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Advertentie
drukkerij
Hopelijk zal het magazine “de Tamboer” in het jaar 2014 de lezers
wederom veel informatie verschaffen ter zake van de traditionele
evenementen van de LBT en de vernieuwingen op slagwerkgebied
binnen de nieuwe Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie
(KNMO).
Terugkijkend naar het afgelopen jaar 2013 mag niet onvermeld blijven dat de door de
LBT georganiseerde evenementen positief zijn ervaren. Ook binnen de districten van
de LBT is gewerkt om de belangen van de aangesloten lidkorpsen de volle aandacht
te geven. Het medium “ de Tamboer” wordt steeds meer gezien als een eminent communicatiemiddel tussen bond / districten en de lidkorpsen.
Het begin van een nieuw jaar staat voor de LBT, zoals altijd, in het teken van de solistenconcoursen. De laatste jaren is er echter een terugloop van het aantal deelnemende solisten. Punt van LBT overleg na deze concoursen was wat hiervan de oorzaak zou
kunnen zijn. Veel begeleiders van solisten hebben punten van aandacht ingebracht
waar de verantwoordelijke bestuurders mee aan de slag zijn gegaan.
De LBT in samenwerking met de VLAMO is gestart om dit jaar in Sittard Geleen op
14 september de Euregioparade te organiseren. Via de LBT website kunnen de LBT
lidkorpsen zich inschrijven voor deze parade.
Helaas hebben wij afscheid moeten nemen van onze eindredacteur de heer Wil
Maassen. Hem zijn wij veel dank verschuldigd voor zijn inzet naar een kwalitatief
betere Tamboer.
Ik wens u wederom veel leesplezier.
Hoofdredacteur
Ton van Berkel
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Doe dit voor 30 mei 2014!
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Gouden jubilaris
Ben Alaerds
in Melderslo
Op zondag 1 december werd Ben Alaerds uit
Melderslo gehuldigd vanwege zijn 50-jarig lidmaatschap van muziekvereniging Eendracht.
Ben is vooral bekend als Tambour Maitre van de vereniging. Op
straat was en is hij het gezicht van Eendracht Melderslo. Vanaf
1971, tijdens het districtsfestival te Oirlo loopt Ben voorop met
de tambour-maîtrestok. Het in de lucht gooien van de stok doet
hij sinds 1973, tijdens een muziekweekend in het Duitse Kapelle
trok hij na het legen van een fles wijn de stoute schoenen aan
en probeerde het gewoon. Sindsdien is het min of meer een vast
ritueel geworden.
De drumband luistert tegenwoordig jaarlijks een Heilige Mis op
in de Melderslose kerk, dat lijkt niets bijzonders maar in de jaren
‘80 van de vorige eeuw was dat zeker geen vanzelfsprekendheid:
de toenmalige pastoor vond het maar niks, die ‘herrie’ van de
drumband in het huis van de Heer, dat kon toch echt niet. Ben
vroeg aan de pastoor hoe het stond met zijn
Bijbelkennis: “in de Bijbel staat toch echt:
looft Hem met de trommel en fluit”. De
pastoor begreep dat hij overtroefd
was en de drumband mocht in de
kerk spelen.

Feest bij schutterij sint Willibrordus

Redactie: Ton van Berkel

Op zondag 5 januari was groot feest bij schutterij sint Willibrordus Meijel. In het clubgebouw werd de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden en werden er acht jubilarissen
gehuldigd.
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Een van deze jubilarissen was Mirjam
Delvoux-Jansssen zij is 25 jaar actief
in het muziekkorps en speelde jaren
lang de kleine trom, tegenwoordig de
tenortrom. Mirjam is daarnaast actief
als schutter bij het zestalschieten. In
de jaren 2002 en 2011behaalde zij de
titel Koningin. Zij ontving uit handen
van de districtsvoorzitter Ton van
Berkel een zilveren insigne voor haar
verdiensten.
Bij alle te huldigen jubilarissen viel
één activiteit op: bij de opsomming
van hun verdiensten voor de schutterij stond bij iedere jubilaris de
magazine “de Tamboer”

oliebollenactie op het lijstje. Dat is
dan ook een heel bijzondere jaarlijkse
activiteit. Op oudejaarsdag worden
door de leden van de Meijelse schutterij 17.000 oliebollen gebakken.
Deze worden dan vervolgens door
heel Meijel huis aan huis verkocht.
Verder is een gemeenschappelijke
noemer de gedrevenheid voor hun
vereniging, de ‘grúún van Méél’.
De overige 7 jubilarissen ontvingen de onderscheiding van de OLS
federatie. Deze werden door Thieu
Timmermans, vicevoorzitter LBT
district Weert en tevens bestuurslid

van schuttersbond Eendracht Maakt
Macht (EMM) samen met mede bestuurslid Peter Strijbos uitgereikt.
Het was bijzonder voor de schutterij
om zoveel speciale jubilea op een
dag te vieren. In het clubgebouw was
het dan ook een gezellige drukte.
Het korps bracht een serenade aan
de jubilarissen, die veel felicitaties
in ontvangst mochten nemen en
flink in het zonnetje werden gezet.
De schutterij is trots op ieder van
deze acht bijzondere jubilarissen, die
samen gaan voor hun club: de ‘’grúún
van Méél’.

Een van de
jubilarissen
Piet Daems
overleed amper
drie weken later.

Als mooiste herinnering noemt
Ben het concoursjaar 1980, de
drumband behaalde toen op
het bondsconcours het hoogste
aantal punten, werd vervolgens
Limburgs kampioen en behaalde
een tweede plek op het NK.
Naast het musiceren in de
drumband maakte Ben ook
jarenlang deel uit van de
commissie die de jaarlijkse
Kennedymars in
Melderslo organiseert
om zodoende
de kas van de
muziekvereniging te
spekken.
Inmiddels is Ben
het oudste lid
van de drumband
geworden, de
omgang met
zoveel jeugdige
muzikanten houdt
hem echter jong
van geest, zodat hij
voorlopig nog niet
aan stoppen denkt!
magazine “de Tamboer”
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Toen de voorzitter van het district om 10 uur
arriveerde begon maar direct met de huldiging
begonnen. José Henderikx-Roemen nam namens
Excelsior de huldiging voor haar rekening diepte de
verdiensten van de jubilarissen uit tot in de kleine
details. José Aben voorzitter van de LBT district
Roermond memoreerde de verdiensten van de jubilarissen en spelde hun de zilveren c.q. vermiljoen
speldjes op. José Henderikx-Roemen bood namens
Excelsior bloemen aan. Daarna werd er natuurlijk
vrolijk verder gefeest tot in de late uurtjes.
De zusjes Helga, Marjan en Karin Roemen nemen
hiervan 75 jaar voor hun rekening. Gerjon Schmitz
25 jaar lid, Jan Meuwissen 25 jaar lid LBT en Linda
Mans en Angele Linders 10 jaar lid van Excelsior.

Redactie: Frans Aben

Drumband Fanfare
Sint Jozef Buchten
Nederlands Kampioen
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Op zaterdag 25 januari jl. nam de drumband
van fanfare Sint Jozef deel aan het Nederlands
Kampioenschap mars, gehouden in Elburg.
Onder leiding van Tambour-maître Harrie Coolen
en instructeur Bert Offermans trad de drumband
voor het eerst in haar bestaan aan in de 1e divisie.
Met een schitterende show werden de concurrenten
met ruim verschil verslagen, waardoor de drumband
zich met het behaalde puntentotaal van 90 punten
Nederlands Kampioen mag noemen.
Naar aanleiding van deze prestatie werd er jl.
23 februari een receptie gehouden in het
gemeenschapshuis in Buchten. Tijdens deze
receptie werd ook afscheid genomen van instructeur Bert Offermans die na 20 jaar afscheid nam als
instructeur en die zijn enthousiaste en deskundige
werk voor de drumband heeft afgesloten met het
Nederlands Kampioenschap.
magazine “de Tamboer”

En dat
vind ik er van

Rangen in het leger zijn al zo oud als de weg
naar Rome; beduidend ouder zelfs. Rangen
werden in de oudheid al gezien als een
essentieel ingrediënt van het bewaren van
orde, discipline en vooral organisatie in
een leger.
Veel bij de LBT aangesloten muziekkorpsen zijn onderdeel
van een schutterij. Een groot deel van deze verenigingen
draagt een uniform dat een militaire oorsprong kent. Op
deze uniformen kan men diverse rangonderscheidingstekens
te herkennen. Wat is tegenwoordig het belang en doel
van deze rangonderscheidingstekens als men niet tot een
militaire organisatie behoord? Uit navraag blijkt dat deze
rangonderscheidingstekens nu om diverse redenen worden
gedragen. Sommige rangen zijn in de militaire hiërarchie vanuit
het verleden bepaald. Zoals de tambour-maître, een sergeantmajoor. De commandant een kapitein en de vaandeldrager een
vaandrig (cornet). Het bestuur van Koninklijk erkende schutterij
Sint Joris Wessem gebruikt rangonderscheidingstekens echter op
twee manieren.
Om het toekennen van een rang of de wijze van bevorderen eens
aan den lijve te mogen ervaren heb ik de Sint Sebastianusmis
mogen bijwonen van schutterij Sint Joris Wessem. Sint
Sebastianus is de beschermheilige van deze schutterij en Sint
Joris gedenkt tijdens deze eucharistieviering haar levende
en overleden leden. Tijdens deze mis worden personen een
rang toegekend of bevorderd. Dit toekennen van een rang of
bevorderen is omgeven door een strikt protocol. Geknield neemt
de te bevorderen het puntje van het verenigingsvaandel in zijn
rechterhand. De commandant van de vereniging spreekt de
belofte uit en het betreffende lid antwoord met “ik beloof”. Na
deze belofte mag de bevorderde de hem toegekende rang op
zijn uniform dragen. Deze keer werden muzikanten die 30 jaar lid
waren van het muziekkorps bevorderd tot sergeant. Hier gebruikt
men het rangenstelsel om haar waardering uit te spreken.
Twee andere leden kregen een rang omdat deze door de militaire
hiërarchie vanuit het verleden is bepaald. Door het volgen van
een opleiding kregen zij de rang die bij een functie hoort. In dit
geval de rang van sergeant-majoor. Men spreekt hier over een
functiebevordering. Het verschil tussen beide bevordering is dat
men een waarderingsbevordering zijn hele (verenigingsleven)
lang mag dragen en bij een functiebevordering men deze rang
weer moet inleveren als men deze functie verlaat.
Wat de enkeling soms vergeet is dat men bij het bereiken
van een bepaalde waardering of functierang ook een
voorbeeldfunctie hoort. Ik als militair met een loopbaan van bijna
dertig jaar binnen defensie zie soms gedrag van kader wat echt
afbreuk doet aan hun rang. Ik weet dat tijden veranderen maar
kader kan alleen respect afdwingen bij manschappen als zij zelf
het goede voorbeeld geven. Daarbij hoort correct taalgebruik,
kennis en vooral methodische, didactische en leidinggevende
kwaliteiten.

30 april 2013 was het zover, Kroningsdag.
De laatste Kroningsdag was alweer in 1980
en vorig jaar nam Willem-Alexander het
stokje van Beatrix over. Prins WillemAlexander, onze huidige koning, gaf vorig
jaar aan dat het hem niet interesseerde hoe
hij werd aangesproken. Officieel is dat vanaf
30 april 2013 ‘majesteit’, maar als mensen
iets anders willen is dat ook goed. De prins
was geen ‘protocolfetisjist’. Het belangrijkste
is dat degene met wie hij in gesprek is, zich
op zijn gemak voelt. Op zichzelf is dat idee
dat past in onze huidige tijd, waar geleidelijk alles wat vroeger noodzakelijk, terecht
of fatsoenlijk werd beschouwd, overboord
wordt gegooid met de typisch Nederlandse
dooddoener: “Doe maar gewoon dan doe je
al gek genoeg.” Ook wilde onze vorst niet de
koningsnaam Willem IV dragen. Dat deed
hem te veel denken aan genummerde koeien
op de boerderij waar Willem IV in de wei liep
te grazen met Bertha 38. Als ik tijdens het
OLS rondkijk zie ik veel mensen in allerlei
kledij rondlopen die qua uitstraling waardigheid uit beelden. Als de puntjes verdeeld
zijn tijdens de bijwedstrijden en de mooiste
koning, koningin, keizer en generaal bekend
zijn hangen wij gebroederlijk aan de tap waar
we de gepasseerde dag nog eens de revue
laten passeren. Waar de een het label “Prins
Pils” opgeplakt krijgt gaat de ander zonder
welke vorm van imagoschade dan ook de
volgende dag inclusief boterhammentrommel richting werkgever. Hier treffen we dan
ook direct weer het volgende verschil inherent aan de verworven status. De ene geniet
een riant belastingvrij salaris en de ander
gaat gebukt onder een belastingregime wat
zijn weerga niet kent. Het is kiezen tussen
twee werelden die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn, en niet van beide het beste
willen hebben. Als onze koning WillemAlexander stelt dat het niet uitmaakt hoe de
mensen hem noemen en dat hij geen ‘protocolfetisjist’ wil zijn, maakt hij een ernstige
fout. Als hij dit nog eens herhaalt tijdens het
door miljoenen bekeken televisie-interview
op 17 april van vorig jaar, waarin hij niet als
genummerde koe Bertha 38 in de wei wil
rondlopen, werkt Willem-Alexander, wellicht zonder het te beseffen, mee aan de al jaren dreigende afbraak van onze monarchie.
Majesteit, laat u zich nooit meer verleiden
om zogenaamd gedwongen door de tijdsgeest mee te gaan doen in de popiejopiestijl
uit de jaren zestig. Geen mens breekt zijn
eigen huis af. En geen enkele vorst de monarchie. Wat veel Nederlanders samen met
mij aan het einde van het televisie-interview
node gemist hebben was de charmante stem
van uw echtgenote Máxima, die haar inmiddels klassiek geworden uitspraak nogmaals
herhaalde: ,, Alex, dat was een beetje dom....
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De feestavond van Excelsior Montfort begint
normaal met het huldigen van de jubilarissen maar
omdat de voorzitter van de LBT district Roermond
nog andere verplichtingen had werd deze avond
maar direct begonnen met het koud buffet.

Orde, discipline
en organisatie

Redactie: Ton van Berkel

Jubilarissen bij
Excelsior Montfort
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Jubilarissenhuldiging bij “St. Hubertus” Haanrade

Mai Rouschen jr.
De appel valt niet ver van de boom binnen de familie
Rouschen. Mai jr. werd door zijn vader opgeleid tot
fluitist en speelt tot op de dag van vandaag nog
steeds de concertfluit bij Hubertus. Ook hij leidde veel
jonge muzikan-ten, zowel fluitisten als slagwerkers, op
tot waardige muzikanten. Sinds 1983 bekleedt hij de
functie van tweede instructeur en sinds 2013 staat het
korps mede onder zijn muzikale leiding. Mai jr. maakt
al 27 jaren deel uit van het bestuur waarvan 16 jaar als
tweede secretaris en nu reeds 11 jaar als eerste secretaris. Teven is hij de grote initiator en organisator van
vele activiteiten en evenementen van de vereniging.
Diverse bondsconcoursen, solistenconcoursen, organisatie Limburgse kampioenschappen solisten, muziekfestivals, jubileavieringen en veel andere activiteiten
en evenementen hebben onder zijn algehele leiding
plaatsgevonden waarbij de Klankstad taptoe Kerkrade
in 2010 t.g.v. het 75-jarig bestaansfeest niet onvermeld
mag blijven. Hij was ook bestuurlijk actief binnen het
district Heerlen van de Limburgse Bond van tam10
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boerkorpsen en was hij coördinator Show- Mars- en
Percussie (SMP) afdeling Limburg van de Koninklijke
Nederlandse Federatie van Muziekgezelschappen
(KNFM) en algemeen bestuurslid van de federatieraad
van de KNFM. Sinds 1988 is het tevens algemeen
bestuurslid van de Federatie van Show- Drum- en
Majorettenkorpsen Kerkrade.
Sinds 1991 is hij actief als vrijwilliger bij de Stichting
Wereld Muziek Concours waar hij momenteeld de
functies bekleedt van instrumentenmanager en
voorzitter van de werkgroep Opening WMC en lid van
het Management Team. Door het volgen van diverse
cursussen wist hij o.a. de diploma’s voor instructeur
fluit- en tamboerkorpsen, tambour-maître en exercitieinstructeur te behalen. De hierbij opgedane kennis
wordt door hem steeds ten dienste gesteld aan het
haanraadse korps en diverse andere verenigingen in
het binnen- en buitenland. Zo is hij momenttel ook
lid en muzikaal leider van de Spielmannszug Saeffelen
en het Trommler- und Pfeifer-korps Breberen. Ook
Mai jr. is actief binnen diverse werkgroepen van het
Haanraadse korps. Zo maakt hij o.a. deel uit van de
Nevenactiviteitencommissie en de aan het korps
gelieerde carnavalsvereniging ’t Wild Dörp. In 2011
werd hij voor al zijn verdiensten geridderd met een
Koninklijke onderscheiding.
Dennis Stollman
Ook de familie Stollman maakt
sinds vele jaren deel uit van het
Haanraadse fluit- en tamboerkorps.
Dennis kreeg 25 jaar leden geleden zijn eerste grondbeginselen
als tamboer aangeleerd door Mai
Rouschen jr en vervolgens door
Rob Janssen. Dennis is nog steeds
actief als slagwerker bij St. Hubertus
en mag zeer zeker als een
van muzikale steunpilaren worden
genoemd.
Ook bestuurlijk was hij
actief bij het
Haanraadse
korps. Van
2001 t/m
2008
maakt hij
deel uit
van het
bestuur.
Hier was
hij vooral
actief op

Drie jubilarissen, samen goed voor 125 jaren jubileum
binnen het fluit- en tamboerkorps “St. Hubertus”
Haanrade die het zeer zeker verdienen om een avond
in het middelpunt te staan.
De drie jubilarissen
Op de foto van links naar rechts: Mai Rouschen sr,
Dennis Stollman en Mai Rouschen jr.

Solistenconcours
LBT district Roermond
Zaterdag 11 en Zondag 12 januari werd in
Nieuwstadt het solistenconcours van het district
Roermond gehouden. Twee volle dagen waren wij te
gast bij Drumband Harmonie Les Amis Reunis in
Nieuwstadt. Totaal maakte102 optredens van deze
dagen een waar muzikaal spektakel. Gemusiceerd
werd er op verschillende muziekinstrumenten waaronder Pijperfluit, Piccolo, Dwarsfluit,
Drumset, Multi percussie, Marimba of kleine
trom alles kwam aan de beurt en er werd op hoog
niveau gemusiceerd. Uiteindelijk resulteerde dat
in 35 personen die meer dan 85 punten bij elkaar
speelden. Zij mogen deelnemen aan de Limburgse
Kampioenschappen op 23 maart in Melick.
De uitslagen van deze wedstrijd kun u zien op de
LBT website: l-b-t.nl

Redactie: Frans Aben

Mai Rouschen Sr.
Werd door Dhr. Simon Schäfer opgeleid tot fluitist.
Een instrument dat hij tot en met heden nog steeds
trouw is gebleven.Vroeger was het de pijperfluit en nu
is het de piccolo die hij bespeeld tijdens de wekelijkse
repetitie en de regelmatige uitvoeringen. Hij was en
is nog steeds een groot animator voor jeugdige en
nieuwe fluitisten. Velen kregen van hem de eerste
beginselen geleerd en leidde hij op tot waardige
fluitisten. Op bestuurlijk gebied is Mai niet meer weg
te denken binnen de Haanraadse muziekwereld.
Sinds 1969 maakt hij deel uit van het bestuur van St.
Huberus Haanrade. Dit betekent dat hij dit jaar precies
vijfenveertig jaar deel uitmaakt van het bestuur
waarvan elf jaar als secretaris en vanaf 1980 hanteert
hij de voorzittershamer over het Haanraadse korps.
Als bestuurder was hij tevens actief binnen het district
Heerlen van de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen.
Ook de overige Kerkraadse korpsen hebben hem
steeds nauw aan het hart gelegen. Dit getuige het feit
dat hij binnen het dagelijks bestuur van de Kerkraadse
federatie van fluit- en tamboerkorpsen diverse functies
vervuld heeft. Enkele jaren was hij secretaris en penningmeester van deze federatie. Daarnaast maakt hij
binnen de organisatie van het WMC deel uit van de
werkgroep “Rodahal”. Dag en nacht is hij bezig met
“zijn” Hubertus en maakte als organisator binnen het
korps deel uit van vele feestcomités, concertreiscommissies en andere werkgroepen. Zo is hij nu ook nog
steeds lid van de aan het korps gelieerde carnavalsvereniging ’t Wild Dörp. Voor al zijn verdiensten werd hij
al geëerd met een Koninklijke onderscheiding en het
CISM-erekruis.

het financiele gebied. Zo ondersteunde hij de eerste
penningmeester en vervulde hij zelfs kort de functie
van penningmeester toen deze functie vacant was.
Zo gaf hij o.a. een eerste aanzet tot het sponsorbeleid
en was hij zeer nauw betrokken bij de organisatie van
diverse evenementen. Tevens zorgde Dennis ervoor
dat Hubertus een website kreeg en is hij de ontwerper en beheerder van deze site. Ook ontwierp hij de
huidige huisstijl van St. Hubertus. Tevens is hij zeer
actief buiten het muzikale gebeuren. Zo is hij lid van
de nevenactiviteitencommissie en draagt zodoende
mede zorg voor de organistie van o.a. de jaarlijkse barbecuemiddag, sinterklaasviering, dagtochten en alle
overige niet-muzikale activiteiten. Dennis is ook lid van
de aan het korps gelieerde carnavalsvereniging ’t Wild
Dörp en zodoende mede organisator van de jaarlijkse
carnavalsavond. Ook hier stelt hij zijn creatieve geest
volledig ter beschikking door o.a. het ontwerpen van
de bühne en de aankleding hiervan.

Drumband en Fanfare St.
Caecilia Schimmert heeft een
nieuwe jonge tambour-maître
Op 9 September jl. ben ik (Tom Heiligers) met de
opleiding tot tambour-maître gestart.
Samen met 13 andere cursisten heb ik de 6 lessen
in Roggel (Noord-Limburg) op de zaterdag gevolgd.
Naast theorie heb ik de basishoudingen en commando’s die zich een tambour-maître eigen moet
maken geleerd, Dit niet alleen vanuit het (foto)
boek, maar ook praktisch met hulp van onze
instructeur Dhr. Nico Dassen. Als slot, in de vorm
van een soort examen, heb ik naast een presentatie
van de basishoudingen en commando’s ook voor
een samengesteld korps van vrijwilligers mijn
uitstraling en lesinhoud praktisch moeten uit voeren. Vanaf 9 november mag ik me tambour-maître
noemen, maar ik hoop dat ik samen met jullie als
vereniging in deze functie mag groeien.
Bedankt voor deze opleiding en het gestelde
vertrouwen.
Tom Heiligers
Tom, proficiat met dit behaalde succes en wensen je
veel plezier in het uitoefenen als tambour-maître bij
onze vereniging.

magazine “de Tamboer”

Bestuur Drumband en Fanfare St. Caecilia uit Schimmert

Het Haanraadse fluit- en tamboerkorps “St. Hubertus” heeft rede tot feestvieren.
Drie leden zijn in de bloemetjes gezet omdat zij dit jaar hun lidmaatschapsjubileum
bij deze Kerkraadse muziekvereniging vieren. Te weten: Mai Rouschen sr: 60 jaar lid,
Mai Rouschen jr: 40 jaar lid en Dennis Stollman: 25 jaar lid.
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Van bondsconcours naar... all4music
25 jaar muzikant
In maart is traditiegetrouw de
jaarvergadering bij Schutterij Sint
Nicolaas te Heythuysen. Ieder jaar
worden tijdens deze jaarvergadering
jubilarissen gehuldigd. Dit jaar viel
Johan deze eer te beurt.
Op jonge leeftijd begon Johan zijn muzikale carrière, hij
was geen supertalent maar vooral een harde werker. Op
advies van zijn vader, Koos Schroën ging Johan bij de
drumband van Sint Nicolaas. Iedereen in de Schroën familie was al lid van een schutterij, en omdat Johan nog
geen keuze kon maken had vader Koos al snel de keuze
voor Johan gemaakt. De vijf leden van de Schroën
familie waren nu onder gebracht bij twee schutterijen.
Moeder Gerrie en zoon Edwin waren lid bij Sint Job
Leuke Weert en vader Koos en zoon Peter hadden hun
keuze laten vallen op Sint Nicolaas. In de wandelgangen
verteld men dat een moverende reden van Koos zou
zijn geweest “omdat dit het kortste bij was”.

Redactie: Frans Voermans

Na enkele jaren van oefening nam Johan al snel deel
aan de solistenwedstrijden waar hij menigmaal een 1e
prijs in de wacht sleepte. Toen er een basdrumspeler
gezocht werd viel de keus al snel op Johan. Vele jaren
heeft hij deze basdrum bespeeld. Enkele jaren geleden viel zijn keus op een snaredrum en ging hij hierop
verder en nam een collega muzikant zijn basdrum over.
Voor en na de repetitie is Johan altijd te vinden achter
de bar zodoende is hij ook al jaren lid van de barcommissie. De repetitie op maandagavond slaat hij niet over.
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Johan is al enkele jaren bestuurslid van het LBT districtsbestuur district Weert, ook hier zet Johan zich op
zijn welbekende manier ten volle in. Ook is Johan een
verdienstelijk schutter, de zestalcommissie kon altijd een
beroep op hem doen ongeacht in welk zestal men hem
plaatste. Jaren zweefde Johan tussen het 1e en het 6e
zestal en was hij altijd van de partij.
Voorzitter Ton van Berkel en secretaris Frans Voermans
waren op de vergadering aanwezig om namens de
LBT Johan de versierselen behorende bij het 25 jarig
lidmaatschap op te spelden. We wensen Johan Schroën
nog veel plezier met zijn 25 jarig jubileum en hopen dat
Sint Nicolaas en het district Weert nog lange tijd van zijn
diensten gebruik mag maken.
magazine “de Tamboer”

In 2007 vierde de Fanfare haar
110-jarig jubileum met een schitterend galaconcert ‘rech oet ut hart’
in Theater aan het Vrijthof. De
Drumband verzorgde hier de opening,
waarbij zij voor het eerst melodische
muziek ten gehore bracht. Hier werd
in samenwerking met Jongerenkoor
Vivas onder andere ‘Phantom of the
Opera’ (Andrew Lloyd Webber), ‘Rood’
(Marco Borsato) en
‘Late in the evening’ (Paul Simon)
uitgevoerd.

Borgharen zal tijdens dit concert
ondersteund worden door een combo,
bestaande uit een gitarist, basgitarist en een toetsenist. Tevens zullen
enkele blazers uit de eigen fanfare
toegevoegd worden aan de bezetting.
Buiten bovengenoemde samenstelling zullen ook Vocal Group Get Real
uit Bunde (onder leiding van Angèle
Frissen), zanger Maurice Monfrance
en Showdance Group D-Energizers
deelnemen aan dit unieke concert,
genaamd ‘all4music’.

De Drumband vierde in 2010 haar
50-jarig jubileum. Na een geweldige concertreis naar Parijs (met een
muzikaal optreden in Euro Disney)
en tal van andere evenementen, was
het galaconcert ‘Musica per Tutti’
op 12 december een spetterende
afsluiting van een groots feestjaar.
Dit concert werd in de Maastricht
Music Hall door 450 toeschouwers
bezocht. Buiten de drumband en
fanfare namen diverse andere verenigingen en artiesten deel aan dit
concert: Mannenkoor Borgharen,
Balletgroep De Maaskluivers, Vocaal
Ensemble Jongerenkoor Vivas, soliste
Caroline Ermers en The Coriovallum
Pipe Band. Hier werden onder meer
muziekhits als ‘Listen to the Music’
(Doobie Brothers), ‘Conga’ (Gloria
Estefan) en ‘All Night Long’ (Lionel
Richie) ten gehore gebracht. Het
absolute hoogtepunt was het slotwerk
‘Highland Cathedral’, dat mede vanwege de toevoeging van enkele pipers
een hoog kippenvelgehalte kende.

Tevens zijn we zeer verheugd dat
Suzan Seegers meewerkt aan dit concert. Suzan is een Nederlandse zangeres en actrice en is bij het Nederlandse
publiek vooral bekend van de televisieserie ‘Op zoek naar Evita’, waarin
zij in de finale uitkwam en tweede
werd. Daarna heeft zij diverse rollen
gespeeld in musicals, waaronder
een belangrijke rol in de nieuwe
Nederlandse productie van de musical
‘Les Misérables’. In 2010 won Suzan
de ‘John Kraaijkamp Musical Award’
voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol in
een Kleine Productie voor haar rol van
Kleine Eefje in Urinetown. Afgelopen
jaar heeft Suzan een theatertour
gemaakt en een bijzondere hommage gebracht aan Toon Hermans
met ‘Suus zingt Toon’. Momenteel is
Suzan te zien in de theaters met een
rol in ‘Little Voice’. Suzan zal een 6-tal
nummers onder begeleiding van de
percussiegroep en de vocal group ten
gehore brengen.

Over de invulling van het programma, de samenstelling, de organisatie
en het muzikale aspect hebben we
destijds veel positieve reacties mogen
ontvangen. Het plezier in organiseren
en musiceren van ‘Musica per Tutti’
heeft ertoe geleid dat de Drumband
besloten heeft om eens in de 3 à 4 jaar
een galaconcert te willen organiseren en niet meer deel te nemen aan
bondsconcoursen.
Daarom zal de Drumband op 8 juni
2014 onder leiding van instructeur
Erik van Wegberg wederom een wervelende show presenteren. Ditmaal
in zaal Auditorium 2 in het MECC
te Maastricht. Een prachtige zaal
die plaats biedt aan een kleine 600
toeschouwers. De percussiegroep van
Fanfare&Drumband St. Cornelius

Het programma is zeer gevarieerd,
met meer dan 2 uur muzikaal spektakel. Zo zal er een blok met Ierse

folkmuziek ten gehore worden
gebracht, waarin bekende muziekwerken als ‘Irish Impressions’ en ‘Lord
of the Dance’ niet mogen ontbreken.
Uit de film- en musicalwereld zullen
onder meer tunes uit ‘Rocky’, ‘James
Bond’ en ‘Tarzan’ ten gehore worden
gebracht. Verder zullen uit de 80er jaren muziekwerken als ‘Boogie
Wonderland’ en ‘Relight my Fire’
worden uitgevoerd. Het laatste blok
bevat bekende popnummers van onder meer Toto, Robbie Williams, Led
Zeppelin en uiteraard van de King of
Pop himself: Michael Jackson.
We hebben met het MECC, Houben
Souren Verhuur, Maison van den Boer
en TASK4 Studios professionele partijen op facilitair en culinair gebied
en voor beeld, geluid, licht en video-/
fotografie. Kortom: alle ingrediënten
voor een succesvol evenement, dat
garant staat voor een leuke middag
vol muziek, zang, dans en show.
Toegangskaarten (volwassenen €
15,00 en kinderen tot 12 jaar € 7,50)
zijn middels iDeal te koop via onze
website www.drumband.sintcornelius.nl. Ook is er een vast verkoopadres in Borgharen en Bunde. Tevens
bieden we de mogelijkheid aan de
toeschouwers uit Borgharen en Bunde
om voor € 2,50 gebruik te maken van
pendelbussen van en naar het MECC.
Informatie hierover en over alles wat
met dit project te maken heeft, kunt u
vinden op onze website.
We hopen u te mogen begroeten op
zondag 8 juni aanstaande.
Organisatiecomité Drumband
en bestuur Fanfare&Drumband St. Cornelius Borgharen

Johan Schroën Sint Nicolaas Heythuysen

Ruim 10 jaar geleden besloot de
Drumband van Fanfare St. Cornelius
Borgharen om een andere weg in te
slaan en de traditionele slagwerkinstrumenten aan te vullen met
melodische. Dit betekende voor de
leden een behoorlijke aanpassing in
techniek. Ook het muziekgenre werd
uiteraard hierop aangepast. Deze
trend heeft de Drumband tot op de
dag van vandaag voortgezet.

magazine “de Tamboer”
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Bloed, zweet & tranen
In 2013 organiseerde de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen weer een tambourmaître cursus. Jarenlang verzorgde de heer Jan Peeters uit Weert deze cursus in
opdracht van de LBT. De laatste jaren liepen echter de aanmeldingen om aan deze
tambour-maîtrecursus deel te nemen terug. Achter de precieze oorzaak van deze
terugloop kon de het bestuur van de LBT geen vinger krijgen. Tijdens overleg passeerde diverse scenario’s de revue om de oorzaak te kunnen duiden. Men besloot
om het roer volledig om te gooien.

Redactie: Ton van Berkel

De eerste stap van het LBT bestuur
was verjonging van de cursusleider.
Van de heer Jan Peeters, een icoon
op het gebied van tambour-maître
instructie, werd in goed overleg
afscheid genomen. Een waardige
opvolger van Jan heeft men gevonden in de heer Nico Dassen. Met zijn
professionele uitstraling en vakkennis tracht het LBT bestuur nog meer
tambour-maîtres in spee aan te
spreken om een gedegen LBT vakopleiding te volgen als basis voor hun
toekomstige tambour-maîtreschap.
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De tweede stap wordt om de cursus
in zijn geheel te up daten naar de
tegenwoordige tijd. Dit houdt in dat
cursisten straks naast een standaard
cursusboek de gehele cursus ook
digitaal ontvangen. De cursist kan
alles wat in het lesboek onderwezen
wordt ook in live beelden bekijken.
Hierdoor hoeft men niet te wachten
tot de volgende cursusdag om een
goed voorbeeld te hebben. Door deze
vorm van digitaal onderwijs kan de
cursist veel meer rendement uit zijn
lesstof halen.
magazine “de Tamboer”

Met een wake-up moment voor de
cursisten bleek deze nieuwe LBT
aanpak direct zijn vruchten af te
werpen. Sommige cursisten “dachten” dit cursusje wel “even” te doen.
Maar na de eerste dag werden zij al
van deze illusie beroofd. De cursisten kwamen al snel tot de conclusie
dat er gewerkt moest worden. Niet
alleen inzet maar ook discipline en
het onder de knie krijgen van de
lesstof waren beslissende factoren
om te kunnen werken naar een succesvolle afronding van deze cursus.
Gedurende 6 cursusdagen bleek al
ras dat enkelen het wel konden leren
zij het door veel te oefenen en hard
te werken, maar voor sommige was
het niet één maar meerdere bruggen
te ver.
Op de dag des oordeels, “examendag”, leek het mij dat de cursisten
zich prepareerde op een ware
martelgang. Gesteund door talrijk
meegereisd publiek en figuranten,
aan hun inzet was niets af te dingen,
bleken sommige de meest elementaire zaken (door zenuwen…?) te

zijn vergeten. Slechts een enkeling
kon met een goedkeurende blik het
examenlokaal verlaten. Achteraf
bleek dat de ontvangers van deze
goedkeurende blik ook diegene waren die de bovenomschreven inzet
en discipline zich het meest eigen
hadden gemaakt.
Resumé: Deze eerste tambour-maîtrecursus in vernieuwde vorm heeft
mogelijk niet gebracht wat menig
cursist zich hiervan had voorgesteld.
Wel is wederom gebleken, dat als
men aan deze cursus deelneemt men
zich terdege moet realiseren dat
inzet, vrije tijd en vooral discipline
vereist is om met goed gevolg deze
tambour-maîtrecursus te kunnen volgen. Uiteraard gelden deze
voorwaarden als vanzelfsprekendheid voor de persoon die de rol van
tambour-maître voor zijn vereniging
vervuld.
Voor deelnemers aan deze cursus
geldt dan ook: “De enige plaats waar
succes voor werk komt, is in het
woordenboek”.

