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Nieuwjaarsspeech  
Beste muzikanten en vrienden Tamarco, 

 

We blikken terug op 2020, een jaar waarin we onder andere 75 jaar bevrijding 

zouden vieren. Niemand had, toen we oudejaarsavond 2019 in ons clubgebouw 

vierden, kunnen voorspellen dat we 75 jaar vrijheid in 2020 zouden beleven als 

een jaar waarin vrijheid toch een andere betekenis heeft gekregen. De nieuwe 

onzichtbare vijand, het Covid-19 oftewel Corona virus heeft niet alleen ons 

dagelijks leven overhoop gegooid, maar ook dat van de rest van wereld. Leek 

het in maart van dit jaar nog van korte duur te zijn, we weten inmiddels wel 

beter. Ook in 2021 zullen we er nog mee moeten dealen. De oplossing is wel in 

zicht, maar het heeft tijd nodig om een ieder daarmee te beschermen. 

 

Ook voor Tamarco was Corona de oorzaak dat het afgelopen jaar plannen 

bijgesteld moesten worden en activiteiten niet of in andere vorm konden 

doorgaan. Het jaar dat we ons 65-jarig bestaan zouden vieren begon nog goed 

met een eerste optreden in Noordwijk, gelijk na de nieuwjaarsreceptie. En 

enkele dagen later was de start van ons jubileumjaar met een reünie en concert 

in de sportzaal van het Zijlkwartier voor familie, donateurs en een ieder die 

Tamarco graag ziet en hoort. Op dit concert hebben we alle facetten van onze 

mooie club kunnen tonen aan het publiek. De leerlingen, de Mini-MuziTalentjes, 

de Drumline en de Show- & Marchingband hebben gezorgd voor een mooi 

evenement. Na afloop was er tot in de late uurtjes nog een feestavond in onze 

eigen gebouw met muzikale ondersteuning van Cooldown7. Met name het 

concertgedeelte heeft aan de ouders van de nieuwe leerlingen en Mini-

MuziTalentjes een goed beeld gegeven van de club waar hun kind zijn/haar 

muzikale vorming krijgt. 

 

Ons eerste grote optreden was vervolgens 

Carnaval in Duitsland. Het weekend van optredens 

waarbij we met z’n allen overnachten in Auberge 

de Smockelaer was weer als vanouds leuk. 

Overdag hebben wij als Show- & Marchingband ons 

visitekaartje afgegeven in Duitsland tijdens de 

optochten van Bonn (2x) en Munster en de 

avonden stonden in het teken van  lekker met 

elkaar eten en lol maken. De traditie om op de 

eerste avond in Valkenburg te eten is ook dit jaar 

weer een avond geworden om niet te vergeten. 

Gelukkig hebben we de foto’s en filmpjes nog om 

terug te kijken. Het was ook in diezelfde periode 



dat via de media steeds meer aandacht kwam voor een Chinees virus dat nu 

ook in andere landen de kop op stak.  

 

Na het carnavalsweekend is een grote groep leden 

met aanhang afgereisd naar Londen om daar het 

jaarlijkse Mountbatten Festival of Music bij te 

wonen in de Royal Albert Hall. Een reis 

georganiseerd door onze Niels en zoals gewoonlijk 

was alles weer prima geregeld.  

Dit was ook gelijk het laatste wat we konden doen. 

Een week later gingen de door de overheid 

vastgestelde eerste maatregelen in en werden we 

geconfronteerd met allerlei beperkingen als gevolg 

van Corona. Niets zou vanaf dat moment meer zijn 

zoals het vroeger was. In de nieuwe 1,5-

metermaatschappij hebben we als Tamarco nog wel 

even door gerepeteerd, maar al snel moesten we gaan repeteren in kleinere 

groepen en werden activiteiten zoals klaverjassen en de rommelmarkt stilgelegd. 

Het was ook die tijd dat we nog met z’n allen klapten voor de mensen in de 

zorg en Annemiek, één van onze klarinettisten, waardering kreeg van Tamarco 

voor haar inzet op de IC.  

 

Toen na de eerste golf van besmettingen alles weer onder controle leek te 

komen (echter nog steeds met de maatregelen zoals handen wassen, 1,5 meter 

en als je je niet goed voelde blijf je thuis), hebben we ook onze activiteiten weer 

opgestart.  

 

Tijdens de lockdown-periode heeft Ferdi hard doorgewerkt om de muziek voor 

onze nieuwe show af te ronden en tijdens een gemeenschappelijke 

buitenrepetitie in juli op het RCL-terrein met alle leerling en orkestleden samen 

hebben we het thema aan onze eigen leden onthuld. In 2021 zal ons thema naar 

buiten gebracht worden. Ook was het een moment om alle leerlingen die in de 

afgelopen periode examens hadden afgelegd in het zonnetje te zetten met een 

mooi diploma.  

 

Toen het weer kon hebben we in overleg met de gemeente besloten om de 

rommelmarkt te organiseren op een corona-veilige manier. Echter was de 

animo van bezoekers, mede door de angst die er heerst met name bij de 

ouderen onder ons, laag. Maar met alles wat in de voorverkoop ook nog door 

Mar en Jolanda was verkocht leverde het toch wel een mooi bedrag op en…. 



we hadden weer ruimte in het clubgebouw voor onze lessen op 1,5 meter 

afstand. 

Op de repetities na het onthullen van het thema is ook de nieuwe muziek op de 

lessenaar gekomen en iedereen was behoorlijk enthousiast over het 

arrangement dat Ferdi heeft geschreven. Naast muziek is er ook hard gewerkt 

aan een nieuwe showchoreografie. Dit keer bedacht door Erwin de Jong en 

voordat we deze de eerste keer afgelopen oktober (en tevens laatste keer) 

konden oefenen werd een deel van de show middels beelden beschikbaar 

gesteld zodat een ieder wist wat de bedoeling was. Het is jammer genoeg bij die 

ene zaalrepetitie gebleven, omdat we daarna snel werden getroffen door 

verscherpte maatregelen voorafgaand aan de 2e golf van besmettingen. Ikzelf 

hoop dat we snel weer het stokje kunnen oppakken en de show in gaan 

studeren zodat we er klaar voor zijn als de evenementen weer mogen 

plaatsvinden. 

 

Tamarco zou Tamarco niet zijn als we in de periode van beperkingen niet 

andere manieren zouden zoeken om in de spotlights te blijven. Zo werd al snel 

gebruik gemaakt van Zoom. Het eerste filmpje dat verscheen was gelijk raak. 

Een aantal leden had afzonderlijk van elkaar het nummer ‘You’ll Never Walk 

Alone’ opgenomen en nadat het door Kim was gemonteerd, via social media 

uitgebracht. Dit was het eerste succes. Kort daarop volgden nog The Greatest 

Showman (meer dan 20.000 views) wat op gelijke wijze tot stand was gekomen 

en met nog meer views een hit te noemen was. Naast muziek hebben we 

ZOOM gebruikt om met elkaar de Wie Is De Mol competitie te spelen, hebben 

we online bingo gespeeld waarbij de prijzen thuis werden bezorgd op diezelfde 

avond en werden de bestuursvergaderingen gedaan via Zoom om mekaar zoveel 

als mogelijk veilig te kunnen ontmoeten. De laatste filmpjes die we hebben 

gelanceerd waren de kerstgroet 2020 waarbij iedereen een letter had en 

meespeelde met de kerst-hit ‘All I Want For Christmas Is You’ en de kerstgroet 

van het leerlingenorkest waar ze het nummer ‘We All Stand Together’ ten 

gehore brachten.  

 

Optredens na carnaval werden stuk voor stuk afgelast of uitgesteld. Ook onze 

geplande deelname aan het Concours Der Lage Landen in Hamont (B) is 

verplaatst naar nu inmiddels 2022, het weekend Beauvais is verschoven naar 

2021 en deelname aan het concours Schiedam van november jl . is ook een jaar 

opgeschoven. Maar ook voor 2021 is alles nog steeds onzeker op het gebied van 

optredens en met enig optimisme denk ik dat pas in de 2e helft van 2021 de 

eerste evenementen zullen starten. 

Hebben we dan in 2020 helemaal niet meer opgetreden? Zeker wel. We hebben 

nog kunnen optreden op de bruiloft van Talitha en Sebastiaan in Zandvoort en 



in kleine samenstelling hebben we semi-live opgetreden tijdens de jaarlijkse 

dodenherdenking op 4 mei. Deze opname samen met een live opname op de 

avond zelf van het signaal taptoe door Denise was te zien op UnityTV. Ook 

hebben we meegedaan aan de 3-oktober optocht online en waren we te zien 

met van alle orkesten een afgevaardigde in het Van der Werfpark bij het 

monument op 2 oktober.  

 

December is normaal de maand van de Sinterklaasintocht en het kerstdiner. 

Beiden zijn niet doorgegaan in de vorm die we gewend waren. Sinterklaas was al 

anders geweest nu we geen zwarte pieten meer zouden hebben en risico’s op 

demonstraties groter waren dan andere jaren. Het Sinterklaasfeest bij Tamarco 

op de repetitie hebben we dit jaar ook anders georganiseerd. De 

jeugdcommissie heeft dit jaar een Sinterklaasfeest georganiseerd voor alle jeugd 

tot 12 jaar met broertjes en zusjes waar ze samen met de Sint toch nog dit feest 

konden vieren. Dit was nog niet zo gemakkelijk, want de Sint ophalen in 

Leiderdorp was niet zo eenvoudig als gedacht en dat was allemaal via een 

livestream door de kinderen direct op een groot scherm te volgen. Gelukkig 

hadden ze goed opgelet en werd de Sint uiteindelijk toch uit de Tamarcobus 

gered.  

 

Het jaarlijkse kerstdiner, samengesteld en gemaakt door onze eigen kokkies, 

werd dit jaar een afhaalmaaltijd. Maar liefst 110 maaltijden zijn door Ben, Marcel, 

Pauline, Maarten en Leo klaargemaakt en uitgereikt op 18 december jl. Na ’s 

avonds het diner thuis te hebben gegeten werd de avond via een online bingo 

afgesloten. Wederom met prijzen die dezelfde avond werden rondgebracht en 

live te volgen op ZOOM door Petra en Kimberley. Kokkies bedankt!  

 

Het jaar dat Tamarco 65 jaar bestond hebben we niet kunnen vieren zoals we 

hadden verwacht. Op 7 oktober jl. waren we nog wel in secties aan het 

repeteren en hadden we voor elk lid een glas champagne of appelcider voorzien. 

Die woensdagavond werden we verrast door een onverwacht bezoek van Laila 

Driessen – burgermeester van Leiderdorp. Ik dacht om Tamarco te feliciteren 

met haar jubileum en namens de gemeente iets aan te bieden, maar al snel werd 

het mij duidelijk dat er een dubbele agenda was. Mede door het bestuur van 

Tamarco geïnitieerd had men mij voorgedragen voor een lintje en deze avond 

was een mooi moment om dat aan mij uit te reiken. Ik was zeer verrast en ben 

zeker trots dat ik hem mag dragen, maar uiteindelijk ben je nooit alleen in alles 

wat je hebt gedaan waarvoor je zoiets krijgt. Zonder de steun van je familie en 

mede bestuursleden lukt dat niet.  

 



Nu is het dan 1 januari 2021 als ik dit schrijf. Helaas hebben we geen oudjaar 

kunnen vieren zoals we 2019 afsloten met een groot aantal muziekvrienden in 

het clubgebouw, maar thuis met maximaal 2 andere personen zoals de regels 

ons voorschreven. Laten we hopen dat in 2021 snel de maatregelen kunnen 

worden versoepeld. Dat we weer kunnen repeteren, weer kunnen klaverjassen, 

weer een rommelmarkt kunnen organiseren, de bar weer open mag en bovenal 

we weer kunnen optreden. Dit alles moet er dan ook weer voor gaan zorgen 

dat onze Tamarco-schatkist wordt aangevuld om in de toekomst leuke dingen te 

blijven doen want ondanks steun van de overheid, de vrienden van Tamarco, de 

sponsoren en subsidie van de gemeente zorgen onze vaste kosten en instructie 

ervoor dat er het afgelopen jaar meer geld uit ging dan dat er binnen kwam.  

Maar laat 2021 ook het jaar zijn dat onze leden Sylvia en Renzo eindelijk wel 

kunnen trouwen en dat de familie van der Laan de weken die gaan komen goed 

zullen doorstaan en dat we Hans weer snel terug zien als trombonist en 

muziekdocent voor zijn leerlingen bij deze mooie club. 

 

Ik wil alle leden van Tamarco, mijn bestuur, de vrienden van, de sponsoren en 

zeker niet op de laatste plaats de vrijwilligers bedanken voor hun inzet in 2020 

en dat we elkaar weer snel en gezond  kunnen ontmoeten in 2021. Bye Bye 

Corona, Tamarco is nog steeds springlevend en dat zullen we jullie laten zien en 

horen zodra het weer mag! 

Rob Blauw, voorzitter van deze mooie club.  

 



Optredens en activiteiten 
7/8 maart Mountbatten Festival of Music 2020 

Na het carnavalsweekend gingen we met een leuke, grote groep naar Londen. 

Zoals we dit al een aantal jaar doen. Niet wetende dat dit één van de laatste 

uitjes zou zijn, voordat corona de hele wereld plat legde.  

7 Maart - Er was een bus geregeld die ons vanaf het clubgebouw naar Schiphol 

bracht. Dit keer was Petra de reisleidster. Die had het stokje even tijdelijk 

overgenomen van Niels, die was al met een groepje een dag eerder richting 

Londen gegaan. Omdat Anneloes ook een dagje eerder was gegaan maar Sammy 

ook mee ging, was Petra gemachtigd en dus verantwoordelijk voor Sammy. 

Uiteindelijk zeiden we maar dat ze de oma was van zowel Sammy als Isa, die 

ook gezellig mee was en al snel werden ze de puppy’s genoemd. Ze zijn niet 

meer van deze naam afgekomen dat weekend. 

We kwamen best vroeg aan op Schiphol en ik en Kimberley moesten naar de 

wc. We vertelden dat aan de groep en vroegen of ze even op onze koffers 

wilden letten, terwijl wij naar beneden moesten voor een wc. “Ja is goed, ga 

maar” werd er gezegd. Dus zo gezegd zo gedaan. We kwam en terug en de 

groep was weg maar… de koffers stonden er nog wel. Kimberley dacht nog dat 

ze een grapje maakte en ze verstopt waren en als wij terug zouden komen ze 

ons wilden laten schrikken ofzo. Maar helaas. Kimberley kreeg een belletje van 

Sander. Waar wij waren, want zij waren al door de douane heen. Wat een geluk 

dat onze koffers er nog stonden. Wij dus ook snel door de douane heen, terug 

naar de groep. We hebben nog even wat gegeten en gedronken en toen was het 

tijd om het vliegtuig in te gaan.  

Na ongeveer maar een uurtje 

vliegen kwamen we aan op 

Gatwick. Daar hebben we even 

staan wachten op de bus die ons 

naar het Hampton hotel bracht.  

En daar werd het clubje compleet. 

Niels, Anneloes, Rob en Mar 

zaten daar op ons te wachten. 

Even (zover het kon) inchecken 

en toen de koffers in een aparte 

kamer. Want ja geen tijd te verliezen.. Let’s Goooo! Met een groep van 24 

gingen we op stap.  



En gelukkig was daar Niels weer, onze reisleider. Die wij 

blind volgen want de meesten zouden de weg niet meer 

terug vinden, hè peet. Weer gezellig door de stad 

slenteren. Metro in en metro uit, Roltrap op en roltrap 

af. Zo kwamen we bij de M&M winkel. Die is zo groot. 

Als je een keer naar Londen gaat, moet je die echt gezien 

hebben!! Soms even stoppen en dan deed Niels zijn arm 

weer omhoog zodat we wisten waar hij was en we weer 

allemaal bij elkaar konden verzamelen.  

Uiteindelijk hebben we maar een vlaggetje voor hem 

gekocht. 

Zelfs dit jaar hebben we 

weer nieuwe gebouwen, 

wegen en winkels gezien. Zo 

kwamen we ineens Ben’s 

Cookies tegen. Natuurlijk 

moest Ben daarmee op de foto! 

Na een leuk maar druk dagje kwamen we weer in 

het hotel aan. We konden even relaxen op de 

kamer. Daarna omkleden in gala om daarna te gaan 

dineren. Waarom in gala? Nou, omdat we na het 

diner naar het Mountbatten Festival of Music in de Royal Albert Hall gingen. 

 



  

 

 

 

 



We werden met een bus opgehaald. Onderweg nog mooie en leuke dingen 

gezien. Maar toen ging het mis. De bus moest stoppen voor het rode stoplicht 

en op het moment dat hij langzamer ging rijden liepen er 2 dames richting de 

zijkant van de bus en knalden tegen de bus aan. De bus kwam tot stilstand en ze 

gingen helemaal uit hun pannetje tegen de buschauffeur. Dat hij haar had 

aangereden enz. Wat natuurlijk niet zo was. En volgens mij had zij niet door dat 

er een hele bus vol zat die getuige waren. Ze gingen voor de bus staan zodat de 

bus niet verder kon rijden. Iedereen op straat kijken. Uiteindelijk is de politie 

gebeld en die zijn daar achteraan gegaan. Je maakt nog ‘s wat mee. Maar eind 

goed al goed, wij zijn veilig aangekomen bij de Royal Albert Hall. 

Sommigen waren daar voor het eerst en sommigen kwamen daar al iets van de 

3e keer. Wat was dit gaaf en we zaten zo dichtbij dat we ze bijna konden 

aanraken. Dit moet je een keer in je leven hebben meegemaakt. 

Ik heb echt een geweldige avond gehad. Toen was het weer tijd om naar het 

hotel te gaan. We stonden buiten te wachten en het duurde ietsje langer 

voordat de bus er was. De meesten natuurlijk zonder jas omdat we dachten 

snel in de bus te kunnen. Stonden we daar met z’n allen in de kou. Maar wij 

zouden Tamarco niet zijn als we er natuurlijk iets van zouden maken. Dus hup 

de muziek ging aan en we stonden gezellig mee te zingen en te dansen en voor 

we het wisten was daar de bus. De 

buschauffeur verontschuldigde zich 

nog voor wat er eerder op de 

avond was gebeurd en zei dat hij 

ons nog wat leuke dingen zou laten 

zien. Dat was ook heel leuk. We 

kwamen bij de London Eye en die 

was zo mooi verlicht dat wij met 

zijn allen in de bus aaahhhh en 

ooohhh riepen. De buschauffeur 

moest lachen en zei dat wij op die 

aliens van de film Toy Story leken.  

We kwamen bij het hotel aan en 

sommigen gingen lekker naar bed 

en sommigen deden nog een 

afzakkertje. 

 



 8 maart – Na een kort avondje was het 

weer tijd om alles in te pakken en te gaan 

ontbijten. Wat een heerlijk ontbijt hebben 

ze daar. Lekker fruit of zelf wafels maken 

tot aan een echt Engels ontbijt! (Goh wat 

gek in Engeland.) Na het uitchecken 

gingen we nog even de stad in. Sommigen 

bleven nog lekker in het hotel. We zijn 

met een groepje naar Buckingham Palace 

gegaan om de aflossing van de wacht te 

zien. Maar onze minion Kimberley kon 

het allemaal niet goed zien. Maar gelukkig 

hadden we Niels bij ons (anders kwamen 

we daar ook nooit aan) en hup Kimberley 

zo op Niels zijn nek.  

Daarna zijn we nog rond gaan lopen 

en in het park zijn we bij ons vaste 

tentje lekker koffie gaan halen. We 

hadden gelukkig lekker weer.  

We hebben trouwens ook lekker 

gegeten bij Five Guys. Elke keer 

liepen we er langs. Maar nu gingen 

we echt naar binnen om te checken 

of het wat was. En of het lekker 

eten was. Wat een heerlijke burgers 

hebben ze daar! 

Na het eten gingen sommigen naar het hotel en sommigen gingen (voor de 

eerste keer) naar de Tower Bridge. Toen ook dit groepje terug kwam bij het 

hotel was het tijd om naar het vliegveld te gaan en weer terug naar Nederland 

te vliegen. Ik zal vast nog wel wat dingen vergeten zijn te vertellen, maar het is 

ook een hele belevenis. En zodra het weer kan, moet je maar gewoon meegaan, 

dan snap je wel wat ik bedoel. 

Wat ging dit weekend snel maar ik ben weer een geweldige ervaring rijker! 

Joey van der Post 

 



12 maart Eerste Covid maatregel van kracht 

En dan moesten wij er ook aan 

geloven. Alles werd stilgelegd. Niemand 

wist voor hoelang. De eerste 

maatregelen waren voor twee weken, 

maar dat liep steeds verder uit. De hele 

cultuursector lag op zijn gat. 

Optredens werden gecanceld, ga zo 

maar door. Maar ook de 

leerlingenrepetities en het klaverjassen 

werden stopgezet. 

Voor degene die dan denk dat er niets 

gebeurt, heeft het mis. Achter de schermen werden alle scenario’s uitgewerkt. 

Een ding wil je namelijk niet en dat is dat Tamarco gaat lijden aan de gevolgen 

van de pandemie.  

Ook werden wij creatief in naar buiten treden. De PR ging op volle toeren 

draaien. Het mocht niet stil worden rondom Tamarco. Of dat gelukt is, lees je 

verder in het blad. Financieel werden ook alle kanalen uitgezocht. Waar werd 

ondersteuning geboden. Vooral de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 

(rvo) liet onze muziekwereld niet in de steek en droeg haar steentje bij.   

 

  



 



22 maart ‘You’ll never walk alone’ 

Op 12 maart kwam Nederland tot stilstand. Alle activiteiten werden per direct 

stopgezet en dat terwijl Tamarco aan een druk seizoen zou beginnen. Al snel 

werd duidelijk dat de besmettingen heel snel opliepen rondom het Covid-19-

virus en dat de zorg het ongelofelijk zwaar kreeg. Ook binnen Tamarco zijn een 

aantal mensen werkzaam in de zorg en zij kregen direct te maken met de 

gevolgen van de opnames/behandelingen rondom Covid-19. Tamarco kon niet 

bij elkaar komen maar thuis kan tegenwoordig heel veel. Dus speelden Denise, 

Hans, Jitske, Anneloes, Ben, Elmar, Sander, Marcel en Niels het nummer You’ll 

never walk alone in. Omdat wij veel respect hebben voor de mensen in de zorg.  

Op 22 maart kwam ons filmpje online en die werd goed gedeeld. Show- en 

Marchingband Tamarco was één van de eerste orkesten die een dergelijk filmpje 

online plaatsten. Wij steunen iedereen die getroffen is door het Covid-19 virus. 

Of je nu in de zorg werkt of misschien geen werk meer hebt door deze crisis. 

Het raakt ons allemaal. De leden van Show- en Marchingband Tamarco leven 

met iedereen mee. You’ll never walk alone! #MuziekVerbindt 

Niels v/d Fits 

 

  



De eerste online ervaringen 
Wie zal er niet over schrijven in dit clubblad. Na gelukkig de carnaval in 

Duitsland te hebben gespeeld, kwam de eerste golf over Nederland en vielen we 

allen in een muzikaal gat. 

Thuis repeteren gaat in het begin nog wel een beetje, maar na langere tijd mis je 

de andere partijen die de muziek zo leuk maken. Als je in je eentje speelt voel je 

je nogal ‘alone’. 

Tot ik een appje kreeg (zoals meerdere muzikanten) om gezamenlijk digitaal het 

nummer ‘You'll never walk alone’ op te nemen. Dus van huis uit met elkaar 

muziek maken, wat een uitdaging. 

Dus toen de muziek binnen was flink repeteren en dan in Tamarco gala het 

nummer opnemen. Dan ligt daar toch een uitdaging......... 

Camera van de telefoon goed zetten ,sta ik goed in beeld ,komt de muziek goed 

over, iets meer naar voren of toch niet??. Dan komt het moment (trom geroffel) 

en dan opnemen. Nou opnemen .. 

Treedt er plotseling een soort cameravrees op, want nu is het voor echie. Wat 

met oefenen goed gaat, gaat nu dus gewoon niet meer. Weer even kleine 

opsomming, hogere noten komen er niet goed uit ,tempo klopt ineens niet, shit 

de camera staat niet aan of toch wel? camera staat ineens scheef. 

En dan, ja hoor in een keer goed......tenminste als het knopje van video was 

ingedrukt i.p.v. het knopje van foto maken. Dat zijn momenten dat je dingen 

roept die niet in de bijbel voorkomen. Na veel gggge"s ve”dee"s toch gelukt. 

Achteraf een lekker dagje met muziek bezig geweest. Een grote troost, van 

medemuzikanten hoorde ik dat sommigen er ook last van hadden. 

Misschien komt er nog een keer een video 

met bloopers en NOOIT eerder vertoonde 

bonus tracks (ha ha). 

Was in ieder geval een mooie ervaring met 

een heel mooi eindresultaat. Dus denk er allen 

aan in de muziek ‘You’ll never walk alone’. 

Marcel Hoogenboom 

  



Het gedonder begon eigenlijk al met twijfels of het Frühlingsfest 2020 wel kon 

doorgaan. Kort voor het evenement heeft het Tamarco-bestuur (terecht) 

besloten dit supergezellige evenement te annuleren voor alle zekerheid. Kort 

daarop ging mijn afdeling (Marketing) vanaf huis aan het werk. Je weet het nog 

wel: we waren nog aan het wennen dat we geen handen meer gingen schudden. 

Alsof dat al niet onwerkelijk genoeg was, kwam er de persconferentie en de 

lockdown was een feit. Kort daarop volgde het advies van het KNMO (de bond) 

alle repetities stil te leggen. Nog even gingen de één op één lessen door, maar al 

gauw werden die ook afgezegd. 

En daar zit je dan, gezellig met het gezin in huis. Overdag aan het werk (waarom 

zou je vrij nemen), en ’s avonds Netflix. Even wennen. Normaal gesproken maak 

ik elke doordeweekse avond wel ergens muziek. Mijn arsenaal aan 

muziekkoffers bleef even dicht, en eigenlijk kwam ik best aardig tot rust. 

Een paar dagen later ontving ik via WhatsApp van een medemuzikant (van 

Tamarco natuurlijk, weet alleen niet meer wie) een stuk bladmuziek van ‘You’ll 

never walk alone’. Volgens mij was het geschreven voor de piano, en mij werd 

gevraagd of daar partijen van konden worden gemaakt voor een paar 

instrumenten. Ik prevelde dat ik nog wel ergens een volledig arrangement had 

liggen dat ik ooit heb gemaakt voor een ander muziekgezelschap. En dan kan het 

hard gaan bij Tamarco: Voor ik het wist was zat ik achter de PC om deze om te 

bouwen tot iets bruikbaars om een stunt mee uit te halen. 

Een stunt was het zeker: Als een van de eerste muziekgezelschappen kwam 

Tamarco met een gave video waarin diverse 

muzikanten ogenschijnlijk samen een stuk 

speelden, maar in werkelijkheid gewoon elk 

een eigen opname hadden gemaakt. En zoals 

altijd, vakkundig in elkaar gezet door Kim en 

Joey (ben je niet vergeten hoor man). 

Zo zie je maar weer, als een band eenmaal de 

goede weg is ingeslagen willen ze gewoon 

samen muziek blijven maken, op welke manier 

dan ook. Dan maar in uniform compleet met 

Crocs (jawel, die had ik aan maar dat zie je 

niet) met een hoofdtelefoon op je partijtje 

inspelen. 

Hans van der Laan 



Eerste online lessen instructieteam 
Als alles dan toch stil ligt, wil dat niet zeggen dat lessen stil hoeven te liggen. Aan 

het instructieteam de uitdaging dit toch op te pakken. Op deze manier konden 

zij toch door oefenen. Van ONLINE lessen tot vlogs, het lukte bij de meesten 

goed. Ben Blauw

 



27 maart Eerste bestuursvergadering ONLINE 

Ook voor het bestuur een nieuwe uitdaging. Wij 

mogen niet meer bij elkaar vergaderen, maar de 

club moet wel door draaien. Dus de uitdaging 

werd ONLINE vergaderen. Met een ZOOM-

verbinding kwam met wat hulp iedereen online en 

konden de belangrijkste punten doorgesproken 

worden. Sindsdien wordt hier steeds vaker gebruik van gemaakt of een combi 

daarvan. Zo kan iedereen toch op de hoogte blijven van alle zaken die spelen in 

de club. Vergeet niet dat achter de schermen alles wordt gedaan om Tamarco 

Tamarco te laten zijn. Financieel worden diverse steunpakketten aangevraagd, 

fondsen benaderd enz., maar ook de PR draait volle toeren. Dit bleek wel toen 

wij even gingen opsommen wat wij sinds corona al hadden opgepakt. De 

sectierepetities gingen dan wel even een tijdje niet door, maar de leerlingen 

kregen ‘gewoon’ les. Soms op hele creatieve manieren. En er werd continu 

overleg gevoerd met de gemeente over wat wel mogelijk is. Vaak wordt dit 

vergeten, maar zeker nu wel een heel groot compliment waard.  

Ben Blauw 

 

 

  

  



28 maart De Coronakaart 

 
  



 

  





11 april ‘The Greatest Showman’ 

Woooooooah! Als je het zo leest lijkt het paniek, of gewoon een kreet. Maar in 

dit geval is het de start van het nummer ‘The Greatest Show’ van de 

gelijknamige film van Disney. Deze film vertelt het waargebeurde levensverhaal 

van Phineas Taylor Barnum, een Amerikaanse showman die het circus 

combineerde met een rariteitenshow (de vrouw met de baard, de langste man 

ter wereld, etc etc). In de film wordt deze rol vertolkt door niemand minder 

dan Hugh Jackman en de film is een grote hit geweest in 2017. Echter is de film 

nog steeds populair en dan met name de muziek. De titelsong ‘The Greatest 

Show’ staat ook bij Tamarco op het repertoire en hebben we voor het eerst op 

18 januari tijdens ons concert ten gehore gebracht. Niels kwam met het idee 

om een lipdub te maken op dit nummer en daarmee The Greatest Showman in 

het clubgebouw te laten zien want: ‘This is where you wanna be’ is één van de 

teksten. De rest kon laten zien hoe ze er noodgedwongen thuis bij zitten. Een 

leuke ludieke actie die op alleen Facebook al 20.000 keer bekeken is. Dat vraagt 

misschien wel om een vervolg…. 

Niels v/d Fits 

 

 

 



 



Tijdens de eerste coronagolf zaten we natuurlijk allemaal binnen en gingen de 

repetities niet door. Tamarco besloot dan ook om wat leuks te maken met zijn 

allen en toch alleen. Wij spelen een grote variatie aan nummers maar eentje 

sprong er voor velen wel uit. The Greatest Showman! We hebben die film dan 

ook een keer met zijn allen bekeken voor corona. Het is een super gaaf, vrolijk 

en bijna magisch nummer. Het bestuur van Tamarco leek het leuk om een 

videoclip te maken op het nummer. Iedereen die dat leuk vond kon een video 

insturen van zichzelf playbackend op het nummer. Dat werd dan samengevoegd 

tot een super gave videoclip. Het filmen voor mij was best lastig omdat ik 

niemand had om mij te filmen. Ik had dan ook een hele stellage gebouwd met 

een stoel en dan een doos erop en daar op mijn telefoon om dus te kunnen 

filmen. We moesten ook ons Tamarco-shirt natuurlijk aandoen. Veel mensen 

hebben ook leuke videoclips gemaakt met hun instrumenten en andere leuke 

dingen. Toen iedereen de beelden had ingestuurd heeft Kimberley de video in 

elkaar gezet. Toen de videoclip uitkwam was ik helemaal verbaasd. Wat gaaf was 

het geworden zeg! Niet alleen de beelden van ons playbackend in onze huisjes 

zaten in de videoclip. Maar ook beelden van Niels in zijn carnavalspak en volgens 

mij was het Anneloes die op het dak stond, hahaha. Ik vond het echt super gaaf 

om te doen. Het was een leuk idee om iets met zijn allen te maken in die 

lockdown. Mijn complimenten naar het idee en naar iedereen voor het maken 

van de video!!! 

Pauline M 

 



4 



4 mei Dodenherdenking 

75 jaar herdenken en vieren 

Ieder jaar zijn er optredens die altijd definitief zijn en door weer en wind door 

zullen gaan. De herdenking op 4 mei bij de begraafplaats is daar 1 van. 

Voorafgaande aan de 4 mei-herdenking was er op 27 januari al een start van 75 

jaar vrijheid gemaakt. Niemand die kon voorstellen dat deze herdenking voor 

Tamarco dit jaar de enige zou zijn, maar toch werd op 19 maart bekend 

gemaakt dat geen enkel optreden dat in het teken stond van 75 jaar herdenken 

en vieren door kon gaan. 

In muzikaal Nederland werd het initiatief opgestart voor muzikanten om op 4 

mei 20.00 uur het Signaal Taptoe te spelen vanuit huis. Voor mijzelf had ik al 

voorgenomen dit zeker te gaan doen, alleen werd de locatie net even anders. 

Leiderdorp had een plan B ontwikkeld waarbij burgemeester Laila Driessen 

samen met Unity een live uitzending maakt voor alle inwoners waarbij ook het 

signaal Taptoe live gespeeld mocht worden op de begraafplaats. Ik vond het een 

eer dat ik dat mocht doen en wilde daar zeker aan meewerken. 

Op 1 mei de voorbespreking met alle betrokkenen op de begraafplaats. 

Duidelijk werd dat echt niemand erbij mocht zijn, geen aanhang, publiek en 

vooral geen verdere muzikale omlijsting. Het Wilhelmus zou na afloop vanaf een 

bandje worden afgespeeld. Een bandje?!… nee dat gaat niet gebeuren en op het 

voorstel of Tamarco in het weekend toestemming had om volgens de regels, op 

de begraafplaats opnames te maken van het Wilhelmus en dan ook Abide with 

me ( Blijf bij mij heer) te spelen werd dan ook direct een akkoord gegeven.  

2 dagen de tijd om opnames aan te leveren; daar draait Tamarco niet haar hand 

voor om. Corona was best al even gaande en dat was best even een schrik voor 

instrumenten en uniformen       , maar op zondagochtend stonden Niels, Rob, 

Jitske, Eric, Hans, Anne en Denise voor de camera van Kimberley en uiteindelijk 

heeft Tamarco dus zo haar bijdrage alsnog kunnen leveren aan de herdenking 

want de opnames zijn in de live uitzending uitgezonden. 

Dan is het 4 mei.. de spanning is behoorlijk toegenomen; de camera’s, exacte 

posities, niet wetende wanneer welke beelden zichtbaar zijn dus vanaf begin tot 

eind stil in houding. Er zijn dan wel minder mensen, maar wetende dat er 

behoorlijk wat bewoners (en ook leden) dit volgen voor de tv geeft toch wel 

een ander spanningsniveau. De burgemeester hield haar toespraak en dan sta je 

toch echt al wel even stil in houding, de klok tikt richting 20 uur, het signaal 



werd gespeeld gevolgd door een minuut stilte en uiteindelijk vanuit de boxen 

kwamen de klanken van Tamarco, de kransen werden gelegd in alle stilte waarna 

het teken kwam dat de uitzending gestopt werd. Alle spanning komt er dan wel 

even uit, maar wat was het een eer en belevenis om te mogen en kunnen doen 

namens Tamarco. 

Denise Blauw  



15 mei Jeugd laat zich zien op social media  

Dit keer was het de beurt aan de jeugd. Via de mail en de app was gevraagd of 

de leerlingen een selfie wilden maken van hunzelf in een Tamarco-shirt. Ieder lid 

had namelijk voor het 65-jarig bestaan van de vereniging een mooie polo 

gekregen. Daarop kwamen vele inzendingen binnen. Hieronder een leuke 

compilatie. 

 



  



23 mei Online Bingo 

Nieuwe corona-actie was de BINGO-online. Met de gratis thuisbreng-prijzen. 

Het concept was al een paar keer uitgeprobeerd bij de jeugd en nu konden ook 

de oudere leden meedoen. Petra had weer leuke prijsjes ingekocht. Iedereen die 

zich had opgegeven had via de mail bingokaarten gekregen en een link voor 

ZOOM, het online programma dat Tamarco gebruikt. Die avond logde iedereen 

in. Ik had twee schermen nodig om iedereen als ‘quizmaster’ te zien. Want naast 

de bingo waren ook de fameuze zoekvragen terug gekomen in het spel. En dan 

moet je iedereen in beeld hebben, want wie het eerst het voorbeeld in beeld 

krijgt had gewonnen. 

De avond ging lekker snel. En terwijl er een prijs was gevallen waren Petra en 

Carola op weg met de Tamarco-bus om de prijzen te bezorgen. Nu liepen wij 

natuurlijk het risico dat leden uit Rotterdam zouden winnen, en dan? Nou 

gewoon brengen dus. Met live beelden vanuit de bus werd er gereden naar Joop 

en Esmeralda. De avond vloog voorbij. Maarten en Pauline waren de 

‘matchwinnaar’ - tot twee keer toe wonnen ze een barbecue. Maar goed dat ze 

zijn verhuisd naar een groter huis met een tuin. 😉 Na afloop kon men nog 

blijven hangen om gezellig te kletsen. Ook dit is Tamarco. In slechte tijden 

elkaar toch weten te vinden. #SamenStaanWeSterk  

De ‘quizmaster’  



 



7 juni Esther de Pauw (kerstnacht) neemt afscheid van Leiderdorp 

In 2015 werden wij gebeld door dominee Esther de Paauw met de vraag of 

Show- en Marchingband Tamarco Leiderdorp het leuk zou vinden om mee te 

werken aan Kerstnacht in de Houtkamp. Het eerste jaar was meteen een 

overdonderend succes met ruim 1.000 belangstellenden. Een traditie was 

ontstaan. En dat is slechts één van de mooie samenwerkingen die we hebben. 7 

juni nam zij afscheid van Leiderdorp en vertrekt zij naar Wassenaar. Dank je wel 

Esther en graag tot ziens!  

Niels van der Fits 

  

https://www.facebook.com/TamarcoLeiderdorp/?__cft__%5b0%5d=AZWYwICSHPh8E6DBZ0msLBAhagAMtujL9rn5l2XViWKxExIg6tsrGZdjwGhwOlwghvVv1-MX50WFi67wagQeDuCvO6yYvFMEQRKfLqotmt3YfpYBlxiLLq2XV_RzUPnyVMxvcO9b2Jyf3nZob79YOukl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TamarcoLeiderdorp/?__cft__%5b0%5d=AZWYwICSHPh8E6DBZ0msLBAhagAMtujL9rn5l2XViWKxExIg6tsrGZdjwGhwOlwghvVv1-MX50WFi67wagQeDuCvO6yYvFMEQRKfLqotmt3YfpYBlxiLLq2XV_RzUPnyVMxvcO9b2Jyf3nZob79YOukl&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/kerstnachtindehoutkamp/?__cft__%5b0%5d=AZWYwICSHPh8E6DBZ0msLBAhagAMtujL9rn5l2XViWKxExIg6tsrGZdjwGhwOlwghvVv1-MX50WFi67wagQeDuCvO6yYvFMEQRKfLqotmt3YfpYBlxiLLq2XV_RzUPnyVMxvcO9b2Jyf3nZob79YOukl&__tn__=kK-R


17 juni Eerste repetitie 
Groen licht, eindelijk we mogen weer. Al is het met beperkingen, maar er komt 

langzaam licht in de tunnel. De regering had aangegeven dat ook onze sector 

weer langzaam mocht beginnen. In overleg met de gemeente werd achter de 

schermen overlegd hoe wij veilig konden opstarten. In kleine groepen. Met 

voldoende afstand (2 meter) uit elkaar. Dan kom je tot de conclusie dat je niet 

zoveel mensen in de zaal kwijt kan. Van te voren waren de plekken met stippen 

op de grond gemarkeerd. En konden er max twee secties tegelijk oefenen. Op 

de woensdag waren de saxen/fluiten als eerste aan de beurt. En na een uur en 

een schoonmaakronde de kopergroep.  Op vrijdag de 19e was het de beurt aan 

de tamboers.  

 

Het lokaal waar zij normaal gesproken oefenden was te klein om met de 

verplichte afstand in te kunnen trainen. Dus moesten zij ook verkassen naar de 

grote zaal.  

 



4 juli Leerlingenrepetitie  
Ook voor de leerlingen was het weer de eerste keer repeteren na de eerste set 

maatregelen. Het instructieteam had niet stilgezeten in de tussentijd, dus veel 

leerlingen waren doorgestroomd naar het leerlingenorkest omdat zij ook 

inmiddels hun A-diploma hadden gehaald. Onder leiding van Hans begon zij hun 

eerste gezamenlijke repetitie. Het tweede deel was de looprepetitie. 

Afgesproken was dat alle leerlingen daaraan gaan meedoen, om zo vroeg 

mogelijk de kneepjes van het marcheren onder de knie te krijgen. Ook was dit 

de generale voor de afsluitende repetitie. Fantastisch om te zien hoe hard wij 

groeien als club. Dit gaat wat beloven in de toekomst. De jeugd is er inmiddels 

klaar voor.  

Ben Blauw 

  
 

 



  



12 juli Rommelmarkt 
Zoals je weet, verzamelt Tamarco het hele jaar door spullen voor twee 

rommelmarkten per jaar. Alleen door Corona was de geplande rommelmarkt in 

april/mei niet mogelijk. In goed overleg met de gemeente en na indienen van een 

corona-proof plan kregen wij in juli toch weer groen licht om een rommelmarkt 

te houden. Deze lichte vorm omdat de bar en het rad niet mochten, was voor 

de vereniging toch wel weer even een lichtpuntje. Ten eerste het gebouw was 

daarna weer leeg. En het financiële aspect van de rommelmarkt, er kwam weer 

eens wat geld binnen. Was het druk? Gemiddeld. Dit had te maken met de 

periode van het jaar, het was het eerste evenement weer sinds tijden in het 

dorp maar ook angst om naar zo’n evenement te komen. Gelukkig had de dag 

toch nog een positieve bijdrage in de clubkas. Besloten was om als het mogelijk 

was er nog een te houden in november. Alleen deze ging door de tweede 

coronagolf niet door. Zodra het kan wordt er weer een ingepland. Het is 

momenteel een van de weinige inkomstenbronnen die de vereniging nog kan 

hebben.  

Ben Blauw 

  



15 juli Afsluitende repetitie bij RCL  
Wat al jaren traditioneel is ingestoken is de laatste repetitie voor de vakantie. 

Een moment om als geheel orkest inclusief alle leerlingen de zomervakantie in 

luiden. Normaal gesproken was Maestro daar een onderdeel van, alleen konden 

wij nu niet met zijn allen in het clubgebouw vanwege de eisen die waren gesteld 

door het RIVM. Gelukkig was voetbalvereniging RCL bereid ons daarin te 

faciliteren. Helpen daar waar je helpen kan was hun motto. Top! We hadden 

bedacht om met zijn allen een looprepetitie te houden. Dus voor groot en klein. 

Erg leuk om te zien hoe groot Tamarco het afgelopen jaar is geworden. Met 

bijna 80 mensen stonden wij op het veld. En dan te weten dat wij dan nog niet 

eens compleet waren.  

 

 
 

In de pauze werden eerst ook alle diploma’s en certificaten uitgereikt. Ook dit 

was een record. Er kwam geen einde aan.  

 



 
Nadat de groepsfoto gemaakt was met alle geslaagden werd de nieuwe de titel 

voor de nieuwe show gepresenteerd. Een thema wat mooi past in deze periode. 

Hier later meer over. Binnenkort zal de eerste muziek op de lessenaar staan. 

Onze dirigent Ferdi was daar al druk mee bezig.  

Ben Blauw 

 
  



 



19 aug Open repetitie 
Een open repetitie in Coronatijd, hoe dan…. Nou, gewoon goed gepland. Deze 

keer stond ook de repetitie in het teken van de nieuwe show, eventueel nieuwe 

leden konden zich nog inschrijven en daarmee deel zijn van de nieuwe show. 

Doordat nu eenmaal de RIVM-maatregelen van kracht zijn, konden we helaas 

niet met zijn allen bij elkaar. De tamboers weken uit naar het Zijlkwartier. 

Iedereen die wilde komen moesten zich van te voren aanmelden, iets wat in de 

normale situatie wel wenselijk is, maar niet persé hoeft. Het was weer een 

gezellige avond. Let op de social media als je ook eens vrijblijvend een keertje 

mee wilt doen. Wil je bij Tamarco komen spelen, schroom niet en neem met 

ons contact op. Onder het genot van een kopje koffie kunnen wij alles vertellen 

over het reilen en zeilen binnen onze club. Uit ervaring mogen we denk ik wel 

zeggen: het zal geen onverantwoorde keuze zijn. Je bent van harte welkom. 

 

 
 



20 aug BSO bezoeken 
Op verzoek van Cora van Hemert, 

waren wij deze dag te gast bij twee 

BSO’s in Leiden. Al vroeg in de 

ochtend hadden wij, Sammy, Isa en ik 

afgesproken om de bus in te laden. 

Het zou een warme dag worden dus 

ook veel drank mee. Gelet op de 

maatregelen ook voldoende 

desinfectiespullen bij ons. Eenmaal 

ingeladen op weg naar ons eerste 

adres. Daar aangekomen bleek dat 

alles naar de eerste etage moest. Ik kan je verzekeren met een warme dag voor 

de boeg, stond het zweet al vroeg op onze rug. Maar alles voor de club.  

Eenmaal alles uitgestald kwamen de groepen een voor een langs. Er was zelfs 

een groep die allemaal geluid uit een dwarsfluit kreeg. De dag ging snel. Nadat 

alle groepen waren geweest, weer alles inladen en richting de Merenwijk, waar 

de tweede locatie was. Gelukkig was dit gewoon op de begane grond. Ook hier 

weer alles uitgestald. Leuk was dat twee van onze leerlingen, Anouk en Ruben 

ook bij deze BSO zaten. Zij konden ons mooi helpen. Rond vier uur was alles 

klaar. Iedereen had een uitnodiging gekregen voor de vriendjesdag. Moe maar 

voldaan gingen we terug naar huis.  

Ben Blauw 

28 aug Bruiloft Talitha 



Dit verhaal begint een paar jaar geleden, met het bloemencorso van 2018. 

Tamarco was gevraagd mee te lopen in de optocht, startend in Lisse en 

eindigend in Bennebroek. Voordat we mochten opstellen stonden we ruim een 

uur te wachten. Het was ontzettend lekker weer. Meerdere bands stonden te 

wachten tot het optreden begon, waaronder Altesa uit De Zilk. Ik, Talitha, had 

flink lang oogcontact met een jongen, Sebastiaan, maar we durfden elkaar allebei 

niet aan te spreken. Een dag later kreeg ik een berichtje van Sebastiaan via 

Facebook. Hij was die drummer van Altesa met wie ik had staan flirten, schreef 

hij en hij kon mij niet uit zijn hoofd zetten. Hij is net zo lang gaan zoeken tot hij 

mij gevonden had. Dat was het begin van hopelijk een heel lang leven samen: de 

maandag na de corso hadden we onze eerste date en in september ging 

Sebastiaan op zijn knieën. De trouwdatum werd vastgesteld: 15 mei 2020 zou 

onze dag worden. Alle voorbereidingen waren getroffen en we hadden er 

ontzettend veel zin in. Toen gooide COVID19 roet in het eten… uitstellen was 

onvermijdelijk. Een nieuwe datum hadden we snel gevonden en alle betrokkenen 

konden gelukkig ook op deze nieuwe datum.  

Op 28 augustus j.l. was het dan eindelijk zo ver! De maatregelen waren 

versoepeld, het zonnetje scheen ’s ochtends en niets kon er fout gaan. Wel 

moesten we nog steeds rekening houden met 1,5m. afstand maar dat was 

praktisch de enige restrictie gelukkig. We hebben de dag van onze dromen 

gehad! Wel vonden we het jammer dat onze bands niet zouden kunnen komen, 

optredens konden immers nog steeds niet door gaan vanwege het virus. De 

muziekvereniging was nou juist hetgeen waar wij elkaar door hebben leren 

kennen en we wisten dat het gebruikelijk is – normaal gesproken – dat de bands 

een optreden komen geven bij een bruiloft van een lid. Maar ja, niets is normaal 

sinds half maart, dus we namen er genoegen mee dat we de rest van de dag wel 

zo konden vieren zoals we voor ogen hadden.  

De verrassing was daarom ook ontzettend groot toen BEIDE fanfares 

gezamenlijk de strandtent op kwamen lopen waar wij ons trouwfeest hielden. 

Vol ongeloof keken Sebastiaan en ik elkaar aan. Wat fantastisch, ze waren tóch 

gekomen! En beide bands samen! Dat was wel echt het laatste wat we verwacht 

hadden op onze grote dag, maar het was geweldig. Na het openingsnummer was 

het natuurlijk nog niet klaar, een volgend nummer werd ingezet. Dat hadden ze 

beter niet kunnen doen… ik begon heel oncharmant dikke tranen te huilen. Mijn 

favoriete nummer, Tale as Old as Time uit Beauty and the Beast! Gelukkig 

waren de tissues al paraat en nadat ik van de schrik bekomen was kon ik wel 

ontzettend genieten van het waanzinnig mooie verrassingsoptreden. Tamarco 



speelde vervolgens solo een nummer waarna Altesa volgde met een solo 

nummer. Als afsluiter werd Barnard Castle gezamenlijk gespeeld, werden we 

gefeliciteerd, en zijn de bands – na een drankje – weer op huis aan gegaan.  

Wij denken nog steeds met veel plezier terug aan onze trouwdag en dit 

verrassingsoptreden was echt een hele grote kers op de (bruids)taart!  

Tamarco en Altesa: BEDANKT! 

Talitha en Sebastiaan 

 

 

 

  



29 aug Vriendjes- en vriendinnetjesdag 
Na de BSO-dagen is de planning altijd om een soort open dag te houden. 

Aangezien wij dat eind vorig jaar met succes hadden gecombineerd met een 

vriendjes- en vriendinnetjesdag werd dit concept weer gekopieerd. Ook deze 

keer ondanks de vakantie waren er weer veel kinderen op af gekomen. Doel 

van deze dagen is om aan te tonen dat muziek maken cool is. Er waren weer 

drie groepen gemaakt Hout, koper en slagwerk. Iedere sectie kwam 

ruimschoots aan bod. Na afloop werd er nog een bingo gedraaid. Een leuke 

maar vermoeiende dag met als resultaat dat er weer nieuwe aanwas binnen is 

gestroomd. Tamarco blijft maar groeien. Blijkbaar doen wij bij Tamarco iets 

goed.  

 

  



 30 aug Optreden Bloebent Nieuwveen 
Na de laatste optredens in Duitsland stond muzikaal alles stil. Ook de Bloebent 

kon alle  vaste optredens niet verzorgen wegens jullie allemaal bekende 

redenen. 

Tot het moment dat er muzikaal wat meer mocht en de repetities weer op gang 

kwamen, maar wel op anderhalve meter. Dat kwam mooi uit want er kwam een 

aanvraag binnen voor een optreden in Nieuwveen. 

De gelukkige waar het optreden voor was werd 60 jaar en dat moest gevierd 

worden. Ja en voor elk feestje en partij, daar hoort de Bloebent bij. Dus op 

korte termijn een extra repetitie ingelast, de setlist opgesteld en met maar liefst 

18 man/vrouw sterk zondags naar de jarige . 

Aangezien de jarige in een gemeenschap woont met lichamelijke en geestelijke 

beperkingen, hadden we besloten om extra muziek instrumenten mee te nemen 

zoals sambaballen en beat ringen, zodat de rest ook mee kon doen. 

Daar opgesteld (op de bekende anderhalve meter) hebben we een half uur staan 

spelen en dat was een groot succes. De jarige job was erg blij (en de mede 

bewoners ook) en wilde graag met ons op de foto. Het geeft altijd een goed 

gevoel als mensen tevreden zijn, dan ga je met een fijn gevoel naar huis. 

Een paar dagen later kregen we een bericht dat het een groot succes was voor 

de jarige en dat de foto die van ons was genomen op canvas op zijn kamer 

hangt. 

Dat zegt voor ons genoeg. 

De Bloebent-schrijver.  



2/3 okt Leiden Online 
Vanwege corona was het spannend of de feesten der feesten in Leiden, 2 & 3 

oktober door zouden gaan. Uiteindelijk kregen we bericht dat helaas niks in de 

stad zou plaatsvinden. Maar dat er wel over nagedacht werd om het dan online 

te doen. Want 3 oktober = Leidens Ontzet!  

We kregen te horen dat het voor 3 oktober een digitale taptoe ging worden. 

Dus moesten wij van te voren een filmpje opnemen.  

De digitale taptoe werd live geopend. Niels en andere tambour-maîtres liepen 

de kaasmarkt af en daar achter de 3 October Vereeniging. De digitale taptoe 

ging van start. Wij hebben wat beelden van Tamarco laten zien en wat de 

hoogtepunten van Tamarco uit de afgelopen periode had moeten zijn, maar 

door de coronacrisis helaas gemist hebben. Daarbij gaf iedereen die meedeed 

met de digitale taptoe een ring door waar de sleutels van Leiden op te zien 

waren. 

 

Aan het einde van de digitale taptoe stonden live onze trombonist Hans, die 

speelde namens Tamarco, en van elke vereniging iemand. Samen speelden ze het 

Wilhelmus bij het Jan van Hout monument.  

Ik was stiekem een klein beetje blij 

dat het allemaal niet doorging. Omdat 

ik ziek was geworden en ik moest 

binnen blijven omdat ik getest werd 

op corona. Gelukkig kreeg ik te 

horen dat het negatief was en ik geen 

corona had. Ik hoop dat het volgend 

jaar allemaal wel door kan gaan! 

Kimberley van der Post  



Koninklijke onderscheiding voor onze Rob  
Onze voorzitter Rob Blauw is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau 

door de burgemeester van Leiderdorp.  'Ieder mens zou wel een Rob in zijn 

leven willen hebben. En wij hebben hem...' 

 

Tijdens de repetitie die zonder dat Rob het wist zo was ingepland dat hij in de 

eerste groep zat, was er een verrassing ingepland. Achter de schermen was al ca 

een jaar werk verricht om Rob aan te dragen voor een koninklijke 

onderscheiding. Normaal krijg je die rond koningsdag maar voor deze keer 

werd daar een uitzondering op gemaakt. Ook anders dan normaal was het niet 

de burgemeester van zijn woonplaats (Koudekerk), maar onze eigen 

burgemeester, mevr. Driessen die hem mocht uitreiken. 

Tot op laatste moment spannend.  

Als je met een club zo lang bezig bent om iets voor te bereiden is het altijd lastig 

om het ook ‘geheim’ te houden. Met extra app-groepen werd dit allemaal 

geregeld. Op de dag zelf was het ook spannend. Rob ging zich bemoeien met de 

indeling van de zaal, terwijl juist via het Zijlkwartier de gasten konden 

binnendruppelen. Dus hoe krijg je hem dan weg uit de hal. Gelukkig nam hij 

genoegen dat Niels alles zou regelen voor de verjaardag activiteiten die we 

‘zogenaamd’ hadden bedacht.  

 

Terwijl de kopersessie bezig was met zijn repetitie ging de deur open. 

Burgemeester Driessen kwam samen met Niels, vrienden en familie van Rob de 

zaal in. Een verbaasde voorzitter werd naar voren gehaald. EN kreeg zijn 

verdiende onderscheiding.  

 



Speech burgemeester 
Graag vraag ik uw aandacht voor de heer Robert Blauw. U bent geboren op 15 

november 1956 in Den Haag. U woont in Koudekerk aan den Rijn. Dat maakt 

het bijzonder dat ik vandaag de eer heb u te mogen toespreken. Omdat u in 

Koudekerk aan den Rijn woont, zou het voor de hand liggen dat burgemeester 

Spies hier vandaag zou staan. Zij had dat ook graag gedaan, maar omdat u al 

jarenlang vrijwilligerswerk doet in Leiderdorp, heeft zij mij de gelegenheid 

gegeven u vandaag in het zonnetje te zetten. Op een hele speciale dag, Show- & 

Marchingband Tamarco bestaat vandaag 65-jaar.  

 

U bent door de heer Arends, oud-lid van muziekvereniging Tamarco 

voordragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Deze voordracht is 

ondersteund door de heer Roest, mevrouw Van der Post, de heer Landwaart, 

de heer Dubbelaar en mevrouw Meijer. 

 

Mijnheer Blauw, u bent al sinds 1985 vrijwilliger voor Show- & Marchingband 

Tamarco in Leiderdorp. Deze band is onlosmakelijk verbonden met u en vice 

versa. Vanaf 1985 was u algemeen bestuurslid,  penningmeester en de langste 

periode was u voorzitter. Vanwege uw werk verhuisde u van 2002-2009 naar 

het buitenland. In 2009 keerde u weer terug naar Nederland en pakte u uw 

vrijwilligersactiviteiten voor Tamarco weer op. De vereniging dreigde op dat 

moment op te houden te bestaan, waarop u samen met een aantal anderen het 

initiatief nam om Tamarco nieuw leven in te blazen. U wilde Tamarco weer op 

de kaart zetten als een volwaardig muziekkorps.  En dat is u gelukt. Tamarco is 

sinds die tijd een groeiende, gezonde vereniging met een grote maatschappelijke 

en culturele functie in Leiderdorp. U wist altijd wat u wilde en u heeft uw eigen 

doelen overtroffen. Niet alleen kan Tamarco al enige tijd op een verantwoorde 

manier optredens verzorgen, maar de band mag zich scharen onder een beperkt 

aantal Nederlandse korpsen die in binnen-en buitenland het publiek vermaakt 

met showoptredens met inmiddels meer dan veertig spelende leden. Het aantal 

vaak jeugdige leerlingen is gegroeid naar 35, waardoor ook de toekomst van de 

vereniging is gewaarborgd. 

 

Met hart en ziel zet u zich al jaren in als voorzitter van de vereniging. U doet 

meer dan wat van u gevraagd wordt. Het klaverjassen regelt u met alle liefde 

voor de inwoners van Leiderdorp. Ook het beheer onderhoud en reparaties 

van het clubgebouw van Tamarco neemt u voor uw rekening. Ook organiseert u 

samen met de andere bestuursleden de rommelmarkt, die twee keer per jaar 

plaatsvindt. 

 



Vanaf de oprichting in 1994 tot 1999 was u mijnheer Blauw algemeen 

bestuurslid voor Stichting Internationale Rijntaptoe Evenementen Leiden. U 

ontwikkelde met medebestuursleden initiatieven om muziekevenementen te 

organiseren in de regio Leiden. Mede dankzij uw inzet en gedrevenheid en door 

de goede samenwerking met de overige bestuursleden, is de Rijntaptoe 

uitgegroeid tot een evenement dat in binnen- en buitenland bekend staat als een 

taptoe op hoog niveau. 

Daarnaast bent u mijnheer Blauw vanaf 2015 voorzitter van de Visvereniging De 

Blauwe Zeelt in Woubrugge. Dit is een kleine vereniging. Door het te kort aan 

vrijwilligers voert u de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester uit. 

Heerlijk efficiënt lijkt mij zo!  

 

Als voorzitter heeft u minimaal maandelijks contact met de groep vissers van de 

vereniging. Niet alleen bestuurlijke taken worden daarbij doorgenomen, maar 

zeker ook lief en leed: de vereniging telt nogal wat leden die op leeftijd zijn. 

Verder onderhoudt u contact met de wedstrijdleider voor het organiseren van 

wedstrijden met bevriende verenigingen uit omliggende gemeenten. 

In uw rol als secretaris heeft u twee keer in de maand overleg met de 

wedstrijdsecretaris over de bepaling van de data en locaties van wedstrijden. 

Daarbij hoort ook het aanvragen van vergunningen bij de federatie om op 

bepaalde momenten een stuk water af te huren. Vaak bevinden deze wateren 

zich in Noord-Holland, zoals het Noord-Hollands Kanaal. Het 

penningmeesterschap van de visvereniging behelst het innen van de 

lidmaatschapsgelden en de financiële afwikkeling van vergunningaanvragen. 

Verder organiseert u mijnheer Blauw rond de kerstdagen een grote bingo en 

loterij bij de plaatselijke voetbalvereniging waaruit de Blauwe Zeelt zo’n 50 jaar 

geleden is ontstaan. Mijnheer Blauw u bent een zeer toegewijde vrijwilliger; een 

vrijwilliger in hart en nieren. Uw verdiensten hebben een uitstraling naar de 

lokale samenleving. U heeft een ongekende drive en inzet voor de verenigingen. 

U bent een familiemens, heeft oog voor iedereen en u zorgt ervoor dat alle 

leden zich thuis voelen bij hun vereniging. Een van de leden heeft dit zo mooi 

verwoord; ik wil het graag aan u voorlezen: 

• Rob, een man van weinig woorden, maar met in dat grote lichaam  een 

minstens zo groot hart.  

• Een man met een uitstraling waar mensen onbewust rustig van worden, 

zich veilig voelen.  

• Een man die zowel letterlijk als figuurlijk een arm om je heen kan slaan als 

je dat nodig hebt. 

• Een man die door zijn manier van naast je staan stilletjes vertelt dat hij je 

waardeert.  



• Een man die met een (vaak wat ondeugende) grap toch ineens het 

middelpunt van een gedeeld moment kan zijn.  

• Een man aan wiens ogen je ziet dat hij stilletjes geniet, die door langs te 

gaan met de droppot vertelt dat hij het zo vreselijk naar zijn zin heeft.   

• Een man wiens vrouw en dochters hun echtgenoot/vader moeten delen 

met al die andere ‘familieleden’ die hij bij Tamarco heeft.  

• Ieder mens zou wel een Rob in zijn leven willen hebben. En wij hebben 

hem… 

 

Mijnheer Blauw, u bent een man met een hart van goud! 

Omdat u mijnheer Blauw zich al geruime tijd, al meer dan 18 jaar, inzet voor 

Show- & Marchingband Tamarco, voor Stichting Internationale Rijntaptoe 

Evenementen en voor Visvereniging De Blauwe Zeelt, heeft het Zijne Majesteit 

Koning Willem-Alexander behaagd u te benoemen tot Lid in de Orde van 

Oranje-Nassau.  

 

Rob, namens alle leden en vrijwilligers nogmaals van harte gefeliciteerd! 

  

  



Iets van andere ORDE 
Woensdagavond 7 oktober 2020. De verjaardag van Tamarco. 65 jaar en we 

hadden als bestuur afgesproken dit toch te willen gedenken onder het genot van 

een glas prosecco met alle leden. Daarna zouden we met het bestuur op de foto 

gaan, rekening houdend met gepaste afstand en daarom zouden we die avond 

iets formeler gekleed komen. Zo gezegd zo gedaan. Prosecco en Cider gehaald, 

voor glazen gezorgd, de party tent buiten opgezet omdat we niet met z’n allen 

tegelijk binnen mochten zijn.  

 

Die avond, 7 oktober jl was het per sectie repeteren omdat 

we maar met max 30 personen tegelijk in de zaal mochten 

zijn. Onder leiding van Ferdi begonnen met de normale 

routines totdat veel eerder dan de geplande pauze bezoek 

kwam binnengelopen, mevrouw Driesen de burgermeester 

van Leiderdorp samen met Niels. Bij mij gelijk de gedachte 

dat we als Tamarco iets voor ons 65 jaar bestaan kregen van 

de Gemeente, we waren tenslotte jarig.  

 

Echter toen ik naar voren werd geroepen en zag dat er niet 

alleen leden van Tamarco in de zaal waren maar ook veel 

mensen uit mijn vrienden- en kennissenkring wist ik dat het 

niet om Tamarco ging maar om mij persoonlijk. In het diepste geheim had het 

bestuur van Tamarco, oud lid Jacques Arends met hulp van o.a. Hans van der 

Laan, Simon Dubbelaar en mijn vriend Flip Landwaart een aanvraag gedaan voor 

een koninklijke onderscheiding en die was uiteindelijk door de Kanselarij der 

Nederlandse Orden uit naam van de koning bekrachtigd.  

 

Normaal zou die onderscheiding door de burgermeester van de woonplaats 

waar gedecoreerde woont worden uitgereikt maar in mijn situatie stond de 

Gemeente Leiderdorp erop bij name van mevrouw Driessen dat de uitreiking bij 

Tamarco in Leiderdorp moest plaats vinden. Dat bleek nog niet eens zo 

gemakkelijk maar door haar betrokkenheid heeft de burgermeester van Alphen 

daar toch akkoord op gegeven. Nu moet ik zeggen dat ik vereerd ben met deze 

onderscheiding in de Orde van Oranje-Nassau maar heb ook gelijk aangegeven 

dat in mijn geval ik deze zeker niet had gekregen als ik niet de steun had gehad 

van mede bestuursleden (ook van de andere verenigingen waar ik functies heb) 

en niet in de laatste plaats van mijn gezin om die dingen te doen welke hebben 

geleid tot deze waardering. Dat is ook gelijk het jammere omdat zij niet in het 

zonnetje worden gezet.  

 



Na afloop van de uitreiking was de repetitie voor de sectie gelijk ten einde en 

hebben we met z’n allen het glas geheven. Met mijn familie en genodigden heb ik 

nog in het Zijlkwartier kunnen napraten onder het genot van een hapje en een 

drankje. Achteraf hoor je dan ook de verhalen van alles wat er zo in het geniep 

heeft afgespeeld en wat men heeft gedaan om het maar bij mij weg te houden. Ik 

moet zeggen ik had helemaal niets door van dat alles dus dat is mooi gelukt. 

Vaak worden dit soort van onderscheidingen uitgereikt rond Koningsdag en 

daarna mag je dan ook tijdens de aubade met de andere gelukkigen op het 

podium de koningsdagliederen meezingen. Tijdens haar speech zei mevrouw 

Driessen daar ook iets over. Ik denk echter dat ik op dat moment maar gewoon 

blijf meespelen in de band want daar voel ik me dan toch meer op mijn gemak.  

Rob Blauw 

  



25 okt Concours Panama 

Tamarco gaat naar República De Panamá, althans digitaal  

Banda de Música La Primavera 

is een 200 leden tellende middelbare 

schoolband. Deze band was 

voornemens een internationaal 

concours te organiseren in 2020. 

Ook hier heeft corona roet in het 

eten gegooid maar in Panama is men 

niet bij de pakken neer gaan zitten. 

Men is verhuisd naar een Youtube-

kanaal. De bedoeling van dit 

concours is dat de kijker jureert en 

d.m.v. ´likes´ de prijzen verdeelt. Er 

doen bands mee uit Italie, Honduras, 

Guatemala, Panama, Colombia, 

Venezuela, de VS, Costa Rica, Mexico en Honduras.  

En wij deden namens Nederland een gooi naar één van de prijzen. Uiteindelijk 

zijn wij tweede geworden. We moesten strijden tegen hele grote verenigingen, 

veel meer muzikanten.  

De uitzending was via een livestream op YouTube te volgen. Alleen met wat 

tijdsverschil. Een aantal malloten waren zo gek om dit ook te volgen. Ik was daar 

ook een van. Om 2 uur ’s nachts zat ik samen met Isa op de bank met mijn 

slaperige kop. Maar alles voor de club. Ook Petra en Kimberley waren wakker. 

Het niveau van de korpsen in Panama en omstreken was van iets mindere 

kwaliteit. Dus was het soms moeilijk om wakker te blijven. Uiteindelijk was 

Europa aan de beurt. Dus de wakkere club mensen blij. Nu zouden wij in beeld 

komen. Maar toen gebeurde er iets wat niemand verwachtte. De aftiteling 

verscheen in beeld. MAAR WIJ WAREN NOG NIET GEWEEST!  

Je begrijpt het al een hoop hilariteit ’s nachts op de onzin app. Gelukkig had Kim 

een andere link gekregen. Waar wij naar hadden zitten kijken was een soort 

voorprogramma. In het ingestuurde filmpje was ook Jolanda te zien die in 

vloeiend Spaans Tamarco op de kaart zette.     

Bekijk hier onze inzending: https://youtu.be/8Flmp3wA-ms 

Ben Blauw 

https://youtu.be/8Flmp3wA-ms


Wie is de Tamarco mol 
Een nieuw spel, combinatie tussen pubquiz en Wie is de Mol. Waarbij eerst in 

teamverband de antwoorden bedacht moeten worden en waarna daarna 

individueel het 

raadsel moet 

worden opgelost. 

Hierbij gold de 

snelste tijd. Je kon 

ook extra 

bonuspunten 

verdienen als je per 

ronde de mol had 

ontmaskert.  

Het was een soort 

afvalrace van totaal 

3 rondes. Met een 

voorronde, halve 

finale en 

uiteindelijk de 

troostfinale en finale.  

Om het spel te testen hebben wij het eerst getest met een soort test team. Dit 

geëvalueerd en toen voor het echie. Alleen Isa en mijn persoon wisten de 

antwoorden. Met leuke beeldvragen en soms ook echte Tamarco-vragen. Vanaf 

de tweede ronde was er ook publiek bij. Zij konden op afstand meekijken. 

Natuurlijk kwam er ook een zoekvraag aan te pas. Dit was om ergens in het 

huis iets te zoeken zoals bijvoorbeeld een theedoek, of een hamer. Wie daar als 

eerste weer in beeld kwam kreeg ook extra punten.  

De uiteindelijke winnaar was Joey.  

Volgend jaar staat deze weer in de planning. Zeker als het nog steeds corona-

tijd is. We zijn wel aan het bedenken of we nog iets aan het concept moeten 

aanpassen. Dus dat horen jullie snel genoeg.  

Wil je de beelden terugkijken, op ons MuziTalent kanaal (YouTube) staan alle 

beelden. Kim heeft er weer wat moois van gemaakt. 

Wie durft de volgende uitdaging aan?  

Ben Blauw 



De nieuwe show 
We weten het allemaal nog goed. Wanderlust! Na jaren van afwezigheid op de 

taptoeterreinen kwam Tamarco in 2018 met hun nieuwe show ‘Wanderlust’. 

Daar zijn we met recht hartstikke trots op. Helaas hebben we de laatste keer 

gelopen op Taptoe Roelofarendsveen zonder dat we wisten dat dat de laatste 

keer was.  

Het plan lag er al voor corona dat we in de huidige wintermaanden aan een 

nieuwe show gaan werken. In mei 2021 staat de première gepland maar door de 

huidige situatie is dat hoogst onzeker. Wat wel zeker is, is dat de 

voorbereidingen zijn getroffen.  

De muziek is bekend en de eerste stukken choreografie ook. Het voordeel van 

nu is dus dat we de tijd hebben om de muziek goed onder de knie te krijgen en 

wij ons daar volledig op kunnen focussen. Het thema, de titel en de nummers 

houden we nog even voor onszelf maar zodra er perspectief is op de première 

dan zullen we die natuurlijk groots aankondigen.  

De eerste looprepetitie heeft inmiddels plaatsgevonden en we lopen deze show 

nu al met ruim 10 leden meer dan de vorige. Het gaat goed kunnen we zeggen. 

De muziek is geschreven door onze dirigent Ferdi Seelbach en de choreografie 

is in handen van Erwin de Jong, bijgestaan door onze instructeur Barry Lampen. 

Een stevig team creatives waar we met recht trots op zijn. Achter de schermen 

zitten we dus zeker niet stil. Er komt iets heel moois aan.   



Steun Tamarco  
Vrienden van Tamarco 

Als u 50 euro doneert, krijgt u een vermelding op het Vrienden van Tamarco-bord dat bij 

ons in de zaal hangt.  

Zaalhuur 

Ons clubgebouw is ook te huur voor feesten en partijen. Ons gebouw kan alleen gehuurd 

worden met afname van onze bar. Eigen consumpties meenemen is niet toegestaan. Meer 

informatie via Rob Blauw (06 12967668 / rob@tamarco.nl) 

Sponsorbeleid 

Sponsorbeleid hebben we opgesteld waar inmiddels al zo’n 40 bedrijven mee werken. 

Misschien weet u ook een bedrijf dat ons hierin zou willen ondersteunen. Vraag bij Ben de 

flyer aan. 

SponsorKliks 

Met SponsorKliks kan je nu zelf een financiële bijdrage 

leveren aan Tamarco, zonder dat het jou een cent extra kost! 

Bestel online een pizza via Thuisbezorgd en Tamarco 

ontvangt hiervoor geld in de clubkas. 

Via de categorieën boven in het menu kan je ook bij diverse webwinkels als Bol.com, 

Coolblue, Booking.com en Expedia bestellen. Een percentage van het aankoopbedrag gaat 

dan ook naar jouw sponsordoel. En nogmaals, het kost je niets extra! 

Op onze website www.tamarco.nl staat ook een snelkoppeling. Ook kan je de app 

downloaden en onze vereniging daaraan linken. 

De Vriendenloterij 

Wist u dat u naast de vele honderden goede doelen u ook ons kan ondersteunen? Dit door 

uw lot te koppelen aan onze vereniging. Het kost u niets extra’s maar levert de vereniging 

wel een 4x per jaar een extraatje op. Momenteel is de vriendenloterij behoorlijk actief met 

de bingo 

Heeft u nog geen lot dan kan u die ook zelf bestellen. Er is iedere week een Bingotrekking 

en één keer per maand een lotnummertrekking. Je betaalt 14 euro per Lotnummer per 

maand om aan al deze (Bingo)trekkingen mee te doen. Vanaf januari 2021 Bingo je wekelijks 

mee voor 14,25 euro per maand. Ook maak je twee keer per jaar kans op extra grote 

prijzen in de SuperBingo voor 14,25 euro per keer. Je speelt mee zolang je zelf wilt.  

Via onze website www.tamarco.nl kunt u zich aanmelden. 

Heeft u wel al loten maar nog niet gekoppeld aan Tamarco, 

neem dan even met de klantenservice van de  

Vriendenloterij contact op. Zij kunnen uw lot  

koppelen aan onze vereniging. 

  

mailto:rob@tamarco.nl
http://www.tamarco.nl/
http://www.tamarco.nl/


Sinterklaas bij Tamarco 
Net als ieder jaar heeft Sinterklaas ook dit jaar Tamarco niet overgeslagen.  

Maar het had niet veel gescheeld. Sint had namelijk afgesproken dat hij dit jaar 

zonder pieten zou komen. Ja dat corona maakt het allemaal niet makkelijker, dus 

liever geen risico dat er teveel mensen in de zaal zouden zitten.  

Zo´n 6 maanden geleden had ik een ZOOM-gesprek met de Sint. Ja ook in 

Spanje werkte de sint thuis. Daar spraken wij af dat hij langs zou komen. Het 

past in het programma. We zouden dan na zijn bezoek aan het zwembad ´De 

Modderpoel´ passen.  

Op zaterdag 28 november was het dan zover, iedereen onder de 13 jaar, 

waaronder leden, broertjes en zusjes of (klein)kinderen van leden, waren 

uitgenodigd op het Sintfeest. Ruim 30 kinderen waren daar naar toe gekomen. 

Zij zaten allemaal netjes te wachten tot het feest zou beginnen.  

Ik vertelde ze dat ik gebeld zou worden als Sint klaar stond. Tot die tijd eerst 

maar een liedje voor de stemming. Tijdens het liedje ging mijn telefoon. Wie zou 

dat zijn? Het was sinterklaas. Hij stond klaar bij het water. Om de tijd een beetje 

te doden had Kim ervoor gezorgd dat zij live mee konden kijken met de 

zoektocht naar sinterklaas.  

Samen met Loek stapte ik in de bus en reden we naar de kade. Veel mensen 

gezien maar GEEN sinterklaas. Terwijl we echt hadden afgesproken dat 

sinterklaas bij het water zou staan. Nog even gevraagd bij de PRAXIS. Daar 

stond namelijk heel groot WELKOM boven de deur. Misschien dat Sint daar 

naartoe was gelopen. Maar helaas, de lieve mevrouw achter de balie zei dat 

Sinterklaas altijd in het oude dorp aankwam. Dus wij stonden verkeerd. Snel 

naar het oude dorp gereden. Daar kwamen wij Anneloes tegen. Toen wij haar 

vroegen of ze Sinterklaas had gezien antwoorde ze “Ja, die is op weg naar 

Tamarco”, hij was dus in de buurt. 



Met gierende banden reden wij verder. Je wilt toch zo’n oude man niet zover 

laten lopen. Maar waar wij ook keken, weer géén sinterklaas.  

Bij de LIDL zagen wij Hans. Ook hij had sinterklaas gespot en verwees ons naar 

het gemeentehuis. Maar ook daar was geen Sinterklaas. Waar zou hij dan 

kunnen zitten? Bij de intocht gaat Sinterklaas altijd van het gemeentehuis naar 

het winkelcentrum Santhorst. Dus wij dachten dit jaar ging de intocht niet door, 

maar dit is wel de route hij kent. Zoeken maar bij de Santhorst dus. Toen wij 

daar de parkeerplaats opreden zagen wij Niels lopen. 

 

Op de vraag of hij een wat oudere man met een rode cape en een puntmuts 

hadden gezien, zei hij daarna “ook met een staf?” Ja dat was de man die wij 

zochten. Ook hij had Sinterklaas dus gezien, maar Sinterklaas had haast en liep 

met grote stappen door naar Tamarco. We hadden hem weer gemist. Voor de 

zekerheid hadden Loek en ik nog even bij alle winkels gekeken. Loek had de bus 

afgesloten, ja je weet maar nooit. Straks halen ze er wat uit.  

Ook bij de Santhorst nog niets gevonden. Dus dan maar terug naar het 

clubgebouw. Wel lastig om tegen de kinderen te zeggen dat sinterklaas dit jaar 

niet bij Tamarco komt. We hadden de bus voor de deur gezet. Loek ging weer 

verder met zijn werk en ik mocht de slechte boodschap brengen.  

Toen ik eenmaal binnen was liepen alle kinderen gillend naar mij toe. Ze zeiden 

dat sint in de bus zat!???? Huh? Ik snapte er niets van, maar ze hadden wel gelijk. 

Zonder dat wij het doorhadden was Sinterklaas in de bus gestapt. Het feest kon 

gelukkig beginnen. 

 

  



 

  



Maar eenmaal met de Sint binnen, het volgende probleem. Sint was zonder 

pieten. Die droegen altijd zijn boek. Maar gelukkig had smeerpiet het boek 

ingepakt en in de zak met pepernoten gestopt. Nu kon het feest echt beginnen.  

Voor ieder kind had sint aandacht. Zijn luisterpieten hadden goed hun werk 

gedaan. Een aantal kinderen hadden een liedje ingestudeerd en de jongste leden 

lieten zien dat ze al uit een trompet geluid konden krijgen.  

Toen ieder kind aan de beurt was geweest werden de cadeautjes uitgedeeld en 

bij 5 mocht iedereen ze tegelijk uitpakken. Allemaal blije gezichten.  

Natuurlijk nog even een groepsfoto en even tijd om individueel met de Sint op 

de foto te gaan. Nadat sint was uitgezongen met ´Dag sinterklaasje´, was ook 

het feest afgelopen. 

Gelukkig is alles nog goed gekomen, volgend jaar maar betere afspraken maken. 

Wil je de hele film terugzien kijk dan even op onze facebookpagina. Kim heeft 

alles op beeld gezet. 

Ben Blauw 

  



13 december de kerstgroet online 
Helaas niet de eerste, maar niet afgekeken van de Leidse professionals!  

De leden van show en marchingband Tamarco zijn hier al meer dan een maand 

mee bezig geweest.  

De leden, vrienden kregen begin november bericht met instructie, om zelf een 

filmpje van minimaal 1 minuut op te nemen en voor 23 november in te sturen. 

Iedereen kreeg hier een letter, welke duidelijk in beeld moest komen!  

Vervolgens was het voor Tamarco-lid Kimberley van der Post een 

monnikenwerk, om 50 filmpjes en foto's te editen en daarna te monteren. 

Het eindresultaat mag er net zoals alle andere filmpjes van Kimberley wezen. 

Neem even de tijd en geniet van deze Tamarco kerstgroet. 

Leo de Vogel 

 

  



Kerstdiner ONLINE –Dagboek van de kokkies 
Net na de zomervakantie zijn wij bij elkaar gekomen. Wij, Marcel, Pauline, 

Maarten, Leo en ik. Dit doen wij ieder jaar om het voorgaande kerstdiner even 

te evalueren. Wat waren de goede en slechte punten, welke recepten bevielen 

enz. En wat waren de mogelijkheden voor het kerstdiner 2020. Hoe lang zou die 

pandemie duren. Wat zou plan B kunnen zijn. Niet dat we die nodig hebben, 

maar je weet maar nooit.  

Voordeel dat je al een tijdje als team samenwerkt kwamen we redelijk snel tot 

de conclusie dat hoe dan ook dit jaar het diner gewoon zou doorgaan. Wel 

hadden we de uitdaging hoe krijgen wij alle mensen in de zaal. De club groeit, de 

vrienden van club groeit. En vorig jaar zat het al vol.  

Dit jaar was Leo ook aangeschoven, wij hadden hem gevraagd om even mee te 

denken, aangezien hij in dit vak zit en ons kan helpen aan tips en tricks. Leo had 

zelf aangegeven alleen maar te willen meedenken, niet helpen.  

Maar al snel draaide die gedachte bij hem om en was hij lid geworden van de 

kokkies! Natuurlijk wel met een proeftijd       

Die avond werden de plannen gesmeed voor 18 december. Een eerste 

menukaart werd samengesteld en diverse acties werden uitgezet. De 

voorbereiding was begonnen. 

Al snel bleek dat 100 man in een zaaltje proppen niet meer tot de 

mogelijkheden ging behoren. En moesten we toch omschakelen naar plan B. De 

online versie. Hier kwam ook een andere uitdaging om de hoek, hoe krijgen wij 

het bij de mensen thuis, en ook hoe houden wij het betaalbaar. Normaal 

gesproken is het bedrag wat je betaalde laag gehouden, omdat je samen met de 

opbrengst van de bar budgettair neutraal wilde draaien, maar die viel ook nog 

eens uit. Maar je wilde wel dat iedereen kon meedoen.  

De oplossing was dat er een keuzemenu werd samengesteld. Zo kon je zelf 

kiezen en bepalen afhankelijk van je budget. We hadden wel besloten dat er ook 

iets van winst moest zijn voor de club. Die moet echt alle zeilen bijzetten om 

zijn hoofd boven water te houden nu alle inkomstenbronnen weggevallen 

waren. Maar die winst zou wel een bijzaak zijn. Met zo’n thuispakket krijg je ook 

nog eens extra verpakkingsmateriaal. Waar haal je dat, hoe duur is dat hoe ga je 

het regelen. Gelukkig hebben onze vaste sponsoren die voor het vlees en vis 

zorgen voor ons daar een oplossing voor. Wij konden dit krijgen tegen 

inkoopprijs. 



De menu’s werden verder uitgewerkt. Draaiboek werd besproken en iedereen 

werd steeds enthousiaster. Wat een energie krijg je daar van.  

28 oktober was het dan zover, de eerste mailing kon eruit. De 

vooraankondiging. Alleen van die mail kregen we al zoveel positieve reacties 

terug dat we eigenlijk niet meer terug konden. Maarja, Corona houdt niet van 

kerst. Hoe dichter we naar december toegingen hoe onzekerder werden de 

maatregelen, wat mag nu wel, wat niet en hoe dan. Je mag weten dat dit 

behoorlijk wat kopzorgen met zich meebracht. Maar wij zijn een rare club, die 

niet opgeeft, continu kan schakelen en zoekt naar mogelijkheden. Ook dat was 

wel weer extra werk en organiseren, maar alles voor de club.  

En toen was het de maandag voor het kerstdiner, een tweede keer dat premier 

Rutte een toespraak hield vanuit zijn torentje in Den Haag. Nee niet een 

kersttoespraak, maar een LOCKDOWN. Ja en nu?  

Naast dat ik die avond ook nog moest werken hebben zeker tot 24.00 uur op 

de app gezeten en geschakeld tussen bestuur en de kokkies app, van wat nu. 

Kan het doorgaan, met hoeveel personen mogen we nog samen in het 

clubgebouw zijn, hoe kunnen we nog meer Corona proeveriger te werk gaan 

enz. Maar ook dit resulteerde weer in een oplossing. Pfff. En dat in de week dat 

alles geregeld moet worden nog maar eens een extra klusje erbij.  

Inmiddels waren de inschrijvingen al opgelopen naar 111 deelnemers. Deze 

moesten allemaal weer opnieuw geïnformeerd worden. Gingen werken met 

tijdsloten, niemand behalve de werkploeg mocht in het clubgebouw. Enz. Helaas 

moest ook de verrassing de X-masband van Tamarco en de echte KERSTMAN 

afgezegd worden. Dat zou teveel aandacht trekken waardoor wij in de 

problemen zouden kunnen komen. De pakketten moesten bezorgd worden in 

de auto. Geen wachtrijen, betalingen online enz.  

De planning werd door de laatste maatregelen ook krapper. Vrijdag moest alles 

klaar zijn, zaterdag moest alles ingepakt worden, zou het allemaal lukken? 

De dinsdag was het Sligro-dag. Samen met Marcel en Pauline afgesproken voor 

de Sligro. Mocht je er maar met 2 per klant naar binnen. Gelukkig hoorden wij 

niet bij elkaar. Kenden elkaar wel toevallig, en mochten we door. Normaal 

gesproken heb je echt tijd te kort. Sligro staat bekend om zijn proeverijen, 

alleen waren die vanwege de maatregelen er nu niet. Dus waren redelijk binnen 

de tijd weer klaar.  

 



De woensdagmiddag was het tijd voor de groenteboer en voor een afspraak in 

het NOVOHOTEL in Hoofddorp. De vader van Ruben en Anouk werkte daar 

als chefkok en had aangeboden om materiaal beschikbaar te stellen. Dit aanbod 

sloegen wij natuurlijk niet af.  

De woensdagavond viel qua repetitie uit, wat een voordeel was voor de 

kokkies. Het clubgebouw kon die avond al klaargemaakt worden tot keuken. 

Met 5 kookeilandenhadden we voor iedere kok ruime afstand om volgens de 

RIVM richtlijnen te kunnen werken. We waren er helemaal klaar voor. 

Donderdagochtend 10:30 uur zou het los gaan. 

Zo gezegd, zo gedaan. De planning werd doorgesproken en een ieder ging 

lekker aan de slag. Er ontbreken de eerste dag altijd nog wel wat kleine dingen, 

maar die werden snel gehaald. De dag liep heel soepeltjes. We waren redelijk 

op tijd klaar om even nog te relaxen., Alhoewel…! Nog even wat mailtjes de 

deur uit sturen over de laatste updates. Snel slapen en de volgende dag weer 

vroeg op.  

Het voorbereiden liep soepel. 

Door de planning en de bijna op 

maat geschreven recepten werd 

alles bijna op de automatische 

piloot gemaakt. Je merkt dat als je 

met een vast team dit al een paar 

keer gedaan hebt dat het bijna 

routine wordt. Alsof je al jaren zo 

in de keuken staat. Het opstarten 

begon met de check of alles qua 

ingrediënten aanwezig was. Met 

boodschappen halen zie je altijd 

wel iets over het hoofd. De 

ontbrekende spullen werden snel 

gehaald en iedereen kon van start. 

Het spannendste waren de 

ovengerechten. Niet qua recept, 

maar meer qua planning. Gelukkig 

stelde Leo voor om een deel bij 

hem thuis te maken. Hierdoor waren wij eigenlijk al om 19.00 u klaar met de 

planning van de eerste dag. (Normaal gingen we altijd tot 22.00 u door)  

 



Ook de vrijdag ging soepel. Dit is de dag dat alle recepten op smaak gebracht 

worden en de toetjes verder gemaakt worden. Als een recept klaar was werd 

deze gelijk verpakt en gekoeld 

opgeslagen. Wel een leuk gezicht 

hoor. Lange tafels met oa. Grand 

dessert. Het moest niet gekker 

worden. Ook deze dag waren we 

rond 19.00 uur klaar. Het grote 

voordeel van dit jaar was natuurlijk 

ook dat we precies wisten hoeveel 

van wat er gemaakt moest worden. 

Dat scheelt een behoorlijke factor.  

De zaterdag overdag stond in het 

teken van inpakken en ophalen. Lange 

rijen tafels waren neergezet waarop 

alle gerechten werden neergezet. Er 

werd in een treintje gewerkt, met een 

tweetal controlepunten. Wat je niet 

wilt is dat men iets anders krijgt dan 

dat er besteld was.  

Voordat er begonnen werd werden eerst alle aantallen gecheckt. Dat klopte. De 

specials/dieetwensen waren klaar. Men kon beginnen. De dagen ervoor was 

gevraagd wanneer de spullen opgehaald gingen worden, dus in dat tijdslot werd 

de bestelling gezet gelijk met het laatste checkpunt. 13:45 uur was alles klaar. 

Mooi moment want Johan Kranenburg en Emile van Aelst kwamen van de krant 

foto’s maken van het uitdelen.  

 



Ook dat liep soepel. Jammer dat het niet kon met de kerstman en de Xmas 

Swingband, maar toch gezellig genoeg 

om Coronaproof de bestellingen af te 

geven. Rond 17.00 uur was alles weg. 

Voor de mensen die hadden aangegeven 

dat het bezorgd moest worden waren 

Peet en Kim al ingezet. In de tussentijd 

was 

de 

zaal al 

redelijk opgeruimd en kon die klaargezet 

worden voor de kerstbingo. Terwijl Marcel 

het eten verder klaar maakte werd voor de 

bingo alles getest. Doen de ballen het, werkt 

het geluid enz.  

Normaal gesproken begint dan het spannendste deel voor de kokkies. Zouden 

de eerste mensen binnenkomen en moesten wij nog even een paar uur knallen 

om alles warm op de tafels te krijgen. Maar we waren nu klaar! Konden op ons 

gemak zelf ook 

eten, genieten van 

de vele reacties 

en geslaagde 

foto’s in de app 

en zelfs mee 

bingoën.   

  

Rond 19.00 uur werd de 

zoomlink opengezet en stroomde 

het digitaal vol. Terwijl de 

Tamarco-bus werd vol gezet met 

de prijzen en klaar was voor 

vertrek. Petra en Kimberley 

waren de brengservice. En 

natuurlijk was Loek de 



Bingomaster.  

   

 

 

 

 

 

 
  



Het was nog een hele gezellige avond die 

rond 23.00 uur werd afgesloten. Moe maar 

zeer voldaan gingen we naar huis. Op 

zondag nog even verder opruimen en dan 

ons weer klaarmaken voor het volgende 

evenement.  

Zoals Marcel al in de app aangaf “Namens 

de kokkies, dank jullie wel allemaal voor de 

deelname van het diner en de bingo. Wij 

hebben het met veel plezier gedaan. Nu gaan 

we ons richten op de vele foto's om de 

winnaar te uit te zoeken. 

Nogmaals bedankt en hopelijk volgend jaar 

een "echt" kerstdiner bij Tamarco.”  

Ben Blauw 

 



Winnaar Fotowedstrijd Kerstdiner 
 

 

  

   

 

 

  



Column 
T.A.M. Arco 

‘It’s the most wonderful time of the year’ schalt het door de speakers. Die tekst 

heeft wel een andere betekenis gekregen. Het klopt wel; het is weer de mooiste 

tijd van het jaar. De pepernoten die in september al in de schappen liggen 

kunnen op kritiek rekenen maar de kerstboom mag eigenlijk direct na Leidens 

Ontzet op 3 oktober wel de woonkamer in. De dagen worden korter en we 

tellen af naar de kerst. We kijken terug op het jaar en vooruit naar het nieuwe 

jaar. Een moment van bezinning en een moment van fantasie, hoop en vreugde. 

Maar ook een tijd waarin we denken aan iedereen die het iets minder heeft. Die 

groep is in 2020 uitzonderlijk groot. We kunnen wel stellen dat we dit jaar 

allemaal ‘geraakt’ zijn. Het afgelopen jaar gaat absoluut de geschiedenisboeken 

in. 

Graag sta ik even stil bij iedereen die een hectisch jaar heeft gehad. Misschien 

zijn mensen je ontvallen, of ben je werk kwijt geraakt, of liep het studie-

/schooljaar heel anders dan je van tevoren dacht. Weet dat jouw vrienden van 

Tamarco altijd met je meedenken en ook altijd voor je klaar zullen staan. Maar 

misschien hebben er ook wel hele mooie dingen plaatsgevonden. Laat dat er dan 

ook vooral zijn en koester die momenten. Tamarco is in ieder geval nog in 

goede gezondheid en met heel veel energie en optimisme kijken we vooruit 

naar 2021. Er gaan nog hele mooie dingen gebeuren en alles wat we gemist 

hebben halen we dubbel en dwars in. 

Er komt ook een moment waarop de wereld weer opengaat. De dag dat we in 

uniform weer voor het eerst door de straten gaan. Dat gaat een memorabel 

moment worden waarbij het kippenvel nu al over de huid zichtbaar is. Dat 

onderhuidse gevoel van samen muziek maken mag niet verloren gaan en ik ben 

ervan overtuigd dat iedereen dat heeft. Het klinkt allemaal cliché maar laten we 

de komende periode goed naar elkaar omkijken en er voor elkaar zijn. En zodra 

we de straat weer op mogen zal Tamarco er staan. Nog grootser en trotser dan 

ooit tevoren. Namens partner en kids en dieren en aanhang van T.A.M. Arco 

wens ik iedereen een 

warme, liefdevolle kerst en 

een mooie,  gezonde en 

muzikale start van het 

nieuwe jaar.  

We denken aan jullie!  



Social media 
Wisten jullie dat Tamarco op diverse vlakken op social media te vinden is?  

 

YouTube kanaal 
Tamarco Leiderdorp 

Muzitalent 
 

Twitter 

 

@TamarcoLDP 

@MuziTalent 

@Bloebent 

 

 

Facebook 

Marchingband Tamarco 

MuziTalent  

Bloebent 
 

Instagram 

 

MuziTalent 

Marchingband_Tamarco  

 

De kracht van social media is om berichten die worden gepost te zo veel 

mogelijk te delen, waardoor 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 

facebookvrienden 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. 
 

Wekelijks komt er ook een vlog van 

onze eigen Kim online. Probeer deze 

ook zoveel mogelijk te liken op  

zowel Facebook Instagram als YouTube. Het leuke 

van deze vlog is dat hij door vele medemuzikanten wordt    

bekeken. Veel van onze leden worden herkend als 

ze bijvoorbeeld op taptoes en/of streetparades 

lopen. 

 

We staan op de kaart! 

mailto:foto@tamarco.nl


De nieuwe kledinglijn 
Tamarco heeft sinds kort ook haar eigen kledinglijn. Petra en Kimberley hebben 

uit een ruim assortiment diverse leuke kledingstukken verzameld. Natuurlijk 

met het ons eigen Tamarco logo. Dit is goed voor onze PR. Verderop in dit blad 

kan je de diversiteit bekijken. Als je bestelt, krijg je vooraf een tikkie. Daarna 

worden de spullen besteld. Bestellen kan via kleding@tamarco.nl of onze 

website. De prijzen zijn: 
Artikel Artikelnaam Prijs 

Dames 
JH001 College Hoodie €29,95 
136.01 T-shirt Slim Fit €18,95 
220.52 Dames Sweater €29,95 
JH055 Dames Zoodie €29,95 
JH047 Sweatshirt met rits €27,95 
24701 Joggingbroek €24,95 

Heren 
JH001 College Hoodie €29,95 
5000 T-shirt €18,95 
21542  Sweater €29,95 
JH050 Zoodie €29,95 
JH047 Sweatshirt met rits €27,95 
24701 Joggingbroek €24,95 

Accessoires 
YP001 

FX6089M 
Classic Snapback €12,50 

YP004 

FX6277 
Flex Fitted Baseball Cap €15,- 

BC445 Muts €11,95 
67129 Rugtas €9,95 
61029 Rugzak €18,95 
601.57 Tote bag €13,95 

   

mailto:kleding@tamarco.nl
https://www.tshirtdeal.nl/tshirt-bedrukken-en-ontwerpen/dames-fitted-t-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/hoodie/dames-zoodie-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/sweater-bedrukken/heren-sweater-ontwerp-en-bedrukken-zwaar.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/classic-snapback-inclusief-bedrukking.html


Dames 
College Hoodie (JH001) T-shirt (136.01) 

  
€29,95 €18,95 

Sweater (220.52) Zoodie (JH055) 

  
€29,95 €29,95 

Sweatshirt met rits (JH047) Joggingbroek (24701) 

  
€27,95 €24,95 

Accessoires Collectie 
Rugtas Rugzak Tote bag 

   
€9,95 €18,95 €13,95 

  

https://www.tshirtdeal.nl/hoodie/dames-zoodie-ontwerpen-en-bedrukken.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/tassen-bedrukken/rugzak-inclusief-bedrukking.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/tassen-bedrukken/tote-bag-inclusief-bedrukking.html


Heren 
College Hoodie (JH001) T-shirt (5000) 

  
€29,95 €18,95 

Sweater (21542) Zoodie (JH050) 

  
€29,95 €29,95 

Sweatshirt met rits (JH047) Joggingbroek (24701) 

  
€27,95 €24,95 

Accessoires Collectie 
Muts  Classic Snapback Flex Fitted Base Cap 

   
€11,95 €12,50 €15,- 

 

https://www.tshirtdeal.nl/sweater-bedrukken/heren-sweater-ontwerp-en-bedrukken-zwaar.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/joggingpak-trainingspak/joggingbroek.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/muts-gratis-bedrukt-met-tekst.html
https://www.tshirtdeal.nl/diverse/petjes-bedrukken/classic-snapback-inclusief-bedrukking.html


Zaal huren? 
Onze multifunctionele zaal is veelzijdig te gebruiken. Een ruimte waar van alles 

mogelijk is. Buiten de muzikale activiteiten kan deze zaal ook worden gebruikt 

voor bijvoorbeeld: 

• Verjaardag en feesten;  

• Bruiloften; 

• Partijen voor wat dan ook. 

 

Ook voor bedrijven zijn er tal van mogelijkheden bijvoorbeeld: 

• Presentaties (Beamer aanwezig) 

• Workshops 

• Bedrijfsfeesten 

 

Uit onze ervaringen willen wij u graag 

mondeling te woord staan als u 

geïnteresseerd bent om onze zaal te 

huren. Ons gebouw kan alleen gehuurd 

worden met afname van onze bar. Eigen 

consumpties meenemen is niet 

toegestaan. 

 

Zien is vaak doen. 
 

Geïnteresseerd? 

Neem vrijblijvend contact op met:  

Rob Blauw 

voorzitter@tamarco.nl 

06 – 12967668 

 

 

  



Instructieteam 

   
Ferdi Seelbach 

Algeheel muzikaal leider 

Barry Lampen 

Exercitie; Hoofd 

Instructeur slagwerk 

Hans v.d. Laan 

Dirigent leerlingenorkest; 

instructeur koper en klarinet 

    
Michel Heijmans 

Instructeur slagwerk 

leerlingen 

Martin Martijn 

Instructeur 

slagwerk leerlingen 

Sjoerd Meijer 

Ondersteuning 

team Slagwerk  

Niels v.d. Fits 

Exercitie leerlingen 

    
Jur Bekooy 

Instructeur dwarsfluit 

Talitha Tuijn 

Instructeur 

dwarsfluit 

Anneloes Meijer 

Instructeur 

saxofoon 

Jitske 

Hoogenboom 

Instructeur koper 

    
Ben Blauw 

Instructeur Mini-

MuziTalentjes / 

blokfluit 

Isa Blauw 

team Mini-

MuziTalentjes / 

blokfluit 

Sammy Jo 

Letteboer 

team Mini-

MuziTalentjes / 

blokfluit 

John Mulder 

Instructeur 

slagwerk 

drumline 

 



 Overzicht leerlingen 
Hieronder een overzicht van onze leerlingen. Vanaf diploma A mogen zij 

meedoen in het leerlingenorkest.  

In het oriënterende traject zitten: 

Instrument Naam  Diploma 

Mini Muzitalent 5-6jr Delfos, Ruben Cert A 

Gottenbos, Mik Cert A 

Koree, Myrthe - 

Hogenbirk, Olivier  - 

Herpers, Raaf - 

Sewkaransing, Dinand Cert A 

Blokfluit 

Gent, Boaz van Cert C 

Verstegen, Nienke  - 

Hooft, Isa van Cert A 

Ru, Robin de - 

Hugens, Joris - 

Herpers, Vos - 

Nieuwenburg, Iza - 

In het opleidingstraject zitten: 

Instrument Naam  Diploma 

Slagwerk Verlooij, Jacky A 

Sewkaransing, Julian A 

Meijer, Pauline  B 

Dwarsfluit Leeuwen, Zenha van A 

Nieuwenburg, Senna - 

Klarinet Nahorniak, Agata  C 

Kolkman, Suzanne C 

Nederstigt, Feline  - 

Alt saxofoon Rooij, Amy de A 

Egmond, Emma van  

Grims-Rasser, Marieke   - 

Vries, Mark de A 

Marani, Chiara - 

Grims, Amber  - 

Tenor saxofoon Rasser, Pauline  C 

Trompet Selier, Anne  C 

Marani, Giulia A 

Grims, Stijn A 

Leeuwen, Kaida-Yindee van A 

Bariton Nederstigt, Senna  A 

Laan, Bas van der - 

Büchner, Marit A 

Rasser, Joop  C 

Sousafoon Ru, Marcel de A 



Wanneer gaat een leerling meedoen aan repetities 
Deelname in het leerlingenorkest is een vast onderdeel van het opleidingsbeleid 

van Tamarco. In dit opleidingsbeleid staat wat je op welk moment moet kunnen 

en dus ook wanneer je mee gaat spelen in het leerlingenorkest.   

 

Zodra je in het opleidingstraject zit (ook al heb je nog geen diploma’s) doe je 

ook al mee met de looptrainingen. Hier leer je de commando’s van het 

marcheren. Dit gaat onder leiding van Niels van der Fits. 

 

Vanaf je A-diploma schuif je aan in het leerlingenorkest.  

Vanuit de jeugdcommissie is er een buddysysteem opgericht dat jou als 

beginneling meeneemt in de fijne kneepjes van het muziekspelen in een 

orkest. Vanuit het leerlingenorkest stroom je uiteindelijk door naar de 

Marchingband.  

 

Het leerlingenorkest wordt ondersteund door muzikanten van de 

Marchingband. Zo krijg je een meester/metgezel-verhouding waarmee je 

ervaring koppelt aan de nog onervaren leerling. Het leerlingenorkest staat onder 

leiding van Hans v/d Laan. 

 

 

  



Agenda 
De agenda van Tamarco is onder een sterk voorbehoud. Alle optredens zijn tot 

nader order uitgesteld. Actuele info is te vinden op onze website 

www.tamarco.nl Wij hopen dat er in de zomer weer optredens kunnen 

plaatsvinden. 

   

http://www.tamarco.nl/


 

Wist u dat: 
• De trip naar London weer heel gezellig was. 

• Niels mooie plaatsen had geregeld vlak bij het podium 

• Wij ineens oog in oog met prins Harry en prinses Meghan stonden. 

• 12 maart Tamarco ineens naar plan B moest gaan 

• Wij online veel leuke dingen hebben gedaan 

• Susanne tot twee keer toe de WIE is de MOL poule heeft gewonnen;  

• Zij gewoon alles door heeft; 

• Joey het spel de Tamarco-mol heeft gewonnen 

• Voor het komende seizoen alweer nieuwe ideeën zijn. 

• Wij met ‘The Greatest Showman’ viral gingen. 

• Koningsdag heel vreemd was 

• Tamarco toch present was met Dodenherdenking 

• Denise ons goed heeft vertegenwoordigd 

• Wij ook diverse keren online BINGO hebben gespeeld 

• De prijzen aan huis werden bezorgd 

• Wij 17 juni eindelijk weer live mochten repeteren 

• De rommelmarkt gelukkig gehouden kon worden 

• De afsluitende zomerrepetitie massaal was 

• Niet eens iedereen erbij was 

• Veel leerlingen hun diploma en/of certificaat kregen 

• De bruiloft van Talitha Rood/Blauw was gekleurd 

• De vriendjes- en vriendinnetjesdag weer druk was. 

• Er een mooi stuk stond geschreven in ‘Klank en Kleur’  

• 2 en 3 oktober online waren 

• Je hier niet zo moe van wordt 

• Toch liever kilometers maakt 

• Onze voorzitter lid in de orde van Oranje Nassau is. 

• Hij zich een hele andere verjaardag van Tamarco had voorgesteld 

• Wij inmiddels begonnen zijn aan de nieuwe show 

• Sinterklaas zoek was bij het sintfeest 

• De kinderen gelukkig wisten waar hij was 

• Kerstdiner weer een geslaagde ‘corona-proof’ editie was 

• Wij een ieder het beste toewensen in 2021 



 


