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Beste Vrienden van de Marinierskapel,  

Naast onze nieuwe Nieuwsbrief “Tussen de Maten” willen wij u ook op de hoogte houden van nieuwe 

ontwikkelingen en belangrijke gebeurtenissen. Omdat dit vaak niet kan wachten tot de volgende 

“Tussen de Maten” gaan we daarvoor de Nieuwsflits gebruiken. Dit is de eerste Nieuwsflits van 2019 en 

daarin vindt u een verslag van de Taptoe Den Helder 2019, informatie over de kaarten voor de Taptoe 

AHOY en informatie over de zoektocht naar een nieuwe voorzitter.  

Taptoe Den Helder 2019. 

 

26 april 2019, een bijzondere dag.  

 

In de ochtend mocht ik aanwezig zijn bij de lintjesregen op het Instituut Defensie Leergangen in 

Rijswijk. Daar kregen twee goede vrienden een koninklijke onderscheiding. In de middag in Den Helder 

bij de reünie op het Koninklijk Instituut van de Marine. Het gebouw stond er 150 jaar en de opleiding 

tot adelborst bestond 190 jaar. Tijd voor een feestje.  

Na de reünie mochten de reünisten gaan genieten van de Helderse taptoe. Op het plein achter het 

Marinemuseum bracht de Marinierskapel, samen met de Tamboers & Pijpers, een wervelende show 

met bijzondere accenten. En precies dat maakt deze dag bijzonder. Want ze kunnen niet alleen goed 

spelen maar ze kunnen ook goed zingen (!!).  

 

De taptoeshow 2019 van de Marinierskapel en Tamboers en Pijpers beleeft in Den Helder haar 

première. Het arrangement is van voormalig kapellid Evert Josemanders en de choreografie is 

ontworpen en ingestudeerd door sergeant-majoor van de mariniers Martijn Vogelaar en sergeant 

Sander Bergman. 

 

Na het afmelden door de maestro, Majoor Arjan Tien, bij de Commandant Zeestrijdkrachten,  

Viceadmiraal Rob Kramer, nam hij ons mee op een muzikale reis. In deze show nu eens geen 

traditionele marsmuziek maar laten de muzikanten een andere kant horen met succesvolle genres uit 

het showprogramma. 

 

Als opening klinkt de soundtrack van de film ‘Jack the Giant Slayer’ (2013) waarna Criollo (1988) volgt 

van de Oostenrijkse componist Joe (Joseph) Zawinul.  

Op een verrassend ritme met een Latijns-Amerikaans sausje wordt vocaal (zei ik toch) een hommage 

gebracht aan vrijheidsstrijder Simon Bolivar. Dit werk is speciaal voor de Marinierskapel 

geïnstrumenteerd en wordt al sinds 2003 regelmatig en met 

groot succes (internationaal) uitgevoerd. Maar nog nooit eerder 

op een taptoe!  

 

Deze compilatie, waarbij de passie voor muziek voorop staat, 

werd afgesloten met een link naar een van Motowns grootse 

zangers: Lionel Richie. ‘All Night Long’ (1983) is dan ook een 

standard op het repertoire van de Marinierskapel, waarbij 

heerlijke soul en dance gecombineerd worden met een Caribisch 

sausje. En dat kan je natuurlijk wel overlaten aan muzikanten 

van de KM!  
 

Na deze taptoe show volgt dan toch een (onvermijdelijke) mars: De Defileermars van de 

Koninklijke Marine in 1906 gecomponeerd door Adriaan Hazebroek, die ruim 100 jaar geleden 

inwoner van Den Helder was. Deze taptoe locatie op de  

 



 

Oude Rijkswerf Willemsoord was waarschijnlijk destijds 

ook het domein van Hazebroek in zijn functie als 

kapelmeester van de Stafmuziek van de Koninklijke 

Marine! 

 

Omdat ik helaas tegen de zon in keek kon ik geen mooie 

foto’s maken van de taptoe. De foto’s zijn dan ook van de 

generale repetitie.  

 

Taptoe Ahoy 2019.  

Voor de Nationale Taptoe 2019 hebben we als Stichting een 100 

tal kaarten kunnen bemachtigen voor de veteranen voorstelling 

op vrijdag 27 september 2019. De kosten bedragen € 17,50 

hetgeen aanzienlijk minder is dan de prijs aan de kassa. Voor 

andere tijden hebben we helaas geen regeling kunnen treffen. 

Als u het optreden van de Marinierskapel en de vele andere 

muzikale gezelschappen wilt meemaken dan graag een 

mailbericht naar opendagmarkap@gmail.com. Uw bestelling is 

pas definitief nadat u het bedrag heeft overgemaakt naar de 

rekening van de penningmeester o.v.v. Taptoe AHOY 2019 en uw naam. U krijgt van ons een 

bevestiging. De kaarten kunnen op de bewuste dag worden opgehaald in de hal van AHOY (rechter 

hal). 

Primeur: Tijdens de Taptoe Ahoy 2019 zal de Marinierskapel haar nieuwste CD presenteren en die is 

dan ook gelijk te verkrijgen bij de stand van de Stichting. 

 

Vacature voorzitter.  

 

De Stichting Vrienden van de Marinierskapel is op zoek naar een nieuwe voorzitter. U weet als geen 

ander dat de Marinierskapel volgend jaar 75 jaar bestaat. 75 bewogen jaren met mooie optredens in 

binnen – en buitenland. Nu vragen wij uw steun om met ons mee te zoeken naar een voorzitter die 

onze stichting een zetje in de richting van 100 jaar MARKAP brengt. 

 

Waar zou de nieuwe voorzitter aan moeten voldoen? 

 

Natuurlijk leidt hij of zij de stichting, leidt de vergaderingen en is het 

boegbeeld van onze stichting. Een verbinder die stichting en donateurs, 

Marinierskapel en Tamboers & Pijpers sociaal meer aan elkaar bindt en 

daarbij zichtbaar is voor alle geledingen. 

 

Maar voor dat zetje is meer nodig!  

 

We willen een voorzitter met kennis van marketing om Marinierskapel en stichting weer prominent op 

de kaart te zetten. Een voorzitter met nieuwe ideeën, feeling met de muzikale wereld en een netwerk 

in die muzikale wereld. 

 

Een motivator en doorpakker om actiepunten en afspraken om te zetten naar meer bekendheid en 

meer leden. 

 

Mocht u iemand weten die dit ambieert, laat het ons weten of vraag hem of haar ons te benaderen. 

 

Op basis van een CV en / of een motivatie zal een keuze worden gemaakt voor een nadere 

kennismaking. 

 

Ons contactadres: Secretaris G.T.J. (Bert) Aben, 06-45286188 of Secretaris.SVMK@Gmail.com 
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