwe bestuursleden gekozen: Jeanette Terstappen
(Excelsior Montfort) en Chantal Kamstra (Aurora
Grevenbicht). De heer Har Geelen stelde zich
niet meer herkiesbaar en nam na zestien jaar
afscheid van het bestuur van het district
Roermond. Voor zijn jarenlange inzet voor de
LBT kreeg hij uit handen van de heer Gorissen
de zilveren LBT penning met oorkonde uitgereikt.
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Experience the
Sound of Quality

Muziekexamens bij de LBT

Adams Marching Series
Bezoek nu onze showroom voor
het grote marching-aanbod.

Al geruime tijd verzorgt de LBT in samenwerking met het Huis voor de Kunsten
Limburg muziekexamens. In het afgelopen jaar hebben er zo’n 60 muzikanten,
verdeeld over 5 examencommissies, examen gedaan. In het voorjaar van 2013 waren
er dit 25 en naar verwachting zullen in oktober/november nog eens 42 muzikanten
examen doen.
De A en B examens nemen zo’n 80 % tot 85% van het
totaal voor hun rekening. Het moge duidelijk zijn dat
een gedegen opleiding belangrijk is voor de individuele muzikant en voor de vereniging.
De korpsen die veelal gebruikmaken van de muziekexamens van de LBT, en dus de muziekopleiding zelf
verzorgen, komen over het algemeen uit die gebieden
waar geen muziekschool of centrum voor de kunsten
aanwezig is, of waar bepaalde instrumenten niet worden aangeboden. Bijvoorbeeld klaroen, jachthoorn of
pijperfluit.
Vooral voor de slagwerkers is er de afgelopen tijd het
een en ander veranderd. SOM, Slagwerk Opleiding
Modulair, geeft de slagwerkers de gelegenheid om
nauwkeurig een profiel uit te stippelen. Er zijn nog
steeds 4 fases, t.w. A, B, C en D. Naast een verplichte
module moeten ook twee keuze modules worden
gekozen (afhankelijk van het aantal studiepunten).

Redactie: R. Janssen HKL

Verplichte modules (inclusief theorie) zijn:
• kleine trom
• mallets
• drums (vanaf diploma C)
• pauken (vanaf diploma C)
• ensemble leiding (vanaf diploma D).
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Per module (verplichte modules en keuzemodules)
kunnen certificaten worden behaald. Bij verplichte
modules horen een certificaat met een gespecificeerde
cijferlijst. Bij keuzemodules hoort een certificaat met
cijfervermelding en het aantal behaalde studiepunten. De studiepunten per keuzemodule en per niveau
verschillen, afhankelijk van de studiebelasting.
Wanneer een leerling in aanmerking wil komen voor
een diploma zullen - naast een verplichte module op
A, B, C of D- niveau inclusief de daarbij behorende
theorie - ook meerdere keuzemodules behaald dienen
te worden. Per diploma moeten ten minste 30 stumagazine “de Tamboer”

diepunten aan keuzemodules behaald worden. Het
overzicht van de studiepunten staat vermeld in het
Raamleerplan Slagwerkopleiding Modulair.
De keuzemodules zijn ter verdieping of ter verbreding
van het gekozen profiel:
• Verdieping: modules kunnen dieper ingaan op een
gekozen verplichte module.
Bijvoorbeeld: verdieping van de verplichte module
kleine trom met de keuzemodules rudiments en
accenten/roffels.
• Verbreding: modules kunnen ook een verbreding
van het gekozen profiel betekenen. Bijvoorbeeld:
verbreding van de verplichte module kleine trom
met de keuzemodules pauken en drums.
Keuzemodules
• accenten / roffels
• rudiments
• toonladders / akkoorden
• improvisatie mallets
• vibrafoon
• improvisatie kleine trom
• percussie
• set-up
• kleine trom
• xylofoon / marimba
• pauken • drums.
Naast slagwerkers zijn er daarnaast nog fluitisten
en in mindere mate signaal- instrumentalisten
die gebruik maken van de examenmogelijkheid.
Hierbij wordt nog steeds gebruik gemaakt van het
Raamleerplan dat alweer dateert uit 1989. De LBT
en het HKL zijn voornemens om voor deze groep
het bestaande RLP aan te passen, zodat ook dit
Raamleerplan weer up to date is.
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