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Van de voorzitter  
Vrijheid, dat is wat we voelen nu we alle coronamaatregelen achter ons hebben 

gelaten. Vrijheid is ook weer op kunnen treden zonder beperkingen zowel in 

binnen- als in buitenland.  

Echter vrijheid is er nog niet voor iedereen. Ik was afgelopen week rond D-Day 

(6 juni) met vrienden in Normandië en heb daar de oorlogsgraven bezocht van 

Amerikaanse soldaten in Calville en van de Engelse in Bayeux. Duizenden 

gesneuvelden in 44/45 voor onze vrijheid nu.  

Echter die vrijheid is voor mensen uit Oekraïne nog ver te zoeken na de inval 

van de Russen. Zo blijft vrijheid altijd maar heel fragiel. Resultaat van de oorlog 

is ook dat we de Russische marsen in de ban hebben gedaan als Tamarco, zoals 

ook vele andere korpsen hebben gedaan.  

Zoals gezegd hebben we het afgelopen jaar nog hard gewerkt om klaar te zijn 

voor het mars- en showseizoen. De première van de show was spannend maar 

verliep goed. Ondertussen hebben we de show al verschillende keren 

gepresenteerd en staan er op de agenda nog mooie taptoes waar we kunnen 

schitteren. De mars- en showagenda staat trouwens behoorlijk vol en dan moet 

het seizoen einde in september/oktober nog komen. Na twee jaar van repetities 

en een enkel optreden in coronatijd voelt het goed.  

Ik hoop dan ook dat we in een volgend clubblad met genoegen kunnen 

terugkijken op een net zo mooi tweede halfjaar. Een halfjaar met veel plannen 

op gebied van ledenwerving. Van mini-MuziTalenten tot ervaren muzikanten 

voor zowel de SMB als ons podiumorkest Next.  

Tijdens de ALV van 1 juni jl. namen we afscheid van Petra van der Post als 

bestuurslid. Petra heeft zich vanaf de doorstart al snel beschikbaar gesteld, eerst 

als notulist en later als bestuurslid meegeholpen aan de wederopbouw van onze 

club. Nogmaals dank voor deze inspanning. 

Wat ook goed is: na de oproep tijdens de ALV voor meer vrijwilligers voor bar- 

en schoonmaakdiensten heeft een aantal leden zicht opgegeven. Echter er is 

altijd ruimte voor meer vrijwilligers. Hoe meer aanmeldingen des te minder vaak 

we een beroep op je hoeven te doen. Dus wil je helpen op de woensdag of 

donderdag tijdens de repetitie of wil je helpen schoonmaken op de 

dinsdagavond meld je aan bij mij. Ook partners of ouders van leden zijn van 

harte welkom. Voor nu veel leesplezier! 

Rob Blauw, voorzitter. 



Highlights  van de ledenvergadering  
Elk jaar is er de algemene ledenvergadering. Dit klinkt niet altijd even gezellig, 

maar het is wel heel belangrijk. Het is hét moment waarop het bestuur 

openheid van zaken geeft en laat zien waar de club nu staat, maar ook welke 

doelen er zijn voor de toekomst. En je kan daarover in gesprek met het bestuur. 

Op de ledenvergadering zijn de jaarverslagen voorgelezen van zowel de 

secretaris als de muziekcommissie. Het is goed te zien dat we de afgelopen 

periode weer nieuwe muziek op de lessenaar hebben gekregen en te weten dat 

de muziekcommissie binnenkort weer bij elkaar komt om komend seizoen te 

bespreken. En dat we het afgelopen jaar veel activiteiten en optredens hebben 

gehad is ook duidelijk. Kijk alleen al naar de clubbladen die boordevol staan met 

verslagen.  

Tamarco is met veel leden, vrijwilligers, optredens, activiteiten en veel 

enthousiasme en gezelligheid een hele rijke vereniging. Op deze avond geeft ook 

de penningmeester een kijkje in de cijfers. Onder het toeziend oog van de 

kascommissie kon weer geconcludeerd worden dat de cijfers kloppen en de 

boekhouding in orde is. Tamarco is een gezonde vereniging en durft te 

investeren in de toekomst, maar kan ook plannen maken voor de verdere 

toekomst. Daar zijn wij trots op, zeker nu we nog steeds groeien. De 

contributie blijft gelijk, maar na de zomer gaan de barprijzen voor de woensdag 

wel iets omhoog (in verband met stijgende prijzen van de inkoop). 

Ook zijn er elk jaar een aantal leden uit het bestuur herkiesbaar voor een 

nieuwe periode van twee jaar. Petra van der Post heeft besloten niet 

herkiesbaar te zijn en verlaat het bestuur. Het bestuur bedankt haar voor haar 

tomeloze inzet en energie. Petra is een belangrijk onderdeel van de vereniging 

en het bestuur is dan ook blij dat ze zich blijft inzetten, al is dat niet meer in het 

bestuur. Dank Petra! Het bestuur komt daarmee op 7 bestuursleden en heeft 

aangegeven dat dat een wenselijk aantal is. De functies binnen het bestuur zijn 

zo opgebouwd dat er nooit een functie zomaar weg kan vallen waardoor er nu 

dan ook geen problemen ontstaan. 

Op de algemene ledenvergadering is stilgestaan bij de toekomst. We pakken de 

draad weer op nu alles weer kan. De visie blijft om die gezellige vereniging te 

blijven die we zijn, met groei in leden en muzikaliteit. Ambitie en 

hobby/gezelligheid kunnen goed in harmonie samengaan. In de toekomst is de 

wens om op concours te gaan en de stijgende lijn die we hebben ingezet vast te 

houden. Daar komt bij dat Tamarco NEXT ook volgens planning loopt en in 

2023 de eerste optredens hoopt te kunnen aannemen. In 2025 bestaan we 70 



jaar en daar willen we nu al op voorsorteren. Het gaat goed met Tamarco en 

dat is met grote dank aan de leden en vrijwilligers, maar ook leden van het 

bestuur die zich hiervoor inzetten. 

 

 



  



20 januari start Tamarco NEXT 
Op 20 januari dit jaar ging, na drie keer uitstellen, eindelijk ons nieuwe orkest 

Tamarco NEXT van start.  

Tamarco NEXT is de stageband van Tamarco. In beginsel in het leven geroepen 

om geen afscheid te hoeven nemen van leden die jarenlang dag in dag uit 

betrokken zijn geweest bij onze vereniging maar om wat voor reden dan ook op 

een dag niet meer kunnen meelopen met onze mars- of showoptredens. Onze 

flitsende start met maar liefst 24 enthousiaste muzikanten liet wel zien dat er 

een breder publiek is dat graag aansluit in dit orkest van Tamarco.   

Tamarco NEXT is, zoals we Tamarco kennen, een beetje eigenzinnig. Er wordt 

een afwisselend repertoire gespeeld waarin popmuziek en discoknallers de 

boventoon voeren, maar er kan ook zomaar een Duits nummer gespeeld 

worden. Er zit een heuse drummer bij en wellicht voegen we in de toekomst 

ook nog wel toetsen en gitaren toe.  

De stageband repeteert onder leiding van Hans van der Laan op 

donderdagavond van 20.00 tot 22.00 uur in ons eigen clubgebouw. Ben je 

nieuwsgierig, heb je vragen, wil je eens meedoen? Neem contact op met 

aanmelden@tamarco.nl
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Optredens en activiteiten 
12 februari Tamarco in Cultuur071 

Op 12 februari had ik mijn radiodebuut. Ik mocht in programma Cultuur071 

verschijnen van Sleutelstad. Het enige wat ik wist was waar en hoe laat ik daar 

moest zijn. Geen idee had ik van de vragen die ze zouden gaan stellen, maar live 

is wel live… Dus met gezonde spanning en heel veel zin die kant op. 

Gelukkig, als je zó trots bent op iets als ik ben op Tamarco, is het helemaal niet 

moeilijk om honderduit te vertellen en alle vragen te beantwoorden. Ik kon 

vertellen wie we zijn, over al onze orkesten waaronder ook het nieuw gestarte 

Tamarco NEXT, over de ruim 90 leden die Tamarco inmiddels heeft en allemaal 

als familie voelen, dat daar heel veel jeugd bijzit omdat muziek maken bij een 

show- en marchingband heel stoer en tof is, ik kon vertellen over de vele leuke 

optredens en andere activiteiten die wij bij de club doen en nog veel meer.  

Iedereen was zo enthousiast dat we de afspraak hebben gemaakt dat ik snel 

weer eens terugkom. 

 

 

 



  



26 februari Carnaval bij Tamarco 
Ja wat doe je als het carnavalsweekend niet doorgaat? Dan bouwen we gewoon 

zelf een feessie! Een hele gezellige avond vol in stijl werd tot in de late uurtjes 

het carnavalsfeest gevierd. Natuurlijk mocht ook de Bloebent niet ontbreken. 

Dit maakte het feest compleet.  

Erg leuk dat ook al veel net nieuwe leden aanwezig waren. Een teken dat wij 

inderdaad één familie zijn. The Day after was zwaarder. Naast dat bijna de 

gehele voorraad drank en hapjes op was, stond ook een showrepetitie op het 

programma. Wonder boven wonder was iedereen daar ook weer ‘fris en fruitig’ 

aanwezig.   

 



  



13 maart trailer ‘Alive and Kickin’ online 
In de zomer van 2019 was het thema van de nieuwe show al bekend. Op de 

laatste repetitie voor de vakantie maakten wij aan de leden bekend dat de titel 

‘Alive & Kickin’ zou worden. De muziek was in de maak en de gesprekken met 

de choreograaf ook. Echter begonnen we met studeren en dat was van korte 

duur, corona kwam in ons leven en daarmee konden we de repetities wel 

inzetten op de show, maar het was duidelijk dat de première later zou zijn dan 

gedacht. Dat het thema goed gekozen leek, juist in deze tijd was mooi 

meegenomen. Op 13 maart 2022 maakten wij de titel van onze nieuwe show 

bekend in een korte trailer. Op naar een mooi seizoen. 

 



  



9-10 april trainingsweekend 
Om de puntjes op de i te zetten was het tijd voor een trainingsweekend. Het is 

een gewoonte aan het worden. Werken naar een trainingsweekend. Voor die 

laatste juiste stappen, of om juist heel veel werk te verzetten. Een soort extra 

ruimte wat goed is voor de teambuilding, maar ook een keiharde deadline. Aan 

het einde van het weekend volgt dan de presentatie voor de vrienden en familie.  

En in groten getale waren die naar 

de Does gekomen voor de eerste 

generale van onze show. Een volle 

tribune, een mooi voorgedragen 

speakertekst en een show die we vol 

trots liepen. Natuurlijk nog wat op- 

en aan te merken, maar er was een 

show met ruim 45 muzikanten op 

het veld. Een prestatie om trots op 

te zijn, en dat ook in een korte tijd 

waarin veel van iedereen is gevraagd. 

De show kan naar buiten, op naar de 

mooie taptoes. 



 

 



18 april Herve (B) 
Een optreden dat al meermaals is verplaatst: Herve. We zijn er ooit al geweest 

en het heuvelachtige landschap zorgt nog steeds voor hilariteit. Destijds waren 

we in een voorprogramma en hebben we de bergen letterlijk moeten 

beklimmen. De originele optocht was gelukkig veel beter te doen, en we waren 

nu in Herve alleen voor dat stukje. Minder intensief was het niet. Het was 

stralend weer en dus extra warm. Maar de optocht was vooral een stop en go 

route, oftewel heel vaak stoppen, afhangen, weer opstarten, en weer stoppen, 

afhangen en zo door. Dat gebeurde net iets te vaak, zodat op 80% van de route 

is besloten de orkesten uit de stoet te halen. We hadden weer lekker gelopen 

en het eerste optreden in het buitenland was ook maar weer mooi een feit. Een 

geslaagde dag en gezellige busreis rijker is een goede start van het seizoen. 

 

 

  



23 april kindercorso Voorhout 
Twee keer per jaar lopen wij in Voorhout. Namelijk met de lampionnenoptocht 

en in het voorprogramma van het bloemencorso van de Bollenstreek. De 

versierde fietsen met kinderen trekken dan door het centrum van Voorhout 

waar al heel veel mensen zich hebben verzameld.  

Een mooi terugkerend optreden bij een vaste klant. Dit jaar was wel extra 

spannend aangezien de treinregeling gewoon doorgaat. Eén keer konden we op 

tijd stoppen, de tweede keer waren we genoodzaakt te stoppen en moest de 

helft aan de andere kant van het spoor wachten.  

Gelukkig waren we snel weer samen en konden we de stoet vervolgen. 

Tamarco is een graag geziene gast in Voorhout en ongetwijfeld lopen we er 

volgend jaar weer. 

 

 

  



24 april Rommelmarkt 
Het is een warm gevoel, te weten dat zoveel 

Leiderdorpers spullen komen inleveren die wij dan 

weer verkopen om daarmee onze kas te spekken. In 

Coronatijd waren we al goed gestemd dat het was 

gelukt de rommelmarkt twee keer te organiseren, en 

dit jaar kon het weer als vanouds.  

Alles stond klaar, mooie spullen op de 

tafels en de bar binnen was open. Er was 

een mooie aanloop en het rad van 

avontuur bleef maar draaien. Mede door 

de voorverkoop en de inzet van alle 

vrijwilligers konden we rekenen op een 

hele mooie opbrengst.  

Top gedaan allemaal 

  





27 april Aubade Leiderdorp 
Het is vroeg, heel vroeg, maar iedereen is op tijd wakker. Het is een lange tijd 

geleden dat Tamarco 3 optredens op één dag mocht verzorgen tijdens 

Koningsdag. Maar dit jaar ging dat wel gebeuren!  

In alle vroegte verzamelden wij in de Hoofdstraat om in te spelen en de 

vrijmarkt over te marcheren op weg naar de aubade. Dit jaar slechts twee 

liederen uit onze instrumenten (Lang zal hij leven en het Wilhelmus). Na enkele 

marsen te hebben gespeeld liepen we weer terug. Koningsdag was begonnen en 

wij gingen op weg naar Voorschoten. 

 

27 april Aubade Voorschoten 
Bij aankomst even heen en weer met de auto’s zodat we na afloop niet het hele 

stuk moesten lopen. Daar hadden we een paar jaar geleden wel van geleerd. We 

waren ruim op tijd bij het zwembad van Voorschoten en na wederom inspelen 

gingen we op pad naar het centrum. Daar ontmoetten wij onze muziekvrienden 

van DVS Katwijk en Laurentius Voorschoten.  

Met de kinderen die massaal op de muziek waren afgekomen liepen we naar de 

Voorstraat waar de aubade plaatsvond. Na de officiële liederen en een 

muziekstuk per orkest liepen we weer terug naar de auto’s. Nog even wachten 

en dan op naar Hendrik Ido Ambacht om de show voor de eerste keer op een 

taptoe te lopen. Eerst nog even een korte repetitie op het veld van RCL en toen 

de bus in. 

 

 

 



 



27 april première show Hendrik Ido Ambacht 
Wat gespannen koppies, maar vooral muzikanten die er veel zin in hadden. Op 

deze Koningsdag 2022 liepen we voor het eerst de show ‘Alive & Kickin’ voor 

het publiek.  

Wij waren als tweede orkest aan de beurt, maar eerst inspelen. En daar is een 

foto gemaakt die later op veel tijdlijnen voorbij is gekomen. Dank aan Edith 

Mulder die deze foto maakte.  

Een voltallig orkest, bij de ondergaande zon die aan het inspelen was. Een beter 

beeld van het Tamarco van nu is er haast niet. Terecht trots dus. Na het 

inspelen kwam er een man aanlopen met zonnebril die ons toch bekend 

voorkomt. Ferdi was afgereisd en gelijk gingen wat muzikanten toch wat meer 

gespannen het veld op. Maar vooral met goede energie en beheersing brachten 

wij onze show bij het massaal aanwezige publiek. Het ging heel goed en op deze 

avond konden we trots zijn.  

Na de finale terug naar de bus waar we samen hebben geproost. Alles bij elkaar 

is het een bijzondere prestatie dat we weer een nieuwe show hebben, eentje 

die weer een stap heeft gezet op het gebied van muzikaliteit en het soort show. 

Met de nodige notities aan ieder gaan we op naar de officiële première bij ons in 

Leiderdorp op 8 mei.  

 



 

 

 



4 mei dodenherdenking Leiderdorp 
Nooit mag vergeten worden wat er gebeurd is in 

de Tweede Wereldoorlog.  We gedenken de 

slachtoffers, en ook in Leiderdorp zijn we die avond 

2 minuten stil. Om zeker te zijn dat de 

burgemeester en de aanwezigen vanuit de kerk op 

tijd zouden aankomen, waren ze dit jaar ruim een 

half uur te vroeg. Zo gek is dat niet, in stilte, met 

klanken van Tamarco, of een bijzonder gedicht, 

stilstaan bij de gebeurtenissen in de wereld, en 

vooral bij wat zich ooit heeft afgespeeld.  

Wij speelden beheerst en Denise wist weer met 

overtuiging het taptoesignaal te brengen. 

Leiderdorp was 2 minuten stil. Leiderdorp 

herdenkt, en vergeet het nooit. 

 

 

 



  



5 mei bevrijdingsfeest Leiderdorp 
Bij het herdenken hoort ook het vieren van de vrijheid. En dat doen we op 5 

mei. De free runners die het vuur in Wageningen hebben opgehaald hebben wij 

het laatste stukje naar de Houtkamp begeleid. Althans, dat was de bedoeling.  

Niels was zo enthousiast dat we vooruit zijn gelopen, maar gelukkig kwam het 

Bevrijdingsvuur er snel achteraan. Ook vandaag een warme, droge dag, dus een 

plekje in de schaduw en wat nummers spelen voor het publiek dat mondjesmaat 

binnendruppelde. Vandaag wederom een drukke dag, want die middag 

vertrekken we naar Vlaardingen. 

5 mei bevrijdingstaptoe Vlaardingen 
Op naar Vlaardingen, op naar de Bevrijdingstaptoe. Na aankomst inspelen, en op 

weg naar het centrum met een streetparade. Wij eerst, gevolgd door de 

Rijnmondband, Metro en de gastheren- en dames van Talitha. Zij verzorgden de 

opening en vervolgens mochten wij het terrein op. We waren iets kleiner in de 

bezetting, maar liepen nog steeds een mooie show.  

Wederom wat persoonlijke fouten, maar daarmee hebben we de muzikanten op 

scherp kunnen zetten voor  onze eigen taptoe. Het publiek heeft genoten en wij 

hebben een mooie show gelopen. Het was gezellig en gastvrij in Vlaardingen. Op 

naar onze eigen taptoe. 

 



Van den Berg foto- & videopersbureau 

 

https://www.facebook.com/VandenBergfotoenvideopersbureau?__cft__%5b0%5d=AZWiRamvui7d__S6NDpBrdH5MaB8LZQUHxbLHn-xNGMSP9BPZ7fCiOnRPfjtYEhXV4UbXa71FX5jnlPnn7_7I10k508qOH-D0AUnat3BUrGnFz_CbHFknU5-KW3Tz7XhZOjq_JfqsATxps3q8oxaqfiJ7ghwOjRiCHj3R7Ozlday41AC4weuhl5ddSlBC1_JZEOo4DUFupcfZI_UUAdmeQqE&__tn__=-%5dC%2CP-y-R


8 mei taptoe Leiderdorp 
“Onze” taptoe noemen we hem ook wel: Bevrijdingstaptoe Leiderdorp. Maar de 

Oranjevereniging is de initiatiefnemer. RCL zorgt voor de gastvrije ontvangst en 

Tamarco is de motor in de organisatie. Van A tot Z ontvangen wij de orkesten 

en het publiek gastvrij en trakteren we ze op een taptoe waar het aan niets 

ontbreekt.  

Voor ieder wat wils en een hele prettige sfeer voor bezoeker en muzikant. We 

krijgen vele complimenten en daar zijn we terecht trots op. En niet te vergeten 

was dit de dag van de première van ‘Alive & Kickin’.  

Eerst de opening op een prachtige wijze gespeeld, en toen konden we ons 

opmaken voor onze show. Het hek gaat open en daar gaan we. Hier hebben we 

maanden voor gerepeteerd en gewerkt. In ons eigen Leiderdorp in een mooie 

zon de show lopen waar we voorlopig mee door het land gaan.  

Wij hebben laten zien 

wat Tamarco is en wie 

wij zijn. Daar zijn we 

trots op.  

Ook hier dank aan alle 

vrijwilligers die 

zichtbaar en 

onzichtbaar veel werk 

hebben verzet om deze 

dag op rolletjes te laten 

verlopen en ervoor 

hebben gezorgd dat 

Tamarco kon shinen 

zoals dat moest. 

Na de finale en het 

snelle opruimwerk 

konden we gelukkig 

nagenieten in het 

clubgebouw met de 

beelden en uiteraard 

ging de BBQ aan.  

 



16 mei - Leiden Marathon (BLOEBENT) 
Traditioneel als ieder jaar waren we ook dit jaar weer van de partij. Misschien 

wel met een handicap omdat een deel van orkest ook dit jaar meeliep met 

diverse routes. Maar niet getreurd, er was genoeg back-up om er een gezellige 

middag van te maken.  

Aangezien wij op een plek staan waar alle routes voorbij komen, moesten ook 

wij goed met onze krachten omgaan. Zogezegd en zo gedaan. En natuurlijk 

hebben wij ‘onze lopers’ ook hard toegejuicht, waarna we weer met vrolijke 

muziek de rest verblijden.  

Tussen de middag waren er weer lekkere broodjes verzorgd. En ook de ijsjes 

kwamen dit jaar heerlijk van pas op deze mooie warme dag. 

Na 5 uur spelen was het ook voor ons klaar en konden wij weer tevreden 

terugkijken op deze leuke dag. Op naar 2023. 

  



3-juni - Avond 4-daagse Pijnacker 
Er zijn van die dagen dat alles samenvalt. Zo ook de agenda’s en gezondheid van 

leden. We reisden af naar Pijnacker met bijna 20 afmeldingen door allemaal 

goede redenen, maar zo kwam het toevallig uit.  

Toch trots dat we met een mooi orkest de stoet in zijn gegaan. De 3 overige 

orkesten waren kleiner, dus wetende dat we ook nog 20 man erbij hebben 

sterkt ons enorm. Het zegt ook vooral iets over deze tijd waarin alle 

verenigingen het moeilijk hebben.  

Goed te zien dat iedereen er met volle energie tegenaan gaat. Pijnacker is 

gastvrij zoals altijd. Vele kinderen lopen de laatste meters naar de welverdiende 

medaille met Tamarco in dit geval als laatste orkest.  

De leuke route met veel publiek aan de kant is altijd fijn om te zien. Eenmaal 

aangekomen bij het einde was er voor iedereen weer een drankje en keerden 

wij richting de auto’s en huiswaarts. Een vaste prik dit optreden en altijd weer 

gastvrij en gezellig. 

 

Foto: Gino Ricardo 



 



5 juni - Serenade bij verjaardag (BLOEBENT) 
5 juni, eerste pinksterdag, mochten we 's middags een 50-jarig huwelijksfeest 

opleuken met gezellige muziek. 

Vooraf even inspelen in de miezerregen. 

Hoe dichter we bij het feest kwamen hoe harder het  ging regenen. Gelukkig 

konden we na één nummer naar binnen om daar de feestvreugde te verhogen.  

Bij de toegift van ‘Grease Lightning’ ging ook het bruidspaar even op de 

dansvloer. Jammer van de regen (ook voor de feestgangers) maar het was wel 

een geslaagd optreden. 

PS. Dank aan de invalslagwerkers. 

 

 

  



  



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 ook ons kan ondersteunen? Dit door 

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

wel 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 Super Bingo 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/


Rommelmarkt 

Twee keer per jaar is het in ons clubgebouw tijd voor de rommelmarkt. Er zijn 

prachtige spullen ingezameld die we dan tentoonstellen voor verkoop. Alle 

medewerking is door vrijwilligers en alle opbrengsten komen ten goede aan de 

vereniging, die vooral investeert in lessen voor leerlingen. 

Kijk op de website rechts bij activiteiten voor de datum van de eerstvolgende 

rommelmarkt. 

Spullen brengen kan elke woensdagavond van 19:00 uur tot 21:00 uur. We zijn 

ook blij met grote spullen, maar vragen vriendelijk die zo kort mogelijk voor de 

rommelmarkt bij ons te brengen. We kunnen het ook komen halen. Bel 

daarvoor met onze logistieke man Loek van der Post – 06 22681341 (na 16.00 

uur) 

 

  



Oproep vrijwilligers 
Voor barbediening, schoonmaak en klusteam zoeken wij extra handjes. 

De vraag die het bestuur aan jou stelt is: waar kan jij ons mee helpen? Heb je je 

nog niet aangemeld? Stap even op Rob Blauw af. Hij verzamelt alle namen en 

zorgt ervoor dat deze bij de juiste groep komen. Oh ja, denk nu niet “oh er 

zitten al 6 mensen in die groep”. Vele handen maken licht werk! 

 

 



 

Foto: Gino Ricardo 



 Column 
T.A.M. Arco 
Zomer 2022 

Om vrolijk van te worden. Er ligt gewoon alweer een clubblad voor je neus. En dit keer 

weer met verslagen van optredens door het vlaggenschip de Show- en Marchingband, maar 

ook zijn er optredens geweest van de Bloebent, en zijn ze op de donderdagavond hard aan 

het werk om met Stageband Tamarco NEXT een repertoire erin te krijgen wat volgend jaar 

ook publiekelijk te beluisteren is. Nou, daar word ik dan wel vrolijk van.  

Hoe mijn club 10 jaar geleden weer voor het eerst naar buiten ging, optredens aan ging 

nemen, soms met maar 24 man en dan waren we blij als we wat invallers hadden. Hoe mijn 

club nu dan is uitgegroeid tot een orkest met ruim 45 muzikanten op straat, en daarnaast 

nog veel leden in opleiding, of als supporter of bij één van de andere orkesten. En een volle 

agenda, vlak na een pandemie, waar veel orkesten een terugloop in leden kennen en bij 

optredens voor het eerst naar buiten gaan als wij al halverwege onze optreedagenda zitten. 

Het is veel, maar het is een investering in de verandering. Stoppen doen we nooit, steeds 

zetten we weer een beentje voor de andere en we blijven groeien. Uiteraard hoort bij 

groei soms ook een pas op de plaats, of misschien een minder leuke periode. Maar de 

gezichten en de visie van bestuur, instructie en muzikanten blijft onverminderd kijken naar 

groei, op ons tempo. Daar word ik dus heel blij van.  

Steeds mooiere optredens lopen en steeds weer de gedachten bij andere orkesten: hoe 

doet die club dat toch?! Nou, dat doen wij gewoon omdat wij Tamarco zijn. We blijven in 

onszelf geloven, en we blijven zichtbaar, en we blijven vooral heel veel plezier met elkaar 

beleven. Had ik het al gezegd? Daar word ik dus vrolijk van.  

En met zo’n groeiend ledenaantal komen er dus ook meer vrijwilligers op de been. Dat is 

ook niet zo gek, want er moet ook meer gebeuren. Meer schoonmaak, meer begeleiding, 

meer handige mensen om dingen te repareren. En als iedereen zijn/haar steentje bijdraagt is 

het een gemak voor iedereen. Er staan mooie plannen op de rol voor de club. Zo bestaat 

Tamarco in 2025 alweer 70 jaar en moeten we nodig inhalen wat we niet hebben kunnen 

vieren, boven op de mijlpaal die 70 jaar natuurlijk al is. De instructie heeft grootse plannen, 

de muzikanten hebben er zin in, het clubgebouw gaan we beetje bij beetje opknappen en 

klaarmaken voor de toekomst. Alles zodat we vrolijk kunnen blijven.  

De zomer staat voor de deur, en iedereen heeft vast weer mooie plannen gemaakt. We 

gaan er een mooi najaar van maken, maar eerst die fijne zomer. Met in gedachten al die 

mooie plannen en fijne herinneringen met wat al heeft plaatsgevonden. Tja die club, dat 

Tamarco, wij muzikanten… Daar word ik dus heel vrolijk van! 

Gegroet, 

T.A.M. Arco 

  



 
  



Workshopdagen in de zomervakantie 
Bij Show- & Marchingband Tamarco Leiderdorp worden in de 

zomervakantie van 2022 de workshopdagen georganiseerd. 

Hier kunnen kinderen van 4 t/m 12 jaar kennismaken met alle 

instrumenten die in ons orkest voorkomen. De workshop 

duurt ongeveer 2,5 uur en bieden wij gratis aan. Deze dagen 

zijn niet alleen voor individuele kinderen die het leuk vinden, 

maar ook voor groepsactiviteiten van buitenschoolse opvang (BSO). 

Geïnteresseerd? Scan de QR-code en vul het formulier in zodat wij alles goed 

kunnen inplannen. Let wel er is een limiet qua aantal kinderen per workshop dus 

zorg dat je je snel aanmeldt.  

Op onze website www.tamarco.nl staat een actueel bericht gepost welke 

dagdelen inmiddels vol zitten voor grote groepen.  

Nadat u uw kind(eren) heeft ingeschreven bevestigen wij de dag waarop ze zijn 

ingepland en gaan wij met het team er een leuke ochtend of middag van maken. 

4 gratis vervolglessen 

Na deze dagen worden de ouders uitgenodigd om de 

vervolgstap te bespreken. Hierna bieden wij namelijk ook nog 

eens 4 gratis lessen aan met een piratenthema ‘Vind jij de 

muzieksleutel’. Tijdens dit avontuur gaan we  

dieper in op de workshops. Maar dan in  

leeftijdsgroepen. Zo kunnen wij  

gerichter lessen op maat aanbieden. 

Natuurlijk kan je je ook hier los voor inschrijven.  

Je hoeft de workshops niet te hebben gevolgd. Het  

kan ook bijvoorbeeld leuk zijn als je met vriendjes  

en vriendinnetjes aansluit.  

De groepen worden als volgt ingedeeld: 

o Vanaf 5 jaar - AMV lessen 

o Vanaf 6-7 jaar - Blokfluitlessen/ slagwerk 

o Vanaf 8 jaar - leren spelen op een instrument  

En afsluitend Een ‘laat zien wat je kan’-dag. Voor ouders, 

broertjes, zusjes, opa´s en oma´s, vriendjes etc. 

Instructieteam MM     (tekening: Jos de Wilde) 
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Kleurplaat  



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. 

mailto:foto@tamarco.nl


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 

Ronald Krassenburg 

Exercitie;  

Hoofd Instructeur slagwerk 

Hans v.d. Laan 

Dirigent Tamarco NEXT 

Dirigent leerlingenorkest; 

Instructeur koper en 

klarinet 

   
Michel Heijmans 

Instructeur slagwerk 

leerlingen 

Niels v.d. Fits 

Exercitie leerlingen 

Slagwerk leerlingen 

John Mulder 

Drumline 

 

   
Anneloes Meijer 

Instructeur saxofoon 

Talitha Tuijn 

Instructeur dwarsfluit 

Jitske Hoogenboom 

Instructeur koper 

   
Ben Blauw 

Instructeur Mini-

MuziTalentjes/ blokfluit 

Isa Blauw 

team Mini-MuziTalentjes/ 

blokfluit 

Sammy Jo Letteboer 

team Mini-MuziTalentjes/ 

blokfluit 



 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 Hogenbirk, Olivier Cert A 

Blokfluit 
Gottenbos, Mik Cert A 

Koree, Myrthe Cert A 

Bariton  Ru, Robin de - 

 

In het opleidingstraject zitten: 

Instrument Naam  Diploma 

Slagwerk Verlooij, Jacky B 

Sewkaransing, Julian A 

Meijer, Pauline  B 

Delfos, Ruben - 

Noa  

Dwarsfluit Nieuwenburg, Senna - 

Tekle, Amen - 

Klarinet Nahorniak, Agata  D 

Nederstigt, Feline  A 

Albers, Cile - 

Altsaxofoon Vries, Mark de C 

Marani, Chiara A 

Mulder, Fleur B 

Trompet Hugens, Joris - 

Marani, Giulia B 

Grims, Stijn B 

Leeuwen, Kaida-Yindee van B 

Vreeburg, Marit B 

Velzen, Esmee van A 

Bariton Laan, Bas van der  

Rasser, Joop  D 

Sousafoon Ru, Marcel de B 

 



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, ook de 

mini MuziTalentjes vanaf blokfluit) 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 op een instrument 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 het grote 

orkest.  (Vanaf je C diploma) 

 

Het leerlingenorkest wordt ondersteund door muzikanten van de het grote 

orkest. 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. Kijk bij de agenda wanneer de data zijn van de 

leerlingenrepetities 

 

 



Agenda 
Actuele info is te vinden op onze website www.tamarco.nl  

Optredens van de diverse orkesten:  
 

• Zaterdag 13 augustus – Flowerparade 

Katwijk/Noordwijk (def) 

o Middag en Avondroute (inclusief eten)  

• Donderdag 15 september – Lampionnenoptocht 

Voorhout – (optie)  

• Zaterdag 17 september – Airborne Taptoe Oosterbeek (def)  

• Zaterdag 1 oktober – ‘Lint van Licht’ Leiden – (def) 

• Zondag 2 oktober – Pleintaptoe Leiden – (def)  

• Maandag 3 oktober – Grote Optocht Leiden – (optie)  

 

Optredens: (2023)  

 

• Zondag 8 januari – Nieuwjaarsreceptie Leiderdorp (def)  

• Zaterdag 18 februari – Carnaval Duitsland (optie)  

• Zondag 19 februari – Carnaval Duitsland (optie)  

• Maandag 20 februari – Carnaval Duitsland (optie)  

• Donderdag 27 april – Aubade Leiderdorp (def)  

• Donderdag 27 april – Aubade Voorschoten (optie)  

• Donderdag 4 mei – Dodenherdenking Leiderdorp (def)  

• Vrijdag 5 mei – Bevrijdingstaptoe Drunen (def)  

 

• Nog geen optredens gepland 

 

 

 

• 26 augustus Zwemvierdaagse ‘de Vliet’ 

• 7 september avondvierdaagse ‘Leythenrode’  

http://www.tamarco.nl/


Repetities 
Show- & Marchingband 

• Iedere woensdag van 19.30 – 22.00u 

Tamarco Next 

• Iedere donderdag van 20.00 – 22.00u 

Leerlingrepetities 

De leerlingrepetities zijn op de zaterdagmorgen van 10:00 uur tot 12:00 uur. 

De eerste 90 minuten zijn muzikaal o.l.v. Hans en het laatste half uur is 

marcheren o.l.v. Niels  

• 2 juli  

• Woensdag 6 juli  

o Gezamenlijk lopen met het grote orkest – aanvang zomervakantie  

• 3 september  

• 24 september  

• 8 oktober  

• 12 november  

• 3 december  

2023 

• 7 januari  

• 4 februari  

• 25 februari  

• 18 maart  

• 8 april  

• 29 april  

• 20 mei  

• 10 juni  

• 1 juli  

 

Bloebent 

• Iedere zaterdag wanneer het leerlingenorkest niet is ingepland (10.15 – 

12.15u) 

 

Looprepetities:  

• Zondag 25 september  – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)  

• Zondag 6 november  – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)  

• Zondag 15 januari   – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)  

• Zondag 12 februari  – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)  

• Zondag 12 maart  – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)  

• Zondag 23 april   – De Does (10:00 uur tot 13:00 uur)   



Kaartrooster 2022/2023  
• Zondag 18 september 

• Vrijdag 23 september 

• Zondag 2 oktober - onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco 

• Vrijdag 7 oktober 

• Zondag 16 oktober - GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt 

• Vrijdag 21 oktober 

• Zondag 30 oktober 

• Vrijdag 4 november 

• Zondag 13 november 

• Vrijdag 18 november 

• Zondag 27 november 

• Vrijdag 2 december 

• Zondag 11 december 

• Vrijdag 30 december 

2023 

• Zondag 8 januari - GEEN klaverjassen i.v.m. Nieuwjaarsreceptie 

• Vrijdag 13 januari 

• Zondag 22 januari 

• Vrijdag 27 januari 

• Zondag 5 februari 

• Vrijdag 10 februari 

• Zondag 19 febr. - onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco 

• Vrijdag 24 februari 

•  Zondag 5 maart 

• Vrijdag 10 maart 

• Zondag 19 maart 

• Vrijdag 24 maart 

• Zondag 2 april 

• Vrijdag 7 april 

• Zondag 16 april - GEEN klaverjassen i.v.m. Rommelmarkt 

• Vrijdag 21 april 

• Zondag 30 april 

• Vrijdag 5 mei – onder voorbehoud in verband met optreden Tamarco 

• Zondag 14 mei 

• Vrijdag 19 mei 

• Vrijdag 2 juni – Afsluiting kaartseizoen 

• Vrijdagen 9, 16, 23 en 30 juni nog niet definitief 



Wist u dat: 
• Wij gestart zijn met Next 

• Iedereen het hier erg gezellig vindt 

• Er altijd muzikanten bij kunnen 

• Wij vele optredens hebben gehad 

• Wij onze première van ‘Alive & Kickin’ in Leiderdorp hadden 

• Ervoor in H.I. Ambacht en Vlaardingen al veel applaus kregen 

• Wij naar Beauvais zijn geweest 

• Daarover alles in het volgende clubblad staat 

• Wij veel repetities hebben gehad in de sporthal en bij RCL 

• Wij RCL heel erg bedanken voor hun gastvrijheid 

• Wij Koningsdag een druk programma hadden 

• Dat op 5 mei Tamarco dubbel in het nieuws was 

• Amen namelijk de tweede prijs had gewonnen met de versierde fietsen 

• De Oranje Vereniging met ons de taptoe heeft georganiseerd 

• Dit een heel bijzondere middag was 

• Wij daar veel complimenten hebben gekregen 

• Wij het mars repertoire hebben aangepast 

• Wij de Russische marsen even op de reservebank hebben gezet 

• Wij wensen dat het snel goed komt 

• De show op tijd klaar was 

• Je met Duk-tape ook uniformen kan repareren 

• Niels hele leuke optredens heeft ingepland 

• Afmelden 12 uur van tevoren zonder enige reden geen optie is 

• Optredens namelijk ver van tevoren zijn gecommuniceerd 

• Ferdi zich niet goed kan vermommen 

• De volgende keer met baard en hoge hoed gaat 

• Er in de zomervakantie veel workshops gegeven worden 

• Hier al veel animo voor is, echt heel veel 

• Want ledenaantal loopt tegen de 100 

• Tamarco deze zomer ook lekker met vakantie gaat 

• Wij op 13 augustus wel in Katwijk en Noordwijk lopen 

• Wij daar veel zin in hebben 

• Net als in de optredens in het najaar 



 


