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MBGF Tamboer-maître Opleiding  

Dit seizoen gaan we aan de slag met de tamboer-maître opleiding nieuwe stijl. 

De opleiding wordt volgens een modulair systeem ingericht en bestaat uit de 

volgende onderdelen: 

1. Basis Exercitie; 

2. Instructeur basisexercitie; 

3. Stokhoudingen en stoktekens; 

4. Takteren en dirigeren; 

5. Protocol & Ceremonieel: Muziek tijdens feestdagen en herdenkingen 

 

De docenten: 

Ed Oosterom 
Tamboers & Pijpers van het Korps Mariniers en Marinierskapel der Koninklijke Marine 

 

Roland Grootenboer 
Fanfare Bereden Wapens 

 

Maarten Pijnenborg 
Kapel van de Koninklijke Luchtmacht 

 

Marc Gouswaart 
Trompetterkorps der Koninklijke Marechaussee 

 

Locatie:  Gebouw De Brink, Hoofdweg 5, Loenen (Veluwe) 

Kosten:  € 175,00 per persoon 

Data: 26 november 2016, 3 en 17 december 2016,         

7 januari 2017,  11 en 25 februari 2017,                      

11 en 25 maart 2017, 8 en 22 april 2017 

 

De deelnemers ontvangen voor elke module , wanneer zij deze succesvol hebben afgerond, 

een certificaat. Wanneer de deelnemer alle certificaten in zijn/haar bezit heeft kan worden 

deelgenomen aan het examen. Tijdens het examen is een live-orkest aanwezig. 
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Workshop: Leren marcheren! 

 

Voor de beginnende muzikant organiseren we een workshop waarbij 

de exercitie voor marsoptredens wordt behandeld. 

Van het in de houding komen tot en met het Amerikaans counteren, 

alle nuttige en noodzakelijke bewegingen worden uitgelegd. 

Ideaal voor de vereniging waar een klein aantal muzikanten gaat 

instromen en les nodig heeft voor het marcheren! 

Nuttig voor muzikanten die de exercitie willen opfrissen! 

 

Locatie:  Gebouw De Brink, Hoofdweg 5, Loenen (Veluwe) 

Kosten:  € 10,00 per persoon 

Datum:  26 november 2016 

 

De kandidaten ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat 

van deelname. 
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Opleiding: Instructeur basis-exercitie 

 

Tijdens de opleiding “Instructeur Basis-exercitie” krijgen de 

deelnemers meer inzicht in de exercitiebewegingen en leert men, 

naast het perfect uitvoeren van deze bewegingen ook hoe men de 

exercitielessen bij de eigen muziekvereniging kan verzorgen. 

De opleiding maakt deel uit van de Tamboer-maître opleiding maar 

kan ook afzonderlijk worden gevolgd.  

Deelnemers ontvangen na afloop een certificaat van deelname. 

 

Locatie:  Gebouw De Brink, Hoofdweg 5, Loenen (Veluwe) 

Kosten:  € 50,00 per persoon 

Data:   26 november 2016, 3 en 17 december 2016. 
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Tamboer-maître Opleiding 

Module Stoktekens en loophoudingen 

Module Takteren en dirigeren 

 

Tijdens de verplichte module “stoktekens en loophoudingen” van de 

Tamboer-maître opleiding leren de deelnemers welke stoktekens er 

worden gebruikt tijdens marcherende optredens. Daarnaast worden 

de meest voorkomende loophoudingen behandeld én wordt er 

gewerkt aan persoonlijke presentatie, uitstraling en noodzakelijke 

kennis en vaardigheden. 

 

Deze module is ook geschikt als opfriscursus voor de tamboer-maîtres 

die in het verleden al de MBGF/SAMO tamboer-maître opleiding 

hebben gevolgd. 

 

De module wordt afgewisseld met de module “takteren en dirige-

ren”, waarbij naast maat- en maatsoorten en tempo(wisselingen) ook 

aandacht wordt besteedt aan het takteren met de maîtrestok. 
 

Locatie:  Gebouw De Brink, Hoofdweg 5, Loenen (Veluwe) 

Kosten:  € 120,00 per persoon 

Data: 7 januari 2017,  11 en 25 februari 2017, 11 en 25 

maart 2017, 8 april 2017 
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Muziek tijdens feestdagen en herdenkingen 

 

Op veler verzoek organiseren wij een workshop waarbij uitleg 

gegeven wordt over passend repertoire tijdens feestdagen en 

herdenkingen, het correct gebruik van de trompetsignalen als 

“taptoe infanterie”, “last post”, de dodenmars en onder meer het 

Wilhelmus. 

Deze workshop is een “must” voor alle verenigingen die, op welke 

wijze dan ook, hun muzikale medewerking verlenen tijdens 

Koningsdag, 4 en 5 mei. 

 

Locatie:  Gebouw De Brink, Hoofdweg 5, Loenen (Veluwe) 

Kosten:  € 10,00 per persoon 

Datum: 22 april 2017 (onder voorbehoud) 

 

 

In voorbereiding: 

 

Opleiding: Choreografie & Show 

Clinic: Het inrichten van een muziekbibliotheek 

Congres: Muziekeducatie en scholenprojecten (aparte nieuwsbrief) 
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Tamboer-maîtredagen 2016  

 

Dag 1:   zondag 25 september 2016 

Van Ghentkazerne Rotterdam (25 september) 

Kosten:  € 15,00 (lunch en koffie/thee) 

 

Dag 2:  zondag 2 oktober 2016 

Ahoy Rotterdam 

Kosten:  € 35,00 (lunch, koffie/thee, entreebewijs taptoe) 

 

Totaal:  € 50,00 bij deelname op beide dagen 

Informatie: info@nationaletaptoe.nl 

 

Berrie Schuuring -oud tamboer-maître van de Tamboers en Pijpers van het 

Korps Mariniers en de Marinierskapel der Koninklijke Marine- verzorgt een 

workshop “Traditioneel Tamboer-maître”. Ook de tamboer-maîtres van de 

Nederlandse- en buitenlandse orkesten verzorgen diverse workshops. 

Opgeven door middel van  het overmaken van € [Bedrag in vullen] naar 

bankrekening: IBAN: NL82 RABO 0119 152 215 (BIC: RABONL2U (voor 

betalingen vanuit het buitenland))ten name van Stg. Nationale Taptoe onder 

vermelding van ”TM 2016” en Uw naam en volledige adresgegevens! 

De kostprijs is gebaseerd op werkelijke kosten voor  lunch en 

koffie/theebuffetten en een entreebewijs voor de matineevoorstelling van 2 

oktober  (rang E, F of H). 

Opgeven is mogelijk tot uiterlijk 15 september 2016. 

(Geld moet op de rekening van SNT zijn bijgeschreven) 


