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Show- and Marchingband
WIE IS JUSTIN?
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…
Door Jan Mosselman

We hebben afgesproken op een woensdagavond, 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.

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

Justin is 23 jaar en woont in de Stevenshof in
Leiden. Na zijn opleiding op de Instrumentmakersschool, 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 DirkJan de Boer.

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.”
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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.”
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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!

Het bestuur
UITREIKING PLUIMTROFEE OP EEN LATER TIJDSTIP
Door het bestuur

Sinds 3 jaar is het inmiddels een gewoonte om leden of vrijwilligers, die zich op een
bijzondere wijze verdienstelijke hebben gemaakt voor de vereniging, te onderscheiden
met de K&G-Pluimtrofee. Al sinds de jaren zestig van de vorige eeuw is de pluim op de baret
onlosmakelijk verbonden met het uniform van K&G. Anderzijds staat het woord pluim ook voor
compliment. Nog steeds zijn we trots en blij met iedereen die zijn steentje wil bijdragen aan het succes
van onze vereniging. Na een uitvraag bij de leden ontving het bestuur een flink aantal nominaties.
Echter één nominatie stak met kop en schouders boven de andere voordrachten uit. Tijdens de laatste
bestuursvergadering ging het bestuur unaniem akkoord met de definitieve voordracht voor de
Pluimtrofee 2021.
Gebruikelijk wordt de Pluimtrofee uitgereikt tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Zoals bekend is deze gezien
de beperkingen afgelast. Zodra dat mogelijk is, zullen wij met elkaar proosten op het jaar 2022 en zal
ook de Pluimtrofee worden uitgereikt. Want zo’n erkenning verdient een breed podium!
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Het bestuur
TERUGBLIK EN VOORUITBLIK
Door Willem Bakker, penningmeester

Begin Al eerder schreven we over de financiën in het eerste coronajaar 2020.
Een jaar dat we, gezien de omstandigheden, redelijk door kwamen.
Helaas was er in financieel opzicht wel sprake van een negatief resultaat,
maar toch… Eind 2020 waren de vooruitzichten voor 2021 niet echt geweldig:
een lockdown, nog geen vaccinaties, hoge druk op de gezondheidszorg, etc. Voor K&G was er geen
planning te maken voor optredens en andere activiteiten. Het bestuur heeft destijds besloten om voor
2021 dan ook geen begroting te maken, maar wel de vinger aan de pols te houden wat betreft de
uitgaven. Als er geen geld binnen komt, dan geven we ook niets uit. Nou ja, bij wijze van spreken dan.
Natuurlijk gaan de vaste lasten gewoon door. Uiteindelijk is K&G financieel gezien gewoon een bedrijf.
Ons geduld om te repeteren werd zwaar op de proef gesteld.
Een ludieke actie (een bosje tulpen bij de leden thuis te bezorgen om de moed erin te houden) werd
zeer gewaardeerd. Het bleek dat de leden nog steeds het K&G-gevoel hadden en stonden te popelen
om weer te repeteren.
Eindelijk kwam het bericht dat er weer gerepeteerd mocht worden. Weliswaar onder voorwaarden,
maar toch. We konden weer denken aan mooie optredens voor de drie orkesten. Wat betreft de
financiën hebben we in 2021 gebruik kunnen maken van subsidies en regelingen van de overheid als
tegemoetkoming in de kosten. Ook is er in het laatste kwartaal een aantal taptoes geweest en hebben
de orkesten gelukkig weer kunnen optreden en daarmee geld kunnen verdienen.
Voor het jaar 2022 is er weer een reguliere begroting gemaakt. Een jaar waarin de Show- and
Marchingband en Jong K&G een nieuwe show instuderen. En ook het jaar van het WMC, dat in 2021
niet is doorgegaan vanwege de maatregelen. Ook is er, ondanks een druk WMC-programma, een goed
gevulde agenda met optredens voor de Show- and Marchingband. Mooi voor de muzikanten om die
nieuwe show aan een internationaal publiek te kunnen laten zien. Maar de penningmeester wordt
daar ook vrolijk van!
Naast muziek maken en het WMC liggen er voor 2022 nog vele andere uitdagingen. Zo moeten we
werken aan werving van donateurs en sponsoren en willen wij ons ook meer laten zien in Leiden. Ook
bestuurlijk liggen er de nodige uitdagingen. De zoektocht naar een nieuwe voorzitter heeft helaas nog
niet de geschikte kandidaat gebracht en ook de WBTR en de VOG moeten we oppakken. Maar het
belangrijkste is dat we allemaal gezond blijven en weer lekker muziek kunnen maken. Laten we hopen
dat deze laatste lockdown dan ook echt de laatste was en dat het virus ons geen parten meer speelt.
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HELLO, GOODBYE!
Door Jan Mosselman

Geen Oliebollenrepetitie op zaterdagmiddag 18 december. Wel de laatste
binnenrepetitie van Jong K&G in 2021, en de echt allerlaatste repetitie voor
5 leden van Jong K&G die de overstap maken naar de Show- and Marchingband.
Het was een gemoedelijke en gezellige repetitie, waarbij in muzikaal opzicht nog eens de puntjes op de
‘i’ werden gezet. Rond de klok van twee uur liep de repetitie ten einde en bedankte instructeur Dennis
Hazenoot alle leden voor hun geweldige inzet van het afgelopen jaar. Een jaar waar in muzikaal opzicht
weer de nodige stappen zijn gezet. Vanwege de perikelen rond corona werden veel optredens voor
deze enthousiaste en succesvolle afdeling van onze vereniging geannuleerd, maar ondanks dat werd
er teruggeblikt op een goed jaar. Eén van de hoogtepunten was de Livestream die in mei via You Tube
vanuit ons verenigingsgebouw werd uitgezonden en integraal werd overgenomen door de regionale
t.v.-zender Unity. De Livestream en de uitzending van Unity is door duizenden mensen bekeken en was
daardoor een prima reclame voor onze vereniging.
Na de woorden van Dennis richtten de scheidende Jong K&G’ers het woord tot het Instructie Team.
Stuk voor stuk haalden zijn herinneringen op aan hun periode bij Jong K&G. De conclusie van de
toespraakjes was dat zij een geweldige tijd bij Jong K&G hebben gehad en dat zij zowel op muzikaal
gebied als qua exercitie enorm veel hebben geleerd, waarvan zij zeker bij de Show- and Marchingband
veel plezier zullen hebben. Als blijk van waardering en als dank voor hun inzet (en geduld!) ontving het
Instructie Team van de scheidende Jong K&G’ers een presentje dat zijn weg, met de feestdagen in zicht,
best wel zal hebben gevonden. Tenslotte dankte ook penningmeester Willem Bakker namens het
bestuur alle Jong K&G’ers voor hun inzet van het afgelopen jaar. De leden die vanuit de afdeling
Opleidingen instromen wenste hij veel succes en een fijne periode toe bij het orkest. Uiteraard bleven
de Kerst- en Nieuwjaarswensen niet uit. Intussen had bestuurslid Christiaan Bastiaan gezorgd voor
warme oliebollen waarmee deze repetitie feestelijk werd afgesloten.
Ook op deze plaats dank aan Niels Boekwijt, Michel Boldewijn, Tom Wijkhuizen, Jairo v.d. Valk en Diégo
Verhaar voor hun inzet in de afgelopen jaren en veel succes gewenst bij de Show- and Marchingband.
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Jong K&G
VAN LEERLING NAAR JONG K&G-ER
Door Leiding Jong K&G

Begin december waren het spannende dagen voor Joey ten Hopen en Daan en Tim Betgen. In de
afgelopen tijd hebben zij hun opleidingsprogramma met goed gevolg afgerond en moesten zij het D (=
toelatingsexamen) voor Jong K&G doen. Gelukkig zijn zij hiervoor allemaal met mooie cijfers geslaagd.
Jong K&G wordt dus uitgebreid met twee tamboers en een trombonist.
Daarnaast heeft Nanne Janssen (trompet) met goed gevolg zijn C-examen afgelegd. In het kader van
zijn opleiding begint hij nu aan zijn stageperiode bij Jong K&G. Wij wensen Joey, Daan, Tim en Nanne
veel succes en een mooie tijd toe bij Jong K&G.

Tim Betgen

Joey ten Hoopen

Daan Betgen

Nanne Janssen
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wmc

kerkrade 2022
Als alles doorgaat zal in juli van dit jaar voor de 19e keer het Wereld Muziek
Concours in Kerkrade worden gehouden. Normaal zitten er tussen de edities
altijd 4 jaar, maar vanwege corona heeft het festival niet in 2021 kunnen
plaatsvinden.
Het Wereld Muziek Concours, ook wel de Olympische spelen voor de
blaasmuziek genoemd, is een festival met wedstrijden voor Harmonie- en
Fanfareorkesten, Percussie-ensembles, Brassbands, Dirigenten en de Mars- en
Showbands.
Door: Eric Meijers

Sinds 1962 heeft K&G zowel met de jeugd als
met de senioren vele malen deelgenomen. In
de komende edities van de klanken zullen we
nader ingaan op de behaalde successen in de
afgelopen jaren.
Ten opzichte van vorige edities is er een aantal
wijzigingen doorgevoerd:
Divisies
In de nieuwe editie van 2022 zijn de divisies
uitgebreid met de introductie van de Junior
Division.
Er zal gestreden worden in de onderstaande
divisies
·
Championship Division (hoogste divisie)
·
World Division
·
1st Division
·
2nd Division
·
Junior Division

Competitie met prelims (voorrondes) en finals
in de Champion Division
De Champion Division is voor bands die de
uitdaging aan kunnen en willen gaan om op
het allerhoogste niveau de competitie aan te
gaan. In deze divisie doet alleen de top van de
internationale en nationale showbands mee.
Voor de bands die deelnemen in de
Championship Division zijn er voor het eerst
prelims en finals voor de showwedstrijden.
Aan deze prelims kan door maximaal 18
showbands worden deelgenomen. Op vrijdag
29 juli 2022 zullen deze prelims plaatsvinden
en de 12 beste zullen op zondag 31 juli 2022
het tegen elkaar opnemen in de finals. De
winnaar van deze finals mag zich dan ‘WMCwereldkampioen Show’ noemen.
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Zoals gezegd zullen de 12 hoogstgeplaatste bands zich plaatsen voor de finals. De nummer 13, 14 en
15 krijgen de gelegenheid op zaterdag 30 juli in de World Division Show in competitie te gaan. De
nummers 16, 17 en 18 krijgen de gelegenheid om op zaterdag 30 of zondag 31 juli een ‘exhibition
performance’ te verzorgen (zonder beoordeling).
Clustering
Het WMC kiest ervoor om vanaf 2022 alle wedstrijdonderdelen en divisies op specifieke dagen of
weekenden te clusteren. Deze clustering heeft een aantal belangrijke voordelen. Zo wordt het
eenvoudiger om deelnemers binnen een divisie met elkaar te vergelijken. Dat vergroot. Ook voor het
publiek, de wedstrijdbeleving. Ieder cluster wordt afgesloten met een prijzenceremonie waarbij alle
uitslagen tegelijkertijd bekend worden gemaakt.
Wedstrijddagen:
·
Vrijdag 29 juli – Prelims
·
Zaterdag 30 juli – Deelname in World Division (nr. 13, 14 en 15)
·
Zondag 31 juli – Finals (nr. 1 t/m 12)
Voor de volgorde van de prelims heeft er inmiddels op 15 januari 2022 een loting plaatsgevonden.

Het programma start op vrijdag 29 juli om 14:00 uur en de volgorde is als volgt:
Showband Takostu Stiens
Chr. Muziekvereniging Kunst en Genoegen
Marsch- & Drillkontingent des Spielmannszug Oberlichtenau e.v.
Chr. Muziekvereniging Door Vriendschap Sterk
Showband Irene Ede
Fanfarezug des KSC Strausberg e.v.
Nishihara High School
Pasveerkorps
Chien Kuo High School Marching Band
Nummer 16
Drumfanfare Exempel
Rijnmondband
Jubal Drum & Bugle Corps
Drum- en Showband Adest Musica
Show, Marching and Concertband Flora Band
Advendo Korpsen Sneek
SG Fanfarenzug Potsdam e.v.
Kunst en Genoegen zal de mars op zaterdag 30 juli lopen. Het tijdstip zal later bekend gemaakt
worden. Vrijdagavond 29 juli zal het schema voor de mars bekend worden gemaakt en ook de
volgorde van de show op zondag.
Bron - voor de inhoud van dit artikel is gebruik gemaakt van de website van het WMC Kerkrade (www.wmc.nl)
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Terug in de tijd
HET OOG WIL OOK WAT
Door: Henk Henzen - erelid

Als mondorgelclub had Kunst en Genot op 3
februari 1949 zich voor het laatst in de (nu
verdwenen) Burchtzaal aan de ouders en
donateurs gepresenteerd. Nog niet als een echt
tamboer- en pijperkorps, want alleen de acht
tamboers lieten zich horen met de vier model
dienstmarsen onder leiding van tamboerinstructeur Wakka. De fluiters waren met hun
opleiding nog niet zo ver dat ze konden
meespelen met de mondorgels maar dat zou
spoedig veranderen. Die Burchtzaal, met het
gebrekkige podium, was langzamerhand wel te
klein geworden voor het almaar groeiende K&G.
De Stadsgehoorzaal met (toen nog) duizend
plaatsen lonkte…
Het grote en zeer bekende ‘Jubal’ uit Dordrecht
was in die tijd nog altijd het voorbeeld voor
K&G. Toen die vereniging in 1951 veertig jaar
bestond werd door een ruime delegatie van
K&G-leden een bezoek gebracht aan één van de
vier jubileumuitvoeringen in het Dordtse theater
‘Kunstmin’. In een prachtige muzikale show
werd het ons duidelijk dat bij een concert het
visuele aspect veel aandacht verdient en daar
zouden we nu ook invulling aan gaan geven. De
eerste visuele verbetering voor het korps zou
worden het ‘voorfront’, zoals we dat toen
noemden. Dat voorfront moest nog wel
gemaakt worden en dat gebeurde op de
leegstaande zolder van de inmiddels afgebroken
Munnikenstraatschool. Jaren later, in 1970,
zouden de beide zolders van die school onze
vereniging
onderdak
bieden
gedurende
negentien jaar, maar dat wisten we in 1951 nog
niet… De bouwploeg kon aan de gang en daar
wisten Henk Sasburg, Jaap Beij, Frits Kamphues,
Aad van Biemen en Jan IJzerman wel raad mee.

Achteraf bezien was dat een bijna onmogelijke
opgave, want de ‘tribuneopbouw’ was van hout
en het geheel werd behoorlijk zwaar. Transport
naar de Stadsgehoorzaal, het opbouwen op het
podium en met de pauze weer afbreken was
een buitengewoon inspannend en tijdrovend
karwei. Maar het resultaat was geweldig en voor
die tijd in Leiden beslist nieuw! De foto toont
K&G
bij
het
eerste
concert
in
de
Stadsgehoorzaal in oktober 1953 met de nieuwe
blikvanger. Nu, in onze tijd, gaat de visuele
ondersteuning van een concert met alle digitale
technieken een stuk eenvoudiger, maar toen
was K&G in Leiden al ‘trendsetter’, zoals dat
tegenwoordig heet. De dirigent op de foto is de
heer Jan van Dijk, die ook dirigent was van de
Harmoniekapel ‘Werkmans Wilskracht’, destijds
het grootste en mooiste korps van Leiden.
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Veteranenorkest
REPETITIES VETERANENORKEST OPGESCHORT
Door: het bestuur

Met spanning werd er uitgekeken naar de persconferentie van 14 januari jl., waarin versoepelingen
van de coronabeperkingen werden aangekondigd. Nauwelijks waren deze bekend of bij menig
bestuurslid rinkelde de telefoon als een carillon wegens inkomende berichten. Waar we als K&G
goed in zijn gebeurde ook: direct werd er actie genomen om in ieder geval de repetities voor Jong
K&G en de Show- and Marchingband voor de volgende dag weer op te starten. Lang leve de
digitale
snelweg.
Ook de leiding van het Veteranenorkest werd geïnformeerd dat de verenigingsactiviteiten weer
opgestart zouden worden, met het oog op de geplande repetitieavond op vrijdag 21 januari. Na
rijp beraad besloot de leiding van het orkest om op die avond nog niet te starten met de repetitie,
omdat zowel het maken van muziek, als het onderhouden van sociale contacten erg belangrijk
wordt gevonden. Dat valt niet mee met de huidige beperkingen, zoals het dragen van een
mondkapje, 1,5 meter afstand houden en een kantine die gesloten is. Om deze redenen kiest de
leiding van het Veteranenorkest ervoor de repetitie van januari te annuleren. Men hoopt dat de
beperkingen medio februari verder zijn afgebouwd zodat de repetitie van 18 februari wel
doorgang kan vinden.

COLOFON
'K&G-KLANKEN' is de officiële digitale nieuwsbrief van Chr. Muziekvereniging Kunst
en Genoegen - Leiden en is bestemd voor alle leden, donateurs en overige relaties.
Opmerkingen, tips en reacties zijn welkom op redactie@keng-leiden.nl
Wilt u de K&G-KLANKEN niet meer ontvangen, stuur dan een mailtje
naar redactie@keng-leiden.nl. Redactie: Christiaan Bastiaan, Eric Meijers, Lucinda
en René Truijers, Jordy Kortekaas en Jan Mosselman.
Vormgeving: Melvin Holverda
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