
 
 

Later, bij de overstap van Jong K&G naar de
Show- en Marchingband werd Mathijs Ligtvoet
zijn docent.

Hoe vind je het om tambour-maître van de
Show- and Marchingband te worden?
“Dat is moeilijk te beschrijven. Ik weet nog wel
dat, toen ik als jonge gast bij Jong K&G liep, ik
altijd op keek naar de tambour-maître. Het is
voor mij dan ook heel erg indrukwekkend dat ik
straks leiding mag geven aan de Show- and
Marchingband. Ik kan dat nu nog moeilijk
beseffen, maar het is natuurlijk een fantastische
kans voor mij. Heel stiekem heb ik daar in het
verleden wel eens over gedacht hoor, maar ja de
vraag is dan altijd ‘komt het er wel van’? Zelf had
ik het nooit verwacht. De verrassing was des te
groter toen ik hiervoor werd benaderd.” 
 

WIE IS JUSTIN?

Door Jan Mosselman

In de vorige uitgave van K&G maakten we melding van het vertrek van Kevin van Egmond als
tambour-maître van de SMB die in deze functie wordt opgevolgd door Justin Heemskerk. Maar
wie is Justin? Een nadere kennismaking…

 

Show- and Marchingband

 
 

We hebben afgesproken op een woensdag-
avond, een uurtje voordat de repetitie van de
Show- and Marchingband begint. Zelfverzekerd
stapt hij de bestuurskamer binnen waar we even
in alle rust kunnen babbelen. Voor de
gezelligheid schuift ook manager Christiaan
Bastiaan aan. De koffie is lekker, maar de
gevulde koeken ontbreken. Ach, het is januari,
tijd om te lijnen.

Justin is 23 jaar en woont in de Stevenshof in
Leiden. Na zijn opleiding op de Instrument-
makersschool, werkt hij inmiddels een aantal
jaren als monteur bij een bedrijf dat zonwering
en overkappingen plaatst. Zelfs in de winter
ontbreekt het hen niet aan werk. Sinds 3 oktober
2016 is hij lid van de Show- and Marchingband
en speelt 2e trompet. 

De loopbaan van Justin bij K&G start op maandag
10 februari 2007 als hij als 9-jarige wordt
ingeschreven als lid van K&G. De aanleiding
daarvan was een gastles van K&G op zijn
basisschool De Wissel (nu Regenboog) in de
Stevenshof, waarbij er iets werd verteld over
muziek maken. “Ik was direct verkocht, want ik
kreeg daar een trompet in mijn handen en was
eigenlijk meteen enthousiast. Ik ben nooit zo van
het voetbal of zo geweest”, vertelt hij. Kort
daarna is hij lid van K&G met de wens om
trombone te gaan spelen. Maar dat feest ging
niet door: zijn armen waren te kort. Tja, zo’n 7e
positie op een schuifinstrument is nauwelijks te
doen als je amper 9 jaar oud bent. Het werd dus
trompet en hij kreeg zijn eerste lessen van Dirk-
Jan de Boer. 
 



 
 

Hoe ziet je inwerkschema/opleiding eruit?
“Ik ben al een tijdje bezig en Kevin brengt mij de
fijne kneepjes bij van het vak. Zeker de tekens
met de tambour-maîtrestok (‘mace’ – red.) zijn
best wel lastig. Daarnaast krijg ik les van René
Leckie (lid van het instructieteam van de SMB) in
het dirigeren. Het is natuurlijk veel zelfstudie, en
zelf aan de slag gaan. Natuurlijk is er een groot
verschil tussen het als muzikant meespelen in
het orkest en tambour-maître, zeker qua
verantwoordelijkheid, maar ook muzikaal.
Daarom is het belangrijk dat ik van iedere sectie
voldoende muzikale kennis in huis hebt. In de
week voorafgaande aan binnenrepetitie neem ik
altijd de muziek door, zodat ik goed voorbereid
op de repetitie kom.”

Wat verandert er voor je?
“Het exerceren en dirigeren gaat mij tot nu toe
goed af. Wat voor mij heel anders wordt is de
voorbereiding van een optreden: contacten met
de organisatie, het maken van een planning en
zo. Ik weet dat Kevin voor een optreden altijd zijn
eigen draaiboek maakte. En ja, straks moet ik als
23-jarige leidinggeven aan een groot orkest.
Daarvoor moet je overwicht hebben en
uitstralen, maar ik denk dat dat wel goed komt
hoor. Toen het nieuws aan de leden bekend
werd gemaakt ontving ik heel veel positieve
reacties. Maar nogmaals: ik vind het hartstikke
leuk, en heb er erg veel zin in. Het motiveert mij
enorm!”
 

 
 

Wat voor tambour-maître wil je zijn?
“Muzikaliteit is voor mij erg belangrijk. Bij mijn
voorganger was dit van hoog niveau en dat zijn
zaken waar ik nog aan moet werken. Ik wil
minstens hetzelfde niveau bereiken, maar daar is
tijd voor nodig. Ik wil niet onder doen voor Kevin,
maar hem niet imiteren en mijn eigen stijl
ontwikkelen. Dat vind ik erg belangrijk!” 

Je hebt inmiddels al tijdens de exercities de
nodige keren voor het orkest gelopen. Hoe
heb je dat ervaren? 
“Het is fantastisch om nu voor het orkest te
lopen. Ik besef dat ik dan constant het orkest
achter mij hoor spelen. Dat is bizar, koude
rillingen… niet normaal en supergaaf. Als je in het
orkest meespeelt klinkt het allemaal toch heel
anders.” 

Ervaar je tijdsdruk? Je eerste optreden is al op
27 april a.s. 
“Ja, toch wel een beetje. De inwerkperiode is aan
de korte kant en de tijd gaat hard. Vanwege de
beperkingen door corona, hebben de repetities
een aantal weken stilgelegen en is er qua
repeteren best wel tijdsnood. Het wordt
spannend, maar ik heb er onwijs veel zin in.”



 
 

Wat is je gevoel bij het WMC?
“Ik heb al een klein beetje WMC-ervaring. Met Jong K&G heb ik één keer meegedaan en in 2017 met de
SMB. Voor mij blijft het toch vrij nieuw en is het voor mij een hele grote stap met een korte
voorbereidingstijd. Natuurlijk willen we als K&G weer een topprestatie neerzetten.”

In de tussentijd blijft Justin gewoon zijn partijtjes op trompet meespelen tijdens de binnenrepetities.
Dat vindt hij erg belangrijk om zo bij de muziek betrokken te blijven. Daarbij leert hij dan ook de
techniek van het dirigeren. En in zijn vrije tijd is hij in de sportschool te vinden waar hij werkt aan zijn
conditie. Maar ook de wekelijkse repetities met formatie The Brassholes slaat hij niet over: lekker met
zijn maten muziek maken. Dat is wel zijn ‘ding’.

Na afloop van het gesprek heb ik het idee dat we te maken hebben met een gedreven lid, die heel veel
zin heeft in een nieuwe stap in zijn muzikale loopbaan. Natuurlijk is er een gezonde spanning voor
deze nieuwe job, maar echte zenuwen? Menigmaal blies hij tijdens grote taptoes voor K&G vanaf grote
hoogte in zijn eentje het ‘Taptoe signaal’ voor duizenden toeschouwers. Hoezo zenuwachtig?

Fijn Justin dat je even voor ons tijd maakte in je drukke agenda. Natuurlijk wensen wij je heel erg veel
succes in je nieuwe functie!

 

 


