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Dé partner voor uw elektrotechnische 
oplossingen, e-installatie, duurzaam,
domotica, service en onderhoud

Al 50 jaar ervaring in elektrotechniek

De Groot Elektrotechniek is als installatiebedrijf 
al 50 jaar gespecialiseerd in elektrotechnische 
installaties en oplossingen. Omdat we met 
u meedenken, zijn we altijd in staat om 
hoogstaand vakwerk af te leveren tegen een 
scherpe prijs. We werken klantgericht, waarbij 
onze deskundige medewerkers streven naar 
het beste eindresultaat. Kijk voor onze complete 
dienstverlening op...

E-installatie

Duurzaam

Domotica

Service en 
onderhoud

www.degrootelektrotechniek.nl

Kasteeldreef 17, 5236 XK ’s-Hertogenbosch
T: 073 642 14 17 - E: info@degrootelektrotechniek.nl
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Voor je ligt de allereerste uitgave 
van THEBAND. Inside. Maak kennis 
met de orkesten, de mensen 
in en om de vereniging, beleef 
samen met ons nogmaals de 
wereldkampioenschappen van het 
afgelopen jaar en nog veel meer.

Exempel zou niet bestaan zonder 
haar leden, fans, vrijwilligers, 
sponsoren en donateurs. Het is 
fantastisch om te zien hoeveel 
mensen onze vereniging een 
warm hart toedragen. Ook via 
deze manier wil ik mijn grote 
dank uitspreken aan iedereen 
die betrokken is bij onze club. 
Zonder jullie zouden wij niet 
kunnen doen wat we graag doen.

Als we terugblikken op de 
afgelopen jaren kunnen we toch 
wel concluderen dat we uit een 
rare/moeilijke tijd komen. Net als 
voor anderen waren de effecten 

van de COVID-19-pandemie voor 
Exempel duidelijk merkbaar. 
De beperkingen werden steeds 
groter waardoor de mogelijkheid 
om iets te kunnen doen of 
organiseren met de vereniging 
steeds kleiner werd. We hebben 
als vereniging te maken gehad met 
een lege agenda: geen optredens, 
geen lessen, geen repetities 
en geen (sociale) activiteiten. 

Met de versoepelingen kwamen 
ook voor ons de mogelijkheden 
terug. Door snel te schakelen en 
goed contact met de gemeente 
's-Hertogenbosch te houden 
konden we vaak als eerste 
in Nederland weer bepaalde 
activiteiten oppakken. Beetje bij 
beetje steeds verder terug naar 
“normaal”. De afgelopen jaren 
hebben laten zien hoe sterk 
en hecht onze club is! Over de 
gehele vereniging kenden we 

een minimale uitstroom, vielen 
muzikale niveaus niet terug en 
bleef de sfeer goed. Een hele 
prestatie als je het mij vraagt.

Na een succesvol 2022, met o.a. 
de wereldkampioenschappen 
op mars én show en meerdere 
optredens voor Jong Exempel 
en Stageband NEXT, kijken we 
in 2023 ook vooruit. We blijven 
investeren in onze jeugd en de 
werving van nieuwe jeugdleden. 
De Marchingband werkt aan een 
nieuwe showproductie en NEXT 
verschijnt in nieuwe kleding op 
verschillende mooie optredens.

Voor nu wens ik je veel leesplezier 
toe en wellicht dat we elkaar dit jaar 
treffen bij één van de verschillende 
verenigingsactiviteiten.  

Lennart Stachowitz 
Voorzitter Drumfanfare Exempel

De vereniging draait weer op volle toeren. Alle onderdelen van Drumfanfare Exempel repeteren weer en 
kunnen genieten van verschillende optredens. We ervaren de verenigingsactiviteiten ondertussen weer 
als normaal maar beseffen ons dat dit in de periode achter ons wel anders was. Ook blijven we bezig met 
de toekomst en bouwen we verder aan deze prachtige club.
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De afgelopen jaren hebben 
laten zien hoe sterk en 
hecht onze club is!“



Proosdijstraat 12 | 5236 AT ’s-Hertogenbosch 

T: 073 888 5808 | M: 06 203 608 92 | info@paulienuitvaart.nl 

www.paulienuitvaart.nl | www.hetafscheidshuisdenbosch.nl

Voor een persoonlijk afscheid 
met respect voor elke wens

HET AFSCHEIDSHUIS 
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De afgelopen jaren hebben 
we laten zien hoe sterk en 
hecht onze club is!

Lennart Stachowitz  |  Voorzitter Drumfanfare Exempel
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Schijfstraat 12 Oisterwijk | 0416 66 99 99 | info@klictet.nl | www.klictet.nl

Installatieadvies - Installatiebeheer - Bouwfysica

Met een enthousiast team van
bevlogen professionals werken we aan

innovatieve, maakbare en meetbare
adviezen. Door onze unieke

klantaanpak realiseren we gezonde,
duurzame en intelligente gebouwen die
gemakkelijk aangepast kunnen worden
aan de behoefte van de gebruiker, nu en

in de toekomst.



Hendriks Administratie, Belasting en Advies
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Speel je zelf een instrument? 

Helaas ben ik zelf nooit verder 
gekomen dan een paar algemene 
proeflessen en het mogen proberen 
van een aantal instrumenten 
(natuurlijk de blokfluit) op school.

Vroeger kreeg iedereen wel 
een jaartje blokfluit. En dan 
hoopte je als ouder dat er iets 
moois uit voortkwam: een 
levenslange liefde voor een 
instrument, niet per se blokfluit…

Die gewoonte van een jaartje 
blokfluit is weg. De vraag 
is wat ervoor in de plaats is 
gekomen? Hoe maken kinderen 
nu kennis met een instrument? 
Als stadsbestuur vinden we het 
belangrijk dat elk kind in ieder 
geval met instrumenten en muziek 
maken in aanraking komt. Daarna 
kan iedereen zelf kiezen om 
wel of niet door te gaan. Als die 
kennismaking maar gebeurt. Dat 
doen we hier in het basisonderwijs, 
en met het Muziekakkoord, 
met Meer Muziek in de Klas.

En iemand in het gezin waar je 
uit komt?

Ik kom niet uit een erg muzikaal 
gezin. Er werden geen 
instrumenten bespeeld of écht 
gezongen. Maar er werd wel 
vaak muziek gedraaid. Ik ben 
opgegroeid met het Nederlandse 
levenslied en de traditie dat vlak na 
de jaarwisseling steevast (te hard) 
de Bee Gees gedraaid werden.

Je ziet bij de traditionelere 
muziekverenigingen dat als 
(groot)ouders muziek spelen, 
kinderen dat ook makkelijker 
doen. Ik vind dat een mooi 
principe dat veel meer behelst 
dan alleen het leren muziek 
maken. Het is een traditie, die we 
zouden moeten koesteren. Het 
is goed als kennismaking met 
muziek zo laagdrempelig kan zijn.

Heb je ooit muziekles gehad? 
Waar? Welk instrument?

Op die paar proeflessen na heb 

ik nooit muziekles gevolgd. Ik 
vraag me ook af of ik talent heb. 
Ik kan mij nog een wervingsactie 
voor een kerkkoor bij ons op de 
basisschool herinneren. De docent 
in kwestie was ervan overtuigd dat 
ik talent had. Net als alle andere 
kinderen in mijn klas overigens! 

Muziekles is nu minder eenduidig. 
De wekelijkse blokfluit- of 
pianoles is minder gebruikelijk. 
Er is les via internet waar een 
digitale gitaarles gratis is. Er 
zijn gelegenheidsbandjes, veel 
is projectmatig. En de manier 
waarop vroeger meestal les werd 
gegeven wordt nu vaak saai 
gevonden. En er is natuurlijk ook 
veel meer te doen in de vrije tijd!

Van welke muziek houd je en wat 
is je favoriete instrument?

Ik heb een brede muzieksmaak. 
Dat geldt dus ook voor de 
instrumenten. Solo houd ik van 
piano maar bij een ensemble kan 

We hebben de wethouder van onder meer Cultuur ’s-Hertogenbosch, Mike van der Geld, een aantal 
vragen gesteld. Ervaar samen met ons zijn zicht op "muziek in de gemeente 's-Hertogenbosch"!

It takes a village to raise 
a musician!“
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ik blazers enorm waarderen. 

Muziek is voor mij emotie dus 
wat ik mooi of fijn vind hangt 
ook een beetje van het moment 
af. Waar je me voor kunt 
wakker maken is filmmuziek. 
Wat een bewondering heb ik 
voor de componisten van dit 
moment. Stel je de beste films 
of series eens voor zonder 
de muziek. Ik denk dat in de 
meeste gevallen de muziek 
een film kan maken of breken.

 

Wat is het belang van muziek? 
Voor jou, voor de stad?

Zoals gezegd is muziek voor mij 
emotie. Het brengt me rust of kan 
me net even de boost geven die ik 
nodig heb. Onze stad is een stad 
van gevoel en daarom is muziek 
nooit ver weg. Net als cultuur 
in het algemeen. Het mooiste 
voorbeeld hiervan is natuurlijk 
carnaval. Alle clubkes komen 
uit alle hoeken en gaten van de 
stad en de dorpen om met elkaar 
muziek te maken. Het plezier wat 
daar vanaf spat is goud waard. 
Dat laat voor mij ook meteen de 
meerwaarde zien van live muziek 
spelen met elkaar en natuurlijk 
de interactie met het publiek. 
Fijn dat dat eindelijk weer kan!

Muziek kleurt ons dagelijks leven. 
Het biedt de mogelijkheid om 
talenten te ontwikkelen en daar 
iets mee te doen. Het is voor een 
gemeente belangrijk dat er een 
levendig muziekklimaat heerst. 
Niet alleen met carnaval. Want 
wat zou Koningsdag zijn zonder 
muziek? De Vierdaagse zonder 
dat de fanfare meeloopt? De 
gemeente zonder festivals als 
Jazz in Duketown? Een gouden 
jubileum zonder een aubade? 
Daarom doen we er alles aan 
om de muziekcultuur in de 
gemeente overeind te houden. 
Muziekverenigingen als Exempel 

spelen daarin een belangrijke rol.

Zie je een relatie met de 
Bossche carnavalscultuur en de 
muziekverenigingen?

En of ik die zie! Zonder 
muziekverenigingen geen 
carnaval! Ik broed nog op 
hoe we die band met elkaar 
kunnen versterken. Ik hoop 
ook dat jullie met goede 
ideeën bij ons aankloppen!

 

Wat is het belang van een 
vereniging als Exempel?

Ik zie dat jullie streven naar een 
hoge kwaliteit. En schitteren op 
internationale concoursen. Dat 
is iets om heel trots op te zijn. 
Het is mooi dat we dit kunnen 
bieden in onze gemeente en voor 
onze inwoners. Om aan deel te 
nemen, en om van te genieten. 
Dat maakt dat Exempel een 
belangrijke bijdrage levert aan het 
verenigingsleven. Jullie zorgen 
voor sociale binding in de buurt. 
Stimuleren ontmoeting, luisteren 
lokale feesten op, zijn er voor de 
bewoners en betrekken die bij de 
vereniging. Daar ben ik heel blij 
mee. Die sociale, verbindende 
functie is óók van groot belang.

Ken je mensen die actief zijn in 
het verenigingsleven?

Vanuit mijn functie als wethouder 
ken ik inmiddels veel mensen 
die zich met hart en ziel inzetten 
voor het verenigingsleven. 
Onmisbare schakels. Dat kan niet 
vaak genoeg gezegd worden.

 

Hoe zie je de toekomst van 
de muziekverenigingen en de 
muziekcultuur?

Het is bekend dat de 
muziekverenigingen,  traditionelere 
amateurverenigingen sowieso, 

in zwaar weer verkeren. 
Het verenigingsleven is niet 
vanzelfsprekend aantrekkelijk 
voor de jeugd van nu. Ik zie dat 
de verenigingen erg hun best 
doen dit tij te keren: hoe kunnen 
ze de jeugd nog wel aanspreken? 
Ik denk dat samenwerking 
onderdeel is van de oplossing. De 
twaalf muziekverenigingen met 
jeugdleden moeten de handen 
ineenslaan om een optimaal 
resultaat te halen. Om de jeugd te 
bereiken die geïnteresseerd zou 
kunnen zijn. En om gezamenlijk 
na te denken hoe je die jeugd 
vervolgens ook kan vasthouden. 
Maar ook samenwerking met 
de muziekscholen in de stad 
en de verschillende podia.

Want naast de kennismaking is 
het belangrijk dat we ook voor 
verbreding zorgen. Daarmee 
bedoel ik dat kinderen die tijdens 
de kennismaking ontdekken 
dat ze het superleuk vinden, 
ook gestimuleerd worden om 
door te gaan. Of dat nu bij 
een vereniging is of bij een 
muziekschool. Daar zetten we 
als gemeentebestuur op in. Dit is 
ook waar Huis73 in ondersteunt.

En als derde pijler is er nog de 
verdieping. Kinderen die talent 
hebben, de beste leerlingen 
van de muziekscholen, de 
leerlingen van de vereniging 
die voor hun D-diploma willen 
gaan moeten we stimuleren, 
ondersteunen en inspireren. Ook 
dat mag op stedelijk niveau, 
in samenwerkingsverbanden 
van muziekscholen, 
verenigingen en podia. 

Met andere talenten een potje 
jammen op het podium in de 
Toonzaal of de Willem Twee, een 
talentenklas gemeentebreed? 
Bedenk het maar. It takes a 
village to raise a musician! 
Het is mede aan jullie!!



SERVICE • REPARATIE
ONDERHOUD • APK
AIRCO • BANDEN

VERHUUR AANHANGERS

FULL-SERVICE GARAGE, 

VOOR ALLE AUTOMERKEN!

Meerwijkweg 50, 5236 BP Empel
T 073 642 4451 - M 06 5146 0802

GARAGEWIJTS.NL
kijk ook eens op:



software development 
Software op maat voor elke onderneming 
 
 
Shiftkey levert maatwerk. Een persoonlijke en klantgerichte aanpak resulteert 

in software die werkt zoals ú het wilt in plaats van andersom. 

Uitgebreide ervaring met resource planning & visualization software 
(ook voor Engineer to Order ondernemingen) 

maar bijvoorbeeld ook met factory automation.

Tools & platforms (o.a.): 

.Net Core * .Net Framework * Win32 native * Asp.Net * C# * REST API

Angular * Typescript * Azure

Visual Studio *  MS SQL Server

 www.shiftkey.nl 
  info@shiftkey.nl 
 073-6.231.221 

www.boerslides.nl 
info@boerslides.nl
’s-Hertogenbosch

 

- WATERGLIJBANEN
- WATERSPEELTOESTELLEN
- SPRAYPARKS
- AQUAGLIDE INFLATABLES
- TECHNISCHE INSPECTIES
- SERVICE & ONDERHOUD
- ISOLEREN WATERGLIJBANEN
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UW CAFÉ RESTAURANT SINDS JAAR EN DAG

BEKEND OM DE OUDERWEDSE GEZELLIGHEID

EN ONZE FLINKE HOLLANDSE MAALTIJDEN

OPENINGSTIJDEN± MA TM VR VAN 04.00 - 01.00

                             ZA            VAN 10.00 - 18.00

                             ZO            VAN 10.00 - 22.00

wintertijd van 12.00 - 22.00

Treurenburg 1

5221 CD ´s-Hertogenbosch

tel. 073-6311277

www.treurenburg.com
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Woonaccessoires, uitzet 
en meer!

Bezoek snel onze webshop 

www.vida-wild.com

@vidawildshop
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Ei Producten

www.vantol.nl

Pane e Pizza
Autentico. Originale. Italiano. Lekker. Makkelijk.

CONVENIENCE   EI   PRODUCTEN

UILENWAARD 23 | 5236 WB ‘S-HERTOGENBOSCH (NL)
+31(0)73 645 06 73 | INFO@VANTOL.NL | WWW.VANTOL.NL

since 1998

Adres:
Burgemeester de Bekkerstraat 14b

5236 AP Den Bosch

Wey staan voor jou klaar

Optimaal bewegen is voor iedereen anders.
Daarom luisteren Wey met aandacht naar jouw hulpvraag.

Met een team van ervaren en enthousiaste therapeuten
gaan Wey graag samen met jou aan de slag. 

Wil je een afspraak maken of meer informatie?

Tel. 073 656 11 33
www.wey-gz.nl 

Onze diensten 
Fysiotherapie | Geriatrie fysiotherapie | Dry Needling 
Medical Taping | Bekkentherapie bij zwangerschap | 
Manuele therapie | (Top)sportfysiotherapie
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Matthijs Kruik, sinds 2015 dirigent van de marchingband van Exempel, is verantwoordelijk voor het 
muzikale stuk gericht op de blaasinstrumenten. Wie een repetitie bijwoont beleeft met hoeveel passie 
hij de muzikanten aanwijzingen geeft om tot het beste resultaat te komen. Wij laten je graag nader 
kennismaken met dit lid van het instructieteam. Zo ontdek je wat de show ‘Tuin der Lusten’ het WMC 
2022 voor hem wel heel persoonlijk maakte. 

Kruik
Dirigent 

Matthijs

Looporkesten hebben 
meer ballen“

Liefde voor de fanfare

“Vijf jaar was ik. De Seniorband 
van Adest Musica repeteerde 
voor het WMC aan de overkant 
van mijn ouderlijk huis. Geweldig! 
In de bosjes zocht ik naar een tak 
en daarmee speelde ik tambour-
maître. Ik was zeven jaar toen een 
klasgenoot zijn spreekbeurt over 
Adest Musica hield. Hij speelde in 
het jeugdorkest en had zijn uniform 
mee: rood met zilveren knopen. 
Blingbling. Dat wilde ik ook. De 
trompet werd mijn instrument. 
Daar is de liefde voor blaasmuziek 
begonnen en die is altijd gebleven.”

Exempel: een toevalstreffer

Eind 2014 stopte Matthijs, na 7 
jaar, als instructeur bij Kunst & 
Genoegen uit Leiden. Dit gaf 
hem de ruimte om op zoek te 
gaan naar een nieuw orkest voor 
de woensdagavond. Hij nam de 
uitnodiging aan om als invaller 

een repetitieavond te leiden bij 
Exempel, waar behoefte was aan 
een nieuwe dirigent. De ‘klik’ tussen 
invaller, muzikanten en bestuur 
was er direct. Aan het einde 
van de avond was het duidelijk: 
“Jongens, doe die deur op slot 
en laat die vent niet meer gaan.”

Van trompettist naar dirigent

Direct na de middelbare school 
deed Matthijs auditie voor het 
conservatorium. Niet als trompettist 
of dirigent, maar als componist. 

“Op mijn 15e had ik een stukje 
muziek gearrangeerd. Dat was niet 
alleen hartstikke leuk, maar het 
ging me ook veel makkelijker af 
dan alle vakken op de middelbare 
school. Ik vond het zelfs nog 
leuker dan trompet spelen.”

Hij werd toegelaten tot het 
voorbereidend jaar aan het 
Conservatorium in Den Haag, 
maar vond dat na een half jaar te 

modern. Hij besloot om erbij te 
gaan dirigeren, maar daarvoor 
moest hij opnieuw auditie doen. 
Verbaasd en teleurgesteld over 
de afwijzing - wij zien in jou geen 
dirigent - ging hij direct van school.

“Toch probeerde ik het nog een 
keer, nu bij het conservatorium in 
Utrecht. Daar werd ik aangenomen 
in het eerste jaar, weer voor 
compositie. Na drie weken zei 
een docent dat ik er beter bij 
kon gaan dirigeren omdat je 
van muziek schrijven niet kunt 
rondkomen. Ongelooflijk dat 
je dan na een half jaar te horen 
krijgt dat je alles in je hebt om 
een echte dirigent te worden.”

Looporkesten hebben meer ballen

Matthijs is opgegroeid in de 
mars- en showwereld. Met zijn 
diploma HaFa-directie (harmonie 
en fanfare) op zak is hij tot 
nu toe uitsluitend verbonden 



INSIDE  |   15  

Matthijs Kruik
Woonplaats: Voorhout

Leeftijd: 34

Werkzaam bij Exempel sinds: 2015 

Speelt zelf: Trompet

Wekelijkse kilometers naar Empel: 230KM

geweest aan marchingbands. Op 
dit moment zijn dat er vier: één 
jeugd en drie volwassen korpsen. 
Geen bewuste keuze, maar hij 
voelt zich er meer dan prima bij!

“Dirigeren blijft dirigeren en noten 
onder elkaar zetten, dat is bij een 
harmonieorkest niet anders dan 
bij een marchingband. Wat wel 
heel anders is: de muzikanten 
moeten erbij lopen. Dat geeft net 
een ander randje aan de muziek. 
Daar moet je als dirigent tegen 
kunnen. Dus niet als een purist 
100% voor de klank willen gaan, 
maar ook de charme van het 
lopend musiceren waarderen. Die 
looporkesten hebben vaak toch 
meer ballen. Ik hou daarvan.”

Niet solo, maar met het team

Een dirigent bij een fanfare of 
harmonie is eindverantwoordelijk. 
Exempel heeft een aparte 
instructeurs voor slagwerk en 
voor mars/show. Matthijs vindt het 
een voordeel dat hij met experts 
op die onderdelen samenwerkt.

“Ik ben geen specialist in slagwerk 
of lopen, dus ik ben heel blij dat 
we als team verantwoordelijk zijn 
voor het geheel. We starten met 
het instuderen van de muziek, 
daarna komt de choreografie. 
Als de muziek er goed in zit 
en je gaat voor de eerste keer 
lopen is het meestal nog niet 
perfect. Dat moet je trainen.”

Lopend net zo mooi spelen als  
een zitorkest

Als show- en marchingman houdt 
Matthijs van het randje dat bij 
looporkesten ontstaat. “Toch 
vind ik dat het lopen bij Exempel 
uiteindelijk niet of nauwelijks 
afbreuk doet aan het geluid. Ook 
bij de Musikparade (optredens 
in Duitsland) in die megagrote 
hallen blijft de klank aangenaam. 
Er is geen vervorming, er 
wordt niet te hard gespeeld. 

Exempel kan heel mooi zacht 
spelen op een manier die neigt 
naar zitorkesten. Heel bijzonder 
dat zo’n heel stadion stil is bij 
die zachte passages. Omdat het 
zo mooi klinkt dwing je dat als 
orkest af. Dat kunnen niet alle 

marchingbands. Dat is niet mijn 
verdienste, maar een individuele 
kwaliteit van de muzikanten. 
Ik heb er misschien wel nog 
wat meer orkest van gemaakt.”

Nooit helemaal tevreden,  
maar wel supertrots

Op de Musikparade in 
Braunschweig, Erfurt en Leipzig 
(DE), in januari 2023, bracht 
Exempel de show ‘Tuin der 
Lusten’, het arrangement van 
Matthijs. Dat blijft bijzonder 
om te horen en te zien.

“Exempel speelt het precies 
zoals ik het bedoeld heb. Dat 
kunnen ze en we hebben er net 
zolang aan gewerkt totdat het 
lukte. Trots ben ik zeker, maar 
helemaal tevreden ben ik nooit. 
Dat ligt niet aan de muzikanten, 
maar aan mij. Ik hoor altijd wel 
iets. Ik kan dat niet uitzetten.”

De oren van een dirigent of van 
een muziekliefhebber

Kan Matthijs met zijn manier 
van luisteren nog wel vol 
overgave genieten van muziek?

Het antwoord is gelukkig JA. Maar 
niet als hij aan het werk is als dirigent.

“Ik ben op de repetitie 
voortdurend aan het analyseren. 
Van diverse partijen kan ik enorm 
genieten, maar ik hoor nooit 
het totaal. Zodra ik in de auto 
stap en de radio aanzet is dat 
heel anders. Dat gaat vanzelf.”

Tranen, maar wel een blij gezicht

Voor een show wordt vaak 
gekozen voor popmuziek, op 

straat worden marsen gespeeld. 
Als je daar in je werk dan zo 
intensief mee bezig bent, wat 
luister je dan in je vrije tijd? 
Matthijs is van de klassieke muziek; 
Barok. Händel en Rameau, geen 
Bach. “Barokmuziek heeft iets 
verheffends. Dat raakt me zo dat ik 
ervan in tranen kan raken. Dan zie 
ik in de spiegel een blij gezicht met 
tranen. Als componist is Händel 
echt mijn voorbeeld, maar ook 
Beethoven (Ode an die Freude).”

Herkenbaar geluid

“Je herkent Exempel direct. Het 
geluid is rond, warm, vol, soms 
wat dikker gearticuleerd dan 
andere orkesten. Alle secties 
klinken geweldig, maar de 
saxofoons geven het net een 
extra sausje. Die mengen zo 
mooi met de trompetten dat er 
nieuwe klanken ontstaan. Er zijn 
geen fluiten, maar de andere 
instrumenten spelen alle moeilijke 
loopjes. De bezetting is eigenlijk 
als van een fanfareorkest.”

Band tussen muzikanten draagt 
bij aan succes

In de aanloop naar het WMC 
staan de muzikanten zwaar onder 
druk, en aan het einde van de 
Musikparades zitten de meesten 
er ook goed doorheen. Veel reizen, 
weinig slapen en dan toch tot en 
met de laatste noot alles geven. 

“De band tussen de muzikanten 
draagt zeker bij aan het succes. Het 
is de basis van de samenwerking 
in het orkest en heeft ook invloed 
op de klankvorming. Je moet een 
geheel willen vormen en dat lukt 



niet als je gedoe hebt met clubjes 
die elkaar niet moeten. We gaan als 
vereniging voor het allerhoogste, 
maar het blijft altijd gemoedelijk 
en met aandacht voor elkaar. 
Veel ambities, maar nooit 
geforceerd. Dat is bijzonder.”

Niet per se steeds moeilijker, wel 
altijd mooi

Exempel is een ambitieuze 
club. Ook de dirigent heeft 
ambities. Voor Matthijs is ‘steeds 
moeilijker’ niet het doel. “We 
maken mooie muziek en van 
een nieuw stuk maken we ook 
weer mooie muziek. Dat mag 
moeilijker zijn, een uitdaging. 
We blijven ons ontwikkelen.”

'Tuin der lusten' – een muzikaal 
drieluik

In 2018 was de zoektocht van de 
werkgroep naar een thema voor 
de show uitgekomen bij ‘Hemel 
en Aarde’, alleen waren daar niet 
voldoende uptempo nummers bij 
te vinden. Al het goede komt in 
drieën. In dit geval de drie glazen 
rode wijn die Matthijs dronk tijdens 
een brainstormsessie met zichzelf. 
“Ineens dacht ik aan Jeroen Bosch. 
Geen enkele andere marchingband 
zou deze schilder als thema 
nemen. En de 'Tuin der Lusten' is 
het meest bekende schilderij, een 
drieluik. Dus drie showdelen die 
door diverse nummers verklankt 
moesten worden. Samen met Erwin 
de Jong hebben we die nummers 
bij elkaar gezocht. De werkgroep 
was meteen enthousiast.”

Van onzeker begin naar 
overtuigde 2.0 versie

Matthijs maakte het 
arrangement en ging met 

het orkest aan het repeteren.

“In het begin dacht ik dat ik het te 
bont had gemaakt met al die lastige 
toonsoorten en overgangen. Ik 
wist dat het orkest het zou kunnen, 
maar het moest nog wel gaan 
klinken. En de muzikanten moesten 
er ook in gaan geloven. Zou dat 
moment komen? Corona kwam 
ertussendoor en het project lag 
even stil. Daarna gingen we aan de 
slag met een 2.0 versie, voorzien 
van wat aanpassingen. Pas na de 
première tijdens de eerste taptoes 
wist ik dat we een show hadden 
die zou gaan scoren bij publiek 
en jury. Tijdens de generale - 
twee dagen voor het WMC in 
het stadion van OJC Rosmalen 
- viel echt alles op zijn plek.”

Perfectionisme

Bij het WMC wil iedereen alles 
doen voor het beste resultaat. 
Er wordt keihard gewerkt. 
Muzikanten stellen spontaan 
voor om extra te gaan repeteren. 
Op alles wordt gelet. Matthijs 
weet dat zijn onvermijdelijke 
perfectionisme niet altijd handig is. 

“Voor het WMC loop ik te zeiken 
over elk nootje. Dat kun je niet 
altijd doen en het is ook niet nodig. 
Je moet ook niet alle spontaniteit 
uit een stuk slaan. Op dit moment 
studeren we nieuwe stukken in 
voor het concert in maart; daar 
leg je niet de WMC-lat langs. Ze 
klinken ook nu al als een dijk, en het 
moet ook gewoon leuk blijven.”

Persoonlijke score

Exempel kwalificeerde zich 
om mee te doen met de show 
in de allerhoogste afdeling. 

“Maanden keihard werken 
kwamen tot een ontlading. Met 

tranen, toen ik de reactie van 
de muzikanten en iedereen die 
erbij betrokken was geweest 
zag. Die enorme blijdschap 
en trots toen ze van het veld 
afkwamen: we hebben het geflikt. 
Dat was het enige dat telde.”

Dirigent en tambour-maître

Bij uitvoeringen van Exempel 
loopt of staat Hans (van der 
Dussen) voor het orkest. Hoe zit 
dat nu precies met dirigeren en 
leiden? “Ik ben faciliterend en 
Hans is de baas en uitvoerend. 
Uiteindelijk sta je als dirigent van 
een marchingband in de schaduw. 
Dat is bij een harmonieorkest 
anders, daar staat de dirigent in de 
spotlights. Ik studeer de stukken 
met de muzikanten in zodat ze 
het zelf kunnen en ze voeren het 
uit onder leiding van de tambour-
maître. Die geeft de maatsoorten 
aan en instructies voor het lopen.”

Entertainer

“Op repetities, iedere 
woensdagavond in Empel, voel 
ik mij soms een entertainer. 
Het gaat niet om mij, maar 
om de muzikanten. Het is hun 
hobby om met elkaar muziek 
te maken, zij moeten het leuk 
vinden, inclusief de gekozen 
muziekstukken. En als ze daar 
beter door worden is dat mooi 
meegenomen. Natuurlijk moet 
ook het publiek blijven genieten. 

Ik kom uit de Bollenstreek, ik 
ben dus elke week twee en 
een half uur onderweg. Als ik 
dan merk dat we het tijdens de 
repetitie leuk hebben gehad met 
elkaar, in combinatie met muziek 
maken op zo’n hoog niveau, 
dan rijd ik met een fijn gevoel 
naar huis. Dat is gewoon top!



Openingsti jden:

Dinsdag 9.00 tot 17.30 uur
Woensdag 18.00 tot  21.00 uur
Donderdag  9.00 tot  17.30 uur
Vrijdag 9.00  tot  20.00 uur
Zaterdag 8.00  tot 14.00 uur

Doornkampsteeg 17

 5236 BB Empel

073-6410791

||   06-34894020

 K A P S A L O N  K A P S A L O N 

Ingrid

Eetpaleis ‘t Vosje
 
ROSMALEN

Raadhuisstraat 49
073 521 48 66
go@eetpaleisvosje.nl 

Eetpaleis ‘t Vosje
 

DE GROOTE WIELEN

Groote Wielenlaan 391
073 522 55 82

go@eetpaleisvosje.nl

Lekker uit eten?

‘t Vosje De Driesprong
De Driesprong 38
073 - 52 26 255

go@vosjededriesprong.nl
www.vosjededriesprong.nl

LEKKER UIT ETEN?
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7e Reit 59

5233HX ‘s-Hertogenbosch

T/F 073 - 642 51 20

M 06 - 291 934 83

E fenjsluijter@home.nl

&

Veersteeg 13, 5331 PM Kerkdriel
0418 - 633 533 • info@unisono.nl

www.unisono.nl
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UW BRIL MET DE
MOOISTE GLAZEN VAN

TRENDY 
MERKBRILLEN 
VOOR JONG 
& OUD...



EEN TUIN MET NATUURLIJKE MATERIALEN, EEN TUIN MET NATUURLIJKE MATERIALEN, 
OM STEEDS OPNIEUW VAN TE GENIEOM STEEDS OPNIEUW VAN TE GENIETEN. TEN.  

WOODANDSTONE.NLWOODANDSTONE.NL

Tel: 06-10059961
Grondverzet - Graszaad & Kunstmest - Spitten en frezen

Tuinonderhoud - Agrarische Dienstverlening

Tel: 06-10059961
Grondverzet - Graszaad & Kunstmest - Spitten en frezen

Tuinonderhoud - Agrarische Dienstverlening

Tel: 06-12833541 | 06-11262592
E-mail: info@woodandstone.nl



Raadhuisstraat 3 - Rosmalen
073 - 711 45 86

Rompertpassage 42 - Den Bosch
073 - 711 45 35

Pettelaarseweg 239 - Den Bosch
073 - 711 45 99

HOORTIJD.NL

GEHOOR- 
BESCHERMING,
OP MAAT EN 
PLUG EN PLAY!
GEEF JE GEHOOR
DE AANDACHT  
DIE HET VERDIENT!
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Slagwerk- en marsinstructeur David Nadin praat net zo makkelijk, ritmisch en snel als zijn slagwerkers 
trommelen. Dat slagwerk zijn passie is blijkt wel uit het mini-college Basler-trommelen dat hij tijdens het 
interview geeft. Elke woensdagavond rijdt hij met plezier vanuit Lisse naar het repetitielokaal in Empel. 
Bijna moest David noodgedwongen afscheid nemen van Exempel, maar dat is gelukkig niet doorgegaan. 

Hij bleef, zette zich meer dan 100% in voor het WMC en vierde voor 200% het succes.

De kunst van het Basler-
trommelen

Nadat David als 8-jarig jongetje bij 
de lokale drumband van Voorhout 
(St. Cecilia) was begonnen, ging 
zijn ambitie al gauw verder dan 
‘door het dorp lopen’. Hij stapte 
eerst over naar de Floraband 
(Rijnsburg) om na twee jaar naar 
Trommelgroep West Nederland 
(Leiden) te gaan. Daar leerde hij de 
kunst van het Basler-trommelen.

Van muzikant naar instructeur 
Een solist is David nooit geweest. 
Juist het spelen en presteren in een 
groep sprak hem aan.  Vanaf 2008 
maakte hij als muzikant deel uit 
van Kunst & Genoegen uit Leiden. 
In 2009 rolde hij bij toeval in het 
instructievak. Hij startte bij Vios, 
een kleine club in Zoeterwoude. 

“Waar ik als muzikant inmiddels 
stond, dat wist ik. Maar hoe 
breng je dat wat je weet en kunt 
over op andere muzikanten? Dat 
moest ik nog helemaal ontdekken. 
In 2013 werd ik gevraagd als 
slagwerk- en marsinstructeur bij 
Deltaband Vlissingen. Daar heb ik 
ook shows ingestudeerd. In 2017 
werd ik benaderd door Exempel.”

Exempel: club met enorme 
potentie

David had Exempel toen al 
langer in het vizier als club waar 
hij bij betrokken zou willen zijn. 
“Exempel was vanaf 2009/2010 
in de muziekwereld boven komen 
drijven als club met enorme 
potentie. Bij het kennismaken was 
de klik er direct. Natuurlijk is het in 
het begin even zoeken: wat wil de 

club van mij en wat wil ik van de 
club? Als dat in elkaar overloopt is 
het een match-made-in-heaven.”

De voorgaande slagwerkinstructeurs 
kwamen uit de militaire wereld. Dat 
was voor het slagwerk even wennen. 
“Dat ‘marinierstrommelen’ zat in 
hun genen. Dat is ook prima, maar 
ik heb alles in de amateurwereld 
geleerd. Mijn aanpak is een 
andere. Daarin moesten we elkaar 
vinden en dat had tijd nodig. Toen 
duidelijk werd dat mijn manier 
paste en dat het resultaat er beter 
van werd, konden we samen vaart 
gaan maken. Ik hoef nu vaak 
nog maar kleine aanwijzingen 
te geven, dan hoor ik daarna 
direct waar ik naar op zoek was.”

Zo veel muzikanten - zo veel 
gebruiksaanwijzingen

De muzikanten wisten de hoge 
verwachtingen die David bij zijn 
start had zelfs nog te overtreffen. 

“Het niveau is ontzettend hoog. 
Daarbij komt dat ze ook nog 
eens razendsnel leren. Zo zit 
je in korte tijd op een bepaald 
resultaat en kun je de lat zelfs nog 
hoger leggen. Steeds een schepje 
erbovenop. Het is fantastisch om 
als instructeur daarmee te werken.”

Als marsinstructeur werkt hij niet 
alleen met de slagwerkers, maar 
met alle muzikanten. “Daar zit qua 

Vertel de muzikanten altijd 
waarom je iets van hen vraagt

Slagwerkinstructeur

David Nadin

“
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beroep en persoonlijkheid van 
alles tussen en iedereen heeft zijn 
eigen gebruiksaanwijzing. Het is 
voor mij - en dat geldt ook voor 
de dirigent en choreograaf - een 
uitdaging om al die individuen 
als één geheel uit te lijnen.”

“Hij blijft toch!”

Vlak voor het WMC had 
David slecht nieuws voor de 
club. Door een switch op zijn 
werk was hij genoodzaakt 
om na het WMC te stoppen. 

“De dag na die melding 
ontplofte mijn telefoon: allemaal 
berichtjes, en niet alleen vanuit 
de slagwerkgroep, dat ze het 
zo jammer vonden. Toen het op 
mijn werk anders uitpakte heb ik 
meteen gebeld. Gelukkig was er 
nog geen procedure gestart voor 
vervanging. Het nieuws dat ik bleef 
ging direct rond en weer ontplofte 
mijn telefoon. Die waardering 
is natuurlijk fantastisch.”

Exempel: Brabantser kan niet

De Floraband en K&G zijn 
typisch clubs uit het westen van 
het land. Exempel is anders: 
Brabantser kan bijna niet. 

“Voor mijn werk had ik al 
contacten in Brabant. Dat er een 
andere cultuur en mentaliteit 
heerst wist ik dus. Ook wist ik dat 
die westerse directheid niet altijd 
wordt gewaardeerd. Ik moest de 
mensen op een andere manier 
mee zien te krijgen. Inmiddels 

zijn we zo met elkaar verbonden 
dat ik met het hart op de tong 
alles kan neerleggen. Ik sta voor, 
maar ook binnen de club en de 
manier waarop men met elkaar 
omgaat waardeer ik enorm.”

“Ze doen alles, maar moeten wel 
weten waarom”

Ondanks die gemoedelijke 
sfeer lukt het David prima om 
autoriteit uit te stralen zodra hij 
die als instructeur nodig heeft. 

“Ik heb laten zien dat ik de kennis 
heb, ik weet hoe het spelletje 
werkt. Als je waar kunt maken dat 
je resultaat boekt door dingen op 
jouw manier te doen, dan wordt 
dat aangenomen. De manier 
van communiceren is belangrijk. 
Een instructeur die boven de 
club gaat staan en wil dicteren 
wat er moet gebeuren zie ik niet 
lang bij Exempel blijven. Je moet 
duidelijk en direct zijn, maar 
altijd onderbouwen waarom je 
het vraagt. Dat is echt Exempel: 
ze doen alles voor je, maar 
willen weten waarom. Dat moet 
je wel kunnen overbrengen.”

Aanvoelen waar de grens ligt

In het instructieteam is 
David verantwoordelijk voor 
slagwerk, exercitie (mars) 
en show (overview). Binnen 
de club krijgt hij daarbij te 
maken met niveauverschillen 
in musiceren en lopen. 

“Het is de kunst om de mensen 

op de top van hun kunnen te 
laten presteren, maar ze in het 
proces niet over de grens te 
duwen. Als je dat als instructeur 
wel doet, haken mensen af. Waar 
die grens ligt - zowel bij de groep 
als per individu - moet je kunnen 
aanvoelen. Dat is pure intuïtie. 

Het komt voor dat een repetitie 
slecht gaat, dat komt vaak door de 
druk die erop komt te staan. Als je 
dan ‘je scheur opentrekt’ heeft dat 
juist een averechtse werking. Ik 
kies daar niet voor, maar ik moet er 
wel voor zorgen dat datgene wat 
door de bandmanager verkocht 
is op tijd klaar is om als goede 
prestatie geleverd te worden.”

Net dat stapje extra

David is geen beroeps instructeur. 
“Ik doe het omdat ik het leuk vind. 
Het is nog bijna geen enkele keer 
voorgekomen dat ik met minder 
energie naar huis ben gegaan dan 
dat ik kwam. Hoe je meer dan 60 
muzikanten zo ver krijgt dat ze 
doen wat je van hen vraagt? Daar 
hoef ik niet veel aandacht aan 
te besteden. Het grootste deel 
van deze club wil het allemaal 
steeds beter doen, de rest gaat 
daar vanzelf in mee. Neem de 
zes bassisten: die sousafoons 
vallen tijdens het lopen enorm 
op, ze sluiten elke manoeuvre af. 
Daarom vroegen ze om een aparte 
repetitie. Daar heb ik die autorit 
van 80 minuten graag voor over

Dat stapje extra wordt dan ook 
door de hele club gewaardeerd.”
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David Nadin
Woonplaats: Lisse

Leeftijd: 41

Werkzaam bij Exempel sinds: 2017 

Speelt zelf: Slagwerk

Wekelijkse kilometers naar Empel: 228KM

Elke instructeur is één van drie

Niet alleen de chemie tussen 
instructeur en muzikanten is 
belangrijk. Ook die tussen de 
drie instructeurs van Exempel. 

“Heel simpel: wij zijn één van 
drie. Ieder heeft zijn eigen rol, 
maar we zitten niet in een hokje. 
Als ik iets hoor wat beter kan 
of merk dat een stukje van de 
show niet lekker loopt, vinden 
Matthijs en Pim het prima als 
ik daar iets over zeg. En het 
omgekeerde geldt ook als zij 
iets van het slagwerk vinden. 
Zo vullen we elkaar goed aan. 
Samen zijn we verantwoordelijk 
voor het geheel: het musiceren, 
marcheren en de show.”

Presteren in korte tijd met 
hoge druk

De voorbereiding van het 
afgelopen WMC is door corona 
anders gelopen dan gepland. In 
tegenstelling tot andere korpsen 
die de keuze maakten om óf op 
mars, óf op show mee te doen,

besloot Exempel om ‘gewoon’ 
met beide disciplines in 
de hoogste divisie deel te 
nemen. Het was noodzakelijk 
om veel tijd en energie 
in de show te stoppen. 

“Voor de mars hadden we 17 
uur de tijd om de exercitie te 
repeteren. Dan snap je ook 
de ontlading bij het horen van 
de score: 90 punten. Fysiek 
en muzikaal gezien onder die 
omstandigheden het hoogst 
haalbare. Maar ook het bewijs 
dat we er een volgende keer 
nog meer uit kunnen halen.”

De bubbel van David

David is van het instructieteam 
de enige die alleen met Exempel 
heeft deelgenomen aan het 
WMC, daardoor kwamen er 
de laatste twee weken naast 
het extra repeteren nog veel 
meer taken bij hem terecht. 

“Sommige leden hadden er 
behoefte aan naast de geplande 
repetities extra meters te 
maken. Dat kan niet in je eentje 
en zonder begeleiding, dus 
kwamen er onder mijn leiding 
extra repetities voor bepaalde 
secties, 3 tot 4 keer per week. 

Intussen liep de spanning steeds 
hoger op. Iedereen zat op sociale 
media te kijken waar andere 
WMC-deelnemers mee bezig 
waren. Gekmakerij en compleet 
zinloos. Toen heb ik een praatje 
gehouden en zo is de mime van ‘de 
bubbel’ geboren. Ik heb iedereen 
aangeraden om niet meer naar 
andere clubs te kijken en een cirkel 
te trekken om het oefenterrein 
in Empel. Daar konden we beter 
van worden. Uit blijven gaan van 
je eigen kracht, hard werken om 
te groeien en samen toeleven 
naar dat ene moment waarop die 
prestatie moet worden neergezet. 
Daarna hoorde je steeds 
weer: ‘ff weer de bubbel in’.”

Try-out in Rosmalen met publiek

De woensdag voor het WMC-
weekend werd in een overvol 
stadion in Rosmalen een try-out 
gehouden. Zowel de mars als de 
show werden getoond. Eerst een 
repetitierun en daarna een full run 
in uniform. Bij de show werd voor 

het eerst het drieluik van Jeroen 
Bosch getoond en deden acteurs 
mee. Een drone maakte opnames. 

“Daar voelde je het gebeuren. Ook 
de reacties van het publiek; het 
was nog niet perfect, maar toen 
de beelden van de drone werden 
gedeeld kwam er vertrouwen. 
Het gevoel dat het echt heel gaaf 
zou worden. Dat is iets wat we 
een volgende keer anders gaan 
doen: we moeten veel eerder met 
de drone en computeranimaties 
aan de slag gaan. Dan heb je het 
materiaal om uit te leggen wat 
er moet gebeuren en waarom.”

Vrijdag D-day

In de nieuwe opzet van het WMC 
moest de club drie dagen aan de 
bak. Op de vrijdag zou de jury 
beslissen of de show een plek in 
de finale op zondag verdiende. 

“Dat was het doel: de finale 
halen. Die vrijdag verzamelden 
we op de parkeerplaats. Daar 
werd het korps in de houding 
gezet. Het praatje dat ik hield 
kwam hierop neer: Het gaat om 
die finaleplek - hup, de bubbel in 
- focussen - doen waar we voor 
gekomen zijn. En het gebeurde. 
We liepen een goede show en 
haalden de finale. Doel behaald, 
dus we konden gaan ontspannen. 
En dat deden we met zijn allen.”

Zaterdag: de slechtste én de 
beste uitvoering van de mars

“Op zaterdag ging de repetitie 
van de mars faliekant fout. Ik kon 
alleen maar zeggen dat ik blij 
was: beter bij de repetitie dan 
tijdens de wedstrijd. Toen zag 
ik de ontspanning terugkomen; 
precies wat ik wilde bereiken. De 
opvoering daarna in het stadion 
was de beste uitvoering van de 
mars die we ooit hebben neergezet.

Ik heb dat marsparcours in 
elkaar gedraaid. Stap voor stap 
uitgezet, uren tekenwerk. Dus 
ook voor mij kwam daarna de 
ontlading. De muzikanten gingen 
met zijn allen de kroeg in. Het 
instructieteam zat nog even 
bij elkaar, maar de muzikanten 
vroegen of we erbij kwamen. 



Als je bij binnenkomst door de hele 
club zo wordt toegejuicht… dan 
voel je die waardering, omdat we 
het met zijn allen geflikt hebben.”

Zondag showtime

Het doel voor de show was al 
bereikt: de finale. “Exempel 
hoefde alleen maar Exempel 
te zijn en het liep allemaal 
hartstikke goed. Daarna is het 
afwachten wat de jury ervan 
vindt. Daar zijn richtlijnen voor. 
We haalden een mooie score, 
maar voor sommigen viel het 
puntenaantal tegen. Meer zat er 
in deze editie gewoon niet in. Op 
basis van de feedback van de jury 
kunnen we een volgende keer 
bepaalde dingen anders doen.”

Eén team – één taak

Niet alleen muzikanten en 
instructeurs werken naar 
het WMC toe, er zijn veel 
meer mensen bij betrokken. 

“Zonder de roadies hadden we 
dit niet kunnen bereiken. Die zijn 
onmisbaar. Niks wat je vraagt is 
te gek. Als ze zeggen dat ze het 
doen, kun je er ook van op aan. 
Hoeveel keer zij op het veld de 
bordjes en pionnetjes hebben 
neergezet om het parcours aan 
te geven; ontelbaar. Soms hoef je 
het niet eens te vragen. Zo wilden 
we een repetitie doen met de 
petten op. Toen we op het veld 
kwamen hadden de roadies alle 
koffers al op nummer klaargezet. 
De muzikanten konden zo hun 
spullen pakken en starten. 

Ook het moment dat het 
schilderij op het veld stond 
en drie vrouwen op de grond 
lagen om er pasklaar die rok 
omheen te maken vergeet ik 
nooit meer. Die saamhorigheid is 
uniek. Eén team - één taak, alle 
neuzen dezelfde kant op: richting 
WMC. Iedereen voelt dat zo.”

Afterparty en afkicken

Ook Davids vrouw en kinderen 
(11 en 15) waren bij het WMC. 

Ze hadden hem in die hele 
periode vaak moeten missen. 
Na afloop reed David met 
de bus met de muzikanten 
mee naar het clubgebouw. 

“Work hard, play hard. Alle 
remmen gingen los. En ik was 
niet de enige die meeging in het 
feestgedruis. Ook mijn gezin 
bleef dit tot in de kleine uurtje 
meevieren; ze hoorden erbij. 
Dat vergeten ze nooit meer.

Daarna hadden we vakantie. 
Op woensdag vertrokken 
we naar Griekenland, maar 
ik was nog steeds met dat 
WMC bezig. Ik kon pas na vier 
dagen echt van die vakantie 
genieten. Naderhand hoorde 
ik dat Matthijs en Pim exact 
datzelfde hadden ervaren.

Dat WMC is een slopend 
weekend: drie dagen focus zien 
te houden op dat niveau, al die 
spanning; ik was kapot. Maar dat 
proces ernaartoe: supergaaf!”

Gedwongen andere aanpak 
blijkt succesvol

Het WMC 2022 gaat de historie 
van Exempel in als een hele 
bijzondere editie door de 
bijzondere omstandigheden 
en de hoge-druk-aanpak. 

“Bij andere clubs is zo’n 
werkwijze normaal: vanaf de 
kick-off in januari alle neuzen 
dezelfde kant op en toewerken 
naar het WMC. Nu werd Exempel 
gedwongen om in datzelfde 
stramien te werken. Daar 
hebben we veel van geleerd.

We zijn blij dat het volgende 
WMC niet in 2025, maar in 2026 
is. Zo hebben we één jaar waarin 
we ‘Tuin der Lusten’ repeteren 
en opvoeren, twee jaar om de 
nieuwe show te ontwikkelen en 
in de winter van 2025 kunnen 
we starten met het instuderen 
daarvan. Als je al veel langer 
met zo’n show bezig bent is 
het lastig om op het WMC nog 
echt te pieken. Nu kunnen we 
direct die focus neerzetten 
omdat er druk op zit. Perfect."
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Ook jij bent welkom om zo sterk en gezond te worden als een leeuw. 
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Een 9-jarig jongetje woont tegenover het clubgebouw van de Rijnmondband in Schiedam. Dat wil ik ook, 
denkt hij als hij de band ziet lopen. Hij start bij de jeugd als trompettist om vervolgens als slagwerker  bij 
diezelfde band en speelt daar 19 jaar met veel plezier en succes te spelen. Tot het hem nog leuker lijkt 
om te kijken wat hij met zijn manier van instructie geven kan bereiken. Dat doet hij bij Jubal Dordrecht, 
Irene Ede, de Rijnmondband Schiedam en Wilhelmina Sleeuwijk.

Sinds oktober 2021 is Pim van Kan ‘visual designer’ bij Exempel.

Repetitieweekend oktober 2021

De choreografie van de show ‘Tuin 
der Lusten’ is gemaakt door Erwin 
de Jong, de voorganger van Pim.

Toen Erwin als visual designer 
ging stoppen bij Exempel, 
vroeg hij of hij mijn naam mocht 
doorgeven als mogelijke opvolger. 
Graag zelfs, was mijn antwoord. 

We gingen uit van een goede 
overdracht, maar die heeft nooit 
plaatsgevonden. Mijn start bij de 
club was het repetitieweekend 
in oktober 2021. In één weekend 
moesten we de show erin zien 
te krijgen. En die show was niet 
alleen voor de muzikanten nieuw. 
Ook voor mij. Misschien dat ik 
juist daardoor van iedereen zoveel 
medewerking heb gekregen. We 

hadden een gezamenlijke taak: 
met z’n allen de show instuderen. 
A job to do – let’s do it. Iedereen 
ging ervoor. En… het is ons gelukt.” 

En dan gaat de wereld weer op 
slot

Het begintraject van Pim bij 
Exempel verliep met horten en 
stoten. “We gingen ervan uit dat 
we na het repetitieweekend in 
oktober 2021 de show alleen maar 
goed hoefden te onderhouden, 
dan zou hij er ruimschoots op 
tijd goed in zitten. Na een aantal 
weken ging de wereld echter weer 
op slot. Toen we eindelijk bij elkaar 
mochten komen was iedereen 
logischerwijs zijn set vergeten. Het 
was begin 2022 en we moesten 

alles opnieuw instuderen. Stukje 
voor stukje, eindeloos herhalen 
om die show er weer in te krijgen. 
Het voelde als crisismanagement 
met steeds dat gevoel achter 
te liggen op het schema.”

Weinig tijd voor echte 
kennismaking

Omdat er zo’n sterke focus lag 
op het WMC, had Pim nauwelijks 
tijd om de muzikanten persoonlijk 
beter te leren kennen. “Bij 
Exempel is iedereen altijd welkom. 
Dat wist ik al van tevoren. De klik 
met de muzikanten was er direct, 
maar door de omstandigheden 
rond het WMC heeft het langer 
geduurd voordat ik de club goed 
heb leren kennen, en omgekeerd. 

Pim van KanPim van Kan
Showinstructeur 
& Visual Designer
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Pim van KanPim van Kan“job-to-do – let’s do it! 

Er was geen tijd om de mensen 
te leren kennen of te laten zien 
wie ik ben. Dat is nu anders. Het 
WMC schept sowieso een band, 
die is daarna gegroeid en groeit 
nog steeds. Dat is hartstikke leuk.”

Exempel kende hij al vanuit het 
muziekwereldje. “Van bandmanager 
Richard wist ik toen al de insteek 
van Exempel: het draait om het 
gezellig met elkaar zo goed mogelijk 
presteren, niet om die laatste paar 
punten op het WMC. Dat zorgt 
voor een relaxte sfeer van werken. 
Als je iets leuk vindt vergroot dat 
bovendien de intrinsieke motivatie 
om net dat stapje extra te zetten.”

Concurrentie: waar blijft 
Exempel?

Tijdens het WMC in 2022 was 
het pas de tweede keer dat 
Exempel meedeed met een 
show. Volgens Pim heeft de 
muziekwereld in Nederland zich 
afgevraagd waarom het orkest 
pas in 2017 mee is gaan doen met 
de showwedstijden. “Exempel is 
het zich niet bewust, maar de club 

draait volgens andere korpsen al 
veel langer mee in de top. Al in 
2013 werd vreemd opgekeken dat 
alleen voor de mars werd gekozen. 
Waar blijven ze met de show? Wat 
gaan ze doen? Het werd echt al 
gevoeld als serieuze concurrentie.”

Top of subtop: that’s the question

Zou de club zich meer bewust 
moeten zijn van die positie? 
Dat vindt Pim een lastige vraag.

“Als de club het zich meer bewust 
is, is er ook het besef dat er meer 
potentie in zit. Dat er veel meer 
te groeien en te winnen valt. Aan 
de andere kant: ‘ignorance is a 
bless’. Zo lang je niet op nummer 
1 staat is de druk minder groot. 
Dan is het prima om lekker 
gezellig met elkaar je ding te doen. 

Vergelijk het met topsport. Als je aan 
topsport doet is er maar één doel: 
winnen. Dan word je woedend als 
het slecht gaat. Speel je in de subtop, 
dan is een keer minder presteren 
geen punt zolang het gezellig was. 
Jammer, zonde en door! Er valt 
voor beide wel iets te zeggen.”

Geloofwaardigheid start bij de 
muzikanten

Een show brengen gaat verder dan 
het maken van pasjes tijdens het 
musiceren. Bij de show ‘Tuin der 
Lusten’ hoor je het schilderij in de 
muziek. De choreografie maakt 
het zichtbaar door bewegingen 
en lijnenspel, daarom is het zo 
belangrijk dat muzikanten zelf 
in die bewegingen geloven. 

“Neem zo’n beweging als een 
squad, dat diep gaan zitten. In 
deel 1 van de show staat die heel 
duidelijk ergens voor: kom maar 
op, ik ben klaar voor het gevecht. 
Ik leg uit waarom voor bepaalde 
bewegingen is gekozen en wat 
het effect is. Wat willen we het 
publiek daarmee laten zien? Dan 
snappen de muzikanten dat het 
om functionele bewegingen gaat 
en worden ze enthousiast om dat 
effect te scoren. Je mist expressie 
en beleving als muzikanten er 
zelf niet 100% in geloven. Dan 
gelooft het publiek het ook niet en 
houd je hun aandacht niet vast.”

let’s do it! 
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Pim van Kan
Woonplaats: Hendrik-Ido-Ambacht

Leeftijd: 37

Werkzaam bij Exempel sinds: 2021 

Speelt zelf: Slagwerk

Wekelijkse kilometers naar Empel: 132KM

Moves en acteerwerk verrassen 
muzikanten en publiek

Bij sommige bewegingen in een 
choreografie voelen muzikanten 
zich soms in eerste instantie op 
z’n zachtst gezegd ongemakkelijk. 
De show ‘Tuin der Lusten’ bevat 
een flink aantal opvallende en 
sexy ‘moves’ en hij moest de 
muzikanten wel mee zien te krijgen. 

“Ik begrijp dat ongemak best en 
dat zeg ik dan ook. Dat gevoel 
komt omdat iedereen zichzelf als 
kader neemt. Vanuit het idee dat 
het publiek naar jou als persoon 
kijkt en alles ziet wat jij doet. Dat is 
natuurlijk niet zo: het publiek kijkt 
naar het optreden van een collectief. 
Je bent één van de muzikanten 
in uniform, een performer. Om 
als club te kunnen groeien zullen 
alle muzikanten die switch in 
benadering moeten maken.

Tijdens het repetitieweekend 
hebben de muzikanten een 
workshop gedaan: acteren. Eerst 
haakte 80% af onder het mom ‘doe 
maar gewoon…’. Dat veranderde 
toen ik uitlegde wat op het spel 
stond. Die geloofwaardigheid; dat je 
eerst zelf het gevoel moet hebben, 
het moet beleven. Dat bestuurt 
dan je expressie en die bepaalt wat 
het publiek voelt. Binnen de groep 
keken de deelnemers naar elkaar 
en zagen zelf wat ik bedoelde. 
Dan heb je ineens meer dan 80% 
enthousiast en de rest gaat mee.”

Eindeloos repeteren op het 
exercitieterrein 

Voor de muzikanten is het 
musiceren en optreden bij Exempel 
een hobby. Dat zij er alles aan 
doen om bij de repetities aanwezig 
te zijn en eindeloos instructies 
uit te voeren toont al aan dat de 
‘drive’ enorm is. Die drive was ook 
één van de pluspunten die uit de 
evaluatie van het WMC kwam. 
Maar ook het thuisfront moet 
daar veel voor doen (en laten). 

Pim kent die situatie. “Ik heb als 
muzikant bij de Rijnmondband 
zelf jarenlang shows gelopen en 
opgetreden in het buitenland. Soms 
staat een muzikant voor moeilijke 
keuzes: hobby of privé. Die hobby 
heb je namelijk niet alleen, de 

groep is van jou afhankelijk. Mis je 
één of meer repetities? Dan valt 
er letterlijk en figuurlijk een gat. 
Dat moet door de instructeurs en 
medemuzikanten worden opgelost. 
Iedereen heeft daar dan last van. 

Daarom: een dankjewel naar alle 
mensen die het de muzikanten 
mogelijk maken om alles te geven! 
Dat wordt vaak onderschat.

Het mooie van instructeur zijn 
is dat je een hele groep mensen 
mag begeleiden en aansturen 
om datgene te doen wat ze leuk 
vinden. Die mensen zijn allemaal 
verschillend en hebben allemaal 
een andere achtergrond. Op het 
veld ontstaat uit al die individuele 
verhalen een gezamenlijk verhaal. 
Het is de kunst om al die mensen 
dezelfde vaardigheden aan te 
leren zodat het verhaal zo goed 
en mooi mogelijk wordt verteld.”

Winst door basistraining

Bij een showband heb je als 
choreograaf weinig extra middelen. 

Het visuele deel moet van de 
muzikanten komen. Er zijn grote 
verschillen in lichaamsbouw 
en beweeglijkheid. Iedereen 
draagt hetzelfde uniform dat niet 
gemaakt is voor dansbewegingen. 
Bovendien zijn er de instrumenten. 

“Exempel kan nog flink winnen 
op visueel vlak, te beginnen bij de 
basishouding en de looptechnieken. 
Ook als je stilstaat moet het strak 
zijn. Hoe staan je voeten dan? 
Hoe houd je je instrument? Dat 
moet bij elke training terugkomen.

Aftellen naar het WMC

De laatste vier weken naar het 
WMC toe waren ook voor Pim 
heel intensief. Hij was betrokken 
bij twee deelnemende orkesten. 

“Ik wist waar de eindstreep lag en 
dat ik die zou halen, maar ook dat 
ik er daarna wel even klaar mee 
zou zijn. Die generale repetitie in 
het stadion van OJC Rosmalen 
was belangrijk in het proces, 
met name voor de muzikanten. 
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Door de aanwezigheid van 
het publiek kwam er nog 
meer druk op het presteren 
dan tijdens de trainingen. 

Waar ik zelf minder goed van 
heb geslapen zijn de acteurs die 
aan de show moesten worden 
toegevoegd. Daar waren we te 
laat mee begonnen, maar de 
last-minute bedachte interactie 
tussen acteurs en muzikanten 
bleek wel uitstekend te 
werken. Ik was toen niet zozeer 
bezig met de reacties van het 
publiek, maar voral met wat 
de jury ervan zou gaan vinden. 
Het WMC is een wedstrijd, 
het draait om de punten.”

Wedstrijdervaring moet nog 
groeien 

Bij de WMC-editie 2022 
bepaalde voor het eerst een 
kwalificatie-optreden op de 
vrijdag of het korps op zondag 
aan de wedstrijd mocht 
deelnemen. “Dat was het doel: 
de zondag halen, niet het 
scoren van de hoogste punten. 
Die vrijdag zag je dat Exempel 
wedstrijdervaring mist. Net als 
bij jonge fanatieke sporters 
is het de valkuil om te veel te 
geven. Niet overspelen, niet 
te snel. Dat gebeurde toch. 

Ze wilden zo graag laten zien dat 
ze bij de wereldtop horen en hun 
plek op die zondag verdienden.  

Nu is er die bevestiging. 
Anderen binnen de 
showbandwereld laten daar 
geen twijfel over bestaan. 
Exempel? Top 10! Bij de club 
zelf moet dat nog even landen.”

Ook voor de instructeur staat 
er veel op het spel

Net als Matthijs en David 

beschrijft ook Pim het WMC-
weekend als een bubbel waar 
de hele club in zit. Een unieke 
ervaring en soms ook zwaar. 
“Ik was voor het eerst in mijn 
eentje verantwoordelijk voor 
het product. Het was mijn taak 
om 60 man goed te laten lopen. 
Als dat niet goed zou gaan, zou 
ik daarop worden aangekeken. 
Dat gevoel hadden we alle 
drie, ieder voor zijn eigen stuk. 
Ik wilde mijn stuk per se goed 
krijgen. Niet voor mezelf, maar 
voor de club. Op het moment 
dat het korps het veld op kwam 
zaten wij te kijken. We konden 
niets meer doen, moesten het 
loslaten. Dat is superspannend. 
Je kent de moeilijke momenten 
in de show, dan sta je echt te 
juichen als die goed gaan.”

Terugblikken en vooruitkijken

Pim kijkt tevreden terug, 
maar heeft nu ook al zin 
gekregen in een nieuwe show. 
De instructeurs hebben al 
samengezeten om te evalueren 
en te bedenken waar we over 
vier jaar willen zijn. Dat betekent 
dat we nu al moeten beginnen 
met de dingen goed aan te 
pakken. De volgende keer 
liever geen crisismanagement.”

Schroom moet overboord

Kijken naar toekomst is 
vragen naar ambities. Wat 
zou Pim met Exempel willen 
bereiken? “Die ambitie moet 
de club uitspreken. Je hebt te 
maken met willen en kunnen. 
Als we willen kunnen we 
wereldkampioen worden, maar 
dan moeten we 40 uur per week 
gaan trainen. Die instelling is er 
niet, dus moet je realistisch zijn. 

Ik zou het fantastisch vinden om 
met Matthijs en David een show 
te maken die de muzikanten 
tof vinden om te lopen en die 
het publiek geweldig vindt om 
te zien. Zo’n show waar ze het 
jaren later nog over hebben. 
Inmiddels is de kijk op het visuele 
deel van de show veranderd. 
Bij de absolute top van de 
showbands was dat al zo, daar 
schromen ze niet om pasjes 
te doen, poses aan te nemen 
of te acteren. Bij de subtop 
is die schroom er soms nog 
wel. Een show moet met volle 
overtuiging worden gelopen. 
Dat is moeilijk. Daar moet je 
op trainen, puur vlieguren 
maken. Als je één keer per week 
traint, maak je ook maar één 
keer per week die vlieguren.”

Jeugd bepaalt de toekomst

Om die schroom te laten 
verdwijnen moet bij de jeugd 
al hard worden gewerkt.

“De jeugd gaat de ondergrens 
bepalen. De leden van Jong 
Exempel zouden proefkonijn 
moeten zijn om nieuwe 
dingen uit te proberen. Show 
is muziek, dans en expressie 
tegelijk. Daarom moet je de 
jeugd ook zo breed mogelijk 
opleiden, dan kun je meer 
en overtuigender show op 
het veld brengen.. De jeugd 
is ook creatiever dan de 
volwassenen. Het is leuk om 
te zien waar ze mee komen 
als ze uitgedaagd worden. 
Geef ze maar een opdracht 
en voeg daaraan toe dat je 
graag verrast wil worden. Dan 
komen ze daar echt wel mee. 
Je kunt je ook afvragen of je 
de beste trainer op het A-korps 
of op de jeugd moet zetten.”
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Cafetaria den Brink
Cafetaria 't Vosje
Chambon
Co van Ieperen schilderwerken
Cresultant
CuHaBo Catering
De Groot Elektrotechniek
De Haas Opticien
De Lachende Vis
Doorenbosch Elektrotechniek
DROWEB
Eetcafé de Ster
Evers Kassasystemen
FSS Security
Garage Wijts
Gebroeders van der Leest
Glasservice Noord
Grand Café de Sport
Greenstyling
Halewijn Fietstechniek
Handelsonderneming J. Mulders
Hans van Eijk Autorijschool
HDB B.V.
Hendriks Administratie, Belasting en Advies
Hoortijd
Hydro Extrusion Drunen BV
Jeroen van Kujck tegelzettersbedrijf
Kapsalon Ingrid
Kenny van Dulmen
Klictet advies BV
Klictix BV
Klussenbedrijf F&J Sluyter
Klussenbedrijf Willem van Rooij
KMZ Lekdetectie BV
LAMO Ventilatiesystemen

Merks Bouw
Moonen Vastgoed
Multiwand
Orbitvu benelux B.V.
Orly & Endevoets Groep
Paulien Graves Uitvaartbegeleiding
Peter Pouwels Meubelmakerij
Peter van Zandvoort vloeren
Plus Paans
Pompe Lekdetectie B.V.
Praktijk A. Smeets Fysiotherapie
Raamdecoratie Strijbosch
Shiftkey
Sijmens Bouw B.V.
Smarticipatie
Steady Vloerenservice B.V.
Stiho-bouwplein Van Hoof
Stone base B.V.
Stuc & Zo
Thai Afhaal Mengrai
The Jeans Barn
The Local Gym
Maaspoort
Toon den Otter
Treurenburg
Tubo Elektro
Van de Ven Zakelijk onroerend goed
Van der Dussen Adviesgroep
van der Dussen Bouw
Van der Krabben Bouwadvies
van Geffen
van Tol Convenience Food
Vastgoedontwikkeling van Santvoort BV
Verel Expo
Vers Vlees Boerderij Savelkouls
Verstappen Zonweringen
Vida Wild
Wey Gezondheidscentrum
Wheelness Velgherstel
Winner Sport Equipment
Wood and Stone
Yvonne Smulders







Naadloos Fotobehang,
uit één stuk geprint.
Altijd geheel opmaat.

Ontwerp jouw
unieke Fotowand
helemaal zelf!

www.customfotowand.nl | Uilenwaard 16, 5236WB Empel | 073 6 444 777
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Collega’s
gezocht!
Kom jij ons team versterken?

Neem contact met ons op!

www.multiwand.nl | Uilenwaard 16, 5236WB Empel | 073 6 444 777

23 jaar



Verminder
energie-
verbruik

Reduceer CO
uitstoot

2

Verbeter 
binnen-
klimaat

Klictix vertaalt met eigen sensoren gebouwdata naar concrete 
inzichten. Door het combineren van energie- en gebouwmonitoring

helpen we onze opdrachtgevers op een laagdrempelige wijze de CO2-
footprint te verlagen, het binnenklimaat te verbeteren en de

gebouwprestaties te optimaliseren.

Schijfstraat 12 Oisterwijk | 013 303 90 90 | info@klictix.nl | www.klictix.nl

E R V A A R  E R V A R I N G

Zilverenberg 17   •   5234 GL ‘s-Hertogenbosch   •   E info@evers-kassasystemen.nl   •   T 073 - 645 8110   •   www.evers-kassasystemen.nl

Evers Kassasystemen is leverancier van kassasystemen 
in de breedste zin van het woord. Gespecialiseerd in de 

bakkerij, bedrijfscatering, horeca, institutionele markt en 
retail en direct betrokken bij de ontwikkeling van haar 
producten met een eigen technische servicedienst en 

telefonische supportafdeling.
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“Jullie spelen de nootjes écht wel goed. Nu is het tijd dat we de muziek ook wat swingender maken. Kom 
maar lekker los van die stoel!” – zomaar een uitspraak die langskomt tijdens een repetitie van Stageband 
NEXT, onder leiding van dirigent Rogier Monsieur.

“

Ambitie? Dat hebben we volop!

Dat Stageband NEXT geen 
saai orkest is, mag blijken uit 
de ambitie en de doelen die het 
orkest heeft. Sinds de oprichting 
in 2012, vooral bedoeld om de 
afzwaaiende muzikanten van 
de Marchingband binnen de 
vereniging te houden, heeft het 
orkest een ware metamorfose 
doorgemaakt. Het orkest zit nog 
steeds in een flinke groei. “We 
hebben een groeispurt ingezet 
en deze is nog lang niet klaar!” 

We zijn echt niet het 
'seniorenorkestje' dat 
sommigen denken



– spreekt coördinator Maarten 
Spierings uit. “We timmeren 
constant aan de weg. Zowel 
muzikaal als qua ledenaantallen. 
Prachtig is het om te zien hoe we 
met een orkest, dat gedeeltelijk 
bestaat uit muzikanten van 
THEBAND., ook steeds populairder 
worden bij muzikanten uit de hele 
gemeente. Maar we zijn er nog 
niet hoor, we gaan zeker door!”

Als we Maarten vragen naar zijn 
persoonlijke doel voor Stageband 
NEXT, luidt zijn antwoord: “Ja… 
Gewoon lekker doorgaan waar 
we nu mee bezig zijn. Lekker 
muziek maken met elkaar en 
het vooral ook gezellig hebben 
met elkaar. We genieten van het 
muziek maken, maar genieten 
ook net zo hard van de derde 
helft na afloop van de repetitie.”

We zijn het jongste orkest van de 
vereniging, dat zie je wel toch?

Met een flinke grijns op het gezicht 
spreekt Maarten deze woorden uit. 
“Maar alle gekheid op een stokje, we 
zijn écht niet het ‘seniorenorkestje’ 
dat sommigen denken. Stageband 
NEXT bestaat uit muzikanten 
uit allerlei leeftijdscategorieën.”

Dat ook aan het imago van de 
Stageband hard wordt gewerkt is 
ook duidelijk zichtbaar. “Onlangs 
hebben we voor het eerst 
opgetreden in onze nieuwe kleding. 
Gewoon een lekker luchtig blousje. 
Niks mis mee toch? Natuurlijk zijn 
wij ook trots op onze Brabantse 
roots!” zegt Maarten terwijl hij 
wijst naar de kraag van zijn blouse, 
dat bestaat uit een patroon van 
het bekende Brabants Bont.

Er is plek voor iedereen!

Iedere maandagavond komen de 
muzikanten van Stageband NEXT 
samen om te repeteren in Sociaal 
Cultureel Centrum d’n As. Hier 
wordt gerepeteerd aan een breed 
scala aan muziek. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan swingende, lichte 
muziek. Maar ook muziek met een 
prachtig orkestraal thema komt 
voorbij. “Op deze manier zorgen 
we dat het voor alle muzikanten 
van de Stageband leuk is om hier te 
spelen. Of je nou een achtergrond 
hebt in een BigBand of harmonie. 
Het maakt écht niet uit!” 

Leer meer over 
Hydro Extrusion 
Drunen. Scan de 
QR-code en neem 
contact met ons op.

Hydro Extrusions Benelux 
Drunen

Hydro Extrusion Drunen is een van de vijf nauw samenwerkende extrusiefabrieken in de Benelux.
De Benelux-organisatie telt ook twee aluminium recycling units. Zij zorgen er grotendeels voor  
dat de door ons geproduceerde aluminium profielen voldoen aan de huidige milieueisen. 

 

  
    Alles draait om aluminium 
 

• Kleine en middelgrote 
profielen 

• Buigen en bewerking 

• Recycling Unit 

• Pole Products

Met zijn twee extrusiepersen is onze aluminium-
fabriek in Drunen gespecialiseerd in het extruderen 
van lange profielen en bewerkte componenten die 
gereed zijn voor montage. 

Daarnaast behoort er zowel een Recycling Unit 
tot de productielocatie als ook onze Pole Products 
afdeling waar aluminium lichtmasten, vlaggen- 
masten en overige constructies op het gebied van 
infrastructuur worden geproduceerd. 
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Burgemeesters Godschalxstraat 28A, 5236 AB ‘s-Hertogenbosch
T 073 - 611 11 74  |  E bloemen@greenstyling.nl  |  I www.greenstyling.nl

Greenstyling heeft een ruim assortiment 
bloemen van uitstekende kwaliteit.  

Daardoor geniet u extra lang van uw bloemen. 
Onze boeketten stellen wij met zorg voor u 
samen, precies zoals u het wilt. Voor uzelf,  

om cadeau te geven of voor op kantoor.

Naast bloemen heeft Greenstyling ook een 
ruim aanbod van potten, vazen en decoratie. 

En u vindt bij ons altijd wel een origineel cadeau.
Tot ziens in onze winkel!

Bloemen bestellen? 
Kijk op www.greenstyling.nl 

of via WhatApp 06-57126624

Verzekeringen

Hypotheken

Pensioenen

RegioBank

Financial Planning

Makelaardij

Burg. Godschalxstraat 78, 5236 AC  ‘s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 642 23 55 - info@vanderdussen.nl - www.vanderdussen.nl

Uw partner in risicobeheer 
en fi nanciële dienstverlening!

Financial PlanningFinancial Planning

Makelaardij

Burg. Godschalxstraat 78, 5236 AC  ‘s-HertogenboschBurg. Godschalxstraat 78, 5236 AC  ‘s-Hertogenbosch

Voor 
fi nancieel 
advies op 

maat!

de GROOTSTE KEUS in 
BESTRATINGSMATERIALEN

Openingstijden:
maandag - vrijdag :  9:00 - 18:00 uur
zaterdag : 9:00 - 15:30 uur

Swanenberg Handelsonderneming B.V.
Rosmalensedijk 10
5236 BD Empel
tel.: 073-5213715

www.swanenberg.nu

Balieverkoper 
Vacature  

Stiho Den Bosch  
Voor meer informatie mail naar stihodenbosch@stiho.nl  



binnen- en buitenzonwering | rolluiken | hor- en plissédeuren | pergolazonwering

Hoofdstraat 176, Schijndel     www.verstappenzonwering.nl

Overgordijnen | Inbetween gordijnen
Vouwgordijnen | Rolgordijnen

Houten jaloezieën | Aluminium jaloezieën | Plissés / Duette®
 

Breeakkers 28 – 5236 WN - ‘s-Hertogenbosch
073-2032692

info@raamdecoratie-strijbosch.nl
www.raamdecoratie-strijbosch.nl



Wilt u ook 
meer bezoekers 

op uw site?

Droweb
T: (+31) 6 1566 8373
E: info@droweb.nl
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Exempel ACADEMY

is dé plek waar jij muziek maakt,
nieuwe vrienden leert kennen en  
les krijgt van de leukste docenten!
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Show van Exempel scoort goud  
op het WMC 2022

'T
U

IN
 D

ER
 LU

ST
EN

'

Op 29, 30 en 31 juli 2022 was het zo ver: het Wereld Muziek Concours. Muzikanten, begeleiders en een grote 
schare fans reisden af naar Kerkrade voor een fantastisch evenement. Er stond voor Exempel heel wat op het 
spel. Hoe zou de nieuwe show ‘Tuin der Lusten’ scoren? 

Aan het succesvolle optreden ging heel wat vooraf. 

Bandmanager Richard van Riel neemt je mee in the making of 'Tuin der Lusten'. 



INSIDE  |   47  

Onze ambitie? Bij de wereldtop 
blijven horen!

De ambitie van Exempel was niet 
eerder zo groot. In aanloop naar het 
Wereld Muziek Concours (WMC) 
in Kerkrade van 2022 ging een 
projectteam aan de slag om Exempel 
op het hoogste concoursniveau zo 
goed mogelijk te laten presteren.

Tijdens de voorgaande deelnames 
kwam Exempel steeds met een 
gouden waardering terug naar 
Empel: vier maal op mars en de 
vijfde keer op zowel mars als show.

"Het WMC 2022 was een hele 
uitdaging," vertelt bandmanager 
Richard van Riel. "Na ons showdebuut 
(2017) in de kampioensklasse was 
duidelijk dat we, om aansluiting 
te houden bij de wereldtop, nog 
méér moesten laten zien én horen." 

 

Een ‘eigen en originele’ themashow 
die scoort bij muzikanten, publiek 
… én jury

Eigen en origineel: dat waren de 
uitgangspunten voor de nieuwe 
themashow. Het projectteam, 
bestaande uit de professionele 
instructie van het orkest en 

aangevuld met muzikanten, had de 
opdracht om een show te produceren 
die zowel bij juryleden, muzikanten 
als publiek in de smaak zouvallen.

"Tijdens het WMC wordt elke 
showband beoordeeld op de 
choreografie, de muziek en de 
uitvoering van allebei. Hoe beter 
het lukt om daar een aansprekend 
en logisch verhaal van te maken, 
hoe hoger de beoordeling. Met de 
ervaringen van het showdebuut 
op het WMC wisten we wat de 
muzikanten in elk geval niet wilden: 
toneelspelen en een pitopstelling 
voor het slagwerk. Nadenkend over 
showthema’s kwamen onderwerpen 
als 'Brabant', 'Den Bosch' en 'carnaval' 
voorbij. Maar we zochten iets dat zou 
scoren bij een internationale jury. 
Via 'Den Bosch' kwamen we zo op 
Jeroen Bosch; de wereldberoemde 
schilder uit de middeleeuwen. 
Dat was pas het begin."

Jeroen Bosch schilderde het 
verhaal

In 2017 eerde Den Bosch deze 
bijzondere schilder waarbij het 
meesterwerk 'Tuin der Lusten' 
centraal stond. Met een parade vol 
fantasiefiguren door de binnenstad, 
sculpturen in diverse parken en 
een complete tentoonstelling van 
zijn werken in het Noord Brabants 
museum werden het leven en het 
werk van deze genie gevierd. Het 
originele drieluik 'Tuin der Lusten' 
is normaliter te zien in het Prado in 
Madrid maar was voor de vieringen 
in 2017 naar Brabant gehaald. 

Dit beroemde drieluik over hel, hemel 

en aarde zou dus de basis voor de 
nieuwe themashow van Exempel 
worden. Maar hoe dan? Hoe ga je 
een schilderij vertalen naar eigentijds 
beeld en geluid? Hoe breng je een 
eeuwenoud schilderij weer tot leven? 
Hoe vertel je het verhaal van dit 
schilderij in 12 minuten uitgevoerd 
door 60 muzikanten op een grasveld…

Exempel zette schilderij en 
verhaal om in muziek en beweging

Het projectteam is allereerst op 
zoek gegaan naar muziek die de 
emoties van de drie afzonderlijke 
delen zou kunnen vertolken. "Dat 
was een hele uitdaging omdat 
iedereen een andere smaak heeft 
en de balans gezocht moet worden 
in kwaliteit, herkenbaarheid 
en moeilijkheidsgraad van de 
muziekwerken. En dan moeten de 
diverse stukken ook nog op elkaar 
aansluiten." De herinneringen 
laten Richard nog fronsen. 
Het is duidelijk dat het een 
ingewikkeld proces is geweest. 

 Door de show in drie delen te splitsen 
kon elk deel zijn eigen sfeer krijgen. 
Iets wat met de totstandkoming van 
de choreografie praktisch is om de 
bewegingen op de muziekstijl en 
de emoties aan te laten sluiten. Het 
geheel aan muziekkeuzes is door 
dirigent, arrangeur en componist 
Matthijs Kruik tot een uniek werk 
samengesmolten. Klassieke 
thema’s, mash-ups (twee thema’s 
door elkaar), tempowisselingen 
en popsongs vertolken de visueel 
surrealistische wereld van Jeroen 
Bosch. Het begin van de show was 
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er. Snel kon met het instuderen 
van de muziek worden gestart. 

Ondertussen werd de choreografie 
geschreven. Die is geheel in lijn met 
de spelregels van internationale 
(en met name Amerikaanse) 
showbands. Positielopen volgens 
een systeem dat gebaseerd is op de 
yardlijnen van American football.
De muzikanten van Exempel zijn 
dit loopsysteem al 15 jaar gewend. 
Daar zat niet de uitdaging, wél in de 
complexiteit van de figuraties, het 
tempo en het enorm aantal sets. 

"Achter elkaar in een rijtje lopen 
ligt al bijna 20 jaar achter ons. Zo 
heb ik zelf nog show gelopen", 
lacht Richard. "Omdat Exempel 
weer wilde meedoen op het 
hoogste niveau moest er meer 
gedaan worden. Véél meer!"

Uren en uren showrepetitie zijn er 
besteed om elk figuur op het veld 
te krijgen. Met behulp van speciale 
software, yard markeringen, 
een unieke looppositie voor elke 
muzikant en veel engelengeduld 
wordt letterlijk elke seconde 
ingestudeerd. Aanvankelijk zonder 
muziek, later met orkestband 
en daarna met muziek die de 
muzikanten spelen tijdens het lopen. 

Uiteindelijk, in de laatste fase, 
wordt de muziek ook nog uit 
het hoofd gespeeld. Zonder 
muziekboekje op het instrument 
kunnen de muzikanten goed 
oogcontact hebben met de 
dirigent, elkaar en het publiek.

 

De opmars naar het WMC

Begin 2022 stonden zowel muziek 
als choreografie in de grondverf. 
De lockdowns van de maanden 
ervoor maakten dat veel kostbare 
repetitietijd verloren was gegaan. 

Exempel repeteert in de basis nog 
steeds maar een keer per week. Ter 
vergelijking: diverse Nederlandse 
topbands repeteren standaard twee 
keer per week en internationale 
orkesten zelfs dagelijks. 

De uitdaging voor Exempel 
was erg groot. Te groot? 

Terwijl in het voorjaar buiten 
gewerkt werd aan de afwerking 
van de show moesten ook nog 
een aantal ‘props’ ontwikkeld 

worden. Props zijn attributen die 
het verhaal visueel ondersteunen. 

"Omdat de muzikanten zelf niet 
wilden acteren was de vraag hoe 
we het schilderij dan tot leven 
moesten wekken," geeft Richard 
als volgende uitdaging aan. 

Twee acteurs werden bereid 
gevonden om de duivel en de 
nar te acteren en een aantal 
eigen muzikanten zouden mooie 
duetten en solo’s vertolken. 
In samenspraak met het 
technisch supportteam werd een 
levensgrote (8x4 meter) replica 
gebouwd van 'Tuin der Lusten'. 

Het schilderij zou het verhaal 
verduidelijken waarbij de 
figuren die op het doek stonden 
tot leven zouden komen. 

Makkelijk gezegd, maar de praktijk 
is weerbarstig. Ga er maar aan 
staan: een schilderij bouwen van 
een dergelijk formaat dat vervoerd 
en in recordtijd (90 seconden) 

opgebouwd en op het veld gezet kan 
worden. Technische besprekingen, 
modelbouw en praktisch 
oefenen maakten dat het lukte. 

Op naar het WMC in Kerkrade.

 

Na twee jaar is het zo ver: 12 
minuten uiterste concentratie 
voor GOUD

Nadat Exempel het concoursveld 
betreden had, begon de 
uitvoering van een show waaraan 
twee jaar keihard gedacht, 
gewerkt en gerepeteerd was.  

"We schrijven 1492…" klinkt de 
voice-over door het stadion 
terwijl de muzikanten zingend 
'Conquest of Paradise' ten 
gehore brengen. Twaalf minuten 
later volgt de ontlading tijdens 
de afmars op de melodie van 
“Jan Klaassen de Trompetter 
en het Land van Maas en Waal”

Het resultaat? Wederom GOUD. 

De lat ligt hoog omdat wij hem 
daar graag hebben liggen … en 
we kunnen het aan.

Exempel heeft bewezen 
blijvend aansluiting te hebben 
gevonden bij de nationale top 
op het gebied van mars en 
show. Als collectief stijgen de 
muzikanten boven zichzelf uit. 

"Wat het mij, en ik denk iedereen 
die bij Exempel betrokken is, 
geeft? Kippenvel, tranen en 
een on-ge-looflijk gevoel van 
trots!’"zegt Richard. En het is 
hem aan te zien. "Met dank aan 
Jeroen Bosch, die ons toch maar 
mooi heeft geïnspireerd om een 
show te maken en te geven zoals 
we nooit eerder hebben gedaan."



Jeans Barn

Deken Fritsenstraat 63 | Rosmalen
Jeansbarn.nl

• Vrijetijdskleding voor mannen
• Dames Jeans
• Voor de deur parkeren



Hendriks Administratie, Belasting en Advies

Contactpersoon: Wim Hendriks
Adres: Dalfsenlaan 61

Postcode: 5043 HS Tilburg
Tel: 06-16464502

Email: wim@hendriksaba.nl
www.hendriksaba.nl

0206887.pdf   1 23-2-2018   13:34:42
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4 jaar lang voorbereiden, voor 12 minuten show op het veld. Vele mensen verklaren je voor gek, 
maar voor THEBAND. is dit een 'Way of Life'. Tijdens het WMC is het Parkstad Limburg Stadion te 
Kerkrade het toneel waarin de grootste tegenpolen elkaar ontmoeten. Verdriet en vreugde, strijdlust en 
saamhorigheid, focus en gezelligheid. En als dat moment dan daar is.... Kippenvel!

Zesde deelname aan het WMC voor THEBAND.
2001 81,4 punten - Mars (World Division - Gold Medal)

2005 87,9 punten - Mars (Championship Division - Gold Medal)

2009 86,4 punten - Mars (World Division - Gold Medal)

2013 90,4 punten - Mars (World Division - Gold with Distinction)

2017 88,4 punten - Show (World Division - Gold Medal)

 88,4 punten - Mars (World Division - Gold Medal)

2022 86,4 punten - Show (Championship Division - Gold Medal)

 90,3 punten - Mars (Championship Division - Gold with Distinction)

Nieuwe uitdagingen

In 2022 heeft THEBAND. voor 
de zesde keer deelgenomen aan 
het WMC. In die jaren is er veel 
veranderd. Zo is er in 2013 een 
keuze gemaakt om de uitdaging 
op te zoeken en te strijden in de 
zogenaamde 'World Division'. 
Een hogere  divisie, waarin 
Exempel oog-in-oog komt te 
staan met de absolute wereldtop. 

Een monsterscore

2013 was een bijzonder jaar voor 
Exempel. Voor het eerst in de 
geschiedenis van de vereniging 
werd er tijdens het WMC een 
score behaald van meer dan 
90 punten. Goud met lof! Wat 
een  ongelooflijk gevoel was dat!

Dubbele focus

2017 was wederom een jaar met 
een primeur.  In tegenstelling 
tot de vorige edities van het 
WMC, besloot THEBAND. om 
niet enkel deel te nemen aan de 
marswedstrijden, maar ook aan 
de showwedstrijden. Een flinke 
impact op het orkest en haar 
muzikanten. Het WMC is een 
fysieke en mentale beproeving. 
Er wordt veel van de muzikanten 
gevraagd. Dat Exempel de juiste 
keuze maakte om deel te nemen 
aan beide disciplines  was duidelijk 
zichtbaar in de mooie score die 
tijdens deze wedstrijden werd 
behaald. Vanaf dit jaar sloot 
Exempel ook op het gebied 
van show aan bij de wereldtop!

Overzeese invloeden

In 2022 werd het WMC voor iedere 
band anders. Er werd voor het 
eerst gewerkt met een Prelim-
systeem. Een systeem dat vanuit 
de Amerikaanse DCI is komen 
overwaaien naar het WMC dat in 
Nederland wordt georganiseerd. 
Het grote verschil vergeleken met 
de eerdere opzet is dat iedere band 
nu ook aan een voorronde (op 
vrijdag 29 juli) moest deelnemen 
om zich te kunnen kwalificeren 
voor  de finale op zondag 31 juli. 

Na een lange dag, een succesvolle 
show en   een enorm lange 
prijsuitreiking, kwam daar dan 
eindelijk de uitslag van Exempel. 
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We did it!

Het grootste doel voor Exempel 
was om deel te mogen nemen aan 
de finalewedstrijden op de laatste 
wedstrijddag. Op het moment dat 
het duidelijk werd dat THEBAND. 
zich had gekwalificeerd voor 
de zondag was het doel dus al 
behaald. Een flinke ontlading op 
de tribune bij zowel de muzikanten 
als bij de fans. Er werd gelachen, 
er werd gehuild en er werd met 
elkaar gevierd. Wat een fantastisch 
moment was dat. Door het stadion 
klonk het clublied van Exempel.

Tranen van blijdschap

Het moment dat je als orkest het 
gras verlaat, het stadion uitloopt 
en in de rust wordt gezet is 
magisch. Je voelt alle druk van je 
schouders vallen. Je hebt samen 
met ruim 60 muzikanten/vrienden 

alles gegeven.  De emoties vloeien 
dan over het stadionterrein. Als 
dan ook nog eens de fans na de 
prijsuitreiking de tribune af komen 
en zich verzamelen bij de band, dan 
is eht cirkeltje rond. Een prachtig 
moment waarop de mooiste 
emoties worden getoond. En dat is 
niet gek, want ook voor familie en 
andere dierbaren is het een drukke 
tijd geweest waarin zij hun partner/
papa/mama/vriend/vriendin 
vaak hebben moeten missen. 

Uit de bubbel!

Omgekleed en wel stapte 
THEBAND. weer terug in de bus. 
Een welverdiende afterparty vond 
plaats in de bus, met een kleine 
afsluiting in het clubgebouw. We 
hebben het weer geflikt en zijn trots 
op elkaar en op het team achter 
Exempel. Tijd om uit te rusten!



MEERWIJKWEG 54  5236 BP ‘S-HERTOGENBOSCH, 073-6111234, OP WWW.VEREL.ORG 

WWW.VEREL.ORG   



EXEMPEL        PAG 11 

Greenstyling
Burg. Godschalxstraat 39 

5236 AA  Empel ’s-Hertogenbosch
Tel.: 073 - 611 11 74 • Fax: 073 - 644 40 17

 www.greenstyling.nl

Untitled-1   1Untitled-1   1 06-03-2023   10:4606-03-2023   10:46

WWW.HALEWIJNFIETSTECHNIEK.NL
M 06 36 56 23 94 - E info@halewijnfietstechniek.nl

VOOR FIETSREPARATIES,
VERKOOP VAN 

FIETSEN & ACCESSOIRES! 

• DEALER VAN O.A.:
BIKKEL BIKE & GOUDEN LEEUW 

• GRATIS OPHAALSERVICE & 
LEENFIETS MOGELIJK

Klimaat met zorg
Dé expert in lekdetectie, klimaatverhuur, droogtechniek
en Heaterbox, met meer dan 20 jaar ervaring. Met KMZ
kiest u voor korte wachttijden, volledige transparantie en
gekwalifi ceerde vakmensen. Ontdek onze innovatieve,
slimme oplossingen voor al uw locaties en projecten.

kiest u voor korte wachttijden, volledige transparantie en
gekwalifi ceerde vakmensen. Ontdek onze innovatieve,
slimme oplossingen voor al uw locaties en projecten.

Wij hebben diverse openstaande vacatures! 
     - Leiding technisch lekdetectie specialist
     - Bouwkundige lekdetectie specialist

Neem contact op met Gieljan van Mook
Bel 030 302 73 79 of mail gieljanvanmook@kmz.nl

Onze specialismen



Bloemen, Styling en Fotografie
www.blossim.nlinfo@vanderkrabbenbouwadvies.nl | 073 6400320 | 06-53687514

O N D E R S T E U N I N G  V O O R  P A R T I C U L I E R E N ,
A A N N E M E R S  E N  A R C H I T E C T E N  

O P  H E T  G E B I E D  V A N  B O U W A D V I E S ,
C A L C U L A T I E  E N  T E K E N W E R K / V E R G U N N I N G E N

 
Uilenwaard 38A 
5236 WB ‘s-Hertogenbosch  
073-6442806 
info@interieurbouwens.nl    
www.interieurbouwens.nl 

 
 
VOOR AL UW MAATWERKPROJECTEN: 
 
Scholen     -     Bedrijven     -     Particulieren 
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VOOR AL UW MAATWERKPROJECTEN: 
 
Scholen     -     Bedrijven     -     Particulieren 

 

voor al uw 
stucwerkzaamheden, 

zowel binnen als buiten!

 ASMUNT 10, 5236 AS EMPEL 
M 06 517 991 46 - E INFO@STUCENZO.NL

I WWW.STUCENZO.NL 
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Tel: 073-6420526

Dagelijks:  8:30 - 17:30 uur
Weekend:  Gesloten



www.adeco.nl

Engineering

Programmering

Procestechniek

Panelenbouw

Industrial wholesale

Stephan en Alexander de Cocq

Industriële 
automatisering
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Alarmlijn: 073 644 58 57

EEN BESCHERMD GEVOEL IN
VERTROUWDE HANDEN

Alarmopvolging
Winkel- & mobiele surveillance
Objectbeveiliging
Evenement beveiliging
Collectieve beveiliging
Hondenbewaking
Receptiediensten

FSS Secutity B.V. Tuinstraat 8a 5241 AA Rosmalen
www.fssbv.nl / info@fssbv.nl / 073-6440273

PLUS William  
en Ursula Paans
Brink 5 | 5236 AR | Empel | T: 073-6447989
paans@plussupermarkt.nl | www.plus.nl

Ma t/m vrij    08.00 - 21.00  uur
Zaterdag    08.00 - 20.00  uur
Zondag 11.00 - 19.00  uur

PLUS William  
en Ursula Paans
Brink 5 | 5236 AR | Empel | T: 073-6447989
paans@plussupermarkt.nl | www.plus.nl

Ma t/m vrij    08.00 - 21.00  uur
Zaterdag    08.00 - 20.00  uur
Zondag 11.00 - 19.00  uur

PLUS William  
en Ursula Paans
Brink 5 | 5236 AR | Empel | T: 073-6447989
paans@plussupermarkt.nl | www.plus.nl

Ma t/m vrij    08.00 - 21.00  uur
Zaterdag    08.00 - 20.00  uur
Zondag 11.00 - 19.00  uur

Brink 5

5236 AR Empel

073-6447989

paans@plussupermarkt.nl

www.plus.nl
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Uilenwaard 16-18
’s-Hertogenbosch

06-19792452

www.pauw-interieur.nl

Uw interieur, de weerspiegeling 
van uw persoonlijkheid. 

Iedere samenstelling is anders. 
Bij Pauw interieur brengen we 
alles samen om die warme en 
passende deken te creëren. 

BEHANG

WOONACCESSOIRES

RAAMBEKLEDING

KLEUR- & STYLING ADVIES

Nieuwsgierig
naar ons 
assortiment?
Scan de QR-code!

STYLIST: JOYCE VOS

IK HELP U GRAAG MET HET MAKEN VAN DE JUISTE KEUZE!

het voorjaar? 
Is uw interieur klaar voor      

AKOESTISCHE WANDPANELEN

ZIJDEN BLOEMEN

Specialist in bijzonder behang

37
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ACADEMY
EXEMPEL

2022

Week in week uit muziekles, repetitie met leeftijdsgenoten en gave 
optredens en activiteiten. De vernieuwde Exempel ACADEMY is 
het opleidingstraject van Exempel waarin Young Lions worden 
voorbereid op alles wat hen te wachten staat bij de Marchingband. 

“
Trots als een pauw

"Kijk nou! Hier word je toch 
gelukkig van?!" – zegt Dennis 
van Rooij met een grote glimlach 
op zijn mond terwijl hij toe staat 
te kijken bij een repetitie van 
Jong Exempel. "Deze muzikale 
toppers worden binnen de 
Exempel ACADEMY opgeleid 
tot volwaardige Marchingband-
muzikanten en worden 
voorbereid op alles wat ze tegen 
gaan komen bij de LIONS."

Dennis is coördinator van de 
jeugdafdeling van Exempel. 
Samen met een commissie, een 
professioneel docententeam 
en bevlogen instructeurs 
werkt hij wekelijks aan de 
vernieuwde Exempel ACADEMY.  

Nieuw? 
"Eigenlijk doen we niet zo heel veel 
anders dan dat we altijd al deden. 
We geven nog steeds dezelfde 

muzieklessen, de repetities van 
Mini Exempel en Jong Exempel 
en de activiteiten die worden 
georganiseerd zijn eigenlijk nog 
steeds grotendeels hetzelfde. We 
vonden het gewoon wel tijd voor 
wat meer cachet. De kids moeten 
het idee hebben dat ze onderdeel 
van een groter geheel zijn en niet 
alleen op een eigen eilandje aan 
het musiceren zijn. Wat korte 
brainstormsessies later werd 
daar dan de naam, het logo en de 
huisstijl van de Exempel ACADEMY 
geboren. Een frisse wind waar 
ik toch wel erg trots op ben!"

Vossenjacht? Monopoly? 

Exempel hecht erg veel waarde 
aan het ‘vereniging zijn’. 
"Maandelijks worden er leuke 
activiteiten georganiseerd voor 
de kids. De ene keer is er een 
spelletjesavond, de andere keer 
zijn ze met elkaar buiten bezig 

met een speurtocht of een 
sportavond. Ook wordt er eens 
per jaar een uitje georganiseerd. 
Toevallig zijn we een aantal weken 
geleden naar de Efteling geweest. 
De kinderen hebben er enorm 
van genoten, maar misschien 
wij als organisatie net nog even 
wat meer" knipoogt Dennis.

Gewoon ontzettend leuk

“Ik loop al wel een aantal jaren 
rond bij Jong Exempel. Ik ben op 
mijn 8e begonnen en na 3 jaar 
kwam ook mijn broertje, Melle 
(12 jaar), bij Jong Exempel.” De 
stokken worden op de bassdrum 
gelegd en Mathijs (15 jaar) 

Het is gewoon echt 
kei gezellig!
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verteld honderduit over zijn tijd 
bij Jong Exempel. “Ik vind het 
gewoon heel erg gezellig. Het 
is leuk dat we niet alleen maar 
repeteren, maar dat we ook 
leuke dingen doen tijdens de 
activiteitenavonden. Af en toe 
zetten we Dennis een beetje voor 
gek, maar dat vindt ‘ie niet erg.”

“Naast dat we veel leuke dingen 
doen zijn we ook wel serieus 
aan het repeteren. Of dat nu 
in het clubgebouw is aan de 
muziek, of buiten aan de show 
of aan de exercitie. Het is altijd 
gezellig tijdens de repetities!” 

Leerzaam

Mathijs heeft les van Michel, één 
van de docenten die lesgeeft 
binnen Exempel. “Ik leer echt 
ontzettend veel van Michel. 
Het zijn superleuke lessen!”

Mathijs is een van de vele 
leerlingen die binnen 
Exempel muzieklessen heeft.

“Kinderen kunnen bij ons al 
starten met muzieklessen 
vanaf de leeftijd van 6 tot 7 
jaar. Dit is uiteraard ook een 
beetje afhankelijk van het kind. 
Er worden lessen gegeven op 
saxofoon, trompet, trombone, 
bariton en slagwerk. Kinderen 
hebben altijd recht op een aantal 
proeflessen, zodat zij ook kunnen 
uitproberen of het instrument 
iets voor hem/haar is.”

Je krijgt er zóveel voor terug

Ook de commissie is aanwezig 
tijdens de repetities. Mariëlle 
Penders is één van deze 

commissieleden. “Exempel is een 
way of life, een familie waar je alles 
voor over hebt, een gezamenlijke 
drive om altijd weer het beste 
in jezelf en elkaar naar boven te 
halen. Exempel is één en al passie!”

Mariëlle glundert als ze praat over 
de Exempel ACADEMY. “Deze 
passie zie je bij de leerlingen die 
iedere week enthousiast naar 
les komen en de jeugdige leden 
die iedere week gezamenlijk 
repeteren. Maar ook bij de 
jeugdactiviteiten waar ‘samen’ 
altijd centraal staat. We doen 
het samen! De gezamenlijke 
spanning voor een optreden, 
dat je elkaar nog even scherp 
houdt totdat je het veld betreedt, 
dat je elkaar steunt tijdens het 
optreden; het is fantastisch 
hoe vanzelfsprekend dat bij de 
kinderen is, hoe jong ze ook zijn!”

Herinneringen zijn voor altijd

Mariëlle vervolgt haar enthousiaste 
verhaal: “Dat wij aan de zijlijn 
mogen staan van hun succes en 
hun passie voor muziek is een 
voorrecht. is een voorrecht. Het 
enthousiasme van de kinderen 
maakt dat je als volwassene alles 
in het teken wil zetten van het 
creëren van mooie herinneringen 
en prachtige successen. En 
dan hebben we het niet alleen 
over het voorbereiden van een 
optreden, maar juist oog hebben 
voor het individuele kind, kunnen 
voldoen aan ieders muzikale 
niveau, aandacht hebben voor 
de groepsdynamiek; het is 
ontzettend waardevol om daar 
een rol in te mogen spelen.”



Volgend jaar uw advertentie hier?

Vraag dan naar de mogelijkheden via:
sponsoring@exempel.net

Tegelzettersbedrijf van Kuijk

06-53416804

jeroenvankuijk@ziggo.nl
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ONTDEK DE KRACHT ONTDEK DE KRACHT 
VAN PARTICIPATIE!VAN PARTICIPATIE!
Meer mensen bereiken en betrekken?  
Snel en makkelijk participatie organiseren?  
Geld besparen? Het kan allemaal.
 
Kies voor de Smarticipatie  
methode en overtuig jezelf!

Brink 7, 5236 AR ‘s-Hertogenbosch       073 782 0298  -       info@smarticipatie.nl

www.brommobiel-specialist.nl
hamar.brommobiel@gmail.com

073-6421091




