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Aanleiding

• Concoursen	worden	minder	bezocht

• 2018:	Zeker	3	concoursen	gecancelled	vanwege	te	weinig	
deelnemers

• In	2018	slechts	één	Marsconcours



In	gesprek	met	het	juryteam

Bijeenkomst	juryteam	januari	2018

• Veel	divisies	en	secties	en	geen	deelnemers
• Het	verschil	tussen	79	en	80		is	groter	dan	tussen	85	en	86	

(promotie- en	degradatie	brengt	veel	negativiteit )
• Er	is	behoefte	 aan	meer	gericht	werken	aan	kwaliteit	via	

educatie gericht	op	de	sectoren
• Er	moet	echt	wat	gebeuren	voor	de	sector	volledig	weg	is



Opdracht	vanuit	KNMO	Kernteam	
SMP	voor	Ad	Hoc	Commissie	Mars

Ontwikkel	een	Marsreglement	waarbij

• Er	wordt	gestimuleerd	
• Er	wordt	ontwikkeld
• Er	plezier	ontstaat
• Er	weer	aantrekkingskracht	kan	gaan	ontstaan



De	Ad	hoc	Commissie	Mars

• René	Leckie	(voorzitter)
• Roel	van	Raaij
• Ed	Oosterom
• Paul	Doop	(procesbegeleider)

Klankbord
• Rob	Balfoort (Jurylid,	componist/arrangeur,	DVS,	AdestMusica)

• Dennis	Hazenoot (Componist/arrangeur,	 AMIGO,	Juliana	Amersfoort,	
Junioren	K&G)

• Matthijs	Kruik	(Componist/arrangeur,	Exempel,	Euroband,	Laurentius)



Visie	op	Mars	en	Marsconcours



De	vragen…..

• Wat	is	de	Visie	op	Mars	(en	haar	wedstrijd)
• Waarom	zou	een	vereniging	hier	naar	toe	willen?
• What is	in	it for them?
• Wat	betekent	dit	voor	de	wedstrijd?
– Marsreglement
– Het	evenement

• Wat	betekent	dit	voor	het	jurysysteem?
– Het	jurymanual

• Wat	betekent	dit	voor	het	juryteam?
– De	training/bijscholing

• Hoe	pakken	we	dit	aan?



Visie	op	Mars	als	fundament
• Marsmuziek,	en	daarop	bewegen,	 is	een	onderdeel	 van	de	

Nederlandse	 en	internationale	cultuur.	Het	‘lopend’	
musiceren	staat	aan	de	basis.	

• Nederland	heeft	grote	diversiteit.	Diversiteit	kan,	moet	en	
mag	er	zijn,	immers	kwaliteit	is	waar	het	om	gaat	en	niet	
de	keuze	van	stijl.	Dit	erkennen	we	en	waarderen	we

• Ontwikkeling	stimuleren,	risico’s	waarderen	maar	niet	
roekeloosheid



Het	‘lopend’	musiceren	staat	aan	
de	basis

• De	marswedstrijd	is	dus	buiten	en	gaat	over	het	waarderen	van	het	als	
collectief	kunnen	lopen	en	spelen

• We	willen	de	korpsen	helpen	goed	te	worden	en	te	blijven	in	het	kunnen	lopen	
en	spelen	tijdens	marsoptredens voor	corso’s,	parades	etc

• Liefst	op	een	stratenparcours	maar	we	moeten	realistisch	zijn	tbv uitvoering

• Laat	zien	dat	je	richting	kunt	veranderen,	wendingen	kan	maken	etc

• Laat	zien	wat	Mars	is	en	dat	dit	aantrekkelijk	is	om	naar	te	luisteren	en	te	
kijken…collectief	,	uniform,	consistent	en	kwaliteit

• Stilstaand	mag	en	kan	maar	is	een	aparte	wedstrijd	met	eigen	visie	en	
reglementering



….vanuit	korpsen	 in	de	civiele	sector	(bijvoorbeeld	in	de	zin	van	
‘marching bands’)	steeds	meer,	andere	en	eigentijdse	vormen	in	

muziek	en	beweging	aan	toegevoegd
We	willen	af	van	het	voorschrijven	hoe	het	moet

Wie	zijn	wij	om	te	bepalen	wat	een	mars	is…..



Mars…..?



Engels….?





Amerikaans…..?





Japans…..?





• Ontwikkelen	is	belangrijk	

• …en	kan	ook	in	combinatie	met	Traditie



Ontwikkeling	stimuleren,	risico’s	waarderen	
maar	niet	roekeloosheid

• Creativiteit	in	wendingen	wordt	gewaardeerd	mits….
• Wel	gericht	op	het	musiceren,	niet	op	show
• Derived Achievement
– Laat	horen	en	zien	wat	je	kunt
– Moeilijkheidsgraad	in	de	context	van	de	combinatie	lopen	
en	spelen	weegt	mee,	de	moeilijkheidsgraad	zelf	niet!

– Wat	vragen	we	van	het	spelend	 lid	en	hoe	doet	hij/zij	dat?
– Balans	tussen	WAT en	HOE



In	gesprek	met	de	sector

Klankbordgroepbijeenkomst	22	september	jl.

• Wat	vinden	de	actieve	concoursgangers van	de	situatie?

• Belangrijk	om	de	visie toetsen

• Belangrijk	om	de	bouwstenen	van	het	reglement te	toetsen

• Dialoog	met	de	korpsen	en	artistiek	kader	



Andere	manier	van	denken	en	dus	
doen!

• 4	klasses en	geen	Divisies	en	Secties
Kidsklasse
Juniorklasse	
Starklasse	
Championshipklasse

• Geen	promotie- en	degradatieregeling
• Parcours,	voorwaartse	collectieve	beweging
• 4	captions met	5	juryleden	

3	keer	veldjury:	2	Music	Performance,	1	Visual	Performance
2	keer	box	jury:	1	Music	Ensemble,	1	Visual	Ensemble



Andere	manier	van	denken	en	dus	
doen!

• Cijfermatrix	op	basis	van	5	leerstappen

1. Ervaren (je	komt	ermee	in	aanraking)
2. Ontdekken (je	gaat	ontdekken	wat	de	ingrediënten	zijn	die	de	

ervaring	bepalen)
3. Weten (je	weet	nu	wat	het	is	dat	je	hebt	ervaren	en	welke	ingrediënten	

erbij	horen)
4. Begrijpen (je	begrijpt	de	ingrediënten	die	leiden	tot	de	ervaring	en	wat	je	

moet	doen	om	ze	te	beïnvloeden)
5. Toepassen (Je	laat	zien	hoe	je	de	ingrediënten	kunt	creëren	om	de	

ervaring	positief	te	laten	zijn;	je	staat	boven	de	materie)



Stap5 – Toepassen
De vaardigheden worden volledig beheerst en toegepast. 

Stap4 – Begrijpen
De student beheerst het materiaal en toont bekwaam de vaardigheden.    

Step 3 – Weten
De student weet wat de verwachtingen zijn, beheerst het leermateriaal en wordt vaardig bij het toepassen.

Stap 2 – Ontdekken
De student doet een poging om het materiaal fysiek toe te passen en ontdekt zijn/haar mogelijkheden 
en wat te doen om te verbeteren. De student oefent haar vaardigheden.
.

Stap 1 – Ervaren
Materiaal wordt aan de student geïntroduceerd. Het concept en het principe/theorie 
hierachter wordt toegelicht.

Learning	Steps
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Het	scoringsproces

1.Impressie Welke	Box?

2.Analyse Waar	in	box?

3.Evaluatie De	score	in	de	box

4.Conclusie In	relatie	tot	andere	scores	in	de	box

Box	1 Box	2 Box	3 Box	4 Box	5
Ervaren Ontdekken Weten Begrijpen Toepassen
0	-	39,99 40,00	-	59,99 60,00	-	79,99 80,00	-	89,99 90,00	-	100,00	

20 50 70 85 95
Nooit af	en	toe Regelmatig Altijd Consistent

60 70
65



• Waardoor	meer	gelijkenis	met schoolcijfer	(6	is	een	voldoende,	8	of	9	
uitzonderlijk)

Box	1	Ervaren 0	– 39,99
Box	2	Ontdekken 40,00	– 59,99
Box	3	Weten 60,00	– 79,99
Box	4	Begrijpen 80,00	– 89,00
Box	5	Toepassen 90,00	– 100,00

• Geen	1e,2e en	3e prijzen	op	basis	van	scores	maar	op	basis	van	Ranking

• Nabespreking	belangrijk	vanuit	educatief	oogpunt	en	contact



Marge	is	vergelijking	=	relatief



Onderdelen	van	jurering

Er	zijn	2	hoofdgroepen	 en	daarbinnen	zijn	er	totaal	4	Captions
(juryonderdelen)

• Music	
Music	Ensemble
Music	Performance	

• Visual
Visual	Ensemble
Visual	Performance



Wat	en	Hoe

Iedere	caption bestaat	uit	twee	subcaptions die	gebaseerd	 zijn	
op	het	WAT en	het	HOE,	oftewel	Vocabulary/Repertoire	en	
Excellence.	

Het	wordt	gebaseerd	 op	enerzijds	de	inhoud	en	benodigde	
training	(het	WAT),	en	anderzijds	op	de	uitvoering	(het	HOE).	
Hierbij	wordt	altijd	gekeken	naar	de	balans	tussen	het	WAT en	
het	HOE;	de	zogenaamde:



Derived Achievement
(Wat	en	Hoe)

• Het	jureren	zal	niet	alleen	moeten	worden	gebaseerd	 op	HOE
goed	een	uitvoering	is,	maar	ook	WAT er	wordt	gepresenteerd.

• Niet	“afvinken”van	fouten
• Maar	herkenning	en	waardering	van	de	inhoud

Wat	doe	je	+	Hoe	goed	doe	je	het		=		Achievement/prestatie/beloning

Het	WAT en	HOE staan	niet	los	van	elkaar.	Ze	zijn	onafscheidelijk

• Er	is	geen	HOE zonder	een	WAT.	
• Er	is	geen	herkenbare	WAT	totdat	een	groep	weet	HOE het	product	uit	te	voeren.



Achievement*is*de*simultane*herkenning* van*Wat er*is*uitgevoerd*en*Hoe goed* is*gedaan.*
Achievement*is*een*eindproduct

WAT

H
O
E



• Beloon	geen	moeilijkheid	welke	niet	kan	worden	
uitgevoerd

• Maar	beloon	genomen	risico	welke	wellicht	niet	
het	volle	resultaat	behaalt

• Ontwikkeling	moet	gestimuleerd	worden	maar	
roekeloosheid	niet



Caption Music

Waardeert	 zowel	de	constructie	als	de	uitvoering	van	het	totale	
muziekboek.	

• 1	jurylid	zal	dit	doen	ten	aanzien	van	het	gehele	korps.
• 2	juryleden	doen	dit	vanaf	wedstrijdoppervlak-niveau,	 in	de	

nabijheid	van	het	korps.	

Hierdoor	zal	de	insteek	van	deze	twee	laatste	juryleden,	voor	wat	
betreft	het	commentaar,	meer	gericht	zijn	op	de	training,	
inhoud	en	uitvoering	van	de	secties	en	daarbinnen	 de	
individuele	kwaliteiten.



Caption Music

• Music	Ensemble

Music	Repertoire (WAT)
• Waardeert	het	muzikale	ontwerp	(arrangement/compositie).
Music	Excellence (HOE)
• Waardeert	de	kwaliteit	van	de	muzikale	uitvoering	en	de	vereiste	training

• Music	Performance

Music	Repertoire (WAT)
• Waardeert	het	muzikale	ontwerp	(arrangement/compositie).
Music	Excellence (HOE)
• Waardeert	de	kwaliteit	van	de	muzikale	uitvoering	en	de	vereiste	training
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