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Beste lezers, op het moment dat ik dit schrijf ligt 2016 al bijna achter ons. Natuurlijk hebben we 
nog een aantal mooie evenementen te gaan alvorens het zover is, maar toch loopt het jaar op 
zijn einde.

Hadden we ons jubileum in 2015 net achter de rug en dachten we dat 2016 een tussenjaar 
zou worden, mooi niet! Ik denk dat het jubileum eerder een startschot is geweest voor vele 
mooie jaren die in het verschiet liggen. Het jaar 2016 is nu dan bijna voorbij, wát een jaar was 
dit. Tamarco heeft zich weer gepresenteerd op allerlei gebieden. We hebben bijvoorbeeld tij-
dens onze optredens met carnaval in Duitsland de vuurdoop gehad met onze eerste stap in de 

marsparade met het nummer Happy. Een beetje spanning of we 
het wel konden was voelbaar, maar de reactie van het publiek gaf 
al snel aan dat het zeer werd gewaardeerd en dus voor ons het 
teken om op de ingeslagen weg verder te gaan. Vele mooie en 
bijzondere optredens hebben wij daarna nog verzorgd, waarvan 
in deze editie genoeg verslagen te lezen zijn.  

Tijdens de algemene ledenvergadering hebben wij afscheid 
genomen van Jan de Jong als bestuurder van onze vereniging. 
Voor zijn jarenlange inzet voor “zijn” cluppie is hij die avond voor-
gedragen voor het erelidmaatschap van Tamarco. Een voorstel 
dat is bekrachtigd door de leden en Jan is super trots met deze 
waardering. Piet de Vogel is tijdens deze zelfde ledenvergadering 

benoemd tot lid van verdienste voor zijn getoonde inzet op gebied van klaverjassen en spon-
sorwerving de afgelopen jaren. Iets waar wij hem als Tamarco dankbaar voor zijn omdat het 
een groot deel van onze inkomsten genereert.

Op het gebied van instructie hebben we als Tamarco ook een verandering doorgevoerd. Wij 
hebben voor de zomervakantie afscheid genomen van onze dirigent en instructeur Jasper van 
der Ven.  Dit hebben we gedaan omdat er allerlei signalen waren dat het tijd werd voor vernieu-
wing. Met Jasper heeft Tamarco zich uit een diep dal teruggevochten en zijn we gaan groeien. 
Iets waar hij zeker zijn bijdrage aan heeft geleverd. Echter, en dat is niet alleen bij Tamarco zo en 
soms moet je dan kiezen voor verandering om verder te kunnen naar een volgend niveau. Wij 
zijn daarom blij dat Ferdi Seelbach het stokje heeft overgenomen en de eerste resultaten zijn 
zeer bemoedigend. Samen met Barry Lampen, instructeur slagwerk, wordt er op de woens-
dagavond behoorlijk aan getrokken en de reacties van de leden maar ook onze trouwe toe-
hoorders aan de lijn bij regionale optredens zijn zeer positief.

Voorwoord
Door de voorzitter





Richting 2017 hebben we nog een aantal uitdagingen af te ronden dit jaar. Daarbij denk ik aan 
Kerstavond in de Houtkamp. Naar verwachting zal dit evenement vorig jaar overtreffen qua 
bezoekers en wordt er van ons ook weer verwacht de muzikale omlijsting te verzorgen. Een 
hele uitdaging om in een korte periode kwalitatief iets neer te zetten, maar wij hebben er alle 
vertrouwen in.  Ons laatste buitenlandse optreden van het jaar is op zaterdag 3 december. Een 
moeilijke periode zo rond sinterklaasviering, maar onze zakelijk leider en tambour-maître Niels 
van der Fits heeft het toch weer voor elkaar dat we konden afreizen naar Boulonge Sur Mer 
voor de intocht van de Kerstman.  

Veel leesplezier met dit nieuwe clubblad en tot ziens op één van onze activiteiten!

Rob Blauw 





Zondag 3 januari - Nieuwjaarsconcert
De eerste zondag van het nieuwe jaar staat altijd in het teken van de Nieuwjaarsreceptie. Op 
deze middag wensen leden, sponsoren, kaarters en een ieder die Tamarco een warm hart 
toedraagt elkaar het beste voor het nieuwe jaar. En hoe kunnen we het jaar beter starten dan 
met muziek? Speciaal voor deze gelegenheid was ook het leerlingenorkest aanwezig en zij 
speelden naast een mars ook een nummer uit The Beauty & the Beast. Een nummer wat pas 
kort voor de nieuwjaarsreceptie op de lessenaar kwam. Maar dit nummer werd al snel goed 
gespeeld met zelfs een enkele solo. Dit bewijst te meer dat het leerlingenorkest een belangrijk 
onderdeel is van de opleiding. Brigitte de Jeu heeft de leiding over het orkest en ze repeteren 
om de week op donderdagavond. Kom gerust eens kijken! Daarna was het de beurt aan het 
‘’grote’ orkest en werd er traditiegetrouw De Radetzkymarsch gespeeld. Deze spelen wij over 
een kleine maand ook in Duitsland tijdens de carnaval.
Na een mooi woord van de voorzitter was het tijd om het glas te heffen op een nieuw muzikaal 
jaar. Het jubileumjaar was voor Tamarco zeer waardevol en we zijn een goede weg ingeslagen. 
Dank aan allen en op naar een minstens zo fijn 2016.

Zondag 7 februari - Carnavalsoptreden Hürth (D)
Het is een traditie aan het worden, carnaval met Tamarco in Duitsland. Ook dit jaar was onze 
marchingband weer 2 dagen bij onze oosterburen te vinden. Op zondag zijn wij afgereisd naar 
het plaatsje Hürth. We waren mooi op tijd en de plaatselijke kroeg, waar binnen nog gewoon 
gerookt mag worden, had er op deze vroege morgen met luide carnavalsmuziek de sfeer al 
goed in zitten. Snel omkleden en de bus in naar het startpunt. En toen begon het lange wach-
ten, dit hoort er natuurlijk bij maar het zal nooit wennen. We liepen als laatste in de optocht wat 
niet gek is als je het beste voor het laatst bewaard. Een uur na aanvang van de optocht waren 
ook wij de startstreep gepasseerd. Zoals we gewend zijn in Duitsland was ook hier weer veel 

Optredens
Door Niels van der Fits





publiek. Kort na de start gaf de tambour-maître het sein ‘Happy’. De première van onze eerste 
straatshow was een feit. Met hier en daar een schoonheidsfoutje, maar bovenal met heel veel 
plezier, energie en enthousiasme werd er een korte show neergezet wat op een groot applaus 
kon rekenen, kippenvel! In korte tijd is er met ons team van muzikanten keihard gewerkt om 
de show erin te krijgen. Velen hebben dit nog nooit gedaan en dat bracht natuurlijk de nodige 
spanningen met zich mee. Maar op het moment van het applaus kan je alleen maar conclu-
deren dat we een nieuwe weg in zijn geslagen die op veel waardering kan rekenen! Hulde en 
felicitaties aan iedereen. De straatshow hebben we vervolgens nog een aantal keer succesvol 
opgevoerd. Toen we een straat voor ons gevoel voor de 3 keer tegenkwamen, we de bus voor-
bij liepen en toen het donker begon te worden wist iedereen het zeker, het is genoeg voor van-
daag. Op naar morgen, op naar onze carnavalshoofdstad, op naar thuiskomen in Duitsland, op 
naar Eschweiler.

Maandag 8 februari - Carnavalsoptreden Eschweiler (D)
Drie jaar geleden is Tamarco voor het eerst de uitdaging aangegaan in Duitsland carnaval te 
vieren. We liepen 3 breed met een klein clubje mensen. Wat hebben we genoten. Vorig jaar 
4 breed en dit jaar, jawel 5 breed. U mag één keer raden wat het doel voor volgend jaar is… 
Eschweiler is als thuiskomen in Duitsland. We kennen de mensen, we kennen de straten, we 
weten waar we de braadworst moeten halen en we kennen de route. Het was een fijn weerzien 
op deze Rosenmontag. Eschweiler heeft de op één na grootste optocht in dit gedeelte



van Duitsland. Maarliefst 27 carnavalsverenigingen lopen met stukje optocht mee in de grote 
optocht. Al sinds het begin zijn wij de marchingband van de Eschweiler Scharwagge 1882. Dit 
jaar liepen we ergens in het midden wat een groot voordeel was na 2 jaar aan het eind. Minder 
lang wachten, beter doorlopen en weer op tijd terug naar huis. Wegens het slechte weer waren 
veel optochten afgelast in de regio en daardoor was het ook minder druk. Toch mocht dat de 
pret niet drukken en heeft Tamarco weer een mooi visitekaartje achtergelaten. We zijn weer 
vriendelijk bedankt en geboekt voor volgend jaar. Dus noteer het maar weer vast in uw agenda. 
Want 6 breed is het doel!

Maandag 28 maart - Hervé (B) 
Op deze 2e paasdag die aangekondigd werd met code geel vertrok Tamarco in alle vroegte 
richting Hervé. In Hervé is jaarlijks een grote carnavalsstoet die uniek is omdat alle voertuigen 
worden getrokken door paarden. Hierdoor komen er veel mensen op af. Door de verschrik-
kelijke gebeurtenissen in Brussel en de uitval van orkesten is Tamarco op het laatste moment 
benaderd voor dit optreden en wij waren beschikbaar.
Na een fijne busrit door onze eigen chauffeur Joop, kwamen wij omstreeks 09:45 uur aan in 
Hervé. Tijdens het omkleden stond de nationale pers op de stoep om te filmen hoe wij ons ge-
reed aan het maken waren voor de optocht. Ook een interview met onze tambour-maître kon 
niet uitblijven.
Na een korte streetparade arriveerden wij in het centrum en zijn toen vertrokken voor een 
kleine rondgang. Voor de mensen die Hervé niet kennen: Hervé is een plaatsje net onder Maas-
tricht vlakbij Luik. Het hoogteverschil is enkele tientallen meters. Als voorproefje ging Tamarco 
steil naar beneden wetende dat we ook weer omhoog moesten. Enigszins buiten adem kwa-
men we weer terug in het centrum voor een zeer goed verzorgde lunch. Na de onderscheiding 
aan Tamarco van de carnavalsvereniging nog even wachten tot de grote optocht zou begin-
nen. Klokslag 14:00 uur ging de stoet van start waar wij als vierde vertrokken. 
Zelfs het zonnetje kwam nog even kijken. Totdat de eerste ronde erop zat en we aan de tweede 
wilde beginnen. Het werd donker en het begon gigantisch te hagelen. Wat zijn we toch blij met 
de pet. Toen de tweede ronde en een kleine presentatie aan het einde. Al met al was het een 
druk bezochte optocht totdat de hagel kwam. Toch hebben we deze optocht uitgelopen en we 
zijn als bestuur trots op iedereen. Het was zwaar, het was slecht weer maar de sfeer was goed. 
Het is een enorm gezellige dag geweest en Herve weet ook wie Tamarco is en wat we kunnen.







Zaterdag 23 april - Kindercorso Voorhout
Eind april kleurt de bollenstreek alle kleuren van de regenboog. De bloemen staan vol in bloei en 
dat betekent dat het tijd is voor het druk bezochte bloemencorso van Noordwijk naar Haarlem. 
Dwars door de bollenstreek gaat een karavaan van prachtige praalwagens en veel muziek. In 
Voorhout organiseert de Oranjevereniging dit jaar voor 69e keer het kindercorso. Voorafgaand 
aan het grote corso kunnen kinderen met mooi versierde fietsen door het centrum. Tamarco 
loopt kindercorso voor de derde keer. Het zag er even regenachtig uit en er zijn een paar spet-
ters gevallen voordat we vertrokken. Voor de rest bleef het droog en was het weer goed druk 
in Voorhout. Vele foto’s zijn weer gemaakt en het seizoen voor Tamarco is officieel begonnen. 
Na dit corso even naar huis en straks verzamelen voor de route Hillegom > Heemstede in het 
grote corso.

Zaterdag 23 april - Bloemencorso Bollenstreek – Hillegom/Heemstede
Na een korte zaterdagmiddag vrij verzamelden we om 16:30 uur weer in het clubgebouw. Per 
bus vertrokken we richting ons startpunt in Hillegom. De zon brak door en de wegen richting de 
bollenstreek stonden helemaal vast. Ruim 1 miljoen bezoekers en aan Tamarco de eer om het 
corso te lopen van Hillegom naar Heemstede, voorop wel te verstaan! Iets verlaat kwam het 
corso aan in Hillegom, maar klokslag 19:00 uur startte Tamarco aan het corso. Wat vorig jaar 
toch wel een lange tocht leek was dit jaar veel dragelijker doordat we voorop liepen, maar ook 
omdat de zon scheen en er meer publiek was. Eenmaal aangekomen stond onze eigen Joop 
weer met de bus klaar. Het was een lange, maar mooie dag en wat hebben wij de weergoden 
aan onze kant staan. Heel fijn om met deze club en dit mooie bloemencorso het seizoen te 
beginnen. In het clubgebouw was het erna nog heel gezellig en lekker! Op naar Koningsdag.



Woensdag 27 april - Koningsdag (Aubade) Leiderdorp
De weersvoorspellingen voor deze Koningsdag waren ronduit slecht, het was dus duimen voor 
een aantal droge momenten. Om 08:00 uur woensdagmorgen kleurde het clubgebouw weer 
blauw, de koffie stond klaar en de leden maakten zich op voor de aubade. Aangekomen bij de 
Winkelhof werd besloten om de tent niet neer te zetten, de eerste druppels zouden pas om 
11:30 uur vallen. Het was weer mooi te zien dat Tamarco nagenoeg compleet op het Staten-
daalder ging zitten. Met jawel, onze MuziTalenten die voor het eerst meespeelden met het 
orkest. Na een kort voorprogramma kwam de Oranjevereniging Leiderdorp tezamen met de 
burgermeester en de gedecoreerden op het podium en kon de aubade officieel beginnen. Alle 
nummers werden uit volle borst gezongen en de begeleiding van Tamarco was weer top! Goed 
te zien dat dit landelijke feest in Leiderdorp zo leeft. Na het optreden opruimen en door naar 
Voorschoten.

Woensdag 27 april - Koningsdag (Aubade) Voorschoten
Het optreden afgelopen jaar op Bevrijdingsdag was zo goed bevallen dat Tamarco is uitgeno-
digd om op Koningsdag mee te lopen met de aubade in Voorschoten. Naast Laurentius, Jong 
Laurentius en DVS was het de eer aan Tamarco om met deze orkesten in Voorschoten op te 
treden. Nadat de overige orkesten een rondgang hadden gemaakt kwamen we bij elkaar op 
de Badhuisstraat met vele kinderen die hun fiets prachtig hebben versierd. 
Toen was het de beurt aan Tamarco om een kleine streetparade te lopen door Voorschoten. 
Na een kort stukje marcheren langs het gemeentehuis kwamen we aan in de Voorstraat. Daar 
was het tijd om de festiviteiten te beginnen met het Wilhelmus. Vervolgens ging elk orkest van 
het terrein af op naar het volgende optreden. Voor Tamarco was het optreden klaar. Alsof er 
iemand met ons mee heeft gekeken kwamen de eerste druppels toen pas naar beneden. Op 
naar huis, op naar de oranjetompouce, op naar de oranjebitter en de festiviteiten in Leiderdorp.
We hebben voor vandaag weer een mooi visitekaartje achtergelaten, volgend jaar zijn we er 
weer bij in natuurlijk Leiderdorp, maar ook Voorschoten.



Woensdag 4 mei - Dodenherdenking Leiderdorp
Het herdenken van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog gebeurt in Leiderdorp op de 
Begraafplaats waar een speciaal monument is geplaatst. Tamarco is daar traditiegetrouw ook 
van de partij. Met stemmige muziek ontvangen we de stille tocht en begeleiden we het leggen 
van de krans. Dit jaar was het aan Denise Blauw om het signaal te doen. Dit deed zij uitstekend, 
de burgemeester was er stil van. Morgen vieren we de vrijheid maar vandaag herdenken we. 
Vele positieve reacties op het ingetogen karakter van de samenkomst.

Donderdag 5 mei - Opening Bevrijdingsfestival Voorschoten
Tamarco heeft inmiddels een goede band met Voorschoten. Voor het tweede jaar op rij mocht 
Tamarco de Voorstraat opluisteren met vrolijke muziek. Dit jaar was een er een speciaal tintje. 
Een colonne van 40 legervoertuigen kwam voorbij. Na een korte streetparade stond Tamarco 
op de Voorstraat om de massaal toegestroomde Voorschotenaren te voorzien van vrolijke 
marsmuziek maar ook onze populaire nummers mochten niet ontbreken. Na de tour van oud 
legervoertuigen kwamen de lopers met de vlam vanuit Wageningen. 



Na de mooie worden van de burgemeester van Voorschoten vertrok Tamarco onder luid ap-
plaus richting de Houtkamp. Daar gaat het festival ook van start en zijn onze slagwerkers en de 
Bloebent van de partij.

Zondag 8 mei - Concert in het Leidse Hout 
Voor de derde keer op rij is Tamarco opgenomen in de programmering van de zomerconcerten 
in het Leidse Hout. Dit jaar mochten wij de reeks aftrappen op een zonovergoten Moederdag.
Het hele repertoire kwam voorbij en het publiek kon onder het genot van een drankje genieten 
van al het moois dat Tamarco te bieden heeft. De marsen, de concertwerken, de ballades en 
natuurlijk de slagwerkstukken. Speciaal voor deze dag was er voor alle moeders nog een mooie 
roos. Moeders moet je altijd in het zonnetje zetten.
Wellicht zijn we volgend jaar weer van de partij, houd de informatie op onze website in de ga-
ten.



Vrijdag 3 juni - Avond4Daagse Pijnacker 
Op 3 juni reisde Tamarco af naar Pijnacker. In heel het land wordt er rond deze periode een 
avond4daagse georganiseerd. In Pijnacker lopen ze de laatste km in het bijzijn van een drietal 
orkesten waaronder ook Tamarco. Vorig jaar waren we hier al te gast maar moesten we het 
helaas afzeggen wegens de slechte weersomstandigheden. Dit jaar mochten we in de herkan-
sing en in tegenstelling tot vorig jaar was het prachtig weer. We konden het in- en uitvoegen 
meteen heel goed in de praktijk brengen. Zo goed om te zien dat we elk optreden weer groeien 
en nog meer vanzelf gaat.
Hoogtepunt was natuurlijk de afmars terug naar de auto’s. Bij het inspelen viel het op dat één 
van de andere orkesten, namelijk Thalita uit Vlaardingen,  net als Tamarco het nummer When 
the Guards Are On Parade in het straatprogramma hadden opgenomen. Waarom dan niet ge-
zamenlijk teruglopen als een massed band van ruim 60! Muzikanten. En zo gebeurde het. Het 
was een prachtige ervaring en smaakte naar meer. Misschien volgend jaar nog eens!

Zaterdag 4 juni - Bruiloft Daan en Paul   
Soms komen er aanvragen binnen die zo bijzonder blijken te zijn dat je ze niet kan weigeren. In 
het rijtje ‘dit maak je zelden mee’ kregen we de aanvraag voor een korte serenade en street-/
bosparade. Daan en Paul, woonachtig in Wassenaar hadden een sprookjesbruiloft gepland en 
Tamarco had de eer om dit pasgetrouwde stel van de trouwlocatie naar het feest te begelei-
den. Het was warm en de weg met enige hindernissen maar het was heel bijzonder dit eens te 
doen. En Paul en Daan is deze mooie dag van harte gegund!



Donderdag 9 juni - Avond4Daagse Leiderdorp
Het is de jaarlijkse traditie, vele kinderen lopen door de polders en straten van Leiderdorp. De 
Avond4Daagse gaat weer door het dorp. Aan Tamarco de opdracht de lopers op de laatste 
avond te begeleiden van de Buitenhofvijver naar de velden van Velocitas. Zoals elk jaar was het 
ook dit jaar weer goed warm. Na het inspelen opstellen en op naar De Bloemerd. Gevolgd door 
honderden kinderen en ouders kwamen we aan bij het hoofdveld. Na een kort optreden zat 
het er weer op voor dit jaar. Volgend jaar zijn we er weer.

Zaterdag 13 augustus - Bloemencorso Rijnsburg/Noordwijk
Het seizoen begon alweer vroeg voor Tamarco. Op 13 augustus was het weer tijd voor de jaar-
lijkse flowerparade van Rijnsburg naar Noordwijk via Katwijk. We waren iets vroeger met zo-
merreces gegaan om op 10 augustus alweer de eerste repetitie te hebben. We verzamelden bij 
het clubgebouw alwaar wij per bus zijn opgehaald en naar Katwijk zijn gebracht. Daar begon 
voor ons de eerste route. De flowerparade is een druk bezocht evenement en omdat het pre-
cies in de vakantieperiode valt zijn er ook altijd erg veel toeristen. Het was het eerste optreden 
na de vakantie maar dat deed niets onder voor het visitekaartje wat we hebben afgegeven, 
het was echt goed. Tamarco had ook de eer om de avondroute te lopen in Noordwijk. Dus na 
de middagronde, welke heel goed doorliep, zijn we naar het clubgebouw gegaan om lekker te 
eten. Na deze korte break weer de bus in voor de avondronde. We liepen als laatste orkest en 
waren nog meer compleet. Het klonk goed. De opnames waren dit jaar niet in katwijk, maar 
in Noordwijk. Dus na de lokale tvzenders, de Franse en Vlaamse media was het nu de eer aan 
Omroep Max om ons goed in beeld te brengen en dat hebben ze gedaan. De beelden zijn terug 
te vinden op Facebook en onze website.
Het was een mooie dag met veel publiek, goed weer, fijn vervoer van onze eigen Joop (Jonker) 
en een mooie ondergaande zon op de boulevard van Noordwijk. Wat is muziek maken leuk 
om te doen.



Maandag 15 augustus - Parade Fresnes Sur Escaut (F)
Na een mooie dag zaterdag zijn we twee dagen later weer bij elkaar voor een optreden in 
Frankrijk. Rond de klok van 9:00 uur was het clubgebouw weer vol met leden die speciaal een 
extra dagje vakantie hadden genomen om mee te kunnen. Na dat echt iedereen en alle unifor-
men compleet in de bus lagen zijn we vertrokken richting Rotterdam. Daar stond een gedeelte 
van het orkest ons op te wachten. En toen door met de bus naar Antwerpen waar één van onze 
impresario’s is opgestapt. William van Leeuwen van SPH regelt meerdere keren per jaar voor 
ons de optredens over de grens. Wie weet komend jaar zelfs Spanje. Rond het middaguur kwa-
men we aan op de bestemming, het was prachtig weer waardoor we ons nog even in de vakan-
tiestemming voelde. Het was een bloemencorso in Fresnes Sur Escaut. 
We stonden op het programma als 7e, mooi want dat betekende dat we op tijd weer richting 
huis konden gaan. De optocht ging op tijd van start en het liep goed door. Nadat we niet langs 
maar door een weiland zijn gelopen kwamen we aan bij het eerste presentatiepunt. Gelukkig 
was hier ook water want wat extra vocht konden we wel gebruiken. Toen iedereen weer voor-
zien en enigszins opgefrist was konden we door naar het eindpunt, het grote volle marktplein 
met veel publiek. Daar aangekomen nog even Happy gespeeld en toen via de kroeg weer 
huiswaarts. Iedereen die erbij was wordt enorm bedankt. Door de vakantie hebben een aan-
tal mensen ingevallen of toch de plannen verschoven zodat ze erbij konden zijn. Die instelling 
wordt zeer gewaardeerd.



Donderdag 8 september - Lampionnenoptocht Voorhout
De Oranjevereniging Voorhout kent veel activiteiten en evenementen. Jaarlijks terugkomend 
is de start van de feestweek met de lampionnenoptocht door het dorp. Van verschillende plek-
ken in het dorp is er een kleine streetparade richting de dorpskern en onderweg sluiten vele 
kinderen zich bij de stoet aan. Gezien de tijdsdruk was Tamarco niet bij de eindpresentatie en 
konden we na de presentatie direct doorlopen naar de auto’s. Het is altijd een zeer gastvrij ont-
vangst in Voorhout en een fijn optreden.

Vrijdag 9 september - Streetparade Delft
Elke 2 jaar is het in Delft tijd voor Taptoe Delft. Topkorpsen uit Nederland komen 3 dagen naar 
Delft om op de grote markt een weergaloze show neer te zetten. Zaterdagmiddag was het tijd 
voor de traditionele streetparade. Met de topkorpsen maar ook met andere orkesten uit de 
regio. Voor Tamarco de kans om zich in de kijker te spelen en dat hebben we gedaan.
Met een zeer goede bezetting kwam Tamarco als vanouds 5 breed door de smalle straten van 
Delft. Het was warm, broeierig en benauwd maar er stond Tamarco een topweekend te wach-
ten dus iedereen gaf zich voor 200%. 
Tamarco heeft een mooi visitekaartje achtergelaten en aan collega orkesten laten zien dat 
ze bestaat. We zijn bezig, we groeien, doen leuke optredens en vinden het belangrijk gezellig 
muziek met elkaar te maken. Dat is precies wat we hebben uitgestraald en wat het massaal 
toegestroomde publiek in Delft zeer kon waarderen. 

Zaterdag 10 september - Corso Villemomble (F)
Nadat wij weer bij het eindpunt in Delft waren gearriveerd was het vlug omkleden en op naar 
het clubgebouw. Onze eigen vertrouwde buschauffeur stond daar met de touringcar van 
Jonker weer klaar om ons naar Parijs te brengen. Tamarco was uitgenodigd om op zondag 11 
september deel te nemen aan een bloemencorso in Frankrijk nabij Parijs in de voorstad Ville-
momble. Enkele weken voor het optreden regelt Niels alles aan de hand van het draaiboek in 
overleg met het bestuur en de bus en de organisatie. Toen hij zag dat het letterlijk 5 minuten 
van Parijs was kwam het idee op om zaterdagmiddag al naar Parijs te rijden. Dan hadden we in 



Parijs ook een goede nachtrust i.p.v. midden in de nacht (3 uur) in de bus te stappen. Alle leden 
stemden unaniem in en dus zaten we zaterdagmiddag om 15:00 uur in de bus naar Parijs. Rond 
21:00 uur reden we Parijs in en Joop heeft ons een prachtige rondrit door Parijs gegeven, vrijwel 
elke bezienswaardigheid trok aan ons voorbij. Parijs in 120 minuten? Geen probleem! Hoogte-
punt was de stop aan de voet van de eiiffeltoren waar iedereen zich prima kon vermaken. En 
vervolgens op naar het hotel.
Het was een mooie avond waar iedereen nog steeds over napraat, veel indrukken, prachtig 
weer, fijne muziekvrienden bij elkaar. In het hotel aangekomen gingen alle lichtjes snel uit.
De volgende ochtend vroeg aan het ontbijt en op naar het centrum van Villemomble. We zijn 
geweldig ontvangen door Nathalie, onze alleen maar Frans sprekende en begrijpende bege-
leidster van de dag. Met handen, voeten en google translate kan je een heel eind komen. We 
zijn perfect verzorgd, we hebben een korte optocht gelopen en na een overheerlijke lunch nog 
2 kleine animatie optredens. Rond 17:00 uur weer de bus in en op naar huis waar wij rond 23:00 
uur weer aankwamen.
Iedereen bedankt voor zijn/haar inzet het weekend, maar bovenal de gezelligheid, de muzika-
liteit en het groepsgevoel, Tamarco is één grote familie.

Zaterdag 24 september - Kindercorso Roelofarendsveen
Als laatste optreden voordat we naar Leiden gaan spelen we in Roelofarendsveen. Dit kin-
dercorso op zaterdagochtend is onderdeel van de Veense feestweek, met kermis, taptoe, het 
kindercorso en heel veel drank. Ook dit jaar sloot Tamarco de stoet weer af. Zoals elk jaar was 
het ook dit jaar weer lekker warm en helaas voor ons een route met heel veel opstoppingen en 
wachten in de volle zon. Toch bleef iedereen scherp en hebben we weer een mooi visitekaartje 
afgegeven. Op naar volgend jaar.



Zaterdag 1 oktober - Taptoe Leiden
De 3 oktoberfeesten zijn weer in aantocht en dat betekent aftrappen met het lint van licht door 
de straten van Leiden. De thuiswedstrijd waar alle verenigingen zich van hun beste kant laten 
zien. Weken van voorbereidingen zijn er aan vooraf gegaan en 1 oktober stond Tamarco geheel 
compleet klaar vor het lint van Licht. We verzamelden bij Concordia waar een heerlijke huts-
potmaaltijd op ons wachtte. Het was heerlijk! En toen op naar de Kaasmarkt. Als vijfde orkest 
gingen we in de stoet en daar was de Première van onze marsparade op Earth Wind & Fire. Het 
ging goed en we konden rekenen op een flink applaus. Die hebben we dus nog een paar keer 
gedaan. Het was een muzikaal ijzersterke avond waarin we alles hebben kunnen laten zien wat 
we hebben geleerd en hoe we zijn gegroeid. Na afloop terug naar Concordia voor drank en bit-
terballen. Brigitte de Jeu, bedankt voor de enorme gastvrijheid. Op naar 3 oktober.



Maandag 3 oktober - Optocht Leiden
De ochtend op tijd verzamelen bij het clubgebouw voor haring en wittebrood. En de mensen 
die liever soep hadden konden zich tegoed doen aan de tomatensoep van Mar. Het was een 
fijne bodem voor het lopen van de grote optocht. Goed weer en een mooi aantal leden dus zin 
in een fijne optocht. We waren nog maar kort onderweg en het stond stil, alle gelegenheid voor 
het uitvoeren van de straatshow. Ook vandaag konden we weer rekenen op veel applaus. Het 
was een mooie middag, na afloop op naar het clubgebouw waar het feestje nog fijn even door 
ging. We hebben Leiden en ook Leiderdorp weer laten zien wat Tamarco is. De woensdag erna 
kwamen verschillende mensen kijken om lid te worden. Trots op alle leden, we hebben ons van 
onze beste kant laten zien.

Zaterdag 19 november - Intocht Sinterklaas Leiderdorp
Net als alle jaren mocht Tamarco Sinterklaas inhalen in Leiderdorp. De ochtend begon, net als 
vorige jaren weer met een buitje. Maar toch zat de sfeer er goed in, zowel bij ons als bij de kin-
deren en hun aanhang die verwachtingsvol uitkeken naar de Sint en zijn pieten.
Alvorens we gingen lopen hebben we een kort filmpje geschoten in het kader van de Man-
nequinChallenge die momenteel het internet verovert. Wat een super gaaf filmpje is dat ge-
worden! Heel leuk om te zien hoe iedereen als een soort levende paspop een persoonlijke pose 
heeft aangenomen en bij het terugdraaien van de camera aan het eind iedereen ineens in de 
houding staat. En natuurlijk met het fantastische nummer ‘Games of Thrones’ eronder, een 
nummer wat we met Tamarco steeds beter gaan spelen.
De route voer ons net als andere jaren van de Hoofdstraat via de Oranjegallerij naar het Ge-
meentehuis (waar geluncht kon worden met erwten- of tomatensoep) en vervolgens via de 
Santhorst naar het Winkelhof waar uiteraard ook binnen gespeeld is. Ondanks de koude dag 
heeft Tamarco zich in eigen dorp weer van zijn beste kant laten zien.



Zaterdag 3 december - Intocht Kerstman Boulogne Sur Mer (F)
Op de valreep kwam er nog een bijzonder optreden binnen: een lichtjesparade in Boulogne 
Sur Mer, defile de Saint Nicolais. Op 3 december stapte Tamarco weer in de bus richting het 
mooie Frankrijk. Aangezien het optreden in de avond was vertrokken we eind van de ochtend 
richting Frankrijk. Prachtige landschappen en onze fijne buschauffeur Joop brachten ons bij de 
kust. Het was er heel koud maar de sfeer was ontzettend goed. En dan begint het wachten, 
wachten, wachten, wachten. Ja we gaan, weer wachten. Maar toen begon de stoet. We liepen 
mooi vooraan en mooi omdat we allemaal een prachtige kerstmuts ophadden en de trommels 
waren mooi verlicht. Mensen rijen dik langs de kant, prachtig versierde en verlichte straten. 
Sinterklaas is aangekomen :). Na een optocht van 1,5 uur over ongeveer 1500 meter (lopen, 
stilstaan, lopen, stilstaan) kwamen we bij onze warme bus en begonnen we aan de terugreis. 
Rond middernacht waren we weer thuis. Het was koud maar we hebben elkaar warm gehou-
den en hebben een prachtig visitekaartje afgeleverd in het kleurrijk, druk en fijn Boulogne sur 
Mer.





De partyband van Tamarco heeft aflopen jaar ook enkele malen opgetreden in en om Leider-
dorp. Zo waren wij al twee keer te gast bij de Leiderdorpse voetbalvereniging RCL om voor de 
wedstrijd van hun eerste elftal een vrolijke deun ten gehore te brengen.

Op 5 mei was het even haasten. Eerst met Tamarco spelen in Voorschoten, daarna als een speer 
richting Leiderdorp waar wij moesten spelen bij de festiviteiten in de Houtkamp. Hier mochten 
we de kinderfietstocht feestelijk begeleiden naar het middenveld voor de prijsuitreiking. Alle 
activiteiten waren hier gecentraliseerd. Met schitterend weer, veel publiek en positieve reacties 
was dit een leuke dag. We wisselden af met onze tamboergroep die met hun nieuwe tromsolo 
het publiek wist te vermaken. Een mooie try-out voor het Doeshavenconcert.

Bij de Leiden marathon was op 22 mei jl. het punt bij de Spanjaardsbrug net als voorgaande 
jaren weer voor de Bloebent. Het weer was wel dreigend, maar bij ons bleef het gelukkig droog. 
Voor alle drie de afstanden, 10 km, halve en hele marathon werd er vrolijk op los gespeeld om 
de lopers een hart onder de riem te steken. Natuurlijk is het ook leuk als er bekende lopers mee-
doen. Zo kwam bijvoorbeeld onze eigen Niels voorbij, maar ook enkele oud-leden en familie. 
Iedereen, zowel de lopers als de muzikanten, hebben hier een hele goede prestatie geleverd. 
Zo’n 5 uur lang werd er bijna doorlopend gespeeld. Met blaren op de lippen gingen we naar 
huis. Wachtend op de beelden die van ons waren gemaakt door Unity en TV West. Als enige 
orkest waren we in beeld. Kim, Jolanda en Isa: nog bedankt voor de lekkere lunch.

Bloebent
Door Ben Blauw



Een ander leuk optreden was het G-MIX toernooi bij UVS Leiden. Aan ons was gevraagd om tij-
dens de wedstrijden van dit toernooi lekker muziek te maken. Nummers als “The Final Count-
down” en “We are the Champions” klonken lekker over het hoofdveld heen. Wat leuk was, was 
als wij begonnen te spelen er totaal geen aandacht meer was voor voetbal. Daarom besloten 
wij alleen maar tussen de bedrijven door te spelen. We sloten af in de kantine waar de prijsuit-
reiking was. Een leuke dag voor alle partijen. 

Ook was er nog een verrassingsoptreden bij het jubileumfeest van Marcel en Conny. Het door 
Jitske geregelde plan was om haar ouders totaal te verrassen na een solo-optreden van Ger-
ben. Zo gezegd, zo gedaan. Natuurlijk kon Marcel het niet laten om toch nog een trombone af 
te pakken en lekker mee ons te spelen.

Een angstig optreden was er tijdens het Halloweenfeest in de Merenwijk. Wij waren gevraagd 
om een gedeelte van de route muzikaal te begeleiden langs de enge attracties die door de wijk 
waren uitgezet. In grote getalen waren de mensen op dit evenement afgekomen (ruim 3000). 
Uitgedost met geschminkte hoofden speelden we voor veel publiek. Ook hier was de organisa-
tie tevreden en staan wij hoogst waarschijnlijk volgend jaar weer op het programma.













De evenementencommissie heeft de afgelopen tijd niet stil gezeten. Zo begonnen we op de 
schaatsbaan in Leiden, met afsluitend patat eten bij Tamarco. Ook zijn we weer een keer gaan 
zwemmen na een looprepetitie. 

De filmmiddag en -avond was ook een succes. Een aantal jaar geleden werden dit soort avon-
den ook georganiseerd en met succes. Er was een leuk filmaanbod: voor de jeugd de film ‘De 
Minions’ op het scherm en voor de oudere sloten we de avond af met de film ‘Avatar’. Onder 
het genot van een drankje en niet te vergeten de ‘mandjes’ werd dit een hele gezellige avond. 
Dit krijgt zeker een vervolg. Zo hebben wij inmiddels de film ‘Drumline 2’ in ons bezit die de 
volgende keer aan bod gaat komen, deze staat in januari gepland.

Een ander evenement was de paasactie. Deze was nog even onzeker omdat het samenviel 
met een aanvraag om in Duitsland te lopen. Dit optreden ging op het laatste moment niet 
door, waardoor wij toch het paasevenement konden oppakken. Onder de bezielende leiding 
van topbakker Marcel werd een ieder meegenomen in de wereld van marsepein. Iedereen kon 
zich inschrijven en ook buitenstaanders waren welkom om creatief met marsepein te kleien. 
Een volle bak dus, want ruim 50 man waren op dit evenement afgekomen. Het doel van de dag 
was dat een ieder met een paaskuiken naar huis ging. Nooit geweten dat een ieder zo creabea 
was, de leukste variaties op een paaskuiken werden gemaakt.

De geplande viswedstrijd hebben we helaas moeten cancelen. Vergunningtechnisch was het 
niet haalbaar. Wij wilden de wedstrijd houden in de sloot langs de van der Marckstraat.

Activiteiten
Door Ben Blauw





Zaterdag 2 juli was DE Tamarco familiedag
De Tamarco-dag is dit jaar weer opgepakt. Een gezellige dag waarbij er voor jong en oud activi-
teiten worden georganiseerd. Dit jaar was de dag in drie onderdelen verdeeld. 
Het eerste deel was de fietstocht door onze mooie dorp. Een leuke route met “veel tegenwind” 
werd door veel leden gefietst. Na de fietstocht waren er ook in het clubgebouw nog enkele vra-
gen te beantwoorden. Na afloop werden de vragenlijsten gecontroleerd en werden de prijzen 
uitgedeeld. 
1. Isa en Ben
2. Fam. Van Hemert
3. Jitske en “hoe heette die nou ook alweer”

Ondertussen werd de barbecue al opgestookt en kon het vlees op de kolen. Dit was het tweede 
onderdeel. Wie niet had meegefietst kon ook bij dit onderdeel aanschuiven. Begeleidt door de 
kokkies werd het vlees voor een ieder klaargemaakt, terwijl er op de tafels alle koude bijgerech-
ten waren uitgestald. De muziek werd langzaam overgenomen van Joey door de vader van 
John Mulder. Hij zou het laatste deel van de dag voor zijn rekening nemen. Karaoke!
Het was tot in de late uurtjes gezellig Al moet ik zeggen dat sommige mensen beter muziek 
kunnen maken dan zingen. Maar dat mocht de pret niet drukken.

Enkele dagen later was de laatste oefenavond voor de zomervakantie. Hier doen wij altijd iets 
speciaals met iedereen die een instrument bespeelt bij Tamarco. Van blokfluit tot sousafoon. 
Dit jaar stond het onderwerp ‘Maestro, Leerlingen dirigeren voor het grote orkest’ op het pro-
gramma.





Een idee van Isa Blauw. Toen zij begin dit jaar naar het programma Maestro keek was vroeg zij 
of dit ook bij Tamarco kon. Zelf had ze het gevraagd aan de instructie of zij het leuk vonden om 
dit te doen tijdens de laatste repetitie. Zo gezegd, zo gedaan. Met twee oefensessies werden 
zes leerlingen klaargestoomd voor hun vuurdoop voor het orkest. Heel leuk om te doen. Vooral 
de voorpret was hilarisch. Het leuke was dat het orkest niet wist wat ze te wachten stond. Ook 
zij waren zenuwachtig.

De dirigenten in de dop waren op alles voorbereid. Een heel schema van aankondigen tot en 
met het jury resultaat. Er waren geen verliezers, maar wel één winnaar en iedere deelnemer 
kreeg een aardigheidje.

De avond begon al vroeg. De zaal vulde zich met publiek en muzikanten. De spanning steeg. 
Voordat Maestro zou beginnen stonden onze drie blokfluitgroepen op het voorprogramma 
van de avond. Onder leiding van Anneloes speelde iedere groep enkele mooie liedjes. Leuk om 
te zien dat dit project goed aanslaat. Want Anneloes liet weten dat er weer met drie groepen 
werd doorgestart in het volgende seizoen. 

Toen was het zover alle deelneemster werden apart genomen en nog een keer verteld wat de 
bedoeling was. Daarna werden er lootjes getrokken en was de volgorde bekend. Net als in het 
programma was er iemand in “the red room”, om de kandidaten gerust te stellen en een pre-
sentator die het aan mekaar moest praten. Ook hadden wij een professionele jury uitgenodigd 
om de kandidaten te jureren. Uiteindelijk moest er wel iemand winnen. Niels, Brigitte en Dicky 
hadden plaats genomen aan de jurytafel.

Isa was de eerste kandidaat. Zij startte met een gewaagd nummer, wat nog niet zoveel door 
het grote orkest was geoefend. “Thriller” van Michael Jackson. Als een volleerd persoon liep zij 
naar binnen begroette de band, publiek en de jury en wenste Susan, als vertegenwoordigster 
van het orkest, veel succes met het spelen van het nummer. De spanning liep verder op bij het 
orkest. Kunnen de leerlingen dit dan ook al? Er werd afgeteld en…. Iedereen kreeg kippenvel. 
Ja ze konden het echt!

Een idee van Isa Blauw. Toen zij begin dit jaar naar het programma Maestro keek was vroeg zij 
of dit ook bij Tamarco kon. Zelf had ze het gevraagd aan de instructie of zij het leuk vonden om 
dit te doen tijdens de laatste repetitie. Zo gezegd, zo gedaan. Met twee oefensessies werden 
zes leerlingen klaargestoomd voor hun vuurdoop voor het orkest. Heel leuk om te doen. Vooral 
de voorpret was hilarisch. Het leuke was dat het orkest niet wist wat ze te wachten stond. Ook 
zij waren zenuwachtig.

De dirigenten in de dop waren op alles voorbereid. Een heel schema van aankondigen tot en 
met het jury resultaat. Er waren geen verliezers, maar wel één winnaar en iedere deelnemer 
kreeg een aardigheidje.

De avond begon al vroeg. De zaal vulde zich met publiek en muzikanten. De spanning steeg. 
Voordat Maestro zou beginnen stonden onze drie blokfluitgroepen op het voorprogramma 
van de avond. Onder leiding van Anneloes speelde iedere groep enkele mooie liedjes. Leuk om 
te zien dat dit project goed aanslaat. Want Anneloes liet weten dat er weer met drie groepen 
werd doorgestart in het volgende seizoen. 

Toen was het zover alle deelneemster werden apart genomen en nog een keer verteld wat de 
bedoeling was. Daarna werden er lootjes getrokken en was de volgorde bekend. Net als in het 
programma was er iemand in “the red room”, om de kandidaten gerust te stellen en een pre-
sentator die het aan mekaar moest praten. Ook hadden wij een professionele jury uitgenodigd 
om de kandidaten te jureren. Uiteindelijk moest er wel iemand winnen. Niels, Brigitte en Dicky 
hadden plaats genomen aan de jurytafel.





Na afloop nam ik als presentator (en een apetrotse papa!!!) haar mee naar de jury. Iedereen gaf 
lovende woorden. Zouden ze dat allemaal kunnen. Nou het antwoord was gewoon JA!

Achtereenvolgend kwamen 
Juliette Meijles met “Marching Gaga”
Inge Schellekens met “Showmusic”
Lotte Barendsen met “Viva la Vida”
Sammy Jo Letteboer met “St. Petersburg March”
Marah Versnel met Happy

Allemaal toppertjes. Echte MuziTalenten van Tamarco. Je zag de jury steeds meer zweten. 
Want er moest een winnaar komen. En ze waren allen zo goed. Na Marah was het voor de jury 
even tijd om op adem te komen en zich te beraden. Voor de voorzitter een mooie gelegenheid 
om alle leerlingen die geslaagd waren even in het zonnetje te zetten. 

Na  een klein half uurtje was de jury eruit en Niels nam het woord. Iedereen had gewonnen 
maar één iemand had de hoofdprijs…. Die ging naar Juliette. Zij ontving van Niels de trofee: 
de gouden dirigeerstok. Een mooie afsluiting van een mooi seizoen. Het was nu tijd voor de 
vakantie.
  
Na de vakantie waren er veel optredens, waardoor wij in de maanden augustus, september 
en oktober geen extra activiteit hebben georganiseerd. November was natuurlijk wel aan bod. 
Natuurlijk mag de Sint niet ontbreken in ons rijtje. En iedereen was weer welkom. Een vrolijke 
boel, met twee rustige pieten kwam hij op bezoek. Sint reageerde later nog dat hij het erg 
waardeerde dat het orkest met de blokfluiters liedjes hadden ingestudeerd. Voor hem was het 
een avondje ontspannen ook welkom. Gelukkig hadden de luisterpieten weer genoeg gehoord 
waar de Sint een mooi verhaal van kon maken. Na een klein uurtje vertrok de ouwe baas weer 
en was het nog gezellig. Voor een ieder was een klein presentje achtergelaten.

Als Sinterklaas weg is begint de kersttijd natuurlijk. 17 december staat het traditionele kerstdi-
ner van de Kokkies weer op het programma. Voor de vierde keer gaan de kokkies zich uitsloven 
om een gezellig kerstdiner te preparen. De voorbereidingen waren al in november gestart. Vol-
gende keer hier meer over.

Voor het nieuwe seizoen staan ook al wat ideeën op papier. Deze gaan wij binnenkort inplan-
nen. 
Ook zijn wij bezig met het maken van een jaarfilm van Tamarco. Deze gaat in 2017 ergens ge-
presenteerd worden. Natuurlijk kan je hem ook voor een zacht prijsje aanschaffen. Later meer 
info. 
De afgelaste filmavond met Drumline 1 en 2 staat in januari gepland. En ook is er weer een 
paas-creabea middag. 

Heb je nog suggesties, geef deze dan aan ons door. En houd de website en mail in de gaten!



Hoe staat het er nu mee, werkt het? Het antwoordt is: Ja!

Voor de tweede keer nadat wij er mee gestart zijn heeft Sponsorkliks aan Tamarco een bedrag 
overgemaakt. Een mooie win/win situatie. 
Met SponsorKliks kunt u een financiële bijdrage leveren aan Tamarco, zonder dat het u een 
cent extra kost! 

Reserveer een restaurant online via Dinnersite.nl of bestel online een pizza via o.a. Thuisbe-
zorgd en Tamarco ontvangt geld in de clubkas. Via de categorieën boven in het menu kunt u 
tevens bij diverse webwinkels bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat dan ook 
naar Tamarco. En nogmaals, het kost u niets extra! Ook nu de feestdagen weer in aantocht zijn 
en veel mensen toch ook vanuit de luie stoel cadeaus via het internet kopen, is het shoppen via 
SponsorKliks een kleine moeite. 

Wilt u Tamarco ook GRATIS sponsoren? Zorg er dan voor dat u voortaan uw online aankopen 
doet via de SponsorKlikspagina van uw club. Voor u een kleine moeite, voor Tamarco directe 
inkomsten. Stelt u zich eens voor wanneer alle leden dit zouden doen? Vertel dit daarom door 
aan andere mensen die Tamarco een warm hart toedragen.

Hoe werkt het?
Heel simpel. Klik op onze website www.tamarco.nl in de menubalk op SPONSORKLIKS. Je 
wordt automatisch doorgestuurd naar de website van deze organisatie. Vanuit deze site kan je 
weer doorklikken naar andere online winkels. 

Webwinkels betalen een commissie voor elke bestelling die via SponsorKliks.nl wordt gedaan. 
75% van deze commissie storten zij op de bankrekening van Tamarco. Of u nu rechtstreeks 
naar bijvoorbeeld Bol.com gaat of u gaat via SponsorKliks.nl naar de site van Bol.com, u be-
taalt hetzelfde. Alleen in het laatste geval keert Bol.com ons een commissie uit en profiteert 
Tamarco hier direct van! 

Sponsorkliks







Redacteur gezocht!

Ons clubblad is een graag gelezen blad vol met foto’s en stukjes tekst die 
ons terug doen denken aan allemaal ontzettend leuke optredens en andere 
gezellige activiteiten. De redactie van het clubblad kan nog versterking 
gebruiken, om te waarborgen dat het clubblad uit kan blijven komen. 

Wij zoeken iemand die:

Affiniteit heeft met schrijven
Bij voorkeur teksten kan redigeren
Over het algemeen mee is met optredens, zowel in binnen- als buitenland
Aanwezig is bij evenementen en activiteiten in het clubgebouw en daarbuiten

Wij bieden:

Gezelligheid
Vooral onze dankbaarheid
Je naam als redacteur in het clubblad

Heeft u interesse? Mail naar: redactieclubblad@tamarco.nl

‘Huis’ fotograaf gezocht!

Tamarco is een enthousiaste club met een prachtige uitstraling en kent vele 
optredens en tal van andere activiteiten. Wij beschikken graag over veel en 
goed beeldmateriaal. Enerzijds om onze eigen leden te kunnen laten nageni-
eten van alle belevenissen, maar tevens om de buitenwereld op de hoogte te 
houden van ons reilen en zeilen. 

Wij zoeken iemand die:

Affiniteit heeft met fotografie
Foto’s kan maken voor de website, het clubblad, social media en persberichten
Mee kan met optredens, zowel in binnen- als buitenland
Aanwezig is bij evenementen en activiteiten in het clubgebouw en daarbuiten

Wij bieden:

Vooral heel veel gezelligheid
Altijd een plek in de Jonkerbus
Alle credits voor de gemaakte foto’s

Heeft u interesse? Mail naar: redactieclubblad@tamarco.nl



Wat is MuziTalent?
Waar we vroeger Musikids hadden, heeft Tamarco nu MuziTalent in het leven geroepen. Mu-
ziTalent laat jongeren op coole wijze kennis maken met het (in groepsverband) spelen van een 
instrument. Tevens besteedt MuziTalent aandacht aan de jongeren die al bij Tamarco spelen. 
De focus ligt op binding met elkaar en met de vereniging en op het trots mogen zijn, op elkaar 
en op de vereniging. Betrokkenheid vergroten door te begeleiden, te enthousiasmeren en ver-
antwoordelijkheid te (leren) nemen.

Wat doet MuziTalent?
MuziTalent bezoekt met een leuk muzikaal en interactief programma scholen in de buurt 
(zowel primair- als voortgezet onderwijs), er worden workshops georganiseerd, proeflessen 
verzorgd en verdere activiteiten die gericht zijn op gezellig samen muziek maken (denk bij-
voorbeeld ook aan de blokfluitlessen voor onze pupillen of de mogelijkheid tot het geven van 
een kinderpartijtje bij Tamarco). Daarnaast zullen er ook activiteiten zijn buiten de muziek om, 
zoals bijvoorbeeld de Tamarcodag (een gezellig samenzijn met alle leden van de vereniging) of 
bowlen (met de jongeren als zelfstandige groep).

Muzitalent



Pupillen en junioren
MuziTalent maakt onderscheidt tussen pupillen en junioren. Dit omdat er onder andere sprake 
zal zijn van een andere keuze of invulling van activiteiten. 
De pupillen vallen ongeveer (!) in de leeftijdscategorie 7 – 12 jaar. De junioren vallen ongeveer (!) 
in de leeftijdscategorie 12-20 jaar. Ongeveer betekent in dit geval dat er geen strikte leeftijds-
grens wordt gehanteerd, maar het belangrijker is bij wie de jongere de beste aansluiting vindt. 

Op dit moment telt de vereniging 10 pupillen onder de blokfluiters en zo’n 6 pupillen verdeeld 
over de andere instrumenten. Hier zal in eerste instantie ingezet worden op binding. Leuke, 
gezamenlijke activiteiten waardoor de pupillen graag bij Tamarco samenkomen. Met elk half 
jaar een nieuw groepje blokfluiters zal de groei van onderuit blijven bestaan. Tevens kunnen 
er pupillen aangetrokken worden door de mogelijkheid om verjaardagspartijtjes bij Tamarco 
te geven. 

Op dit moment telt de vereniging zo’n 15 junioren. Voor de junioren zullen er verschillende acti-
viteiten georganiseerd worden om nieuwe jongeren enthousiast te maken voor Tamarco en de 
band tussen de nieuwe en de huidige jongeren dusdanig te vergroten dat zij graag met elkaar 
bij Tamarco zijn.





Ken je dat, dat je iets wilt zeggen wat iemand anders al veel beter heeft gedaan. Ik kan dan 
natuurlijk gewoon het stukje kopiëren in mijn eigen woorden, maar beter is het om het gewoon 
te plaatsen. Vandaag dus in mijn column plaats voor een gastredacteur, niet door T.R. Ompet 
of B.A.R Iton. Nee, gewoon door Niels de Groot die onderstaande in 2010 heeft geschreven:

‘Nu alleen nog sturen…….
Voor mij, als adviseur, is het niet altijd eenvoudig werk en privé gescheiden te houden. Dat komt niet 
alleen door een grote passie voor mijn werk, een gezonde ambitie of het soms tegen een deadline 
aan moeten werken. In een enkel geval heb ik gesprekken in huis waarbij ik het toch niet kan laten 
wat in mijn ‘adviseursrol’ te kruipen. 

Enige tijd terug had ik een gesprek met Aria, mijn 13-jarige stiefzoon. Hij is langzaam in de puberteit 
aan het komen en merkt zelf ook dat niet alles meer is, zoals het was. De manier waarop hij in 
sommige situaties reageert verbaast hem, terwijl hij het moeilijk vindt om hier adequaat iets aan te 
doen. Voor iedereen die zich zijn of haar pubertijd nog kan herinneren, of voor ouders met pubers, 
zal dit niet onbekend zijn. 

Veranderingen zijn makkelijk, daar hoef je namelijk helemaal niets voor te doen. Alleen al door het 
feit dat het nu vijf minuten later is dan net, geeft verandering aan. Het is niet meer hetzelfde, we zijn 
vijf minuten ouder, ik zit niet meer in dezelfde positie en op de radio klinkt inmiddels andere muziek. 
Verandering gaat vanzelf en die kun je niet stoppen.

Ik kon zien dat het besef van dit concept hem wel beviel en hem tegelijkertijd ook opluchtte. Iets 
gebeurt en ik hoef er niets voor te doen. Het is opmerkelijk hoeveel druk soms kan ontstaan bij het 
besef te moeten of te willen veranderen. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor pubers, ook de meest 
doorgewinterde manager zal beamen dat spanningen hier een rol kunnen spelen.

Wat veranderingen moeilijk maakt, is het sturen van de juiste veranderingen. Oftewel, het bewust 
zijn van veranderingen en hier effectief en efficiënt op reageren. Veel mensen (hier vallen pubers 
ook gewoon onder) zijn geïntimideerd door verandering, vanwege een overdreven beeld van de 
impact die verandering heeft. Ik heb het volgende voorbeeld gebruikt om duidelijk te maken dat 
veranderen vaak minder ingrijpend is dan het lijkt.

Stel, ik zit achter het stuur van mijn auto en ik rijd van A naar B. Op mijn gemak tuf ik door het land-
schap, raampje open, elleboog op het portier. Opeens belt Aria mij redelijk gespannen op en zegt: 
“Je gaat de verkeerde kant op! Doe iets”. Ik schrik, stop en denk even na over wat hij heeft gezegd. 
Ik draai mijn auto om en rijd terug. Het is een wat eenvoudig voorbeeld, maar het beschrijft een 

Column
Door T.A.M. Arco





basisgevoel en een actie die men veronderstelt te moeten nemen.

Bij veranderingen in de professionele werkomgeving gebeurt vaak hetzelfde. Alleen het idee dat er 
‘iets’ moet veranderen veroorzaakt automatisch weerstand. Soms zelfs zonder verdere inhoude-
lijke kennis over de komende verandering. Verandering is namelijk eng. 

Stel, ik zit achter het stuur van mijn auto en ik rijd van A naar B. Op mijn gemak tuf ik door het land-
schap, raampje open, elleboog op het portier. Opeens belt Aria mij redelijk gespannen op en zegt: 
“Je gaat de verkeerde kant op! Doe iets”. Ik bedank hem voor de waarschuwing en draai mijn stuur 
licht naar rechts. Ontspannen tuf ik verder. Hoewel hier eigenlijk exact hetzelfde gebeurt, namelijk 
het veranderen van richting, kost het mij aanzienlijk minder moeite om deze verandering in te zet-
ten.

Het besef dat ook een kleine verandering al verandering is, zorgt zelfs voor nog meer rust en kost 
uiteindelijk veel minder moeite. En vele kleine veranderingen worden uiteindelijk ook een grote ver-
andering.

Verandering kost dus eigenlijk geen moeite, dat gaat vanzelf. Verandering hoeft niet altijd hetzelfde 
te zijn als precies de andere kant op.

Dus verandering hoeft helemaal niet moeilijk of eng te zijn.’

Waarom dit stukje, waarom deze column?
De wereld om ons heen veranderd continu, zo weet ik nog goed hoe ik als kleine jongen een 
telefoon mee kreeg naar het buitenland om te bellen als we er bijna waren. Het enige wat die 
telefoon kon was bellen. Kijk nu om je heen wat de techniek kan; mappen met muziek worden 
vervangen door tablets en het is nog maar even wachten of de instrumenten hebben een in-
gebouwd digitaal muziekboekje. Veranderingen zijn er continu. Ook in de wereld van de mu-
ziek en de marsoptredens. Tamarco groeit daar langzaam maar zeker in mee. Stel jezelf ervoor 
open en help Tamarco en mensen bij deze positieve ontwikkeling, uiteindelijk doen we het met 
z’n allen.



Brassband marsen bij TAMARCO

Er zijn twee verschillende soorten brassbands. Een vorm is een Caribische brassband, eigen-
lijk een drumband waar de slagwerkers de hoofdrol hebben met eventueel een aanvulling van 
koperblaasinstrumenten. Caribische brassbandmuziek is ontstaan op het eiland Aruba onder 
invloed van Amerikaanse marchingbands uit New Orleans.

De andere orkestvorm (waarover dit artikel gaat) is een orkest met koperblaasinstrumenten 
(vertaling van brassband is dan ook koper-orkest) met een percussiebezetting. Dit een van de 
drie grote stromingen in de wereld van de blaasorkesten. In Nederland afgekort tot HaFaBra, 
wat staat voor Harmonie, Fanfare en Brassband. De melodiegroep in een harmonie wordt ge-
speeld door de klarinetten, in een fanfare door de bugels en in een  brassband door de cornet-
ten. De cornet is ontwikkeld uit de posthoorn en ziet eruit als een kortere versie van de trom-
pet, maar heeft een rondere, zachtere klank. Een bekende marchingband uit de buurt die een 
bezetting heeft met cornetten is de Floraband uit Rijnsburg. Ook de Britse militaire orkesten 
hebben de cornet in hun bezetting. Een bekend voorbeeld van een brassband is het orkest van 
het Leger des Heils.

Een brassband heeft een vaste bezetting, waar niet van wordt afgeweken. Deze bestaat uit:
10 cornetten (1 escornet, 4 solocornetten, 1 repianocornet, 2 2de cornetten en 2 3de cornetten)
1 flugelhorn (bugel)
3 alt hoorns (solo hoorn, 1ste hoorn en 2de hoorn)
2 baritons (1ste bariton en 2de bariton)
2 euphoniums (solo euphonium, 2de euphonium)
3 trombones (solotrombone, 2e trombone en bastrombone)
4 bassen (2 es bassen en 2 bes bassen)
slagwerk (drummer/percussionist, paukenist en een of twee melodisch slagwerkspelers)

Ook de positie in het orkest ligt vast, links de cornetten, rechts de baritons/euphoniums met 
daarachter de trombones, in het midden de flugelhorn met althoorns, daarachter de bassen en 
helemaal achteraan het slagwerk.

Een ander kenmerk van een brassband is dat alle instrumenten in de G- of vioolsleutel lezen. 
Uitzondering is  de bastrombone, die in de F- of bassleutel leest.

De brassband komt oorspronkelijk uit het Verenigd Koninkrijk. Rond 1800 hadden veel bedrij-
ven in de staal- en mijnbouw hun eigen muziekvereniging. De werknemers en wilden hun vrije 

De muziek van...
Door Eric van Hemert



tijd op een nuttige manier besteden en besloten een muziekkorps op te richten. Dit werd de 
brassband. De instrumenten die gebruikt werden moesten eenvoudig en stevig zijn. ‘Brassed 
Off’ is een interessante tragikomische film die hierover gaat.

In het begin van de 20e eeuw namen de Friezen het fenomeen brassband mee naar Nederland. 
De meeste brassbands zijn dan ook in het noorden van ons land te vinden.

In het Verenigd Koninkrijk is de brassband een populaire orkestvorm. Er zijn ook orkesten die 
marcheren. In dat land wordt dan ook veel muziek geschreven voor de brassband. Bij TAMAR-
CO worden een paar van oorsprong voor brassband geschreven marsen gespeeld. ‘Slaidburn’ 
en ‘Barnard Castle’ zal worden toegelicht

William Rimmer was een beroemdheid binnen de brassbandwereld zowel als componist, le-
raar als dirigent. Hij werd geboren in Southport in 1862 als zoon van een brassbanddirigent. 
Later trad hij in de voetsporen van zijn vader en werkte samen met bekende bands als de Black 
Dyke Mills Band, de Fodens Band en Besses o’th’ Barn. Vandaag de dag kennen we hem vooral 
als uitstekend marsencomponist. Zijn ‘contest marches’ hebben de tand des tijds ruim door-
staan. ‘Slaidburn’ componeerde Rimmer in opdracht van de ‘Slaidburn Silver Band’. In de jaren 
’30 bezocht Rimmer het stadje na een vakantie in Bradford. Hij werd uitgenodigd om een re-
petitie van de band te dirigeren en een mars voor hen te componeren. Sindsdien werd ‘Slaid-
burn’ een van zijn meest bekende marsen. Zij wordt trouwens ook gebruikt in de film ‘The Full 
Monty’.

‘Barnard Castle’ is van de Engelse componist/arrangeur Goff Richards, die met zijn brassband-
werken een internationale reputatie heeft opgebouwd. Hij studeerde trombone aan het  Royal 
College of Music in Londen. In 1991 schreef  hij deze mars voor de Barnard Castle Band uit het 
gelijknamige pittoreske dorp in county Durham. Tijdens de jaren rond het 50-jarig jubileum had 
Tamarco veel succes met deze mars. Vorig jaar tijdens het 60-jarig jubileum is deze mars op-
nieuw ingestudeerd, maar wel in een ander arrangement.





Naam: Petra van der Post   
Leeftijd: 51 
Lid van Tamarco sinds: 2010

Welk muziekinstrument bespeel je op dit moment bij Ta-
marco en waarom heb je hier voor gekozen? 

Ik heb gekozen voor de altsax, omdat ik het een mooi instru-
ment vind.

Bespeel je nog meer instrumenten? 

Nee.

Vertel eens iets over je eerste ervaring met muziek of over je allereerste muziekles.

Ik ben grootgebracht in de muziekwereld. Mijn vader is jarenlang tambour geweest.
Zelf heb ik vanaf mijn 6e  jaar op majorette ‘Aktief’ gezeten, ruim 15 jaar. Daarna heb ik een 
aantal jaar niets gedaan totdat Sander bij Tamarco ging spelen. Ik ben toen op woensdagavond 
een paar keer gaan kijken en heb me over laten halen om een instrument te gaan spelen. Tot op 
heden ben ik bij dat ze dat gedaan hebben.

Wat doe je in het dagelijkse leven (werk, school)? 

Ik ben roostermaker op het Visser ’t Hooft Lyceum in Leiderdorp.

Wat doe je het liefst in je vrije tijd? 

Veel van mijn vrije tijd gaat naar de gezelligste vereniging van Leiderdorp ‘Tamarco’. Daarnaast 
ga ik graag op vakantie. Ook vind ik het heerlijk om met de ‘Tamarco Familie’ leuke dingen te 
doen. Daar geniet ik van… Zo zit je alleen in je tuin en 5 min. later met 20 man! Geweldig!

Wie is jouw grote voorbeeld of held? 

In mijn privéleven zijn dat mijn ouders (maar dat is denk bij iedereen zo!) Op het gebied van 
muziek is dat toch Jasper! Als ik Jasper saxofoon hoor spelen denk ik iedere keer: ‘Wauw,  kon ik 
dat maar! Wat kan die gozer goed spelen zeg!’

Interview



Wat zou jij graag eens willen doen of meemaken? 

Ik hoop nog heel veel optredens mee te mogen maken, maar 1 in het bijzonder: ‘SPANJE’
Wie weet gaat dat ooit eens gebeuren. :p

Bonusvraag (van Marcel): Hoe vind je het om met het hele gezin dezelfde hobby te heb-
ben?

Ik vind het erg leuk dat het hele gezin bij Tamarco speelt. Bij ons thuis staat Tamarco op num-
mer 1. Er zitten natuurlijk ook nadelen aan, want als we een optreden hebben is het hier in huis 
een gekkenhuis! Overal zie je Tamarco spullen liggen. En komen we thuis dan lijkt het of er een 
bom ontploft is. Maar zoals ze bij Tamarco altijd zeggen: ‘Alles voor de club’. En ja, voor de hond 
moet ook gezorgd worden als we een dag weggaan met Tamarco. Maar gelukkig hebben we 
Natascha en Edith die altijd voor ons klaar staan! 

Wie wil je dat er in het volgende nummer van het Tamarco-clubblad geïnterviewd wordt? 

Sjoerd Meijer

Welke vraag wil je hem of haar stellen? 

Wat vind je leuk bij Tamarco en hoe kan Tamarco nog leuker worden?



Wisten jullie dat Tamarco op diverse vlakken op social media te vinden is? Hieronder een op-
somming:
 
  YouTube kanaal 
            Tamarco Leiderdorp

  Twitter 
            @TamarcoLDP
            @MuziTalent
            @Bloebent

  Facebook 
            Marchingband Tamarco
            Bloebent
            MuziTalent

  Instagram 
            MuziTalent

De kracht van social media is om zaken die worden gepost te zo veel mogelijk te delen, waar-
door er een breder publiek kan afkomen op evenementen die wij organiseren. Daarvoor 
hebben wij JULLIE nodig. Help ons aan zoveel mogelijk likes. Zo kan je bijvoorbeeld bij een 
evenement ook jouw facebook vrienden uitnodigen. Ook kun je bijvoorbeeld op facebook je 
vrienden uitnodigen de verschillende pagina’s te liken.

Hebben jullie foto’s en/of film van onze vereniging, stuur ze dan altijd door naar:
foto@tamarco.nl. 

Social media



Prijsvraag



In
le

ve
re

n
 b

ij 
A

n
n

e
lo

e
s 

vo
o

r 
1

 m
a

a
rt

 2
0

1
7





Nieuwe leden 

Siebren van Egmond – slagwerk
Daan van der Laan – trombone
Merel Milet de St. Aubin - dwarsfluit

Geslaagden 

Diploma A
Natasha Tfanakchi – dwarsfluit
Indy van Giezen – klarinet
Sammy Jo Letteboer – alt saxofoon
Evelijne Huisman – alt saxofoon
Pauline Meijer – slagwerk
Siebren van Egmond – slagwerk

Diploma B 
Isa Blauw – bariton 
Inge Schellekens – trompet
Susan Szymanski – klarinet 
Daan van der Laan – trombone
Sjoerd Meijer – slagwerk
Gerben Hoogenboom – slagwerk
Manuel Pieterson – slagwerk 

Diploma C 
Kevin Koree – tenor saxofoon

Diploma D 

Diploma E 
Justine Hemerik – dwarsfluit
Annemiek Koree – klarinet
Liesbeth Meijer – klarinet
Sander van der Post – sousafoon 

Instroom - doorstroom





Tamarco en Thalita dit jaar samen een massed band vormden…
dit grote orkest ruim 60 muzikanten telde…
wij deze zomer ook weer in de Leidse Hout speelden…
wij de moeders daar extra in het zonnetje hebben gezet…
er een kleine groep muziekliefhebbers in augustus naar Edinburgh is geweest…
daar de bekendste militaire taptoe ter wereld te zien is…
Tamarco op Koningsdag na Leiderdorp gelijk naar voorschoten is gegaan…
wij daar samen met Laurentius en DVS hebben gespeeld…
wij op 5 mei ook in Voorschoten waren voor de militaire parade…
de burgemeester van Voorschoten vol lof was over Tamarco…
wij een bijzonder optreden hebben gehad bij een bruiloft in wassenaar…
we daar hebben bijgedragen aan prachtig sprookje…
wij weer in Duitsland zijn geweest met de carnaval…
onze ‘Happy’ show zo goed ging dat het applaus kippenvel opleverde…
we ons bestuur hebben uitgebreid met Maarten, Conny en Petra…
wij hun veel succes wensen…
Piet lid van verdienste is geworden…
Jan na ruim 30 jaar het bestuur verlaat maar nog veel voor de vereniging zal doen…
wij hem bedanken voor al die jaren tomeloze inzet….
wij een nieuwe dirigent hebben…
hij Ferdi heet…
hij vooral dol is op boterhammen met Pindakaas…
hij die het orkest ook aan probeert te smeren…
Ferdi al veel vooruitgang heeft geboekt…
wij bijzonder trots zijn op alle leden…
die afgelopen jaar hard gewerkt hebben op alle gebieden…
wij ook nog steeds kaarten op de vrijdagen en zondagen…
hier weer steeds meer mensen op af komen….
Tamarco ook weer de sint heeft binnengehaald…
Hij ook in het clubgebouw is geweest…
Er veel mensen op de schoot mochten bij Sinterklaas, ook om een liedje te zingen…
Er met de kerst weer vele mensen worden verwacht in De Houtkamp…
Wij als één familie het jaar afsluiten en het nieuwe jaar gaan beginnen….
Wij dan weer volop te zien en te horen zijn in de regio en het buitenland…
Je altijd binnen mag lopen, voor een drankje, een kaartje of een muzieknootje…
Tamarco een ieder een zalig kerstfeest wenst…
En een prachtig begin van het nieuwe jaar…

Wist je dat...





Agenda 2017

Hieronder de optredens en de status zoals op het moment bekend. Het aantal optredens is 
nog steeds groeiende. Noteer deze dagen in je agenda en vul de lijsten in op het clubgebouw. 

08/01 - Nieuwjaarsreceptie Tamarco
25/02 - Carnavalsoptocht Genk (B) (def)
26/02 - Carnavalsoptocht Keulen (def)
27/02 - Carnavalsoptocht Eschweiler (D) (def)
04/03 - Carnavalsoptocht Kraainem (B) (def)
23/03 - Castellon de Plana (Sp) (optie) t/m 26/3
26/03 - Halfvastenoptocht Hamme (B) (optie)
17/04 - Paasoptocht Maubeuge (FR) (optie)
22/04 - Kindercorso Voorhout (optie)
22/04 - Bloemencorso Bollenstreek (def)
27/04 - Aubade Leiderdorp (def)
27/04 - Streetparade+Aubade Voorschoten (def)
04/05 - Dodenherdenking Leiderdorp (def)
07/05 - Taptoe Leiderdorp (def)
24/05 - Algemene Ledenvergadering
02/06 - Intocht Avond4Daagse Pijnacker (optie)
08/06 - Intocht Avond4Daagse Leiderdorp (def)
12/07 - Gezamenlijke repetitie (vakantie)
12/08 - Bloemencorso Rijnsburg/Noordwijk (optie)
18/08 - Bloemencorso Sint Jans Klooster (optie)
14/09 - Lampionnenoptocht Voorhout (optie)
23/09 - Kindercorso Roelofarendsveen (optie)
02/10 - Taptoe ‘lint van licht’ (def)
03/10 - Grote optocht Leiden (optie)
18/11 - Intocht Sinterklaas Leiderdorp (def)

Looprepetities
Sporthal de Does van 10:00 uur tot 13:00 uur:
 - 15 januari 2017
 - 12 februari 2017
 - 12 maart 2017

Neem voor boekingen contact op met Niels van der Fits: niels@tamarco.nl 




