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Van de secretaris
Voor u ligt een “Tussen de Maten” in een nieuwe vorm.
Als bestuur wilden we eigenlijk meer digitaliseren en
ons stichtingsorgaan alleen nog maar via de digitale
snelweg versturen, maar de vele reacties van onze
donateurs hebben het bestuur doen besluiten om toch
een “hard copy” van het blad uit te blijven geven. Maar
we hebben wel naar een andere, eigentijdse lay-out
gezocht. Daarvan ziet u nu het resultaat en wij horen
graag wat u er van vindt?
In vele andere verenigings- of stichtingbladen komt u
vaak een rubriek tegen “van de voorzitter” en dat zou
zo maar niet weerstaan in deze “Tussen de Maten”.
Echter hebben we onlangs afscheid genomen van onze
voorzitter Hans de Winter. Hij heeft veel gedaan voor de
stichting en wij zijn hem ook dank en respect verschuldigd om zijn inzet, groot enthousiasme en
muzikale inbreng. Onze voorzitter had niet alleen
verstand van het leiding geven aan de stichting ook
weet hij een aardig melodietje mee te blazen. Een
veelzijdig man met zijn eigen inbreng voor “het beste
militaire orkest ter wereld” zoals Hans dat noemde.

steuning, merchandise en nog veel meer. Als bestuur
gaan we het lekker druk krijgen.
En ondertussen genieten we van de vele concerten van
de kapel en de tamboers & pijpers. Het jaarprogramma
van de kapel is weer overvol en dat is een goed teken.
Als u naar de speelkalender kijkt zult u vast een concert
bij u in de buurt vinden. Schroom niet en ga langs om te
genieten van de muziek gespeeld door de
Marinierskapel der Koninklijke Marine en de
Tamboers & pijpers van het Korps mariniers.
Met muzikale groet,
Bert Aben
Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel.

Wij gaan dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Op dit
moment werken we aan een “profiel”. De nieuwe voorzitter moet niet alleen de stichting een gezicht geven
maar krijgt ook een belangrijke taak in het vergroten
van bekendheid van de Marinierskapel gekoppeld aan
het groeien van de stichting. Want, laten we eerlijk zijn,
een grote kapel verdient een grote aanhang. Dat laatste
in de vorm van de “Stichting Vrienden van de
Marinierskapel”.
Wij willen dus gaan groeien en daar zullen we alle zeilen
voor bij moeten zetten. D.w.z. aansluiting vinden bij liefhebbers van de muziek van de Marinierskapel, jong en
oud. Nadenken over communicatie, (financiële) onder-
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G.T.J. (Bert) Aben
Secretaris Stichting Vrienden van de Marinierskapel
Tel: 06 45 286 188
E-mail: Secretaris.SVMK@gmail.com
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Agenda 2019
ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN

26 april Koningsmars en Taptoe
Den Helder

4 mei Dodenherdenking
Den Helder & Rotterdam

’s middags Koningsmars en
’s avonds Taptoe in Den Helder.

11:00 uur herdenking in Den Helder.
19:30 uur herdenking in Rotterdam,
Plein 1940.

5 mei Bevrijdingsconcert
Zoetermeer

Bevrijdingsconcert op de Markt Zoetermeer,
aanvang 12:15 uur.

11 mei Concert in BeneVia
Dordrecht

Concert in BeneVia Muziekcentrum te Dordrecht, aanvang 20:00 uur.

14 mei Herdenking bombardement
Rotterdam

Herdenking bombardement van Rotterdam
Plein 1940, tussen 13:00 en 14:00 uur.

21 mei Lunchconcert 200 jaar
militaire muziek Plein Den Haag

m.m.v. van de solisten Yentl en De Boer

m.m.v. zangeres Suzan Seegers.

Uitgebreid lunchconcert op Plein in Den
Haag t.g.v. 200 jaar militaire muziek.
Aanvang 12:00 uur m.m.v.
Marinesmusikkorps Kiel.

NIE UW S BR IE F / 3

22 mei Tuinconcert Noordwest
Ziekenhuisgroep Den Helder

23 mei Jaarlijkse herdenking Commando
Zeestrijdkrachten Den Helder

31 mei Concert 50 jaar
Lievekamp te Oss

1 juni Concert Groot Schuttersfeest
Sint Geertruid

7 juni Anjerconcert Openluchttheater
Losser

Jaarlijkse Herdenkingsbijeenkomst CZSK in
Den Helder, aanvang 11:00 uur.
Op het evenemententerrein achter het
Marinemuseum.

Concert in de Lievekamp te Oss
m.m.v. musicalster Vajèn van den Bosch.

Concert ter gelegenheid van het Groot
Schuttersfeest in Sint Geertruid.
m.m.v. zangeres Suzan Seegers.

Anjerconcert in het Openluchttheater te
Losser (Twente).
o.l.v. gastdirigent Ivan Meylemans en m.m.v.
zangeres Suzan Seegers.

8 juni Concert Grote Markt
Middelburg

Concert op de Grote Markt Middelburg,
aanvang 15.00 uur.
o.l.v. gastdirigent Ivan Meylemans en
m.m.v. zangeres Suzan Seegers.

14 juni Anjerconcert Limburgse
Veteranendag Roermond

Anjerconcert ter gelegenheid van 15 jaar
Limburgse Veteranendag in Roermond.
o.l.v. assistent-dirigent Renato Meli en
m.m.v. Gé Reinders en Suzan Seegers.

20 juni Opening Sail
Scheveningen
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Tuinconcert Noordwest Ziekenhuisgroep
Den Helder (voorheen Gemini ziekenhuis).
Vanaf 14:00 uur speelt de Steelband en om
15:00 uur de Marinierskapel.

21 juni Grote beëdiging KIM
Den Helder

22 juni Veteranendag
Roermond

Ceremonieel defilé Veteranendag bij het
Nationaal Indië Monument Roermond.

27 juni Veteranendag
Rotterdam

Rotterdamse Veteranendag op de Van
Ghentkazerne.

29 juni Veteranendag
Den Haag

Nederlandse Veteranendag in Den Haag.

4 juli Concert voor het Koninklijk
Instituut voor de Marine Den Helder

7 juli Innsbrucker Promenadenkonzerte
Innsbruck, Oostenrijk

12 juli Anjerconcert
De Bilt

13 juli Concert De Burg
Brugge, België

Innsbrucker Promenadenkonzerte in Innsbruck, Oostenrijk
Zie ook: www.promenadenkonzerte.at

Anjerconcert in De Bilt,
Zalencentrum H.F. Witte.
M.m.v. zangeres Suzan Seegers.

Concert op De Burg in Brugge, België.
Aanvang 16.00 uur, m.m.v. zangeres Suzan
Seegers.
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19 juli Intocht vierdaagse
Nijmegen

21 juli Concert buitenfestival WoNDeRFeel
‘s-Graveland

31 aug. Anjerconcert Scheldetheater
Terneuzen
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Afsluitend concert buitenFestival
WoNDeRFeel.
Aanvang 22.00 uur
Zie ook:www.wonderfeel.nl

Anjerconcert in het Scheldetheater te
Terneuzen.
Tevens viering 75 jaar Slag om de Schelde.

Steelbandfestival
TER ERE VAN 50 JAAR STEELBAND KORPS MARINIERS
GELDERSEPLEIN ROTTERDAM 6 JULI 2019

IN 1969 SCHONK DE ARUBAANSE
BEVOLKING ALS DANK VOOR BEWEZEN
DIENSTEN EEN STEELBANDSET AAN HET
KORPS MARINIERS.

In haar onmetelijke wijsheid besloot de korpsleiding
deze set ‘poor men’s instruments’ te overhandigen aan
de Tamboers en Pijpers van het Korps Mariniers. Immers,
deze muzikale mariniers zouden er binnen de kortste tijd
wel muziek uit weten te halen. De destijds op Aruba geplaatste tamboers en pijpers namen deze uitdaging aan en
maakten zich dit specifieke instrumentarium en de o zo
karakteristieke muziek eigen.
Inmiddels, 50 jaar later, is de Steelband van het Korps
Mariniers niet meer weg te denken uit de organisatie van
het Korps Mariniers en de Tamboers en Pijpers! De Steelband is een graag geziene gast tijdens de vele nationale
en internationale evenementen, getuige de indruk-
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wekkende hoeveel ‘stempels in het paspoort’. Tijdens
diverse overzeese vlagvertoonreizen van de Koninklijke
Marine was de steelband ingescheept op Hare
Majesteits schepen, zoals o.a. tijdens de 2 Fairwind
reizen eind jaren ’80 van de vorige eeuw.
Met gepaste trots kunnen we ook stellen dat de Steelband aan de wieg heeft gestaan van de steelbandmuziek in Nederland. Zij heeft een echte
voorstrekkersrol gespeeld en vele muziekverenigingen
hebben een steelband opgericht. Zelfs de Politiekapel
heeft een steelband binnen haar gelederen!

STEELBANDFESTIVAL

Het bestuur van de Reünisten T&P en de leiding van
de Marinierskapel der Koninklijke Marine hebben de
koppen bij elkaar gestoken om te bestuderen wat de
mogelijkheden zijn om in 2019 gepaste aandacht te
schenken aan een halve eeuw Steelband van het Korps
Mariniers. Na ampel beraad werd het idee omarmd om
in de zomer van 2019 een nationaal steelbandfestival
te organiseren op 6 juli 2019 op het plein bij de Oude
Haven achter het Mariniersmuseum te Rotterdam.
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PROGRAMMA

Het festival zal om 13:00 uur geopend worden door de
Minister van Defensie Ank Bijleveld, waarna de Steelband van het Korps Mariniers het festival zal aftrappen
met haar tropische klanken. Geurende de middag
zullen diverse Nederlandse steelbands een optreden
verzorgen, waaronder de Steelband van de Politie.
Het festival eindigt rond 18:00 uur met een regelrechte
klapper! Speciaal voor de gelegenheid is de Amerikaanse steelpanvirtuoos Andy Narell gecontracteerd.
Hij zal een wervelende show geven, muzikaal
ondersteund door de West Coast Bigband en de
Steelband van het Korps Mariniers.

TOEGANG IS VRIJ

Dit kleurrijke festival is vrij toegankelijk. Op het gezellige Gelderseplein kunt u genieten van prachtige steelbandmuziek en kleurrijke danseressen. Rond de Oude
Haven zijn diverse horecagelegenheden met zonovergoten terrassen, waar u een koele versnapering kunt
bestellen en u zich kunt wanen in de tropen…

Komt allen!

LIFE STORY

Ronald Boumans
MELODISCH SLAGWERKER MARINIERSKAPEL
optredens voor grote commerciële opdrachtgevers in
binnen- en buitenland. Daarnaast gaf ik slagwerkles en
was ik dirigent/artistiek leider van verschillende
slagwerkgroepen en dirigent van een fanfare orkest.
Muziek nam dus, en neemt uiteraard nog steeds, een
groot deel van mijn dagelijks leven in beslag. Maar ik
probeer zeker ook bewust zoveel mogelijk tijd door te
brengen met mijn twee zoontjes, nu 1 en 4 jaar oud.

Mijn naam is Ronald Boumans en sinds dit jaar ben ik
in dienst bij de Marinierskapel als allround slagwerker,
met als specialisatie melodisch slagwerk (denk daarbij
aan bijv. xylofoon, klokkenspel en vibrafoon).
Mijn eerste ervaring met de Marinierskapel was in mijn
kinderjaren, tijdens het Wereld Muziek Concours (WMC)
te Kerkrade, de stad waar ik in 1987 geboren ben en
waar ik tot mijn conservatoriumstudie (2005-2012,
Rotterdam) gewoond heb. Mijn vader nam me mee naar
een concert van de Marinierskapel in de Rodahal. Ik kon
niet geloven dat er mensen waren die voor hun beroep
in een orkest speelden: hoe gaaf is dat?! Dat ik nu zelf in
dat orkest speel, had ik twintig jaar geleden niet durven
hopen.

Daarnaast vind ik het leuk om te koken en lees ik in mijn
vrije tijd graag allerlei soorten boeken. Samen met mijn
vrouw, waarmee ik ruim 12 jaar samen ben, heb ik in
het verleden een aantal mooie reizen mogen
maken. Van safari in Zuid-Afrika tot duiken in Maleisië
en Bonaire. Jungle-tochten in Borneo en op zoek naar
het poollicht in Lapland. We hopen in de toekomst ook
met de kinderen nog wat mooie reizen te gaan maken.
Puur voor het plezier heb ik ooit een cursus Spaans
gevolgd, iets wat ik ook graag nog eens zou willen
oppakken.
Maar de grootste hobby blijft toch gewoon de muziek…

Vóór mijn aanstelling bij de Marinierskapel was ik ook
al fulltime muzikant, maar dan op freelance basis. Ik
speelde bij verschillende professionele
symfonieorkesten en ensembles, maakte
avondvullende slagwerkvoorstellingen met Circle
Percussion, en verzorgde met deze groep ook
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Sinterklaas
OP DE STOLWIJKSTRAAT
Het is zover, De Sint doet dit jaar ook de stolwijkstraat
aan,
En ziet bij binnenkomst de muzikanten met hun kinderen al netjes in een rijtje staan.

Ondertussen werd er voor de andere kinderen gezorgd
voor het nodige vertier,
Op de pietenmarkt, de schmink-stand (enz.) werd het
uitgekraaid van plezier.

Uit volle borst werd hij toezongen,
En is vervolgens soepel in de grote zetel gesprongen.

Ondertussen werd in de keuken door de collega’s met
culinaire kwaliteiten de handen uit de mouwen
gestoken,
Om voor iedereen een heerlijke lunch te koken.

Daar werd het grote boek van enkele kinderen en
ouders al even doorgenomen,
Maar daarna moesten de kinderen in kleine groepjes
mee naar de schatkamer komen.
Daar werd ze door de Sint het hemd van het lijf
gevraagd,
En uiteraard werd menig ouder ook nog even met het
(kapel-) verleden geplaagd.
Vervolgens kregen de kinderen hier een pakje uit een
grote bariton,
Die deze dag dienst deed als grabbelton.
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De Sint verliet het pand niet zonder een grote cadeautafel achter te laten,
En onder het genot van een drankje konden ook de
ouders nog even gezellig napraten.
Voor iedereen was De Sint op de Stolwijkstraat een
groot succes en smaakt naar meer,
Dus hopelijk zien we hem daar volgend jaar weer!
De verslaggevings-Piet (Nanda Meering)

Welsh Regional Brass
Band Championships 2019
Rond 16.00 uur mocht de band het podium op en verzorgden we een mooie uitvoering van Gilbert Vinters
‘Symphony of Marches’, terwijl tegelijkertijd heel Wales
in rep en roer was door de rugby wedstrijd tussen Wales
en Ierland.
De band behaalde een mooie 2e plaats en ikzelf mocht
de prijs voor ‘Best Instrumentalist’ meenemen. Een
grote eer! Met een mooie ervaring muzikale ervaring
rijker vloog ik op zondagochtend weer naar huis om bij
te komen van een kort maar krachtig tripje.
Robbert Vos

Op zaterdag 16 maart was ik uitgenodigd door de
Burry Port Town Band uit Wales om met hen mee
te spelen als solo euphonium op de Welsh Regional
Brass Band Championships.
De Burry Port Town Band komt uit het plaatsje Burry
Port, aan de zuidkust van Wales. Het is een klein dorp
met een mooie haven en in het dorp is een
herdenkingsplaquette te vinden aan Amelia Earhart, die
als eerste de Atlantische Oceaan wist over te vliegen. Ze
landde per ongeluk in Burry Port omdat ze van de juiste
koers was afgevlogen.
Na een vroege vlucht op vrijdagochtend was dezelfde
avond de generale repetitie voor de kampioenschappen. De dirigent was snel tevreden en na een kort
verblijf in een echte Welsh Pub reden we op zaterdagochtend in 3,5 uur naar Wrexham. Een prachtige rit door
de Brecon Beacons, het hart van Wales.
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‘Can Do’
Maritiem educatief
Afgelopen maand heeft de Marinierskapel vijf educatieve concerten gegeven aan groep 7&8 schoolkinderen. Op 21 maart het educatief concert in theater De
Nieuwe Kampanje te Den Helder en op 25 en 26 maart
vier concerten in Concertgebouw De Doelen te Rotterdam.
De Marinierskapel speelt al jaren dit soort concerten,
maar dit jaar kregen wij de opdracht om de concerten
een Nautisch/Maritiem tintje te geven. Afgelopen jaar
hebben De Kampanje Den Helder, Het Marinemuseum
Den Helder, ‘Triade’ Huis van de kunsten Den Helder en
de Marinierskapel de handen ineen geslagen om een
mooi educatief project aan te bieden aan de Helderse
schoolkinderen en ook daarbuiten. Dit project kreeg de
naam ‘Triple M’ en heeft als doel de kinderen kennis te
laten maken met de wereld die Marine heet. Tevens is
er veel aandacht besteed aan het begrip muziek binnen
de Marine en wat voor functie deze vroeger had en nu
heeft. De scholen hebben een lesbrief ontvangen van
Triade om te leren over de Marine en de muziek binnen
de Marine. Daarbij leerden ze o.a. over wat een orkest is
en welke instrumenten daarin voorkomen. Vervolgens
marcheerden de kinderen op de klanken van de Defileermars der Koninklijke Marine en onder begeleiding
van hun docenten het Marinemuseum binnen. Daar
werd er uitvoerig aandacht besteed aan o.a. het gebruik
van ‘sonar’, signalen aan boord zoals het bootfluitje,
trompetgeschal, tromgeroffel en de scheepsbel. Als kers
op de taart kregen de kinderen een prachtig concert te
horen in theater De Nieuwe Kampanje, gespeeld door
de Marinierskapel der Koninklijke Marine, waarin alle
elementen uit het hele project verwerkt waren.
Naast het project in Den Helder liep er parallel een
zelfde project in Rotterdam voor de Rotterdamse
schoolkinderen. Wij hebben de keuze gemaakt om
exact hetzelfde thema te hanteren als in Den Helder.
Flexibel als we zijn hebben wij natuurlijk ook de wensen
van De Doelen educatief en SKVR (Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam) verwerkt in het programma.
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De uitdaging voor het orkest zat hem in het zoeken naar
een juiste balans in de programmakeuze. Daarbij rekening houdende met de doelgroep, namelijk basisschool
groep 7&8 kinderen.
Het programma mocht maximaal van kop tot staart
een uur duren, fragmenten konden niet langer dan
maximaal 3 minuten duren i.v.m. de concentratieboog
van de kinderen. Daarnaast mocht het niet te kinderachtig zijn, maar ook zeker niet te heftig. Tevens vereist
zo’n programma ook de nodige interactie momenten
waarbij de kinderen kunnen bewegen, dansen, klappen
en zingen. Kortom, het was een hele klus. Maar met de
zogenoemde en befaamde ‘Can Do’ mentaliteit van de
kapel zijn we er wederom in geslaagd de klant tevreden te stellen. Door de flexibiliteit en creativiteit van
het orkest hebben we de schoolkinderen een muzikale
en visuele bootreis laten ervaren van Nederland naar
Aruba. Zo kwamen er prachtige muziekstukken en fragmenten voorbij van klassiek tot licht, van musical tot
film, van traditioneel tot RAP. Kortom, het was een feest
om voor de kinderen te spelen en dat werd ook door
hen met luid gejuich en applaus bevestigd.
Missie geslaagd!
Olaf Schipper

Op 09-01-2019
ontving zangeres
Giovanca de
Marinierskapel bij
Tivoli Vredenburg
voor tv opnames van
het programma Vrije
Geluiden.
Foto’s: Bart van Tienen

18-01-2019
Erewacht voor de
Amerikaanse Generaal
op het Binnenhof.
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Kpl Rodin Rosendahl
(euphonium) heeft op
25 januari 2019 zijn
Masterexamen Euphonium aan het conservatorium van Amsterdam
behaald met een 9.5!
Hij werd deze avond
begeleid door
de Marinierskapel.

16-02-2019
Galaconcert ‘On-Ganse’ in het Musis
Sacrum te Arnhem, m.m.m. solisten
Francis van Broekhuizen en
Xander de Buisonjév.
Foto’s: Colette van Aggelen
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16-03-2019
Nacht van de Militaire Muziek.
Dansorkest met soliste Eef van
Acker.
Foto: Kok van der Meij

16-03-2019
Nacht van de Militaire Muziek.
met soliste Izaline Calister.
Foto: Kok van der Meij

24-03-2019 was (een gedeelte van) de Marinierskapel te gast bij het TV programma Podium Witteman. Zij speelden o.a. het celloconcert van Gulda.
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21-11-2018 Het Korpsconcert, met o.a. soliste Karin Bloemen.
Foto’s: Louis Meulstee
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28-11-2018 CD opnames in Hilversum.
Foto: Cor Knegjens
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07-12-2018 Prinses van Oranje concert Den Haag, solist op piano Florian Verweij.
Foto’s: Martijn Beekman

18 / NIEUWSBRIEF

Van de penningmeester
Een aantal van onze donateurs heeft de donatiefactuur
voor het jaar 2019 nog niet betaald. Voor deze mensen
is een herinneringsfactuur bij deze nieuwsbrief ingesloten.
Wanneer u de donatie niet voor 31 mei 2019 heeft
betaald zult u uit de administratie worden verwijderd
en niet langer kunnen profiteren van de voordelen van
het donateurschap. Ik verzoek u dan ook om over te
gaan tot betaling waardoor wij als Stichting Vrienden
van de Marinierskapel de mogelijkheid hebben om verzoeken van de Marinierskapel te honoreren.

Hoe meer donatie wij ontvangen, hoe meer wij voor de
Marinierskapel kunnen betekenen.
Wanneer u niet langer donateur wilt zijn horen wij graag
van u de reden. Wellicht is er een reden waar wij iets
aan kunnen doen.
Wanneer u geen herinneringsfactuur bij deze nieuwsbrief aantreft betekent dit dat u uw donatie voor 2019
reeds heeft betaald. Wij danken u hiervoor hartelijk en u
hoeft geen verdere actie te ondernemen.
Kees Tulp

CONTACTGEGEVENS PENNINGMEESTER
KeesTulp
Penningmeester Stichting Vrienden van de Marinierskapel
E-mail: penningmeester.svmk@gmail.com
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