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ONDERWERPEN:
CORONA GOOIT ROET IN HET ETEN
NIEUWE TAMBOER-MAITRE
AFSCHEID VAN EEN ASSISTENT DOCENT
OPTREDENS AGENDA 2022
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Bestuur
TERUGBLIK......
‘Dit is al weer de laatste K&G-klanken
van dit jaar. Meer dan ooit tevoren
kijken we uit naar het nieuwe jaar
2021.’ Dit waren de eerste twee zinnen
van voorzitter a.i. Peter Kessels in de
decemberuitgave K&G-klanken van
vorig jaar. In hetzelfde artikel hoopte
hij op een jaar vol grootste optredens,
gezellige repetities en een ‘normaal’
leven met familie en vrienden.
Tenslotte: ‘een 1 keer in je leven
gebeurtenis en hopelijk nooit meer’.

Ondanks alles blijkt dat K&G, ook onder
moeilijke omstandigheden, een krachtige en
vitale vereniging is, en kijken we ondanks alles
terug op een jaar waarin weer de nodige
initiatieven zijn ontplooid zoals bijvoorbeeld de
oprichting van het Veteranenorkest. Daarom
een groot ‘dankjewel’ aan onze leden,
instructeurs, vrijwilligers, sponsoren, donateurs,
vrienden en alle andere mensen die K&G zijn
blijven steunen in 2021. We moeten nog even
volhouden! Laten we gezond blijven en in het
nieuwe jaar weer genieten van de prachtige
klanken van K&G.
Het bestuur wenst alle lezers fijne Kerstdagen
en een gezond en muzikaal 2022!

Door: het bestuur
Hoe anders is de realiteit: een jaar vol
beperkingen, geannuleerde optredens en zelfs
weken zonder repetities. En net toen we
dachten dat we weer op de goede weg waren
stak de Delta variant de kop op en recentelijk de
Omikron-variant. Daardoor is er opnieuw sprake
van ernstige beperkingen die hun weerslag
hebben op ons verenigingsleven. Als bestuur
moesten we een aantal ingrijpende besluiten
nemen zoals het annuleren van de traditionele
Oliebollenrepetitie, de Nieuwjaarsreceptie en
het uitreiken van de K&G-pluim. Als klap op de
vuurpijl kwam daar ook nog eens het annuleren
van het Nieuwjaarsconcert 2022 in de
Stadsgehoorzaal bij. En dat terwijl er door alle
orkesten knetter hard werd gerepeteerd om een
formidabele prestatie te leveren.
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CORONA GOOIT WEER ROET IN HET ETEN
De opleving van de coronapandemie
zorgt voor de zoveelste keer voor het
annuleren van diverse verenigingsactiviteiten. Dit komt in de eerste
plaats het verenigings- en saamhorigheidsgevoel niet ten goede, maar het is
ook zonde van de tijd die door alle
betrokkenen vrijwilligers aan de
voorbereidingen zijn besteed.
Door: het bestuur

Geen Oliebollenrepetitie
We moeten de gezellige en traditionele
‘Oliebollenrepetitie’ voor alle leden, die in de
planning stond voor zaterdag 18 december
helaas schrappen. Als bestuur kijken we of we
deze happening naar het voorjaar kunnen
verplaatsen
en
er
desnoods
een
‘Tulpenrepetitie’ van kunnen maken.
Geen Nieuwjaarsreceptie
De verwachting is dat de herinvoering van de 1
½ meter maatregel bij het begin van het nieuwe
jaar
nog van kracht zal zijn. Dat maakt het praktisch
onmogelijk om een Nieuwjaarsreceptie te
organiseren. Ook de uitreiking van de jaarlijkse
‘K&G-pluim’ tijdens deze receptie komt daardoor
op losse schroeven te staan. Het bestuur
onderzoekt mogelijke alternatieven.

Geen Nieuwjaarsconcert
In een vroegtijdig stadium is besloten om voor
de tweede keer het Nieuwjaarsconcert in de
Stadsgehoorzaal te annuleren. Wij durven
eenvoudig weg niet het risico te nemen dat de
1½ meter maatregel medio januari 2022 nog
van toepassing is waardoor de zaal maar voor
1/3 gevuld kan worden. Het financiële risico dat
we daarbij lopen is te groot, mede doordat de
laatste twee jaar nagenoeg alle optreden zijn
geannuleerd. We missen daardoor de nodige
inkomsten. De directie van de Stadsgehoorzaal
wilde gelukkig met ons meedenken waardoor
we het concert zonder kosten konden
verplaatsen. Vooralsnog is nu 14 januari 2023(!)
gereserveerd. Een ieder die tot nu al had
gereserveerd wordt persoonlijk door de
Stadsgehoorzaal benaderd.
De herinvoering van een aantal maatregelen om
het coronavirus te beteugelen heeft ook zo z’n
weerslag op de overige verenigingsactiviteiten.
Denk daarbij aan de repetities van de Show and
Marchingband en K&G 3. Binnen het kader van
de mogelijkheden kijken we wat er wél mogelijk
is door bijvoorbeeld repetitiedagen en -tijden te
verschuiven. We roeien met de riemen die we
hebben en blijven vol goede moed!
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Jong K&G
BASEBALL JACKS VOOR JONG K&G
Door Communicatie

Al langer was er de wens om het uniform van Jong K&G uit te breiden met zgn. ‘baseball jacks’; een
informele, sportieve maar ook uniforme uitstraling voor onze jeugdige muzikanten. Juist op die
momenten waarop zij zonder hun uniform tóch herkenbaar willen zijn. Nou daarin zijn de
initiatiefnemers geslaagd door de aanschaf van deze sportieve jacks. Door de immer enthousiaste inzet
van de afdeling fondswerving werd een sponsor gevonden die de kosten voor aanschaf voor zijn
rekening wilde nemen. Gevolg is een eigentijds jack met witte mouwen en een voor- en achterpand in de
kleur van het Jong K&G uniform dat zowel aan de voor als achterzijde is voorzien van het Jong K&G logo.
Het jack maakt deel uit van het uniformpakket van Jong K&G en wordt daarom op naam van het
betreffende lid netjes opgeborgen in ons uniformen magazijn. Uiteraard hoopt Jong K&G zich binnenkort
in deze nieuwe outfit te presenteren. Dank aan de initiatiefnemers en de sponsor!
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Show- and Marchingband
NIEUWE TAMBOER-MAITRE VOOR SMB
Door leiding SMB

Geruime tijd geleden heeft Kevin van Egmond, tamboer-maitre van de Show and Marchingband,
aangegeven te willen stoppen met deze functie. Het laatste optreden onder zijn supervisie was tijdens de
Kersttaptoe op 11 december jl. Kevin was de laatste jaren het gezicht van de Show and Marchingband dat
onder zijn leiding heeft deelgenomen aan veel prestigieuze optredens en taptoes.
We vinden het jammer dat Kevin is gestopt, maar respecteren zijn keuze. Graag willen wij hem bedanken
voor zijn tomeloze inzet en de wijze waarop hij de leden van de Show and Marchingband keer op keer
kon motiveren om een prima prestatie te leveren. Op een nader te bepalen moment zullen wij afscheid
van hem nemen. Kevin wordt opgevolgd door Justin Heemskerk die inmiddels bijna 14 jaar lid is van K&G
en deel uit maakte van de trompetsectie van de Show and Marchingband. Voor hem is inmiddels een
spannende periode gestart waarin de overdracht zal plaatsvinden. Uiteraard zal Kevin hem de fijne
kneepjes van het tamboer-maitre vak bijbrengen.
Wij wensen Justin veel succes toe.
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De achterban
REACTIE VAN EEN FAN
Naar aanleiding van de optredens van de Show and Marchingband en K&G 3 tijdens de X-mas Tattoo
2021 op 11 december jl. ontvingen wij onderstaande reactie van een fan:
‘Wat heb ik weer genoten van de nieuwe marsen die K en G gisteren heeft gespeeld. Heb ze, via YouTube,
al vele malen beluisterd. Daar is maar één woord voor van toepassing: KIPPENVEL!! Hulde aan alle
mensen die dit mogelijk hebben gemaakt. Ik wens alle bestuursleden, leden en andere K en G vrienden
Prettige Kerstdagen en een prachtig muzikaal 2022’.
(De contactgegevens van deze fan zijn bekend bij de redactie)
Natuurlijk doet het ons goed dergelijke reacties te ontvangen, zeker in deze tijden van beperkingen
waarin gezamenlijke repetities met de totale Show and Marchingband en K&G 3 sinds enige tijd niet meer
mogelijk zijn en er een streep is gezet door de wekelijkse repetitieavonden!
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Opleidingen
AFSCHEID VAN EEN ASSISTENT DOCENT
De afdeling Opleidingen van K&G is
gezegend met een flink aantal assistent
docenten. Naast een les door een
professioneel
geschoolde
docent,
krijgen alle leerlingen ook één keer per
week les van een assistent docent en
worden de lessen van de professionele
docenten herhaald en verder uitgediept. Die lessen vinden over het
algemeen plaats op de zaterdagmorgen. Het is dan een drukte van
jewelste in ons verenigingsgebouw met
veel gezelligheid in de kantine en het
jeugdhonk.
Door: Jan Mosselman

Voor deze K&G-klanken heb ik een afspraak met
Mathijs Ligtvoet. Recentelijk is hij gestopt als
assistent docent. Zoals ze bij mij in het dorp
vragen ‘van wie ben jij er één’, zo begin ik mijn
gesprek. Mathijs is de jongste zoon van Ruud die
al meer dan 57 jaar lid is van onze vereniging en
al weer heel wat jaren (blaas) bas speelt bij K&G
3. Zelf is Mathijs inmiddels ook al meer dan 25
jaar lid en speelt trompet bij de Show and
Marchingband. Ik had begrepen dat hij na 10
jaar gestopt was als assistent docent, maar die
informatie bleek onjuist. We zijn nauwelijks
begonnen met ons gesprek als hij mij corrigeert
en zegt dat hij bijna 16 jaar assistent docent is
geweest.

Een snelle rekensom leert dat hij dus 16 jaar
was toen hij het lesgeven van zijn broer Robbin
overnam. En ja, een logisch gevolg als je zo lang
lesgeeft, is dat zijn leerlingen inmiddels zijn
maatjes zijn geworden bij de trompetsectie van
de SMB. Hij is destijds gestart als assistent
docent omdat hij het leuk vindt om zijn muzikale
kennis over te dragen. Natuurlijk is hij er ook
trots op is als zijn leerlingen uiteindelijk
meelopen bij Jong K&G en later de SMB.
Mathijs werkt als instrumentmaker bij Meester
Techniek in Leiden en maakt daar precisieonderdelen van metaal en/of kunststof voor o.a.
de verfindustrie, scheepsbouw, luchtvaart en
bioscience.
Hoogte en dieptepunten
Terugkijkend
op
zijn
successen
en
hoogtepunten met K&G zegt hij de WMC’s wel
als heel bijzonder te ervaren. Deelname aan het
WMC van 2009 was voor hem de eerste keer
met de Show and Marchingband, maar
daarvoor had hij als 11-jarige al ervaring
opgedaan bij het WMC in 2001 en later in 2005,
toen Jong K&G met groot succes daaraan
deelnam. Als dieptepunt noemt hij het jaar 2008
toen de vereniging aan de rand van de afgrond
stond wegens malversaties van de toenmalige
penningmeester. Aan de andere kant is hij er
trots op hoe de vereniging zich daarna zo goed
heeft terug gevochten.
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Instructeurs door de jaren heen
Als je al zoveel jaren lid bent van K&G dan maak
je natuurlijk ook de nodige veranderingen mee
in het instructieteam. In 2005 kwam Mathijs
over van Jong K&G. Joop Peters was toen, na het
overlijden van Nico de Jeu, aangesteld als
hoofdinstructeur. Na zijn vertrek in eind 2005
werd hij opgevolgd door John Curfs die later
plaats maakte voor Matthijs Kruik. In 2015 nam
René Leckie het (dirigeer)stokje van hem over en
is hij tot de dag van vandaag hoofdinstructeur
en verantwoordelijk voor de kopersectie van de
Show and Marchingband. Daarnaast is hij
dirigent/instructeur van K&G 3.
Zijn eigen muziekkeuze
Mathijs heeft een brede muziekkeuze: van rock
tot af en toe klassiek en van mars- tot
Egerländer- en bigbandmuziek. Maar kom bij
hem niet aan met Nederlandstalig……………………
Ook de geluidsdragers van K&G zijn bij hem
favoriet, maar dan speciaal van vóór de periode
dat hij zelf meespeelt.
De toekomst
Als ultieme droom wil Mathijs nog eens de
‘dubbel’ winnen tijdens het WMC, dus zowel
kampioen bij de mars- als de showwedstrijden.
Maar daarnaast staat ook deelname aan grote
internationale
taptoes
hoog
op
zijn
verlanglijstje. Zijn voorkeur gaat daarbij uit naar
de taptoes in bijvoorbeeld Birmingham, Bazel en
Edinburgh. Maar ja: het is altijd lastig om
daarvoor te worden uitgenodigd, en bovendien
ben je met deelname aan dergelijke
evenementen soms een week van huis. Dat
vraagt zowel privé als werk nogal wat geregel.
Je bent een K&G-er als………………
is een gevleugelde uitspraak binnen onze
vereniging. En dat ben je, als je tenminste met
het K&G-kamp bent mee geweest. Nou dat is
Mathijs. Vanaf zijn 7 e gaat hij al mee.
Aanvankelijk als kamper, maar sinds 2014 ook
als staflid. Samen met een aantal andere
stafleden verzorgt hij de sportactiviteiten op het
kamp.

Helaas kon het kamp vorig jaar vanwege de
coronapandemie niet doorgaan, maar creatief
als zij zijn, kwam de kampleiding tóch met een
alternatief: twee dagen in het clubgebouw,
inclusief overnachting. Dat werd wel een feestje!
Gelukkig kon het kamp dit jaar wel doorgaan en
verbleef men op ‘het Zwarte Veld’ in Nunspeet
op de Veluwe.
Dit jaar werd samen met Dennis Slimmers, Leon
Landwaart, Thomas Boelee, Robin Gibson, Kevin
van Egmond en Tim Bulthuis een intensief
sport- en spelprogramma samengesteld. Ieder
lid van het team is daarbij verantwoordelijk voor
een
programmaonderdeel.
Tijdens
de
voorbereidingen wordt een draaiboek gemaakt
van alle activiteiten die men per dag wil
organiseren. Daarna volgt de verdeling en
bereidt ieder lid van het team een activiteit voor.
In de week zelf verlenen de leden van het team
‘hand en spandiensten’ bij de activiteiten.
Ondanks alle veranderingen in de laatste jaren,
zijn ook nog veel zaken hetzelfde gebleven zoals
de reveille, het Vlaggenlied en het Kamplied.
Uiteraard
gaan
er
ook
de
nodige
muziekinstrumenten mee en is er nog wel eens
een spontaan muzikaal intermezzo. Als ’s
avonds alle kampers in hun slaapzak liggen is er
de dagelijkse staf-vergadering. Die wil nog wel
eens uitlopen tot de andere morgen dan
gebeurt het soms (?) dat aansluitend de reveille
wordt geblazen. Tja: op de Veluwe zijn de
nachten over het algemeen korter dan in de
Randstad.
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Overige activiteiten
Als er nog tijd over is dan maakt Mathijs zijn
rondjes op de racefiets. Dat doet hij het liefste in
het voorjaar en in de zomer gaat het dan
richting de camping in Driebergen. Zijn vriendin
en zoon gaan met de auto en Mathijs volgt op
de racefiets. Naast het wielrennen is hij ook nog
in een andere tak van sport actief, namelijk het
darten. Voor de gezelligheid doet mij mee aan
een dartcompetitie op het niveau van de 3e
klasse. Wekelijks wordt er gespeeld, hetzij thuis,
hetzij uit. De locatie voor die competitie verschilt
van buurthuis tot bruine kroeg en van gymzaal
tot sportkantine. Maar ja, muziek maken zit nou
eenmaal in de genen van de familie Ligtvoet,
want ook oom Ger, oom Martien en oom Paul
zijn lid van K&G geweest. Het is daarom niet
verwonderlijk dat Mathijs ook behoort tot de
vaste bezetting van aan K&G gelieerde
blaaskapellen zoals De Gespleten Klomp en The
Brassholes. En ook was hij jarenlang lid van
dweilorkest ‘Nou….toemaar’ dat zowel in 2006,
2007
en
2008
Nederlands
kampioen
Dweilorkesten was. Tenslotte is Mathijs ook lid
van het materiaalteam en houdt zich daar
met name bezig met reparaties van
instrumenten. Wat wil je als instrumentmaker
van beroep bent…………..

Nu hij gestopt is als assistent docent, betekent
dat voor hem meer vrije tijd op de
zaterdagmorgen en kan er meer aandacht
worden besteedt aan huis en gezin. Dat is wel
nodig ook nu zijn vriendin, vanwege een nieuwe
baan, meer in de weekenden is gaan werken.
Mathijs is blij met zijn opvolgers Yesper Monfils
en Justin Heemskerk die het assistent
docentschap inmiddels van hem hebben overgenomen.
Inmiddels klinken er uit de Nico de Jeuzaal al
weer vrolijke klanken. Een aantal leden van DVSKatwijk en K&G zijn als blaaskapel gestart met
hun repetitie. En snel sluit Mathijs daarbij aan.
Een bezige bij die Mathijs. Fijn dat je even tijd
voor ons maakte en dat we iets meer over je te
weten zijn gekomen.
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Terug in de tijd
MUITERIJ TIJDENS TAPTOE DELFT
(OOK WEL DE "REL VAN DELFT" GENOEMD)
Door: Henk Henzen - erelid

In het begin van de jaren vijftig van de vorige
eeuw bracht de Luitenant-kolonel D. Baron
Mackaay, als hoofd van het bureau Ceremonieel
van de Koninklijke Landmacht in Den Haag, en
op uitnodiging van de Schot Maclean, een
bezoek aan de wereldvermaarde Schotse Tattoo
in Edinburgh. Aanleiding van dat bezoek was
een uitnodiging voor een optreden van de
Koninklijke
Militaire
Kapel
met
het
Tamboerkorps
van
het
Garderegiment
Grenadiers om in het jaar 1952 deel te nemen
aan die wereldvermaarde taptoe. Terug van dat
bezoek aan Edinburgh stond voor hem vast: zo’n
taptoe moeten we in Nederland óók realiseren!
Maar waar?
Een uitstekende plaats werd gevonden in Delft
op de grote Markt met als schitterende
achtergrond de Nieuwe Kerk. In augustus 1954
vond de eerste
Taptoe Delft daar plaats. Wel moest het
standbeeld van Hugo de Groot worden
verplaatst naar een hoek van het marktplein…
Veel belangstelling van het publiek was er dat
eerste jaar nog niet maar dat zou spoedig
veranderen! Twee jaar later, bij “de Taptoe” van
1956, speelde de Marinierskapel van de
Koninklijke Marine “The St Louis Blues March”
en dat leidde tot hevige verontwaardiging bij de
hogere legerleiding. Tot dat moment bestond
het repertoire van àlle militaire orkesten uit
traditionele marsen, volksliederen en enkele
koralen. Moderne muziek zoals Jazz was
uitsluitend toegestaan bij concerten maar een
militaire taptoe is nu eenmaal geen concert, was
de mening van de hoogste militaire leiding.

Tien jaar eerder, op 1 april 1951, was de Kapel
van de Koninklijke Luchtmacht ontstaan uit het
Stafmuziekkorps
van
het
Regiment
Stoottroepen. De leden van dat korps waren
over het algemeen jonge muzikanten uit
Limburg en Brabant. Dirigent Mensing werd al
spoedig opgevolgd door de Eerste Luitenant
Harry F. W. van Diepenbeek, 24 jaar jong... Een
generatiekloof was geboren, maar dat zou pas
later blijken!

Harry
was
oud-klarinettist
van
de
Marinierskapel en onder zijn leiding groeide de
populariteit
van
“de
Luchtmachtkapel”
spectaculair. Dat kwam hoofd-zakelijk door het
gekozen repertoire, veel swingende jazzywerken bracht de kapel bij concerten ten gehore
en met veel succes! Maar bij een taptoe was dat
niet toegestaan en bij de traditionele Taptoe
Delft al helemaal niet! En daar waren de jonge
luchtmacht-muzikanten het niet mee eens! Dit
ongenoegen kwam op zaterdagavond 2
september 1961 tot uiting tijdens de laatste
avond van de Taptoe Delft.
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Voor zijn 36e verjaardag had Harry een taart aangeboden gekregen en zijn muzikanten wilden hem ook
verrassen en hem niet alleen. Nou dat is gelukt, en hoe…! Harry stond naast de zijtribune te wachten tot
“zijn kapel” uit de kerk het plein zou opmarcheren voor de finale van de taptoe. Onder leiding van
Kapelmeester Bep Warnas verliet de kapel de Nieuwe Kerk onder de vrolijke tonen van….. “Oh when the
Saints go marching in”. Groot enthousiasme bij het publiek maar hevige verontwaardiging bij de
taptoeleiding! Nog maanden lang heeft het in de hoogste militaire muziekkringen gedonderd,
onderzoeken werden gehouden, rapporten werden geschreven, disciplinaire straffen werden opgelegd
maar er was geen weg terug… De Kapel van de Koninklijke Luchtmacht heeft met deze “insubordinatie”
geschiedenis geschreven! En de woelige jaren zestig, met alle gezagsomwentelingen in vrijwel àlle
geledingen van onze samenleving moesten nog komen…
In onze tijd is de nationale militaire taptoe een voorstelling met “totaaltheater” geworden waarin plaats is
voor dansensembles, sportverenigingen en zangkoren etc…
Inderdaad, tijden veranderen…
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Management
OVERZICHT DEFINITIEVE OPTREDENS VOOR 2022
Datum

Optreden

Orkest

27 april
5 mei
7 mei
25 t/m 29 mei
4 juni
25 juni
26 juni
2 juli
7 t/m 12 juli
3 en 4 september
3 september
11 september
16 september
16 september
18 september
24 september
12 november

Streetparade Leiden
Taptoe Noordwijk
Taptoe Laren
Trainingsweekend Bocholtz
Taptoe Sleidinge
Taptoe Almelo
Streetparade Goor
Taptoe Leiden
Sondeborg Denemarken
Lievin Frankrijk
Lievin Frankrijk
Lichtenvoorde
Taptoe Goude
Taptoe Alblasserdam
Zoeterwoude
Taptoe Roden
Taptoe Groningen

Jong K&G
SMB+Jong K&G
SMB
SMB
SMB
SMB+Jong K&G+K&G 3
SMB
SMB+Jong K&G+K&G 3
SMB
SMB
K&G 3
SMB
SMB
Jong K&G
Jong K&G
SMB
SMB
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Namens de redactie van de
Klanken wensen wij alle lezers
Prettige Kerstdagen en een
Muzikaal 2022

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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