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Het jaar 2014 loopt op zijn laatste benen en alvorens de blik naar
voren te werpen is het gepast om toch even achterom te kijken.

Voor de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen was dit jaar een jaar met veel nieuwe
zaken die de revue passeerden. Het eerste jaar onder de paraplu van de KNMO. Binnen
KNMO heeft de LBT zich als een waardevolle en betrouwbare partner getoond en het
respect gekregen wat zij verdient.
Binnen de LBT mochten dit jaar drie bestuurders een Koninklijke onderscheiding
ontvangen voor hun verdiensten binnen de muziekwereld. Twee districtsvoorzitters,
een van het district Roermond en een van het district Maastricht. Beide voorzitters
José Aben en Guus Horssels willen wij van harte feliciteren. Als laatste ontving Michel
Peeters als oud districtsbestuurder zijn welverdiende waardering.
In het nieuwe jaar starten wij zoals u van ons gewend bent met de solistenconcoursen
binnen de districten. Het teruglopen van de deelnemersaantallen baart de LBT zorgen.
Tijdens de districtsjaarvergaderingen van afgelopen oktober hebben de districten dit
punt uitvoerig besproken. Vele punten zijn de revue gepasseerd waarmee de LBT vol
aan de slag zal gaan om deze te verwezenlijken. En zo ziet u maar dat de overgang van
het oude naar het nieuwe jaar maar één alinea breed is.
Ook dit magazine staat weer boordevol met verslagen van de afgelopen periode,
veel goede zaken en ook de wat minder goede zaken mochten de redacteuren voor
u optekenen. Vooruitkijkend staat er na de voor ons alle fijne feestdagen de soms
vertederende solistenconcoursen op het programma. We volgen de ons welgekende
LBT routine van activiteiten of anders gezegd “we dronken een glas, deden een plas
en alles bleef zoals het was”.

Berkenstraat 3
3670 Meeuwen Gruitrode
Tel: 0032 - 11/666665
Fax: 0032 - 11/666667
E.mail info@peeterstenten.be

Rest mij niets anders u veel leesplezier en u allen sfeervolle en prettige kerstdagen en
een voorspoedig en succesvol Nieuwjaar te wensen.
Ton van Berkel
Hoofdredacteur

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.

magazine “de Tamboer”

3

Colofon
J AARGANG 33 - n u mm e r 4

Magazine “De Tamboer” is een
uitgave van de Limburgse Bond
van Tamboerkorpsen.
Hoofdredacteur:
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem
Tel: (0475) 57 07 11
E-mail: a.berkel@kpnmail.nl
Eindredacteur:
Vacant
Redactie districten:
Heerlen
Frans Verboeket
Groenstraat 154, 6374 JT Landgraaf
Tel.: 06 29 02 31 33
E-mail: fransverboeket@home.nl

Tamboer
j a a r g a n g 3 3 - n u m m e r 4 - u i t g a v e d e c e m b e r 2 0 14

de

Magazine van de LiMburgse bond van TaMboerkorpsen

Roermond
Frans Aben
Clarastraat 92, 6102 CD Hingen-Echt
Tel.: (0475) 47 68 57
E-mail: frans.aben1942@gmail.com
Weert
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP  Wessem
Tel.: 06 12 39 86 98, tel: (0475) 57 07 11
E-mail: a.berkel@kpnmail.nl

p. 6

p. 8

p.11

Inhoudsopgave
LBT Podiumconcours

Venray/Venlo
Vacant

Majorettecommissie
Vacant
Advertentie acquisitie:
Ton van Berkel
De Lange Beemdens 3, 6019 CP Wessem
Tel.: (0475) 57 07 11
E-mail: a.berkel@kpnmail.nl

6-7

Elegance Bergen

7

Sint Paulus Schaesberg

8

Frit mit frikkadelle

Maastricht
Guus Horssels
Geneinde 18, 6223 GT Itteren
E-mail: guus.horssels@home.nl

p.14

8-9

Drumband van Fanfare St. Caecilia Spaubeek

10

Drumband van schutterij Sint Severinus Grathem

11

“En dat vind ik er van” schaf het concours af

12

LBT lanceert nieuwe website

13

LBT Tambour-maître cursus 2015

14

Heeft u opmerkingen, klachten of positieve
reacties meld dit dan aan de redactie t.a.v.
Ton van Berkel. Kopij voor de volgende uitgave
kunt u mailen naar a.berkel@kpnmail.nl
Doe dit voor 15 februari 2014!
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Vier Limburgse Titels blijven in Bergen. Tevens heeft Ilona Drissen de
Gemeente Beker gewonnen.
Verder hebben alle dames zich geplaatst voor het NK van de KNMO
die gehouden worden op zaterdag 13 december te Waalwijk.
Tijdens ons gastoptreden hebben wij Justen Beer kunnen
benaderen,de winnaar van Every Body Dance Now 2013
Dat viel in goede aarde .

16 november in MFC Hoensbroek

Redactie: Henk de Jong

Zondag 16 november was een zeer muzikale dag in het MFC Hoensbroek. De Limburgse
Bond van Tamboerkorpsen district Heerlen organiseerde hier met medewerking van
Bazuinkorps Jong Leven uit Brunssum het Podiumconcours (Limburgs Kampioenschap)
voor drumbands en slagwerkensembles.
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De eerste deelnemer was de
Malletband van muziekvereniging
Excelsior Cothen.
Onder leiding van dirigent Marcus
Wiebenga brachten zij 5 werken ten
gehore in de 3e divisie het verplichte
werk Sting of a Thorn werd muzikaal goed uitgevoerd en zeer mooi
gebracht met de juiste verhoudingen
in het slagwerk met de xylofoons en
de vibrafoons. Het prachtige werk
van Henk Martens ‘’ kermis in het
durp” werd niet in zijn geheel gespeeld
maar daarom niet minder fraai, de
werken The Hobbits, Feniks Rising
en California dreaming werden fraai
vertolkt. Dit resulteerde in een goed
resultaat en uitnodiging voor het NK
met 85,42 punten.
Drumband Fanfare Eendracht
Dieteren in de 3e divisie o.l.v. Rico
Stevens maakte veel indruk met de
werken: Kunder breuk, Ned I Vester,
Nadalin en Pictures, de geweldige
magazine “de Tamboer”

klank van dit orkest liet de toeschouwers genieten van elk stuk wat
werd uitgevoerd, de dirigent had elk
instrument als het ware aan de hand
en de muzikanten werden een met
het orkest. De jury beloonde hen met
95,92 punten. Wat tevens het hoogste
aantal punten van de dag werd.
Slagwerkgroep de Vriendenkring
Limbricht 3e divisie o.l.v. Sjef Lebon
bracht de werken: Broederschap
der zalige doodstrijd, Beta Rhythm,
Considerations en Dilemma, ook dit
orkest heeft een prachtige klank en
ik was blij dat ik niet in de jury zat,
wat een geweldige muziek werd er
gemaakt en ga dat maar eens beoordelen. Ik ga niet elk werk, net als bij het
vorige korps, analyseren dat heeft de
jury al gedaan, maar het was wederom
een plezier om naar te luisteren en
daar gaat het toch om. Er werd muziek
gemaakt. De Jury beoordeling was
eveneens geweldig 93.08 punten.

Dit concours werd tevens uitgekozen
om solo’s die in het kader van Motie
Limburgse Volkscultuur werden gecomponeerd te presenteren. De solo’s
werden ten gehore gebracht onder
het toeziend oog van de componisten
en de Hr.Ger Koopmans lid van de
Gedeputeerde Staten in de Provincie
Limburg. Na afloop bedankte de
Hr.Koopmans alle muzikanten en
hoopte dat de jeugd de weg blijft
vinden naar de diverse verenigingen,
tevens bedankte hij L1 die volgens
hem eindelijk de weg hadden gevonden naar de verenigingen en hoopt dat
dit in de toekomst zo blijft.
Slagwerkgroep Concordia Einghausen
2e divisie vervolgde het programma,
onder leiding van Sjoerd Ceelen brachten ze een drietal werken ten gehore,
Silent Heroes, Overture voor percusion ensemble en Phantasm. Ook hier
werd geweldig mooi gemusiceerd. Het
werk Silent Heroes van Henk Martens

Bestuur en instructieteam Dans & Twirlvereniging Elegance Bergen

mag hier even apart genoemd worden, het was
werkelijk muisstil in de zaal en het werd nog
versterkt door de beelden die werden getoond
tijdens dit werk, resultaat 90,17 punten.
Als laatste trad op slagwerkgroep Fanfare
Eendracht Nieuwenhagerheide o.l.v. Paul
Franken brachten ze vier werken ten gehore,
Conflicts, Colossus concerto for timpani, suite
for solo drum en set and percusion ensemble.
Ook deze muzikanten deden hun uiterste best
om er een mooi concert van te maken, naar
mijn mening het mocht best wat meer piano. In
ieder geval behaalde ze 86 punten.
Dit podium concours bewijst dat de slagwerkers
zeer goed in staat zijn om een geweldig concert
te geven waar zeker het publiek van kan genieten, het jammere is dat er maar heel weinig
podia is om dit tot uitvoer ten brengen. Wij zullen zeker op zoek moeten naar gelegenheden
waar dit gehouden kan worden zonder dat het
een dag gaat worden die niet meer te betalen
is en de organiserende verenigingen massaal
afhaken om dit te organiseren.
Tot slot wil ik Bazuinenkorps Jong Leven
bedanken voor hun inzet deze dag, ga er maar
aanstaan om dit te doen allemaal, kritiek is
gemakkelijk te geven maar zelf uitvoeren dat is
de kunst.
Verder wil ik radio L1 bedanken dat ze opnames hebben gemaakt. Deze worden op zondag
18 januari uitgezonden.

Redactie: Elegance Bergen

LBT Podiumconcours

Dames wij zijn super trots op jullie
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Geslaagd ‘Frit mit Frikkedelle’ concert!

Erelid LBT
Harry Logister
60 jaar lid
Sint Paulus
Schaesberg

Op zondag 5 oktober werd voor
de derde maal 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, de jeugddrumband
van Fanfare St. Jozef uit
Buchten onder leiding van Luc
Houben en de jeugddrumband
van Koninklijke harmonie
Aurora Grevenbicht onder leiding van Maurice Thijssen.

Als locatie was dit jaar gekozen voor
het verenigingslokaal van harmonie
Concordia te Obbicht.
Daar verzamelde de jeugd zich die
middag om 13.30 uur.
Na een leuk kennismakingsspel was het
ijs als snel gebroken en kon het repeteren beginnen.
De jeugd had die middag namelijk een
flinke uitdaging op het programma
staan.
Er moesten twee werken ingestudeerd
worden, die die avond tijdens het concert gespeeld zouden worden.
Maar gezien de grote hoeveelheid aan
talenten binnen deze vier groepen, was
dat geen probleem….
De middag was ingedeeld in drie blokken, waarin flink gerepeteerd werd.
Tussendoor werden uiteraard ook
pauzes ingelast, waarin de jongeren
onderling contacten konden leggen en

er natuurlijk ook wat lekkers te drinken
en snoepen was.
Al dat repeteren maakt natuurlijk flink
hongerig, dus om 17.00 uur stond
het eten op het programma: Frit mit
Frikkedelle!!!
Na het eten was er nog even tijd voor
een leuke activiteit waarin de jeugd
even al hun energie kwijt kon: een spel
met hoepels doorgeven zonder elkaar
en de hoepel los te laten….hilariteit
alom dus!
Daarna werd vliegensvlug de zaal gereed gemaakt, want om 18.30 uur zou
het concert beginnen.
Het concert werd druk bezocht, de zaal
was vol!
Een beetje sloegen de zenuwen toen
toch wel toe, maar ook dit bleek geheel
overbodig.
De jeugddrumbands verzorgden eerst

allen een individueel, kort optreden.
Daarna was het tijd voor het gezamenlijk ingestudeerde werk.
Dit jaar was er gekozen voor een
medley van Slagerij van Kampen. Een
spectaculair stuk, waarin alle talenten
van onze drummers goed hoorbaar
waren!
Als klap op de vuurpijl had de jeugd
nog een leuk stuk ingestudeerd, dat
zijn oorsprong kent uit ‘muziek’ voor
dove kinderen, en dus vooral ook visueel uitgevoerd werd.
Het werk ‘Towel Tower’ werd dan ook
niet met slagwerkinstrumenten, maar
met theedoeken uitgevoerd.
Een geweldig gezicht!
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 weer
vervolg zal krijgen!

Fluit en tambourcorps St. Paulus Schaesberg
herdacht zaterdag 8 november jl. het feit dat de
vereniging 80 jaar geleden werd opgericht.
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Lieke Beugels, Dayenne Janssen, Maren Haan, Tom Huiting, Len
Jongen, Harry Peters, Leo Rothkrans en Vincent Smeets allen 10
jaar lid. Roger Janssen 25 jaar lid en John Jongen 40 jaar lid
Maar de kroon spande Harry Logister met 60 jaar lid en nog
steeds actief.

Redactie: Frans Aben

Redactie: Frans Verboeket

Om precies te zijn op 12 augustus 1934.
Tijdens de feestelijke bijeenkomst in het kader van het 80-jarig
bestaan op 8 november jl. werd ook de gelegenheid te baat
genomen om een aantal leden in de bloementjes te zetten
vanwege hun langjarig lidmaatschap.

De heren Gorissen, Limpens en Verboeket reikten hun het
federatief insigne uit van de KNMO.
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Drumband schutterij Sint Severinus Grathem 50 jaar jong.

LBT Zilveren legpenning

Op zaterdag 22 november jl. organiseerde de drumband van Fanfare St. Caecilia
Spaubeek een heel bijzonder concert, genaamd Sonnentanz. Dit concert was een
eerbetoon aan hun overleden muzikale vriend Roel Eijssen. Ruim een jaar geleden
– op 25 mei 2013 – kwam er een abrupt einde aan het nog jonge leven van Roel,
door een tragisch ongeluk. Roel was vele jaren lid van de drumband en heeft erg
veel voor zijn vrienden van de drumband betekend: als mens en als muzikant.
De naam Sonnentanz is ontleend aan een lied van de
Oostenrijkse band Klangkarussell , waar Roel in het
voorjaar van 2013 enorm enthousiast over was. Hij wilde
dit dolgraag spelen met zijn drumband. Door middel
van dit concert heeft de drumband zijn droom alsnog
willen verwezenlijken. Er werd speciaal voor het concert
een muziekwerk gecomponeerd door Henk Martens,
genaamd Sonnentanz.
In dit nummer, deels in de stijl van het origineel, werd
op muzikale wijze uitdrukking gegeven aan Roel’s liefde
voor Bon Jovi, carnaval en zijn geliefde snaredrum.

Redactie: Drumband fanfare Spaubeek

Het concert vond plaats in de Hanenhof in Geleen. Ruim
650 mensen hadden van tevoren een kaartje gereserveerd voor een bijzondere avond en dat werd het ook!
Het publiek vulde alle stoelen in de zaal en de muzikanten de drie podia. De verschillende technici verzorgenden op professionele wijze licht en geluid. Samen werd
er een zeer gevarieerd programma gebracht. Zo waren
er gastoptredens van o.a. de band Baltus & Co, een speciaal voor deze avond samengesteld combo en solist
Romano Diederen. Maar de hoofdrol van deze avond
was weggelegd voor Roel’s vrienden van de drumband.
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Ze kwamen niet met lege handen, de
LBT kent voor dit soort verenigingsjubilea speciale legpenningen. Na
hartelijk ontvangen te zijn geworden
door de voorzitter van Sint Severinus,
Theo Gielen kon het feest van start
gaan. Nadat de voorzitter van het LBT
district Weert zijn lovende woorden
over de drumband had uitgesproken
kreeg Theo Gielen de zilveren legpenning van de LBT uitgereikt. Hij zal
ongetwijfeld een ereplaatsje krijgen in
de rijk gevulde prijzenkast van de vereniging. Om tot een dergelijk jubileum
te komen heeft Sint Severinus goede
maar ook minder goede tijden gekend,
we laten enkele mijlpalen de revue
passeren.

Het was een zeer mooi en emotioneel eerbetoon aan
Roel.

In Grathem startte Drè Tubeè uit
Pol in 1956 met de opleiding van
een 7-tal leden. Kort hiervoor liepen
Toon van Grispen, Harie van Grispen
en Maantje van Taal (Hermanus
Gorissen) met hun trom al mee voor
de schutterij, maar werden toen nog
niet beoordeeld. Je was als vereniging
al blij genoeg dat er trommelaars mee
gingen. Het eerste drumbandoptreden
tijdens een concours vond plaats op 13
juli 1958. Na 1959 kreeg de drumband
een inzinking en werden activiteiten
gestaakt.

Indien u geïnteresseerd bent in een volledige registratie van
het Sonnentanzconcert, kunt u voor slechts €10,- een DVD
bestellen via secretariaat@fanfarespaubeek.nl.

Die situatie zou duren tot eind 1964
toen Piet van Lier, Wiel Lamerichs,
Wiel Levels, Jan en Jo Naus met het

idee kwamen om samen met harmonie St. Agatha de drumband te gaan
heroprichten. In 1966 werd de groep in
nieuw kledij gestoken.
In 1967 werd samen door harmonie
en schutterij een drumband- festival
georganiseerd. In april 1975 vond
een overleg plaats tussen de besturen
van de harmonie en schutterij om
de drumband los te koppelen van de
harmonie en samen te voegen met de
schutterij.
Het duurt tot 1988 voordat de drumband weer aan wedstrijden gaat deelnemen. De intensieve repetitieavonden zorgden in 1988 al tot promotie
van de derde divisie naar de tweede
en werd de Limburgse titel veroverd.
In 1989 werd een tweede prijs op de
Nederlandse Kampioensschappen
behaald. In de daarop volgende jaren
1993, 1997 en 2001 werd het muzikale
peil, in de 2e divisie, onderstreept met
eerste prijzen tijdens de Nederlandse
Kampioensschappen. Sinds 2002 is er
een stormachtige ontwikkeling gaande
in de 1e divisie, waarbij steeds nieuwere slagwerkinstrumenten gebruikt
worden.
In 2005 nam onze drumband deel aan
het bondsconcours te Heythuysen
waar in de eerste divisie een fraaie eerste prijs met promotie naar de eredivisie werd behaald en bewezen hierdoor

dat het musiceren nog steeds hoog in
het vaandel staat. Met eerste divisie
uitvoeringen wisten de muzikanten
geleid door instructeur Jo Corstjens
en tamboermaître Ed Evers in 2005 de
Limburgse en in 2006 de Nederlandse
kampioenstitel weer naar Grathem te
halen.
Op zondag 25 november 2012 nam
de drumband, in de 2e divisie sektie
A, deel aan het LBT mars-concert
concours te St. Odiliënberg waar ze
als tweede eindigde in de strijd om het
Limburgs Kampioenschap 2012.
De jury bekroonde hun optreden met
een totaal aantal van 86,09 punten.
Genoeg voor promotie naar de 1e divisie alsook het felbegeerde ticket naar
de Landelijke finale op zaterdag 26
januari 2013 in het Noord- Brabantse
Klundert, waar ze met een uitgebalanceerd programma in de 2e divisie
slagwerk, een totaalscore van 90,97
punten wisten te behalen. Goed voor
de Nederlandse Kampioenstitel 2013.
Wat de instructeurs betreft kan nog
vermeld worden dat naast Drè Tubeè
ook Cees Roelofs uit Weert als zodanig is opgetreden. Sinds 1984 is Jo
Corstjens uit Thorn als instructeur
verbonden aan de drumband. Als
tamboermaître zijn achtereen volgens opgetreden: Bert van Rooy, Har
Verheiden, Renè Schreurs, Arnold v/d.
Heurik en Ed Evers.
magazine “de Tamboer”

Redactie: Ton van Berkel

Sonnentanzconcert Drumband
Fanfare St. Caecilia Spaubeek

Vrijdag 1 november was de
heuglijke dag waarop de
drumband van schutterij
Sint Severinus Grathem
haar 50 jarig jubileum
vierde. Een afvaardiging
van het LBT district Weert
was speciaal naar Grathem
vertrokken om deze
mijlpaal luister bij te zetten.
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“En dat vind ik er van”

Schaf het concours af

LBT lanceert nieuwe website.

Concourstoets zegt niets over het
peil van het muziekgezelschap

12

Het concourssysteem is in wezen
gericht op het ‘meten’ van de
kwaliteit door enige deskundigen.
Zij hebben de partituur bestudeerd
en beschikken over een uitgekiend
punten systeem. Dit hoeft echter
geen enkel verband te hebben
met wat de luisteraar zelf beleeft.
Die beleving is zeer persoonlijk en
esthetisch van aard. Toch wordt
het deskundige oordeel hoog
verheven en lijkt dat de waarde
van de muzikale ervaring zelf te
verdringen. Op het einde van een
concoursavond gaat de discussie
niet meer over de muzikale
ervaring, maar over het oordeel
van de jury en is er pijn bij de
‘verliezer’. Dit verdient de ervaring
van de muzikale sensatie niet. Het
concourssysteem hanteert ook
vormeis en zoals de noodzakelijke
duur van de uitvoering. Daarbij
gaat het voorbij aan het feit dat
gericht aandacht vast houden
maar goed lukt gedurende 45
minuten. Niet voor niets zijn les
uren in school daar op ingericht.
Vaak wordt als argument voor de
periodieke concours toets het
op peil houden van het muzikale
niveau genoemd. Deze redenering
is in wezen een aantasting van de
muzikale intenties en motivatie van

magazine “de Tamboer”

de vele honderden liefhebbers.
Zij komen wekelijks bij elkaar om
serieus samen te musiceren en deze
collectieve inzet ook nog ten goede
te laten komen tijdens diverse
gemeenschapsevenementen.
Voor genieten van samen spelen
gemeenschapszin is geen externe
motivator nodig. En hoe kunnen we
weten dat alle korpsen een ‘slecht’
muzikaal peil bereiken zonder
concours? We hebben dat namelijk
al jaren niet kunnen of durven te
toetsen en beweren nu dat het
huidige peil is toe te schrijven aan
het concourssysteem. Bovendien:
hoe lang houdt het ‘gemeten
peil’ aan? De praktijk is vaak dat
speciaal ingehuurde krachten weer
afhaken en dat de eigen leden met
veel plezier voort gaan met het
alledaagse muziek maken pursang.
Het concours geldt dan zelfs als
hinderlijke onderbreking van de
normale muzikale continuïteit.
Voor het samen musiceren, vervult
de dirigent de rol van deskundige
leermeester, die in samenspel en
leert aan de zelfgemaakte muziek
een bijzondere ervaringsdimensie
toe te voegen. Heel iets anders dan
thuis in je eentje piano of trompet
spelen. Deze prachtige educatieve
en inspirerende taak kan natuurlijk

ook samen gaan lopen met
persoonlijke ambities van de mens
achter de dirigent. In dat kader kan
het concours een platform worden
voor de zelfmanifestatie en carrière
van de dirigent hetgeen niet
hoeft samen te gaan met sociale
verbinding met dit ene korps. Dat
zijn in feite twee verschillende
werelden. Natuurlijk kan in het
samengaan van passie en ambitie
iets moois ontstaan, maar het is de
vraag of zo veel man en vrouw uren
in de maanden vóór het concours
op geofferd mogen worden
aan deze persoonlijke ambities.
En het is de vraag of besturen
voldoende zicht hebben op deze
mogelijke scheefgroei. Buigt men
voor deze persoonlijke ambitie
zo zeer, dat de eigen wens en van
de trouwe leden nog voldoende
gehoord worden? Tenslotte
ben ik dan ook van mening, dat
verplichte muziekconcoursen met
onmiddellijke ingang moeten
worden afgeschaft en verboden.

Servé Frissen is klinisch psycholoog,
spelend lid bij Philharmonie
Bocholtz en Universiteits Orkest
Maastricht.

In april 2013 namen twee bestuursleden het initiatief om te komen tot een nieuwe website voor de LBT. De oude LBT website
voldeed nog prima en was een functionele tool om te communiceren met de lidkorpsen. Echter in het voortschrijden der tijd
was er een groot gemis aan de nieuwe communicatiemiddelen zoals Facebook en twitter. Daarnaast vond men dat er ook
plaats moest zijn om filmpjes te plaatsen van wedstrijden georganiseerd door de LBT. Verder bestond er de behoefte om een
efficiënt Email programma te koppelen aan de website. Als laatste en zeker niet de onbelangrijkste, de LBT had een compleet
nieuwe huisstijl ontworpen en in 2013 ingevoerd.
Na het bondsbestuur gehoord
te hebben kregen deze twee
bestuursleden, Frans Voermans en
Ton van Berkel fiat van het bestuur
om te komen tot een compleet
nieuwe LBT website. Omdat de
LBT dit niet uit eigen middelen kon
financieren schreef Ton van Berkel
een projectplan dat viel onder
innovatieve arrangementen. Bij
de provincie Limburg werd er een
subsidieaanvraag gedaan voor dit
innovatief project en goed gekeurd.
Frans Voermans ging zich bezig
houden met de inhoud van de
website.
Nadat de bouwer voor de nieuwe
website na diverse offerte rondes
was gevonden kon men in juli 2013
beginnen met het maken van een
blauwdruk waarin alle technische
zaken omschreven waren waaraan
de website moest voldoen. Dit ging
niet zonder slag of stoot, op papier
een prachtig plan maar sommige
zaken waren technisch niet haalbaar
of uitvoerbaar. Na herschrijving
van de blauwdruk waarin diverse
zaken waren aangepast kon de

websitebouwer daadwerkelijk in
december 2013 conform specificaties
aan de slag.
Gaande het traject begon Frans
Voermans te inventariseren welke
zaken geschikt waren als vulling van
de site. Welke berichten plaatsen
we wel en welke niet, een zeer
arbeidsintensief werk. In eerste
instantie om Frans te ondersteunen
stapte een nieuwe webmaster in
het project. Beide gingen vol verve
aan het werk en bestede vele uren
aan vulling en vervolmaking van
de website. Na zes maanden kon
men gaan proefdraaien met de
site. Gaande het traject kreeg de
webmaster en Frans Voermans alle
technische kneepjes onder de knie.
In augustus 2014 presenteerde Frans
Voermans en Ton van Berkel het
voorlopige resultaat van de website
aan het LBT bestuur. Na dit overleg
konden de laatste aanpassingen
worden gepleegd en werd de
datum van lancering vast gesteld
op 1 oktober 2014. Deze datum is
bewust net voor het podium en

marsconcours gekozen. Men wilde
met een primeur starten. Een van de
faciliteiten die deze website biedt is
dat verenigingen die deelnemen aan
concoursen via de LBT website, nog
een keer kunnen terugkijken naar hun
optreden. Een faciliteit die geen enkel
muziekbond in Nederland en wellicht
ver daarbuiten aan hun korpsen biedt.
Niet uniek maar toch een leuk item,
dit magazine, De Tamboer kunt u nu
ook digitaal inzien via de LBT website.
Men kan hier alle uitgaven terugzien
tot en met 1963. Verder treft men alle
zaken aan zoals u gewend was om
vooral u als aangesloten korpsen te
informeren.
Ik wil u graag uitnodigen om eens
een kijkje te nemen op onze nieuwe
website via http://www.l-b-t.nl/
Wilt u uw verenigingszaken ook
graag onder de aandacht brengen
van uw collega verenigingen kunt
u dit via het Email adres van de
webmaster voor plaatsing aanbieden,
webmaster@l-b-t.nl

magazine “de Tamboer”

Redactie: Ton van Berkel

Redactie: Servé Frissen

De Limburgse Bond van Tamboerkorpsen heeft plannen gepresenteerd voor verbetering en modernisering van
het muziekconcours, maar de zinvolheid van het concours zelf lijkt niet ter discussie te staan.
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Tambour-maîtrecursus 2015
In februari volgend jaar start de
Limburgse bond van Tamboerkorpsen
(LBT) met een volledig nieuw
opgezette cursus tambour-maître.
Voor deze cursus is door twee externe
deskundige een volledig nieuw
handboek geschreven. Nieuw is dat
het handboek ondersteund wordt door
filmfragmenten waar de cursist tijdens
zijn thuisstudie op kan terugvallen.
instructiefilm te bekijken. Bij komend voordeel is dat zij
die dat wensen zich al kunnen voorbereiden op de
volgende cursusdag zodat zij goed voorbereid naar de les
komen.
Naast de leden van de eigen lidkorpsen wil de LBT
ook iedereen die geïnteresseerd in het volgen van deze
tambour-maître opleiding uitnodigen om deel te nemen
aan deze cursus. Men hoeft dus niet aangesloten te zijn
bij welke bond dan ook.
De praktische leerdoelen, dienen slechts als basis en zijn
niet specifiek gebaseerd op één van de vele verschillende
manieren van toepassing, vastgelegd in de diverse wedstrijdreglementen. Het is aan de cursist en/of examendeelnemer om de aangereikte didactische vaardigheden
toe te passen op basis van, dan wel te vertalen naar, de
eigen ‘specifieke’ reglementen.

Redactie: Bondsbestuur LBT

In februari volgend jaar start de Limburgse bond van
Tamboerkorpsen (LBT) met een volledig nieuw opgezette
cursus tambour-maître. Voor deze cursus is door twee externe deskundigen een volledig nieuw handboek geschreven. Nieuw is dat het handboek ondersteund wordt door
filmfragmenten waar de cursist tijdens zijn thuisstudie
op kan terugvallen.
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Een veel voorkomend probleem is als een cursist een
lesgedeelte mist tijdens de cursus hij/zij bij zijn thuisstudie dit niet adequaat kan beoefenen. Hij moet dan
maar wachten tot de volgende cursusdag om dan alsnog
de cursusleider te vragen het in de vorige les behandelde
nogmaals te beoefenen. Vaak is hier geen ruimte voor
waardoor hij/zij de opgelopen “achterstand” op ten opzichte van zijn medecursisten niet kan inlopen.
Om dit gemis te compenseren heeft de LBT de volledige
tambour-maître stokhandelingen en exercitie bewegingen op film vastgelegd. Heeft men een cursusdag gemist
kan men thuis in alle rust deze handeling nazien door de
magazine “de Tamboer”

Binnen de OLS-Federatie zijn negen (zeven Nederlandse
en twee Belgische) autonome Schuttersbonden aangesloten die elk hun eigen reglementen en normen mogen hanteren. Alleen als zij deelnemen aan een OLSSchuttersfeest, dienen zij de OLS-normen te volgen.
De muziekkorpsen zijn behalve internationaal verschillend georganiseerd en gereglementeerd ook vaak aangesloten bij een Nederlandse of Belgische nationale of
regionale organisatie. Sommigen opereren zelfs geheel
zelfstandig, en zijn nergens bij aangesloten, wat uiteraard
geheel vrijblijvend is.
De verschillen in de door ons beoogde doelgroepen zijn
op vele disciplines groter dan de overeenkomsten. Voor
elke vereniging geldt echter, dat zij een vorm van exercitie nastreven en deze in praktijk willen brengen.
De LBT stelt voor iedereen deze cursus open, men verwacht echter dat de geïnteresseerde vooral zullen komen
vanuit de Limburgse, Brabantse en Belgische muziekkorpsen.
Omdat de opleiding voor de eerste keer in deze innovatieve opzet wordt gegeven, krijgen de deelnemers de cursus
eenmalig aangeboden voor € 50.- ! Het moge duidelijk
zijn dat de LBT het uitermate belangrijk vindt dat de
kwaliteit van de Tambour-maître gewaarborgd blijft.

Uw ongebruikt
muziekinstrument
is geld waard
Wij kopen blaas en / of
slaginstrumenten op bij zowel
verenigingen als particulieren
Waarom laten liggen als U er andere
muzikanten nog een plezier mee
kunt doen!
Wij bieden bovengemiddelde prijzen
.

Bravo Nederland vof
0475-570711

