
ln de rubriekverenigingsprofiel zet Klankwíjzer een willekeurig gekozen

vereniging  in de schij.nwerpers. ln deze aflevering een  portret van  het Reünie Orkest Artillerie

Trompetterkorps.
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Laat je  door  de  benaming trompet-
terkorps niet op het verkeerde been
zetten.   Het   is   eigenlijk  helemaal
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geen  trompetterkorps.  Het  Reünie  Or-
kest  Artillerie  Trompetterkorps   (ROA)
speelt  namelijk  in  een  fanfarebezetting.
``Om de traditie in ere te houden behield

de  nieuwe  kapel  echter  de  naam Trom-
petterkorps der Artillerie", legt bestuurs-
lid en baritonspeler Herman Woltersom
uit.

"ADITIE
Het  ROA is  in  2001  bij  de viering van
het  325-jarig  jubileum  van  het  Wapen
der Artillerie  opgericht.  Binnen  de  Ne-
derlandse  militaire  muziek  is  het  lange
tijd   traditie   geweest   dat   elk   regiment
zijn  eigen   muziekkapel  had.   De  land-
macht  had  vier  fanfares:  de  Kapel  van
de  Limburgse  Jagers,   de  Genie  Kapel,
het  Trompetterkorps   der   Cavalerie   en
het  Trompetterkorps  der  Artillerie.   Na
de  bezuinigingen  in  1992  en  2012  zijn
deze opgeheven. Met de 21  overgebleven
muzikanten werd de huidige Fanfare Be-
reden Wapens gevormd.

VROUWEN

Bij  de  oprichting  bestond  het  ROA  uit
voormalig  dienstplichtige  militairen  die
als  muzikant waren  ingedeeld  bij  het  in
1960   opgerichte   Trompetterkorps   der

Artillerie.   ``Maar  de   tijden  zijn  veran-
derd",   vertelt   Woltersom.   "Ook   mu-
zikanten   zonder   militaire   achtergrond
kunnen  lid  worden.  Sinds  enkele  jaren
zijn ook vrouwen van harte welkom."
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ln  2017  is  aan  het  ROA  een  tamboer-
korps  toegevoegd.  Samen  met de  muzi-
kanten van het orkest proberen de tam-
boers en lyraspelers zo dicht mogelijk bij
de oorspronkelijke muziek uit de dienst-
tijd te blijven. Het ROA wil daarmee de
traditie  van  de  Artilleriemuziek  behou-
den.  "Op  ons  repertoire  staan  stukken
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De ongeveer 60  muzikanten komen  ie-
dere  drie  weken  op  zaterdag van  10.00
tot  14.30  uur  uit  alle  windstreken  van
Nederland bijeen  om te repeteren  in  de
sportzaal  van  de  Legerplaats  bij   Olde-
broek in  't Harde.  "Het zijn veelal  mu-
zikanten  die  een  binding  hebben  met
defensie.  Maar  ook muzikanten  die  het
fijn vinden om in een semimilitair orkest
te spelen.  De leden zijn tussen de veertig
en  tachtig jaar.  De  meesten  spelen  ook
bij  een  burgerorkest."  Ook  bij  Herman



Woltersom kroop het bloed waar het niet
gaan kan. "Als dienstplichtig militair heb
ik mijn  diensttijd als  muzikant vervuld.
Sinds  2010  ben  ik lid van  het  ROA en
sinds   enkele   jaren   bestuurslid   met   in
mijn  portefeuille  communicatie  en  pr.
Ik speel eerste bariton, maar ben geen lid
van een burgervereniging."

Het  ROA treedt  in  binnen-  en  buiten-
land  op  tijdens  militaire-  en  civiele  eve-
nementen  zoals  open  dagen,  comman-
do-overdrachten   en  jubilea.   Zo  wordt
onder  andere  deelgenomen  aan  defilés,
taptoes,  concerten,  ceremonies  en  her-
denkingen. Soms ook in combinatie met
andere muzikale groepen. Voor de taptoe-
show wordt  bijvoorbeeld  samengewerkt
met de Schutterij van 's-Hertogenbosch.
Maar  ook optredens  met  re-enactment-
groepen  die  een  historische  gebeurtenis
uitbeelden  of  naspelen  behoren  tot  de
activiteiten.   Bij   bijzondere   gelegenhe-
den  wordt  toestemming  verkregen  van
de    Commandant    Landstrijdkrachten
om het ceremoniële tenue van de Artille-
rie te mogen dragen. Woltersom:  "Over
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ret,  overhemd en stropdas, broek en jas.
Het  ceremoniële  tenue  is  het galatenue.
Van de repetitieruimtes  op  de legerbasis
in 't Harde mogen we gratis gebruikma-
ken.  Voor  burgeroptredens  vragen  wij
een vergoeding.  De leden gaan op eigen
gelegenheid  en  op  eigen  kosten  naar de
repetities en optredens."

De  muzikale  leiding  is  in  handen  van
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vervangend  dirigent  en  door  Bert  van
Faassen als tambour-maítre. Tamboerin-
structeur is Mike de Geest. Zoals elk mu-
ziekgezelschap  moet  het  Reünie  Orkest
Artillerie  Trompetterkorps  ook  perma-
nent  werken  aan  ledenwerving.  Heb  je
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tair orkest te spelen en heb je minimaal
Hafabra B-niveau, neem dan contact  op
via      secretaris@reunieorkestartillerie.nl.
Meer informatie vind je op www.reunie-
orkestartillerie.nl..

Het Reünie Orkest Artillerie Trompet-

terkorps (ROA) treedt zowel tijdens

militaire-als civiele evenementen op.
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