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GRATIS DVD
”DE MARINIERSKAPEL DOOR DE JAREN HEEN”

Ter herinnering aan de viering van 70 jaar Marinierskapel en 30 jaar Stichting
Vrienden van de Marinierskapel werd een dvd samengesteld welke gratis ter
beschikking werd gesteld aan de bezoekers van de Open Dag op 30 januari jl.
De dvd werd in 2 versies geproduceerd nl. in de normale uitvoering voor de
standaard cd/dvd spelers en in de HD (high definition) uitvoering voor Blu-ray
spelers/recorders. Het bestuur heeft gemeend de dvd ook aan elk geïnteresseerd lid
van onze stichting gratis ter beschikking te stellen. Wel zullen behandel/administratie/
portokosten ad € 2.50 in rekening gebracht worden. De HD versie is, zo lang de
voorraad strekt, voorradig; de standaard versie moet worden bijgemaakt
aangezien we door de eerste oplage heen zijn. Indien u geïnteresseerd bent in deze
dvd, wordt u verzocht dit zo mogelijk per e-mail aan ons door te geven via
info@stichtingvriendenmarinierskapel.nl of anders per post aan het secretariaat
van de stichting Prins Hendrikstraat 16, 3262 ST Oud-Beijerland. De verschuldigde
kosten dienen betaald te worden via rekeningnummer NL13 INGB 0004 5211 50
ten name van Stg. Vrienden Marinierskapel te Oud-Beijerland onder vermelding
van, al naar gewenst wordt: DVD standaard versie of DVD HD versie. De HD versie
wordt per kerende post opgezonden; de normale/standaard versie laat enige tijd
op zich wachten omdat die nog in productie moet worden genomen aan de hand
van het aantal bestellingen. Let wel: Deze aanbieding geldt tot 1 juli 2016.



NATIONALE TAPTOE 2016

De 62e editie van de Nationale Taptoe
wordt dit jaar wederom gehouden in
de Ahoy Arena te Rotterdam en wel
van vrijdag 30 september tot en met
zondag 2 oktober. In een kleurrijke
indoor-show zullen zowel
Nederlandse als buitenlandse militaire
orkesten optreden. Op het moment
van dit schrijven is nog geen
programma bekend maar in beginsel
zullen de volgende Nederlandse
militaire orkesten hun medewerking
verlenen, t.w.
- Marinierskapel der Kon. Marine met

Tamboers & Pijpers van het Korps
Mariniers

- Kon. Militaire Kapel ”Johan Willem
Friso” en Regimentsfanfare ”Garde
Grenadiers en Jagers”

- Kapel van de Kon. Luchtmacht
- Trompetterkorps van de Kon.

Marechaussee
- Fanfarekorps Nationale Reserve
- Fanfare Bereden Wapens

Voorafgaand aan de taptoe zal op
woensdag 28 september vanaf
14.00 uur de traditionele
Streetparade van medewerkende
orkesten worden gehouden op de
Coolsingel in het centrum van
Rotterdam. De taptoe wordt geopend
op vrijdag 30 september met een
middagvoorstelling voor veteranen en
genodigden. De vier voorstellingen
voor het overige publiek zullen
worden gehouden op:

Vrijdag 30 september, aanvang 20.00 uur.

Zaterdag 1 oktober, aanvang 14.00 uur
(matinee).

Zaterdag 1 oktober, aanvang 20.00 uur.

Zondag 2 oktober, aanvang 14.00 uur.

Toegangsprijzen
Leden van de Stichting Vrienden van
de Marinierskapel genieten een
reductie van € 2,50 per persoon en
kunnen zoveel kaarten bestellen als
gewenst. Voorts worden geen
reserverings-/boekings-/porto- en
administratiekosten in rekening
gebracht.

De gereduceerde tarieven zijn:
Hoofdtribune A (met stoel- en
rugkussen) € 44,50
Hoofdtribune B (zonder stoel- en
rugkussen € 42,50
Eerste rang € 32,50
Tweede rang € 22,50
Derde rang € 12,50
Rolstoelplaatsen € 12,50
Begeleiders id. € 12.50
Let wel:
Er zijn geen rolstoelplaatsen meer
beschikbaar voor de beide matinee
voorstellingen.

U kunt het gewenste aantal kaartjes
bestellen door betaling van het
verschuldigde bedrag via
rekeningnummer NL13 INGB 0004
5211 50 ten name van Stichting
Vrienden Marinierskapel onder
vermelding van het aantal kaartjes,
gewenste voorstelling en rang.
Deze aanbieding geldt tot 1 juli.
Daarna kunt u tickets bestellen via de
website van de Nat. Taptoe.



AGENDA MARINIERSKAPEL
onder voorbehoud van wijzigingen

Actuele informatie: www.facebook.com/marinierskapel

Taptoe t.g.v. Koningsdag in Den Helder
26 april - dinsdagavond, aanvang 19.30 uur, wordt samen met de Tamboers &
Pijpers een taptoe uitgevoerd ter gelegenheid van Koningsdag. Dit vind plaats
op de grote parade van de Rijkswerf Willemsoord achter het Marinemuseum.

Concert in Dordrecht met Eric Vloeimans
29 april - vrijdagavond, aanvang 20.15 uur, concert ”Around the World in 90
minutes” samen met trompettist Eric Vloeimans. Schouwburg Kunstmin, Sint
Jorisweg 76, 3311 PL in Dordrecht. Kaartverkoop en informatie:
www.kunstmin.nl/programma/eric-vloeimans-en-mariniers-kapel-around-
the-world-in-90-minutes

Herdenkingen
4 mei - woensdagmorgen, aanvang 11.00 uur, wordt de muzikale omlijsting
verzorgd van de jaarlijkse herdenking bij het monument "Voor hen die vielen”
op rotonde ’De Vijfsprong’ aan de Middenweg in Den Helder. ’s Avonds,
aanvang 19.30 uur, verzorgt de Marinierskapel de muziek bij de
Dodenherdenking op het Plein 1940 in Rotterdam.

Lunchconcert Plein Den Haag
9 mei - maandagmiddag. Met een ouderwets openbaar en gratis toegankelijk
lunchconcert tussen 12.00 - 13.00 uur is het ”showtime” op het Plein in Den
Haag. Alle registers worden open getrokken en op de lessenaars staat een
muzikaal programma met voor ieder wat wils. Droog weer is wel een vereiste...

Lunchconcert Doorn
10 mei - dinsdag. Het lunchconcertprogramma van 9 mei wordt ook gespeeld
voor het Veteranen instituut in Doorn. Helaas niet openbaar toegankelijk.

Gemini tuinconcert Den Helder
11 mei - woensdagmiddag, aanvang 15.00 uur, vindt in het Timorpark
tegenover het Gemini ziekenhuis het jaarlijkse gratis tuinconcert voor
patiënten en medewerkers plaats. Ook belangstellenden zijn van harte
welkom! Met het concert wordt de samenwerking tussen de Koninklijke
Marine en het Gemini Ziekenhuis extra benadrukt. De Steelband van het Korps
Mariniers zal al vanaf 14.00 uur met haar zonnige klanken de weergoden
gunstig stemmen. Informatie volgt op www.gemini-ziekenhuis.nl

Concert in Arnhem met Eric Vloeimans
21 mei - zaterdagavond, aanvang 20.15 uur, concert ”Around the World in 90
minutes” samen met trompettist Eric Vloeimans. Als u nog steeds niet geweest
bent is dit de laatste kans. ☺
Concertgebouw Musis Sacrum, Velperbuitensingel 25, 6828 CV in Arnhem.
Kaartverkoop en informatie:
mssa.nl/programma/2322/Eric_Vloeimans_De_Marinierskapel/Around_the_
world_in_90_minutes



Schoolconcerten in De Doelen
23 & 24 mei - maandag & dinsdag. Al vele jaren werkt de Marinierskapel mee
aan schoolconcerten georganiseerd door Concertgebouw De Doelen. In de
grote concertzaal worden concerten gespeeld voor de bijna 5000
basisschoolleerlingen van de groepen 7 en 8 uit Rotterdam.

Herdenkingsbijeenkomst CZSK
26 mei - donderdag. Ieder jaar herdenkt het Commando Zeestrijdkrachten in
actieve dienst overleden militairen en burgermedewerkers van de Koninklijke
Marine. Bij het brugcomplex van Hr. Ms. De Ruyter op de Rijkswerf in Den
Helder is hiervoor het monument ”Schaduwen van het Licht” geplaatst. De
Marinierskapel verzorgt vanaf 10.30 uur de muziek.

Staatsbezoek president Mexico
30 & 31 mei - maandag & dinsdag. Op uitnodiging van Koning Willem-
Alexander brengt President Enrique Peña Nieto van de Verenigde Mexicaanse
Staten een staatsbezoek aan Nederland. O.a. de Marinierskapel en Tamboers &
Pijpers verzorgen de muziek in de ceremoniële erewacht.

Veteranenconcert in Schoonhoven
4 juni - zaterdagavond, aanvang 19.00 uur, verzorgt de Marinierskapel een
concert op het Doelenplein in Schoonhoven. Naast veteranen zijn alle overige
belangstellenden natuurlijk van harte welkom. De organisatie is in handen van
de Stichting D-Day Krimpenerwaard.

Veteranenconcert Hellevoetsluis
9 juni - donderdagavond, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel een
concert in Sportcentrum De Eendraght, Sportlaan 2, 3223 EV te Hellevoetsluis.
Tot 1 mei a.s. krijgen alle veteranen de gelegenheid om kaarten te reserveren
via het e-mail adres: veteranen@hellevoetsluis.nl. Na 1 mei kunnen ook
overige belangstellenden via hetzelfde e-mailadres gratis kaarten reserveren
(zolang de voorraad strekt). De vesting en admiraliteitsstad Hellevoetsluis was
de thuishaven van alle grote zeehelden van de zeventiende eeuw; zo heeft Piet
Hein er destijds zijn beroemde Zilvervloot aan de kade gelegd. Maar ook
Napoleon is in Hellevoetsluis geweest!

Ceremonieel Scheveningen
14 juni - dinsdag. Precies 50 jaar geleden onthulde Koningin Juliana in
Scheveningen het monument "de Marine heeft het goed gedaan". Nadere
informatie is nog niet beschikbaar.

Grote beëdiging KIM
17 juni - vrijdag - vindt de grote openbare beëdiging van marineofficieren
plaats op het Koninklijk Instituut voor de Marine. Naast de eed of belofte van
trouw wordt met deze ceremonie symbolisch de adelborstenperiode voor de
nieuwe officieren afgesloten. De Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers
verzorgen de muzikale omlijsting op de grote parade van de Rijkswerf.

Concert in Rhenen
18 juni - zaterdagavond, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel een
concert in Sport- en recreatiecentrum ’t Gastland, Groeneweg 58, 3911 PG te
Rhenen. De kapel staat hierbij onder leiding van gastdirigent Jasper de Waal,
voormalig solo-hoornist van het Koninklijk Concertgebouworkest.



De organisatie is in handen van de 85-jarige Showharmonie Oefening Baart
Kunst uit Rhenen, www.obk-rhenen.nl. Kaarten voor het concert kunnen
besteld worden via www.jubileum@obk-rhenen.nl

Nederlandse Veteranendag in Den Haag
25 juni - zaterdag. Voor de 12e keer wordt in Den Haag de Nederlandse
Veteranendag georganiseerd. Dit jaar verzorgen de Marinierskapel en de
Tamboers & Pijpers voor de eerste keer ook de muziek bij de medaille uitreiking
op het Binnenhof. Hierna volgt het grote defilé door de binnenstad. Meer
informatie: www.veteranendag.nl

Concert in Heerenveen
26 juni - zondag. Tijdens de 20e editie van de ”Night of the Koemarkt”, het
jaarlijkse grote muziekevenement op het Gemeenteplein in het centrum van
Heerenveen, speelt de Marinierskapel vanaf 14.30 uur een populair muzikaal
programma. Met medewerking van de solisten Tony Neef en Sigrid Hof. Meer
informatie: www.gnotk.nl/koemarkt-matinee

Lunchconcert nabij Mariniersmuseum Rotterdam
30 juni - donderdagmiddag tussen 13.00 en 14.00 uur speelt de
Marinierskapel een voor iedereen gratis toegankelijk concert op het
Gelderseplein, 3011 MG Rotterdam. Het concert wordt in samenwerking met
het nabijgelegen Mariniersmuseum (Wijnhaven 7) georganiseerd. De
muzikanten zijn veel gewend, maar helaas laat de elektrische apparatuur bij
minder geschikte en natte weersomstandigheden het afweten…
Zie ook: www.mariniersmuseum.nl

Openbare Finex Korps Mariniers Rotterdam
8 juli - vrijdag. Na een loodzware eindoefening, de final excercise (FINEX)
ontvangen nieuwe mariniers op het Schouwburgplein in Rotterdam hun
felbegeerde baret. Zij sluiten hiermee de Elementaire Vakopleiding van het
Korps Mariniers succesvol af. De Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers
zorgen voor passende feestelijke muziek. Naast familie, vrienden en
autoriteiten wordt iedereen uitgenodigd om in de ochtenduren deze
gebeurtenis in het centrum van Rotterdam mee te maken. 

Vierdaagse concerten in De Vereeniging te Nijmegen
Dit jaar beleeft de Vierdaagse van Nijmegen haar 100e editie. Daarom ook
extra evenementen en concerten! De Marinierskapel speelt maar liefst 3 dagen
achter elkaar in Concertgebouw De Vereeniging, Keizer Karelplein 2d, 6511 NC
te Nijmegen.
16 juli - zaterdag, van 16.00 - 17.15 uur
17 juli - zondag, van 18.00 - 19.15 uur
18 juli - maandag, 19.30 - 20.45 uur

Vierdaagse concert Waalkade Cuijk
19 juli - dinsdagavond, aanvang 20.00 uur, speelt de Marinierskapel op de
Maaskade in Cuijk een feestelijk populair programma ter gelegenheid van de
Vierdaagse feesten 2016. Meer informatie volgt onder meer via:
www.vierdaagsefeestcuijk.nl



Intocht Vierdaagse Nijmegen
22 juli - vrijdag, wordt het deelnemende Marine detachement muzikaal naar
de eindstreep van de 100e finale van de Vierdaagse van Nijmegen begeleid.
Vertrekkend vanaf het Defensie kampement Heumensoord, over de feestelijk
aangeklede ’Via Gladiola’ naar het eindpunt, waar een eerbewijs aan de
aanwezige hoogwaardigheidsbekleders zal worden gebracht.
Meer informatie: www.4daagse.nl

Ceremonieel bij WK roeien in Rotterdam
20 augustus - zaterdag, vangt in Rotterdam het wereldkampioenschap roeien
aan. De Marinierskapel verzorgt de volksliederen bij de openingsceremonie om
20.00 uur. Meer informatie: www.wrch2016.com/nl

Concert nabij Mariniersmuseum Rotterdam
26 augustus - vrijdagmiddag, speelt de Marinierskapel van 17.00 – 18.00 uur
een concert op het Gelderseplein, 3011 MG Rotterdam. Gezien het tijdstip
mag dit gerust een ’borrelconcert’ genoemd worden.

Optredens tijdens Wereldhavendagen
2, 3 en 4 september - vrijdag, zaterdag en zondag. Het is nog te vroeg om het
programma van de Wereldhavendagen te kunnen melden. Meer informatie:
http://wereldhavendagen.nl

Lunchconcert Den Burg Texel
7 september - woensdagmiddag, aanvang 12.00 uur. Het laatste concert van
de Marinierskapel op Texel dateert alweer van juli 2009. Hoog tijd dus voor een
vervolg! Dit vindt plaats met een openbaar concert op de Groeneplaats in Den
Burg.

Veteranenconcert in Zuidland
16 september - vrijdagavond, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel
een concert voor Veteranen en overige belangstellenden in Sportcentrum De
Drenkwaard, Molendijk 21b, 3214 VG in Zuidland. De organisatie is in handen
van de 80-jarige Oranjevereniging. De kapel staat hierbij onder leiding van
gastdirigent Sander Teepen.

Concert in Kwintsheul Poeldijk
17 september - zaterdagavond, aanvang 20.00 uur, verzorgt de
Marinierskapel een concert in Sportcomplex Quintus, Leeuwerik 1, 2295 PX in
Kwintsheul. De organisatie is in handen van Muziekvereniging Pius X uit
Poeldijk. www.piusxpoeldijk.nl
De kapel staat hierbij onder leiding van gastdirigent Sander Teepen.

Prinsjesdag
20 september - Op de 3e dinsdag van september marcheren de
Marinierskapel en de Tamboers & Pijpers voorafgaande een bataljon van het
Korps Mariniers naar het Binnenhof en stellen zich op voor de Ridderzaal. Hier
worden op traditionele en ceremoniële wijze eerbewijzen uitgevoerd. In
verband met restauratie van de Gouden Koets zal Koning Willem-Alexander
arriveren in de Glazen Koets en wordt hij bij aankomst toegespeeld met de
Parademars en het Wilhelmus.



Nationale Taptoe te Rotterdam
28 september - woensdag, aanvang 14.00 uur. Streetparade van
deelnemende korpsen op de Coolsingel te Rotterdam. 
29 september t/m 2 oktober - donderdag t/m zondag vindt de 62e editie van
de Nationale Taptoe plaats in evenementenhal Ahoy’ te Rotterdam. Uiteraard
zonder Marinierskapel en Tamboers & Pijpers geen volwaardige taptoe in
Rotterdam. Laat u verrassen tijdens een van de voorstellingen! Meer
informatie: www.nationaletaptoe.nl

Concert in Leeuwarden
13 oktober - donderdagavond, aanvang 20.15 uur, verzorgt de Marinierskapel
een openbaar concert in Stadsschouwburg De Harmonie, Ruiterskwartier 4,
8911 BP te Leeuwarden. De organisatie is in handen van het Contact Oud- en
actief dienende Mariniers (COM) Friesland, Groningen en Drenthe. Meer
informatie volgt op een later tijdstip.

Concert Numansdorp
14 oktober - vrijdagavond, aanvang 20.00 uur, verzorgt de Marinierskapel een
concert in Sporthal Cromstrijen, Buttervliet 3, 3281 LK in Numansdorp. Het
concert wordt georganiseerd door Muziekvereniging Wilhelmina uit
Numansdorp die in 2016 haar 120e verjaardag viert. Meer informatie volgt op
een later tijdstip via www.muziekvereniging-wilhelmina.nl

Concert Schaffelaartheater Barneveld
21 oktober - vrijdag. De Marinierskapel staat hierbij onder leiding van
gastdirigent Rolf Verbeek.
Meer informatie is op het moment van schrijven nog niet bekend.

Korpsconcert t.g.v. 351 j. bestaan Korps Mariniers
8 november - dinsdag, aanvang 20.00 uur. Het jaarlijkse Korpsconcert vindt
zoals gewoonlijk plaats in Concertgebouw De Doelen te Rotterdam. Nadere
programma invulling blijft nog een verrassing…

Prinses van Oranjeconcert
7 december - woensdag, aanvang 12.30 uur, verzorgt de Marinierskapel het
jaarlijkse concert ter gelegenheid van de 13e verjaardag van Prinses Amalia. De
kapel staat hierbij onder leiding van gastdirigent Ivan Meylemans. Het (helaas)
besloten concert vindt plaats in de Gotische Zaal van de Raad van State in Den
Haag en wordt onder meer bijgewoond door leden van de hofhouding,
vertegenwoordigers van het Internationaal Gerechtshof en ambassadeurs van
lidstaten van de Europese Unie.

351e Korpsverjaardag en herdenking Oostplein Rotterdam
9 december - vrijdag, aanvang 11.00 uur, vindt op het Oostplein in Rotterdam
de jaarlijkse bijeenkomst ter herdenking van alle gevallenen in de geschiedenis
van het Korps Mariniers plaats.

Kerstproms Benefietconcert in Oirschot
17 december - zaterdagavond, aanvang 19.30 uur, verzorgt de Marinierskapel
een benefietconcert op de Generaal-majoor De Ruyter van Steveninckkazerne,
Eindhovensedijk 42, 5688 GN te Oirschot. De organisatie is in handen van de
Lionsclub Best Oirschot. Nadere informatie volgt op een later moment.



GEWELDIG GESLAAGDE OPEN DAG.
Voorjaarsbuien moesten worden overwonnen om bij de Van Ghentkazerne te
komen op 30 januari jl., maar aan het einde van de dag had niemand spijt van
zijn komst.

Bij binnenkomst de koffie met cake en een warm welkom door de voorzitter
van de Stichting Vrienden Hans de Winter en een kort overzicht van de dag
door de dirigent van de Marinierskapel Peter Kleine Schaars. Daarna konden de
Vrienden een keuze maken uit een muzikaal pallet van ensembles, kwartetten
en kwintetten. Opgetekend voor u: ”Ik ben blijven zitten bij het klarinet
ensemble, vond het van begin tot eind echt prachtig”. O.a. de dans Csárdás uit
de 18e eeuw van het Hongaarse leger en ons wel bekend door het virtuoze
spel op viool van Nathan Hol van weleer, werd nu ten gehore gebracht door
het klarinet ensemble in de Johan de Wittzaal. De toon van de dag was gezet.
Hierna volgden optredens van het ensemble Bars en Bones en het
blaaskwintet.

In de sporthal stonden de Tamboers & Pijpers gereed. Met uitleg van tamboer-
maître Ed Oosterom leerden we alles over het militaire ceremonieel. Veel was
nog overgenomen uit de tijd van Napoleon, maar in opdracht van Koning
Willem I in 1814 werd orde gebracht in de chaos, zoals Taptoe, Saluut, Mars
e.d. Erg interessant en leuk om te weten.
Heel verrassend was een optreden van ensemble Schnidlfritzls (3 trompetten/3
trombones/euphonium/ bastuba). Je verwacht het niet maar je wordt
meegenomen in carnavaleske sfeer. U zou erbij geweest moeten zijn om het
plezier de lach en de muziek te begrijpen. Er blijkt ook een ware stand-up
comedian binnen de gelederen van de kapel te verkeren. Zo blijkt maar weer
dat ”onze kapel” van alle markten thuis is. Voor de blauwe hap plus drankje
togen we zodoende opgewekt naar restaurant De Maasbruggen. Bijzonder
knap hoe relatief snel men daar 500 mensen van voedsel kan voorzien.
De dag bleek nog lang niet teneinde.

Om te weten of er aan een vriendenconcert gedacht mag worden moet je
eerst weten of er ruimte beschikbaar is, of de financiën toereikend zijn en of er
iemand is die het plan kan organiseren. Aan alles werd voldaan en zo kregen
we een 

Degenen die de blauwe hap
op borden smeten

En dan in fortissimo
Een spetterend concert cadeau

Tot slot van de dag
Een drankje met een tropische slag

400 vrienden hadden het naar de zin
En vragen: zit er volgend jaar weer

zo’n dag in?

Wat een vriendendag vermag
Gebeurt allemaal met een lach

Een kwartet hier
Doet haar werk met plezier

Ensemble en kwintet
Dialecten zo is ’t maar net

En de bouwers van het toneel
Verzorgen een belangrijk deel

Niet te vergeten



Om 13.30 uur volgde een concert door de voltallige Marinierskapel in de
sporthal. Zo relaxed en wat een sfeer. Heerlijke muziek met uitleg van dirigent
Peter Kleine Schaars en diverse optredens waar de verschillende instrumenten,
maar ook het prachtige spel van de muzikanten tot uiting kwamen. Ja er werd
zelfs door hen gezongen tijdens een Indianendans. Natuurlijk werd afgesloten
met het huislied i.s.m. Tamboers & Pijpers.

De koek was nog niet op. Er waren tafels met drankjes die muzikaal werden
omlijst met een optreden van de Steelband. Waren we de regen nog niet
vergeten dan werden we nu zeker in tropische sferen gebracht. Er was
gelegenheid om cd’s aan te schaffen en alle vrienden ontvingen een impressie
op cd van 70 jaar ’De Marinierskapel door de jaren heen’. De voorzitter
memoreerde tijdens zijn dankwoord o.a. het 350 jarig bestaan van het Korps
Mariniers en het 70 jarig bestaan van de Kapel. ”Er is op de hele wereld geen
beter orkest dan ons orkest” gaf hij aan de toehoorders mee. De dirigent werd
in de bloemen gezet en alle leden van kapel en de T & P ontvingen als dank
een fles wijn. We kunnen het niet genoeg onderstrepen: ALLEN BEDANKT
VOOR JULLIE ENORME INZET OM DEZE DAG ZO GRANDIOOS TE MAKEN.
Aan de reacties van de Vrienden heeft het bestuur van de stichting zich
gewarmd en gemotiveerd om met deze traditie door te gaan. Met dank aan
Lt.Kol. Briggen, Commandant van de Van Ghentkazerne, Kapitein Albert
Doosjen Commandant van de Marinierskapel en Adjudant Arjan v.d. Dussen
roadmanager, die deze dag mede mogelijk maakten.

Els van Gemeren

v.l.n.r.: Wim van Dam (secretaris), Els van Gemeren (notuliste), Kees Tulp (penningmeester)
en Hans de Winter (voorzitter).



Nou bestaat die grote vriendenkring uit allerlei verschillende mensen en lang niet
iedereen kent elkaar. Maar zodra je in de kazerne bent op zo’n dag kom je terecht
in een opgewekte, warme omgeving die het januariweer buiten gelijk doet
vergeten. Je zit meteen allemaal op dezelfde golflengte en weet dat je ’iets’ met
elkaar hebt. Ruime koffievoorziening, ditmaal in de grote kantine, met leuke
nostalgische filmbeelden en vriendelijke welkomstwoorden van de gastheer en de
eigen organisatie. Dan zit, nog zonder één noot muziek, de stemming er al
helemaal in. Je rekent erop, wat mariniers doen doen ze goed. Maar nu overtoffen
ze toch weer vorige keren. We moesten om te beginnen een keuze maken uit het
muzikale aanbod: meerdere ensembles tegelijk op verschillende locaties. Zogezegd
een puur weeldeprobleem, maar voor de organisatie een oplossing voor het
optimaal omgaan met zulke forse aantallen belangstellenden. Een goede zet om
zo ook eens de kleinere muzikale onderdelen die de kapel kan vormen aan het
werk te zien en natuurlijk te horen. De jongere garde muzikanten kreeg alle ruimte.
Een clowneske opvoering zoals van de ”Schnidlfritzls” zou vroeger nauwelijks
denkbaar zijn geweest. Grappen, een beetje toneel en professionele vrolijke noten
als mix voor publiek entertainment, het kan allemaal bij de Marinierskapel. Waar
de Tamboers & Pijpers met hun eigen presentatie en uitleg van adjudant Ed
Oosterom onverstoorbaar waken over het muzikale erfgoed van de mariniers,
zoekt de kapel steeds weer nieuwe grenzen op, gekoppeld aan de ontwikkelingen
bij de muzikanten, het repertoire, in de tijdgeest en van de technische middelen.
Dat nooit zonder de militaire roots te eren met een stuk aloude marsmuziek, het
genre waarmee de kapel de eerste 50 jaar haar naam en faam wereldwijd heeft
opgebouwd. De troef van nu is veelzijdigheid, flexibiliteit en virtuositeit. Het aantal
verschillende muziekgenres dat langs komt is uitzonderlijk. Ook deze dag: van
klassiek, originele blaasmuziek, bigband, fusion en jazz tot filmmuziek en pop. In
verschillende van die stukken kunnen solisten en instrumentengroepen excelleren
en dat deden zij dan ook. Wat Robbert Vos met zijn euphonium liet horen in zo’n
technisch moeilijk stuk als ’Pantomime’ van blaasmuziekcomponist Philip Sparke
was van uitzonderlijke klasse en sprong eruit, zonder de collega’s tekort te willen
doen die evenzo virtuoos soleerden. Dat gaat ogenschijnlijk allemaal heel
makkelijk, maar intussen…..
Voor de aanwezige vrienden pakte de kapel ook in de middagsessie helemaal uit,
waarbij haar dirigent ontspannen en met zichtbaar plezier de leidende rol vervulde,
ook naar het publiek toe. Dat past bij het hedendaagse gezicht van de kapel: als
het moet statig en bloedserieus bij alle ceremonie en als het kan lekker ontspannen
musiceren voor ieders vermaak. Maar altijd op topniveau, wanneer en waar dan
ook. Als je lekker gegeten hebt wordt alles mooier, ook voor muzikanten en hun
publiek. Niet dat dat voor de muziek nodig was, uiteraard, maar wel mooi
meegep(r)ikt, zo’n overvloedige traditionele Marine-rijsttafel. Met de gezellige
afsluitende borrel onder de warme klanken van de steelband erbij een complete en
perfecte dag.
Op zo’n moment is het een voorrecht Vriend van de Marinierskapel te zijn.
Management Markap en bestuur SVMK, ook jullie hartelijke dank voor al het
gebodene. Hier kunnen we wel
weer even op teren, maar het smaakt natuurlijk naar meer.

JdV

ALLE REGISTERS OPEN VOOR DE FANS
Dat het concept van een Open Dag goed is aangeslagen na beide
voorgaande keren was bij de kapel en haar verenigde vrienden
welbekend. Maar wie had gedacht dat er 400 fans zouden toestromen
naar de derde editie! Volle bak; er moesten zelfs laatkomers worden
teleurgesteld.



EEN NIEUW JAAR, ZELFDE GELUID

De koers die in het jubileumjaar 2015
is uitgezet werd begin 2016 natuurlijk
gewoon vervolgd.
Zo werd de concertserie ”Around the
World in 90 minutes” met Eric
Vloeimans voortgezet. De eerste
ontmoeting met deze bijzondere
trompettist dateert alweer van het
Korpsconcert 2010 tijdens de viering
van het 65-jarig bestaan en werd in
2011 bekroond met een mooi
avondvullend programma in het
Concertgebouw in Amsterdam. Zoals
Vloeimans steeds aankondigt bij de
huidige tour langs 9 concertzalen
krijgt het publiek een unieke mix
(fusion) te horen samen met de
Marinierskapel. De speelmanier en
improviserende stijl van Eric is zeker
niet in één hokje te plaatsen want het
is een smeltkroes van lichte muziek,
volksmuziek, jazz, funk, pop etc. De
speciaal voor de Marinierskapel
aangepaste arrangementen, waarin
ook veel ruimte voor eigen solisten en
op een leuke manier vooraf toegelicht
door de solist, blijken stuk voor stuk
sfeervolle pareltjes te zijn. Tijdens de
hele concertserie zijn opnamen
gemaakt en naar verwachting zal dat
binnenkort een mooie live-cd
opleveren. Voor het laatst in iedere
geval nog in het echt te horen in
Arnhem op 21 mei a.s.
Een evenement waarbij je niet zo snel
de connectie met de Marinierskapel
maakt is carnaval; toch was de kapel
op 23 januari uitgenodigd voor het
galaconcert van carnavalsvereniging
On-Ganse in Musis Sacrum te
Arnhem. Overigens niet voor de
eerste keer want in de periode van
dirigent Pieter Jansen is bij die
gelegenheid daar ook al een aantal
keren gespeeld. Dit concert kan
eigenlijk beter bestempeld worden als
een benefietavond; immers de
opbrengst van de (dure) kaarten is
bestemd voor een goed doel. Onder
leiding van gastdirigent Arjan Tien

was een programma ingestudeerd
waarbij naast muziek van Bernstein
en de grappige Cartoon van Paul Hart
de musicalster Pia Douwes werd
begeleid. Nog niet eerder heeft de
kapel met haar samengespeeld, maar
wat een flexibele stem en charisma
heeft deze inmiddels 52-jarige
zangeres! Niet voor niets heeft zij
grote rollen van onder meer de
musicals ’Les Misérables’ en
’Elisabeth’ van Wenen, Berlijn tot
Londen gezongen. Na de pauze nog
een primeur, want wie had ooit aan
een duet van Pia Douwes samen met
Jeroen van der Boom gedacht?

De klassieke concertzaal in Arnhem
werd voor dat na-de-pauze
programma even omgetoverd tot een
soort pop-podium met een
spetterende 53-koppige

Verrassend duet op gala carnavalsconcert
(foto: Peter Drent).



begeleidingsband en ruim 800 man
(+ een paar prinsen) enthousiast
publiek. Een dag later was het heel
snel de knop omzetten, want voor
700 liefhebbers werd o.l.v. chef-
dirigent Peter Kleine Schaars op
zondagmiddag in de Deventer
Schouwburg het bekende programma
When the Swing Marches On met de
Dutch Swing College Band
uitgevoerd. Hierna volgden repetities
en voorbereidingen voor de Open
Dag van de Vrienden op de VGKaz op
30 januari. Zie elders in deze
nieuwsbrief voor een verslag daarvan.

FLO
Muzikanten zijn vaak vele jaren in
dienst van de kapel, maar moeten
helaas toch op een gegeven moment
het orkest gaan verlaten in verband
met het bereiken van een bepaalde
leeftijd. Dat heet met een mooie term
binnen defensie het Functioneel
Leeftijdsontslag, niet te verwarren
met het pensioen. Vroeger lag dat
voor onderofficieren bij het Korps
Mariniers al op 50 jaar, maar dit is de
afgelopen jaren stelselmatig
verhoogd. Voor de jongere en nieuwe
muzikanten geldt nu dat ze tot hun

62e jaar in dienst kunnen blijven.
Daarnaast is er is een
overgangsregeling oplopend tot 55
jaar voor de huidige generatie
militairen en muzikanten die al wat
langer in dienst zijn.
Twee klarinettisten die al jarenlang
een vertrouwd gezicht zijn op de
eerste rij van de kapel, de adjudanten
Harold Bertrand en Fons Klesman
hebben per april met deze FLO
regeling het orkest verlaten. Via
inmiddels meerdere openbare
proefspelen voor een algemene
klarinetplaats is nog niet een nieuwe
collega met de gewenste en vereiste
Marinierskapel-kwaliteiten gevonden,
maar hopelijk gebeurt dat wel op de
volgende auditieronde eind mei a.s.
Voor de solo-plaats van 1e klarinettist
Fons heeft op 14 januari intern
binnen de klarinetgroep een proefspel
plaatsgevonden. Geheel anoniem,
achter een scherm en met een kritisch
luisterend oor van de aanvoerders van
alle instrumentengroepen speelden
een aantal collega’s de sterren van de
hemel. Wat een niveau, om trots en
zuinig op te zijn! Uiteindelijk werd
sergeant klarinettist Bas van der
Sterren als kandidaat uitgekozen.

Solo-klarinettist Fons Klesman (r) en zijn opvolger Bas van der Sterren.



Een onderdeel van deze
selectieprocedure was ook een solo-
optreden tijdens het MSF concert van
16 februari in Den Helder. Virtuoos en
met uitstekend gevolg speelde hij
daar, begeleid door de kapel o.l.v.
Frans-Aert Burghgraef, de lastige
Rigoletto fantasie voor klarinet en
orkest. Met ingang van 8 april ziet u
nu voortaan Bas op de solo-
klarinetstoel zitten.
Bij hetzelfde interne proefspel is
korporaal klarinettiste Linda
Schellingerhout gekozen als opvolger
van Harolds plaats bij de 1e
klarinetten.

Op het jubileumconcert van harmonie
Heer Vooruit, gegeven in de grote
concertzaal van het MECC in
Maastricht (18 maart) speelde
klarinettist Fons Klesman nog een
keer een groot solowerk begeleid
door zijn orkest: de ’Première
Rhapsodie’ van Claude Debussy. De
kapel stond hierbij onder de
vertrouwde en vakkundige leiding van
voormalig chef-dirigent luitenant-
kolonel b.d. Pieter Jansen.

Andere klassieke werken deze avond:
de ’Ouverture Benvenuto Cellini’ en
het grootse ’Daphnis et Chloë’ van

Maurice Ravel. Na de pauze werd een
showprogramma gespeeld. Dit
concert is ook opgenomen door
Radio Limburg en nog via internet
terug te beluisteren:
www.l1.nl/audio/marinierskapel-1-
3-apr-2016
Natuurlijk werden de twee
(Limburgse) muzikanten Fons
Klesman en Harold Bertrand aan het
eind van de avond nog even in het
zonnetje gezet en kregen zij bloemen
in verband met hun naderend
afscheid.

Voormalig chef-dirigent Pieter Jansen terug bij
de Marinierskapel.
(foto: Harmonie Heer Vooruit).

Scheidend klarinettisten Fons Klesman (l) en
Harold Bertrand worden in het zonnetje gezet.
(foto: Harmonie Heer Vooruit).

We gaan beide klarinettisten, die ruim
29 jaar bij de Marinierskapel hebben
gespeeld, missen om hun spel en
ervaring, maar vooral ook de fijne
collegialiteit en betrokkenheid! Na de
afscheidstoespraken door dirigent en
commandant kregen ze dan ook een
langdurig en waarderend applaus van
hun collega’s te horen.

Buitenlandse reis
Lange tijd stond al ’met potlood’
ingevuld op de kalender een
concerttour naar het Caribisch gebied
aan het eind van dit jaar, maar deze is
helaas onlangs ook weer uitgegumd.
Daarom ziet het er naar



uit dat de kapel in 2016 zich slechts
één maal in het buitenland heeft
kunnen laten horen; dat was op 9
maart in Ettelbrück te Luxemburg.
Ondanks het relatief nabije buurland
is het misschien wel 35 jaar geleden
dat de kapel in Luxemburg heeft
gespeeld. Op uitnodiging van de
Musique Militaire Grand-Ducale (in
2014 nog te gast op onze Nationale
Taptoe) vond een concert plaats in
een mooie concertzaal van het Centre
des Arts te Ettelbrück. Op het
programma naast de klassieke
’Feestouverture’ van Shostakovich een
aantal werken van het show
repertoire zoals de ’Kleine Klarinetten
Klezmer Phantasie’. Ook verscheen
’postbode’ John Curfs met zijn
’Posthoorn Galop’ op het podium om
in het belastingparadijs Luxemburg
mogelijke zwartspaarders met een
humoristische act te overrompelen.
Als toegift stelden beide militaire
orkesten zich samen op en werden
o.l.v. de Luxemburgse chef de
musique Capitaine Braun de mars
’Grand-Duchesse Charlotte’ gespeeld
en met majoor Kleine Schaars het
vrolijke ’Skoda Lasky’.

Gezamenlijke Luxemburgse en Nederlandse musici. (foto: Francois Zuidberg).

Nieuwe commandant voor het
Korps Mariniers
Op 18 maart, met ’s avonds een
concert in Maastricht, vond ’s
morgens op de VGKaz in Rotterdam
eerst een wisseling van het
commando van het Korps Mariniers
plaats tijdens een grote en
ceremoniële bijeenkomst.
Brigadegeneraal der Mariniers Frank
van Sprang nam in aanwezigheid van
vele genodigden, mariniers en andere
defensiecollega’s de functie over van
ranggenoot Richard Oppelaar.

Aangetreden muziek en manschappen op de
Van Ghentkazerne. (foto: Louis Meulstee).



Onder leiding van de in december tot
adjudant benoemde tamboer-maître
Ed Oosterom verzorgden de Tamboers
& Pijpers samen met de
Marinierskapel, geleid door eerste
luitenant Peter Bongaerts, de
ceremoniële en feestelijke muziek en
het afsluitende defilé.

Nacht van de Militaire Muziek
Voor het tweede achtereenvolgende
jaar werd op 19 maart in het
Nationaal Militair Museum in
Soesterberg een Nacht (avond) van de
Militaire Muziek georganiseerd. In
totaal 36 optredens van ensembles en
kruisbestuivingen van alle militaire
orkesten speelden de hele avond op

acht verschillende podia in het
museum. De Marinierskapel werd
vertegenwoordigd door het
Koperkwintet, Tubakwartet,
Klarinetkwartet, Bars & Bones, de
humoristische SnidlFritzls en
afgesloten werd met een jammsessie
o.l.v. Arjan van de Dussen. Ook de
Tamboers & Pijpers gaven een
demonstratie en daarnaast zorgde de
Steelband van het Korps Mariniers
voor de bekende tropische klanken.
Een uitgebreid verslag van dit
evenement is terug te lezen via:
www.defensie.nl/actueel/nieuws/20
16/03/21/meer-bezoekers-voor-2e-
nacht-van-de-militaire-muziek-
video

Klarinetkwartet van de Marinierskapel:
Bas van der Sterren, Nanda Meering, Linda Schellingerhout en Madeleine den Braven.
(foto: Gerard Woittiez).



Door een tegenwoordig vrij lang traject van auditie, keuring en administratieve
handelingen hebben we even moeten wachten voordat bij de Marinierskapel
een nieuwe collega kon worden aangesteld. Maar per 1 maart 2016 is hoornist
Harry Stens als korporaal muzikant officieel in dienst gekomen en hij stelt zich
hierbij graag aan u voor:

HOORNIST HARRY STENS STELT ZICH VOOR

Hallo! 
Mijn naam is Harry Stens en ik speel
hoorn. Ik ben geboren in 1992 in
Bennekom en kreeg vanaf 8-jarige
leeftijd hoornlessen van Kees van Vliet,
oud-hoornist van de Kapel van de
Koninklijke Luchtmacht. Mijn ouders
spelen allebei trombone (op
amateurbasis) en mijn zus was
toentertijd al begonnen met hobo
lessen (en is ook naar het
conservatorium gegaan), dus ik kon
natuurlijk niet achterblijven! Na een
aantal jaren les te hebben gehad heb ik
samen met mijn ouders en zus gespeeld
in het harmonieorkest van OBK
Bennekom dat toen onder leiding stond
van voormalig Marinierskapel klarinettist
Ghislain Bellefroid. Na het voortgezet
onderwijs ging ik studeren aan het
Conservatorium van Rotterdam bij Bob
Stoel en Martin van de Merwe en ben ik
naar Rotterdam verhuisd. Tijdens mijn
studie heb ik al een aantal proefspelen
gedaan bij verschillende orkesten en
remplaceerde ik bij verschillende
beroepsorkesten zoals het Nederlands
Blazers Ensemble, het Residentie Orkest
en het Rotterdams Philharmonisch
Orkest. Ook bij de Marinierskapel
speelde ik geregeld mee als remplaçant
en was erg onder de indruk van dit
fantastische orkest. Het Korpsconcert
van 2013 heb ik bijvoorbeeld als erg
bijzonder ervaren, een schitterende
entourage! Op 9 april 2015 won ik het
proefspel voor de 4e hoorn plaats en
daar was ik dan ook enorm blij mee! Ik
vind het een eer om in zo’n veelzijdig
orkest te mogen spelen en kijk ook erg
uit naar mijn werkzaamheden bij de
Marinierskapel. Naast de kapel geef ik
les bij twee verenigingen in de buurt van
Rotterdam en speel in het koperkwintet
’Pelgrim Brass’. Hier speel ik samen met
oud-studiegenoten en ook tubaïst

Stefan Knuijt, een collega van de
Marinierskapel. Onlangs hebben we een
cd met repertoire voor orgel en
koperkwintet opgenomen en die is
begin april gepresenteerd in de
Pelgrimvaderskerk in Rotterdam. We
treden geregeld op dus kijk vooral of we
binnenkort bij u in de buurt spelen op
onze website www.pelgrimbrass.com.
Verder kijk ik graag voetbal met
vrienden en als het even kan zit ik een
aantal keren per jaar in de Kuip. In mijn
jeugd heb ik waterpolo beoefend en
daar kijk ik ook altijd graag naar,
wellicht pak ik dat nog een keer op!
Momenteel is Rommert Groenhof
(bastrombonist van de Marinierskapel)
mijn huisgenoot in een appartement in
Rotterdam-West. Gezien dit zo dichtbij is
zijn we dan ook van plan om op de fiets
naar de repetitie te komen als de zon
schijnt.



FAN VAN DE MARINIERSKAPEL
In 1990 begon ik op 8-jarige leeftijd als trompettist bij de jeugddrumfanfare
Drumguards in Delft. Bram van Velde (oud-slagwerker Marinierskapel) was mijn
dirigent. Op mijn 16e maakte ik de overstap naar de drumfanfare waar op dat
moment Henny Bailly (oud-fagottist/saxofonist Marinierskapel) dirigent was. Via
trombone en bastrombone ben ik op tuba en sousafoon beland en sinds 2009 speel
ik met veel plezier bij de Rijnmondband in Schiedam. Met mijn opa ging ik voor het
eerst naar een optreden van de Marinierskapel, een concert bij de Wereldhavendagen
in Rotterdam. Maar één van de optredens die mij het meest zou bij blijven is ’A
tribute to George Gershwin’ bij de Nationale Taptoe van 1995. Sindsdien ben ik fan
van de Marinierskapel. Andere optredens waar ik van genoten heb zijn de
taptoeshows van 2007 (eerbetoon Michiel de Ruijter), 2009 (Great Russians) en de
vele andere (korps)concerten. Nog voor de opkomst van de social media verbaasde
mij het altijd hoe weinig er op internet te vinden was over de Marinierskapel. Dat
moet beter kunnen, zo’n mooi orkest verdient veel meer publiciteit dacht ik. En
zodoende ben ik op Hyves begonnen met een fan pagina. Al snel had ik 500 volgers
en dat bleef ook bij de kapel niet onopgemerkt. Bart van Tienen voorzag mij per e-
mail van alle informatie, foto’s en filmpjes die ik op mijn fan pagina kon plaatsen.
Omdat Hyves verdween gaf ik mijn initiatief een vervolg op Facebook. Het aantal fans
bleef stijgen en in 2013 resulteerde dat tot de vraag vanuit de kapel of mijn fan
pagina omgezet zou mogen worden naar de officiële facebook- pagina. Ik werd
uitgenodigd bij de Nationale Taptoe en na een leuk gesprek met Cor Knegjens, Peter
Kleine Schaars en Ed Oosterom werd dit gerealiseerd. Dit had ik nooit verwacht!
Sinds die tijd werd de pagina vooral rechtstreeks vanuit de eigen bron gevuld met
informatie. Afgelopen januari ontving ik een bericht vanuit de kapel dat men via het
Impresariaat Militaire Muziek Krijgsmacht externe professionele analisten wilde gaan
inzetten op de Facebookpagina’s van alle militaire orkesten en of ik genegen was het
volledige beheer helemaal over te dragen aan de Marinierskapel. Het leverde mij wel
even dubbele gevoelens op. Ondanks dat ik zelf niet heel actief meer was als
beheerder, vond ik het nog steeds leuk om het reilen en zeilen van de
Facebookpagina van nabij te volgen. Maar inmiddels heb ik het doel van mijn
initiatief ruimschoots bereikt. Dus besloot ik afscheid te nemen als beheerder en
vroeg als tegenpresentatie of ik een mars mee zou mogen meespelen met de
Marinierskapel. Dat kon geregeld worden; het werd de Marshal Zhukov March! Op
vrijdag 29 januari mocht ik, tussen de bassisten, een repetitie meekijken en luisteren
en werd de mars ook gerepeteerd. Dat was al heel gaaf om mee te mogen maken en
ik heb van iedere seconde genoten. Ik heb de Marinierskapel al vaak gehoord, maar
nu ik zelf een keer in het orkest mocht
zitten, besefte ik pas echt op welk
uitzonderlijk hoog niveau deze
muzikanten presteren. Dat mijn
initiatief voor een Hyves en later een
Facebookpagina voor Marinierskapel
der Koninklijke Marine zo succesvol
zou worden, had ik nooit durven
dromen. Als dank hiervoor heb ik
tijdens de Open Dag voor de Vrienden
een muzikale wens waar mogen maken
met dit fantastisch orkest en de
Tamboers & Pijpers van het Korps
Mariniers. Hartelijk bedankt voor deze
onvergetelijke ervaring!

Barry van der Meer



REÜNIE MARINIERSKAPEL

Onlangs werd in het repetitiegebouw aan de Stolwijkstraat een reünie
gehouden voor iedereen die ooit deel heeft uitgemaakt van de
Marinierskapelfamilie. Veel oud-leden reageerden enthousiast op de
uitnodiging en hebben leuke herinneringen opgehaald. Het gaat te ver om alle
namen van de aanwezigen op te noemen, maar een paar zijn toch leuk om te
melden. Zoals fluitist Herman Freijsen, de oudst aanwezige muzikant die al in
1946 in dienst was gekomen. Of hoboïst Heinz Friesen, die later een glanzende
carrière bij het Brabants Orkest en het Rotterdams Philharmonisch heeft
gehad, maar in de jaren 50 op uitnodiging van Gijsbert Nieuwland bij de
Markap is begonnen. Zelfs bassist Daniël Bögemann die tegenwoordig in
Australië woont was aanwezig. Een van de inspirators van deze dag is oud-
kapellid Jan de Rhoter. Hij schreef het volgende verslag:

Eindelijk werd het dan 1 april 2016.
Een datum waar reikhalzend naar is uitgekeken.
Door wie dan wel? Nou, door de voormalige leden en directieleden van de
Marinierskapel der Koninklijke Marine. In het voortraject van de
Korpsconcerten 2015 in de Doelen was er al voor het eerst sprake om weer
eens een reünie te organiseren voor genoemde doelgroep. De combinatie
Korpsconcerten en een reünie voor voormalige leden en directieleden
Marinierskapel bleek organisatorisch iets te hoog gegrepen o.a. door
personeelsgebrek en tijd. De optie om een reünie te organiseren bleef echter
fier overeind en werd doorgeschoven naar 2016.

Ondertussen werd er door enige voormalige leden een digitale zoektocht naar
actuele info over de doelgroep op touw gezet met als voorlopig resultaat het
getal 111. Er werd rekening gehouden met een klein percentage afzegging,
maar uiteindelijk hebben 90 personen gehoor gegeven aan de uitnodiging en
zijn op 1 april jl. samengekomen in het repetitiegebouw van de kapel. Er was
niets aan het toeval overgelaten en er werd zelfs een pendelbusje ingezet om
de reünie-gangers vanaf de carpoolplaats langs de A15 veilig heen en weer te
vervoeren. Na ontvangst met koffie/thee met marine cake werd er een ludiek
optreden verzorgd door de huidige kapel die zichtbaar, maar ook hoorbaar
haar beste beentje voorzette. Dirigent Peter Kleine Schaars heette iedereen
hartelijk welkom en luidde de te spelen composities met veel humor en
kwinkslagen in. Ook werden de organisatoren van deze dag bedankt, met
name de commandant Marinierskapel kapitein Doosjen. Zijn goedkeuring was
namelijk essentieel te noemen voor het welslagen van deze reünie. Na het mini
optreden van de huidige kapel was het tijd voor een groepsfoto. Oud en nieuw
op hetzelfde kiekje vereeuwigd. Er werd vervolgens genoten van een lopend
lunch buffet en de kelen konden worden gesmeerd om de vele herinneringen
uit het (soms verre) verleden met elkaar (opnieuw) te delen. De stemming was
opper best te noemen hetgeen ook door de weergoden rijkelijk werd beloond.
Opnieuw werd het pendelbusje ingezet zodat eenieder weer veilig huiswaarts
kon keren. Uit vele reacties viel op te maken dat dit soort reünies zeer zeker
voor herhaling vatbaar zijn. Er was volop genoten van deze zon overgoten
1 april 2016........

Jan de Rhoter
(voormalig basklarinettist)
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Oud muzikant Jacques Claessens en John Segers in gesprek.

Jan de Rhoter (l) en Anton Meijvogel (foto’s: Frank Kramer).



(foto: Ans Goorden).



TRILATERALE SAMENWERKING TUSSEN
MARINIERSKORPSEN DOET VAN ZICH HOREN

Door Johan de Vroe

Kenners en liefhebbers van militaire muziek, met oor en oog voor detail,
is het de afgelopen jaren ongetwijfeld niet ontgaan dat zich bij de
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers een interessante ontwikkeling
heeft voorgedaan. Bedoeld wordt de samenwerking in de publieke
displays met de drumcorpsen van de V.S. en vooral Royal Marines. Al
eerder waren enkele van onze marinetamboers indirect betrokken bij het
Mountbatten-concert van de Royal Marines en in 2014 vond een
geintegreerde show plaats van de drie korpsen op Horseguards Parade in
Londen. Ook in de laatste Nationale Taptoe was een drumcorps van de
Royal Marines opgenomen in de show van de Marinierskapel. Wij vroegen
adjudant van de mariniers en tamboer-maitre van de Marinierskapel Ed
Oosterom naar de achtergronden van deze uitzonderlijke muzikale
samengang. 

Ed Oosterom: ”De samenwerking tussen deze drie marinierskorpsen bestaat al
lang en is over de jaren heen steeds hechter geworden. Er bestaat een
onderlinge Bond of Friendship en deze supranationale militaire integratie gaat
verder dan waar dan ook in de wereld. We hebben met de Britten een
gezamenlijke landingseenheid en kennen elkaar door de permanente
contacten dus goed. Dat geldt ook voor de muziek. De Royal Marines bands
hebben de afgelopen jaren wel drie of vier keer deelgenomen aan onze
Nationale Taptoe en wij zijn met de kapel recent weer een paar keer naar
Engeland geweest. Ook bij de jubileumparade van ons korps in december
waren de Royal Marines erbij met een band en een contigent troepen. Zelf heb
ik met onze muzikale partners ook al langer directe contacten binnen de vaste
relatie en door een stuk van mijn opleiding daar.



Ik heb altijd veel belangstelling gehad voor de traditie en techniek van de
Tamboers & Pijpers en ook in die van de Britse collega’s. Daar ben ik
voortdurend mee bezig. 
Er zijn inderdaad wezenlijke verschillen in stijl en techniek. Onze stokvoering is
iets vaster en de stijl meer gesloten dan die van hen. Een zichtbaar verschil, het
verder opslaan tot onder de neus van de Royal Marines, is overigens een
visueel effect, dus meer voor de show. Ze doen dat anders dan wij ook bij o.a.
de trio’s in marsen, waarbij de trom net niet wordt geraakt. Zij weten zelf niet
precies wanneer die eigen stijl erin gekomen is, die is vanouds en dat is net als
bij ons door de eeuwen heen. De US Marines gebruiken ook de dominante
vlamslag en de Britten niet, maar met een goede afstemming hoor je dat als
we samen spelen niet. Er zijn wel meer technische verschillen, ook met de
Amerikanen, b.v. bij de roffel waarbij een andere stoksnelheid geldt en de
gebruikte trommen hebben een iets ander geluid. Maar over het geheel zijn
met een stukje professionele samenwerking die verschillen wel te overbruggen. 

Dat doen we projectmatig, onder meer met uitwisseling van video-opnamen
van de eigen praktijk. We analyseren dan wat er voor nodig is om dat bij elkaar
te brengen en tegelijk gericht gebruik te maken van de verschillende nuances.
Daar wordt op geoefend en vóór de show wordt dat vervolgens in enkele
repetities met elkaar in de praktijk gebracht. Op die manier heb ik intensief
bijgedragen aan het realiseren van de integrale drumdisplay in Londen in 2014
en hebben enkele Britse collega’s meegewerkt aan de door mij
gecomponeerde gezamenlijke drumshow in het programma van laatste
Nationale Taptoe. Daar deed, zoals traditioneel bij de Royal Marines maar bij
ons nooit, de grote trom van de kapel mee in het stuk. Met nieuwe
composities kun je van elkaar lenen en dat voegt werderzijds wat toe. Op de
Beating Retreat in 2014 wilden we bij dat jubileum van de Britse mariniers naar
het publiek toe wel iets bijzonders laten zien en daar hebben wij heel wat werk
in gestopt, toen. Het resultaat mocht er dan ook wezen zoals jullie hebben
gezien.

Wij blijven die ingeslagen weg vervolgen en zullen zeker nog voor nog meer
verrassingen gaan zorgen. Ondertussen kampen we met een
aannameprobleem. Het is best moeilijk om de juiste mensen te vinden die
bereid en in staat zijn om ons repertoire op de veeleisende juiste wijze zich
eigen te maken en naar buiten te brengen. Maar zoals je ziet zijn de Tamboers
& Pijpers volop in beweging en zijn problemen er om opgelost te worden.”

Aldus adjudant Ed Oosterom, die bij de Open Dag in de Van Ghentkazerne op
30 januari met zijn collega’s opnieuw veel bijval wist te oogsten. Ook langs
deze weg dank aan deze gedreven bewaker van ons muzikale militaire
erfgoed.

COLOFON
Uitgave: Stichting Vrienden van de Marinierskapel

Redactie: Wim van Dam en Els van Gemeren
Vaste medewerkenden: Bart van Tienen en Johan de Vroe

Correspondentieadres redactie en secretariaat:
Prins Hendrikstraat 16, 3262 ST Oud-Beijerland - Telefoon: 0186 - 61 27 65

info@stichtingvriendenmarinierskapel.nl - www.stichtingvriendenmarinierskapel.nl


