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Beste ouders en leerlingen, 
 
 
 
Het genieten van muziek is evenals het maken van 
muziek niet aan leeftijd gebonden. Het laatste vraagt 
echter wel om een gedegen opleiding. Om dit te 
waarborgen worden de opleidingen van onze 
vereniging verzorgd door hiervoor opgeleide 
docenten.  
 
Met dit informatieboekje brengen wij u op de hoogte 
van de spelregels die gelden voor de opleidingen bij 
Muziekvereniging “Eendracht” 
 
Daar waar regels niet voorzien door incidenten of 
veranderde omstandigheden zal het bestuur nadere 
regels opstellen. Voor vragen of opmerkingen kunt  
u altijd bij het bestuur terecht. 
Aanspreekpunten hiervoor zijn:  
 
Contactpersoon drumband: 
Elly van de Pas (tel.: 0651403470) 
 
Contactpersoon fanfare: 
Bernie Kleuskens  (tel.: 0641118737) 
 
 
Het Bestuur 
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1 Doel 
 

Het doel van de opleidingen is de leerling een 
goede theoretische en praktische kennis van muziek 
bij te brengen.  
Alle opleidingen zijn er op gericht om uiteindelijk in 
te stromen bij de drumband of de fanfare van onze 
muziekvereniging.  
 
De opleiding voor de blaasinstrumenten is 
ondergebracht bij Kunstencentrum Venlo in Venlo.  
 
De opleidingen leiden op voor een rijkserkend 
muziekdiploma voor de graden A, B, C of D.  
 
De opleiding voor slagwerk wordt door Bart Jeucken 
verzorgt.  
De theorie- en praktijkexamen worden afgenomen 
door het Kunstencentrum Venlo in Venlo. 
 
De theorielessen en examens worden in Venlo 
gegeven/ afgenomen.  
 
Een wezenlijk onderdeel van de opleidingen is het 
onderdeel samenspel. Om de overstap van een 
individuele opleiding naar een samenspel binnen 
een groep soepel te laten verlopen, vormt de 
deelname aan Jeugdorkest B.M.B.M. een onderdeel 
van de totale opleiding. De leerlingen worden 
hiervoor uitgenodigd als zij het A diploma hebben. 
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2 Opleiding 
 

De opleidingen lopen gelijk met het reguliere 
schooljaar.  
 
 
De opleiding verloopt volgens een bepaald leerplan 
in vier fasen (diploma A t/m D).  
 
Aan het einde van ieder schooljaar wordt er een 
voorspeelmorgen gehouden in de vorm van een 
Jeugdconcert. Dit is een moment waarop de 
leerlingen van de drumband en fanfare kunnen laten 
horen welke vorderingen ze het afgelopen 
schooljaar gemaakt hebben. 
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2.1  Muziekopleiding voor een blaasinstrument 
 

A-diploma  
 
De muziekvereniging stelt de leerling, als deze met 
de opleiding begint, meteen een instrument ter 
beschikking, ook het lesmateriaal wordt door de 
muziekvereniging beschikbaar gesteld. 
 
De lessen vinden in kleine groepen plaats en duren 
ongeveer 15 minuten per leerling.  
 
In het examenjaar worden er naast de praktijklessen 
ook theorielessen gegeven (locatie Venlo). De 
theorieopleiding wordt afgesloten met een theorie-
examen. 
 
De opleiding voor het A-diploma duurt gemiddeld 
2 á 3 jaar en wordt afgerond met het 
praktijkexamen. (afhankelijk van de vorderingen, 
niveau en inspanningen van de leerling thuis). 
 
 
In dit 1e opleidingsjaar worden ook (muzikale) 
activiteiten voor de leerling georganiseerd en krijgen 
ze een uitnodiging om kennis te maken met de 
fanfare. 
In het  opleidingsjaar dat de leerling voor A op gaat, 
krijgen de leerlingen naast de muzieklessen ook op 
dinsdagavond van 19.30 – 20.00 uur instructie van 
de dirigent van de fanfare. Hierdoor wordt instroom 
in de fanfare straks makkelijker en kunnen ze ook al 
deelnemen aan concerten. 
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Na het behalen van het  A-diploma, komt de leerling 
bij de fanfare met de repetitie op de dinsdagavond 
van 20.00 – 22.00 uur. Voor de  muzikanten tot 14 
jaar geldt een repetitietijd van 20.00 – 21.00 uur. 
Vanaf 14 jaar wordt er van uitgegaan dat de 
muzikant de repetitie van 20.00 – 22.00 uur bijwoont  
krijgt de leerling een uitnodiging om deel te nemen 
aan het jeugdorkest B.M.B.M  met de repetitie op 
zaterdag van 18.00 tot 19.30 uur 
 
B-diploma 
 

Het muzikale niveau wordt uitgebreid. De lessen 
vinden in kleine groepen of individueel plaats en 
duren ongeveer 15 minuten per leerling. 
 
De opleiding voor het B-diploma duurt voor een 
gemiddelde leerling 2 jaar en wordt afgerond met 
het  praktijkexamen. (afhankelijk van de 
vorderingen, niveau en inspanningen van de leerling 
thuis). 
Ook bij deze opleiding zitten in het tweede jaar  
theorielessen gevolgd door het theorie-examen.  
 
Om bij de fanfare goed mee te kunnen spelen is 
minimaal een  B-diploma vereist.   
 
 
C-diploma  
 
De lessen vinden in kleine groepen of individueel 
plaats en duren ongeveer 20 à 25  minuten per 
leerling.  
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De opleiding voor het C-diploma duurt 2 jaar en 
wordt afgerond met het  praktijkexamen. 
 
Ook bij deze opleiding zitten in het examenjaar  
theorielessen gevolgd door het theorie-examen. 
 
 
 
 
D-diploma  
 
De lessen vinden  individueel of met 2 leerlingen 
plaats en duren ongeveer 25 minuten per leerling.  
 
De opleiding voor het D-diploma duurt 2 jaar en 
wordt afgerond met het  praktijkexamen. 
 
Ook bij deze opleiding zitten in het tweede jaar  
theorielessen gevolgd door het theorie-examen. 
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2.2 Muziekopleiding voor het slagwerk 

 
A-diploma 
 

De leerling begint met de opleiding voor kleine trom. 
Hieronder verstaan we de praktijk, de techniek van 
het trommen, en de theorie, het noten lezen.  
 
De opleidingen voor A, B, C en D zijn modulair 
opgezet, dat betekent dat er naast de theorie en de 
verplichte module, ook keuzemodules zijn. De 
leerling kan zich zo, in overleg met de docent, meer 
verdiepen op snare of verbreden op andere 
slaginstrumenten. 
 
De opleiding duurt gemiddeld 3 jaar (afhankelijk van 
de vorderingen, niveau en inspanningen van de 
leerling thuis)en wordt afgesloten met het A-
examen. Dit examen wordt afgenomen door 
docenten van het Kunstencentrum Venlo en is 
landelijk erkend.  
 
Na het behalen van het A-diploma gaat de leerling 
mee spelen bij de drumband welke repeteert op 
woensdag van 20.00 – 22.00 uur.  
Ook mag de muzikant na het behalen van het 
A-diploma deelnemen aan de Jeugdorkest B.M.B.M. 
 
 
 

 
 



B-diploma 
 

Voor het B-diploma wordt de techniek en de theore-
tische kennis van de leerling verder ontwikkeld. De 
opleiding voor het B-examen duurt gemiddeld 2 jaar. 
(afhankelijk van de vorderingen, niveau en 
inspanningen van de leerling thuis). 
 Om binnen de drumband als volwaardig muzikant 
te kunnen functioneren is minimaal een B-diploma 
vereist.  
 
 
 
C-diploma  
 
De techniek en theoretische kennis van de leerling 
worden verder uitgediept. De opleiding voor het C-
diploma duurt wederom gemiddeld 2 jaar 
(afhankelijk van de vorderingen, niveau en 
inspanningen van de leerling thuis). 
 
D-diploma  
 
Dit is de afronding van de opleiding kleine trom. Het 
niveau van de leerling ligt bij het D-diploma op 
Eredivisie-niveau. Ook deze fase duurt gemiddeld 2 
jaar. 
 
Tijdens de opleidingen voor de verschillende 
diploma’s  maken de leerlingen al kennis met 
diverse slagwerkinstrumenten. De mogelijkheid 
bestaat om zich tijdens of na de opleiding te 
specialiseren in een ander slagwerkinstrument 
(pauken, xylofoon, drumset etc.). 
  



Theorielessen fanfare en drumband. 
Bij elk diploma hoort ook de specifieke theoretische 
kennis. Hiervoor volg je de theorielessen bij het 
kunstencentrum in Venlo.   
A en B theorie: 
De cursus bestaat uit 10 lessen en wordt afgesloten 
met een examen in de 10e les.  
Je ontvangt een lesboek tijdens de eerste les. 
C theorie: bestaat uit 12 lessen. 
D theorie : bestaat uit 12 lessen en wordt afgesloten 
met een scriptie. 
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3 Jeugdorkest B.M.B.M. 
 

 
Wanneer je het A diploma hebt gehaald, mag de 
leerling bij Jeugdorkest BMBM. De repetities starten 
in het najaar en zijn op zaterdag van 18.00 tot 19.30 
uur.  
   
Samen met jeugdige muzikanten uit de vier dorpen,  
Broekhuizen, Maashees, Broekhuizenvorst en 
Melderslo, wordt samenspel aan de opleiding 
toegevoegd. De naam van het jeugdorkest,  
B.M.B.M., is afgeleid van de deelnemende dorpen. 
 
De leeftijd van de kinderen varieert van ongeveer 10 
tot 18 jaar met als versterking een aantal oudere 
leden voor de ‘zwaardere’ instrumenten die tevens 
zorgen voor leiding en het houden van toezicht.  
 
Er is 1 keer per week repetitie en wel op zaterdag 
van 18.00 tot 19.30 uur. De locatie waar de repetitie 
gegeven wordt wisselt van week tot week tussen de 
dorpen die deel uit maken van het Jeugdorkest. 
 
Het deelnemen aan de Jeugdorkest is een 
onderdeel van de opleiding waar de leerlingen 
oefenen in het samenspel. 
 
Men streeft ernaar om in elk van de vier dorpen een 
of zelfs meer concerten te geven en wanneer dit te 
regelen is wordt er zelfs op concours gegaan, 
waarbij de groep door een jury wordt beoordeeld.  
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Jaarlijks wordt een concertreis naar Luxemburg 
gemaakt, waar de leden steeds met verlangen naar 
uitzien. Dit is dan tevens de afronding van het 
seizoen. 
Deze reis is meestal in de eerste week van de 
zomervakantie.  
 
 

4 Solistenconcours 
 

In overleg met en op advies van de leraar of lerares 
vormt de deelname aan het gemeentelijk en/of 
district solistenconcours ook een onderdeel van de 
opleiding. 
  
Bij deelname aan een solistenconcours wordt het 
optreden door een deskundige jury beoordeeld op 
o.a. muzikale uitvoering, dynamiek, techniek, ritmiek 
en zuiverheid.  
 
Naast het solistenconcours wordt ieder jaar gezocht 
naar mogelijkheden om de jonge muzikanten een 
gelegenheid te geven hun kunnen te laten horen. 
Denk aan optredens met de carnaval, op school en 
in de kerk.  
 
Suggesties zijn in dat opzicht altijd welkom want 
optredens zijn erg stimulerend en goed voor de 
muzikale ontwikkeling.   
 
Het muzikale jaar wordt in juni voor de jonge 
muzikanten tot 16 jaar afgesloten met een 
ontspanningsactiviteit.
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5 Kosten 
 
De kosten voor de Hafa-diploma’s A, B, C en D 
worden jaarlijks vastgesteld door Kunstencentrum 
Venlo maar zijn excl. de kosten van theorie examen 
van, afhankelijk van het diploma is dit tussen 30 en 
70 euro . 
 
De bijdrage van de muziekvereniging in de kosten 
van de opleiding voor het  A-, B-diploma bedraagt   
€ 200,= per jaar. 
Hiervan wordt direct  € 100,= bijgedragen in de 
opleidingskosten. De andere € 100,=, en dat geldt 
ook voor het C- en D-diploma, worden gespaard en 
terugbetaald in de vorm van vrijstelling van 
contributie zodra gestopt wordt met opleidingen en 
de leerling contributie moet betalen. 
Daarnaast is de leerling vrijgesteld van contributie 
zolang deze een opleiding volgt. 
 
Voor het seizoen 2017 – 2018 zijn de tarieven voor 
de opleidingen: 
  Bijdrage Muziekvereniging 
 Kosten direct spaardeel    
A-diploma € 329,= € 100,=    € 100,= 
B-diploma € 389,= € 100,=   € 100,= 
C-diploma € 414,= €     0,=   € 100,= 
D-diploma € 426,= €     0,=   € 100,= 
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6 Contactpersonen 
 

Met vragen of opmerkingen over de opleidingen etc. 
kunt u terecht bij onze contactpersonen.  
 
Muziek in de klas en contacten muziekschool. 
A-, B-, C-, D-diploma blaasinstrumenten: 
 
Bernie Kleuskens 
Langevenseweg 6-a 
5962 NK  Melderslo 
Tel.: 0641118737 
 
A-, B-, C-, D-diploma slagwerker: 
 
Elly van de Pas 
Vlasvenstraat 21  
5962 AC 
Melderslo 
Tel.: 0651403470 
 
 
 



7 Bestuursleden 

 
Annie Camps ( voorzitter) 
Swolgensedijk 5 
5962 NP  Melderslo 
Tel.: 077 398 12 26 
 
Henk Vullings (secretaris) 
Mathijs Claassensstraat 39 
5962 AM  Melderslo 
Tel.: 077 - 398 59 55 
 
Pierre Beerkens (penningmeester) 
Mathijs Claassensstraat 13 
5962 AM  Melderslo 
Tel.: 077 - 398 40 69 
 
Janske Classens 
De Kolk 13 
5961 RD  Horst 
Tel.: 06-20897829 
 
 
Renée Cornelissen 
Herenbosweg  7 
5962 NW Melderslo 
Tel.: 0773970480 


