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WOORDJE  VAN DE  VOORZITTER  

Er is de afgelopen tijd weer het nodige gebeurd binnen Amantius. De afgelopen winter zijn er door de 

SMB maar ook door JA  nieuwe shows ingestudeerd. Dit alles met het oog op het komende seizoen. 

Voor Jong Amantius is dit uniek, het is namelijk voor het eerst dat dit orkest een show heeft           

ingestudeerd. Het thema voor deze show is: Disney. 

De dirigent Roeland heeft een geweldig arrangement geschreven en Martijn heeft ook hier de        

choreografie geschreven. Daarna is er heel hard gewerkt om hier een geweldig product van te maken. 

De grote premiere van deze show heeft plaatsgevonden tijdens Taptoe Empel en natuurlijk is deze 

show ook gedraaid tijdens Taptoe ’s-Hertogenbosch. 

 

Ook de muzikanten van de SMB hebben niet stilgezeten, ook dit orkest heeft de afgelopen winter hard 

gewerkt aan het project Legends. Dit is namelijk het thema van de nieuwe show van de SMB. Ook 

hier heeft de dirigent de muziek geschreven en ook hier tekende Martijn voor de choreografie van de 

show. De premiere van deze show vond plaats tijdens Taptoe Huizen en daarna is deze show al een 

groot aantal keer gepresenteerd met heel veel succes. Buiten de deelnames aan deze taptoes zijn er 

door beide orkesten ook nog een aantal andere optredens gedaan. 

 

De instructeurs binnen onze opleiding blijven ook flink aan de weg timmeren wat ook de afgelopen 

periode weer geresulteerd heeft in een hele hoop diploma’s die door onze leerlingen zijn behaald. Dit 

is natuurlijk een geweldige ontwikkeling en ik hoop dan ook dat deze resultaten bijdragen aan nog 

meer mensen die bij ons een muzikale opleiding gaan volgen. 

 

Onze stageband is op dit moment op zoek naar een dirigent. Door het plotseling stoppen van Hans 

moeten we op zoek naar een nieuwe dirigent. Gelukkig hebben we binnen onze vereniging            

mogelijkheden om dit op te vangen en hebben we William bereid gevonden om deze plek in te vullen. 

 

Ook kunnen we terugkijken op een geslaagde Taptoe ’s-Hertogenbosch 2017 waar voor mij natuurlijk 

een geweldige verassing plaatsvond. Het was een grote verrassing en ik wil iedereen die zich hier 

voor ingezet heeft bedanken voor deze geweldige blijk van waardering. 

 

De komende tijd zijn we bezig met het verzorgen van optredens om daarna lekker te gaan genieten 

van een welverdiende vakantie. Na de vakantie hebben we nog een aantal optredens staan. Daarna 

gaan we ons bezig houden met de doorstroom van muzikanten. 

Als dit alles achter de rug is kunnen de orkesten zich gaan voorbereiden op het donateurconcert en op 

het zomer seizoen 2018. 

 

Ik wens iedereen een fijne vakantie en ik hoop dat we elkaar snel weer zullen zien! 

 

Leon     
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Hier kan uw advertentie 

ook komen te staan ! 

Interesse !! 

Neem dan contact op 

met  

Cees Heesbeen 

06-53346386 

 of 

stuur een e-mail naar 

sponsor@amantius.nl 

drums2play
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TAPTOE HUIZEN 

Huizen.. spannend.. het was namelijk de eerste keer dat we onze nieuwe show LEGENDS              

presenteerde.   

 

Om 17.00 moesten we verzamelen bij ons clubgebouw en om 17.15 vertrok de bus richting Huizen.  

Na een busrit van ongeveer 1,5 uur kwamen we aan in Huizen waarbij de spanningen wel al wat     

hoger opliepen.  

 

Hup omkleden en om 19.45 opstellen voor de presentatie. Na de presentatie moesten we nog even 

wachten en begon de spanning nog wat hoger te worden. Er is extra veel gerookt en menig nagels 

zijn verdwenen.  

 

Toen het eenmaal zover was en Martijn ons in de showopstelling neergezet had, konden we ons 

kunstje doen.  

De show ging voor de eerste keer echt mega goed en de spanning viel dan ook van onze schouders 

toen we het veld afliepen.  

Nadat de overige corpsen hun show ook hadden laten zien, was het tijd voor de finale. Daar hebben 

we mooie muziekstukken gespeeld en een mooie afsluiting voor onze première gegeven.  

 

Het was een leuke, spannende en vooral koude avond. Maar wat ben ik trots op ons bandje, want we 

hebben het toch maar mooi gedaan! OEHA  

 

Ella Verharen  

JONG AMANTIUS 

Eindelijk is het zover, de opening van het seizoen, dat zoals ook vorig jaar start met het optreden op 

Koningsdag. Om 9 uur stond iedereen te stuiteren bij het clubgebouw van Amantius. Toen de nieuwe 

tambour-maître, Inge van As, het orkest in de houding had gezet en Jong Amantius de uitleg kreeg 

wat vandaag de bedoeling was, kon het echt beginnen. Met strakke koppies vertrokken ze naar het 

eerste gedeelte van het optreden door de Graafsewijk Noord naar het wijkgebouw aldaar, waar en 

grote menigte kinderen met versierde fietsen ook stond te trappelen om de rondgang te beginnen. 

Zonder te pauzeren nam Jong Amantius de kinderen mee door de wijk. Vele ouders, opa’s, oma’s, 

ooms, tantes en andere familieleden waren ook mee om te kijken hoe het eerste optreden zou gaan. 

Er waren tenslotte veel nieuwelingen in het orkest, en dat was voor iedereen heel spannend.       

Ogenschijnlijk zonder zenuwen kwamen ze meerdere keren langs het wijkgebouw, waar een aantal 

toeschouwers de koffie voorgeproefd hebben, en die was lekker. Bij terugkomst bij het wijkgebouw 

reikte Inge voor de mooist versierde fiets de prijzen uit, voor zowel de jongens als de meisjes en kon 

iedereen even bijtanken voor het volgende optreden.  

 

10:30 uur scherp stond iedereen weer in de houding om de volgende versierde fietstocht te leiden. 

Inderdaad stond in het parkement de Vliert een nog grotere groep kinderen met versierde fietsen te 

wachten en ook hier nam Jong Amantius zonder eerst te rusten de kinderen mee op sleeptouw. Bij 

terugkomst speelden ze nog een tweetal stukken uit de nieuwe show en was iedereen wel toe aan iets 

te drinken en eten. Dit was ook dik verdiend. Het ging echt supergoed. Heel even leek het erop dat 

we het niet droog gingen houden en inderdaad viel er een enkele druppel, maar dat mocht geen 

naam hebben. Het was tijd om terug te lopen richting clubgebouw, waar Inge iedereen bedankte voor 

het goede optreden van deze ochtend, en met een ferme ‘’ingerukt mars’’ zat het er echt op.  
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DINAH 
‘s-Hertogenbosch 
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OP DE KOFFIE BIJ . . . 

GLENN HEUVERLING 
Op welke leeftijd ben je begonnen met muziek maken? 

Op 3 jarige leeftijd ben ik bij Net Zat op een trommeltje begonnen. Mijn ouders zaten daarbij. Ik heb 

het geleerd van mijn vader. 

Op 12 jarige leeftijd ben ik begonnen met trombone spelen bij de Heineken fanfare. 

Ik heb daar mijn A en B diploma gehaald. 

 

Hoe ben je bij Amantius terechtgekomen? 

Bij de Heineken waren de lessen en repetitie op zaterdag en i.v.m. mijn werk was dat helaas  niet 

meer haalbaar. 

Ik ben in 2015 naar de streetparade en taptoe gaan kijken met mijn opa. Dit vond ik mooi om te zien 

en horen. Amantius speelt leuke nummers en polka`s. Polka`s zijn mijn favoriet. 

Ik kende al veel mensen “jeugd” bij Amantius via de Vrolijke Doortrekkers. 

 

Hoe bevalt het bij Amantius? 

Zeer goed. Een gezellige groep “jeugd “die samen gaan stappen, een groepsapp hebben , lachen en 

veel leuke dingen samen doen. 

 

Wat is tot op heden het leukst? 

-De filmnacht van de “jeugd”. Was erg goed geregeld, alleen slaaptekort gehad. Om 7 uur gaan sla-

pen en om 8 uur moesten we op gaan ruimen. Daarna doorgegaan naar de Draokebollen. Was een 

zwaar dagje. 

-De Amsterdamse avond “georganiseerd door de oudjes” vond ik ook geweldig in mijn Feyenoord 

shirt. Veel opmerkingen gehad omdat ik tijdens die avond het Ajaxshirt van Alexander aangehad heb. 

 

Nu we het toch over Feyenoord hebben, heb je nog meer hobby`s? 

-Bezoeken van mijn clubje( Feyenoord) 

Zelf voetbal ik 1 keer per jaar het KIKA toernooi bij CHC. De laatste keer helaas een knieblessure op-

gelopen. 

-Vrolijke Doortrekkers, Diezeblaozers. Carnaval is er bij mij al jong ingebracht door mijn opa en mijn 

vader. 

Mijn opa zat bij de NOTT op bekkens. 

Mijn vader heeft bij Genoten, Krukskes en Net Zat gezeten. 

Ik ben bij Genoten echt pas muziek gaan maken. Toen die stopten ben ik naar de Vrolijke Doortrek-

kers gegaan. Daar zit veel familie bij. 

 

Erg gezellig en met Johnny carpool ik. Hij rijdt naar de repetitie van de Doortrekkers en ik rij naar de 

repetitie van Amantius. 

 

Zou je zelf iets als vrijwilliger bij Amantius willen doen? 

Het lijkt mij heel leuk om het leerlingenweekend mee te organiseren Daar hoor ik goede en leuke ver-

halen over. 

 

The Challenge zou ik ook graag willen helpen, maar dat is doordeweeks en niet te combineren met 

mijn werk.  

 

Ben je klaar voor morgen?  

Helaas kan ik de streetparade waarschijnlijk niet mee lopen door mijn knieblessure maar `s avonds 

loop ik zeker mee. 



 
Pagina 7  

Ik ben nu nog niet zenuwachtig. Ik vind het jammer dat ik 3 weken geleden een nieuwe partij heb 

gekregen waardoor ik nu niet zonder boekje kan spelen. Maar ik denk dat het goed komt. 

Het was gisteren echt kicken toen we vanuit de tunnel het veld opliepen! 

 

Vorig jaar was mijn eerste show in Gemert. Daar was ik wel zenuwachtig. 

Ik kijk nu echt uit naar de taptoe!! 

 

Heb je nog wensen bij Amantius? 

Nee hoor, ik heb het erg naar mijn zin met “de jeugd “van Amantius. 

Ik vind de Facebook site van Amantius nu erg goed. Top geregeld! 

 

 

Heb je nog een afsluiter? 

Ik heb nu al zin in de afterparty en het weekend “met de jeugd” in Frankrijk volgende week! 

 

Wij als oudjes zijn natuurlijk erg teleurgesteld dat Glenn het alleen leuk vindt met de jeugd.  

 Hihi. Dit heeft Glenn tijdens het interview meerdere malen ter sprake gebracht. 

 

De oudjes Hélène en Annette 
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TAPTOE EXEMPEL 

 

Zondagmiddag 28 mei was de taptoe in Empel. Dit was voor Jong Amantius de eerste taptoe ooit. Het 

begon met het tambour-maître overleg. Hierin werd heel de taptoe doorgelopen. Jong Amantius 

mocht als eerste vanaf D’n As naar het taptoe terrein lopen om zich daar voor te stellen aan het    

publiek. Iedereen had er heel veel zin in, maar de spanning was te voelen.  

 

Het was die dag zeer warm. Naast het taptoe terrein is een veld, hier stellen de korpsen zich op voor 

de show. Door Exempel was genoeg water neer gezet om de middag door te komen. Dit was zeer 

goed verzorgd.  

 

De Rijnmondband, Amigo, de Jeroen Bosch Verkennersband, Jong Amantius, SMB Amantius, Jong 

Exempel en Exempel waren de deelnemende korpsen. 

Na het voorstellen van alle korpsen mochten wij beginnen met de show. De jongste vroeg aan mij: 

Waarom ben je zo zenuwachtig? Je hoeft toch alleen maar met jouw handen te zwaaien, hihi. 

De show ging hartstikke goed. Sommige ouders kregen spontaan last van vochtige ogen. Het was ge-

weldig om Jong Amantius zo te zien. 

 

Later in de middag was het SMB aan de beurt. De show van het SMB ging ook super goed! Het was 

super om bij beide orkesten te horen. De finale was vanwege de hitte ingekort.  Het taptoe signaal en 

het Wilhelmus werden niet gespeeld.  

 

Ik kan met zekerheid zeggen dat iedereen van deze dag genoten heeft! 

 

Veel liefs,  

Inge 

INTOCHT AVOND 4-DAAGSE 

Vrijdagavond 9 juni was de intocht. 

 

Jong Amantius liep voorop met de winnende school achter hun. 

Het vertrek verliep soepeltjes, totdat ze bij de hekelaan in de buurt kwamen. 

De ouders die met het spandoek voorop liepen en de begeleiding van jong amantius, kwamen op de 

hekelaan een auto tegen. Die auto wilde doorrijden. De verkeersregelaar en begeleiding hielden de 

auto tegen. Er is aangifte gedaan tegen deze automobilist.  

Jong Amantius kon de intocht vervolgen richting de parade. 

 

Het SMB was als laatste aan de beurt. Met de laatste wandelaars achter hun aan gingen zij ook naar 

de parade. Daar was het gezellig druk.  

Om half tien verzamelde JA en het SMB zich. Zij vertrokken samen met de jong Amantius mars. Dit is 

zo mooi om te zien en te horen, jong en oud samen marcherend en musicerend. 
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De jeugd heeft de toekomst en wat heeft de jeugd  ons trots gemaakt! 

 

Zowel theorie als praktijk examens zijn behaald. 

 

Wat zijn jullie allemaal goed bezig! 

 

Alle leraren, Brian , Bjorn, Willy, Stefan, Bram  en Thom  bedankt voor jullie inzet. 

 

De volgende leerlingen zijn geslaagd: 

 

Bas Luites  praktijk A 

Rik Elbersen  praktijk A 

Steffie van den Broek  praktijk A 

Marijn van Eeten  praktijk A 

Jennifer Chambon  praktijk A 

 

Dana Grefkens   theorie A 

Anne van den Hout  theorie A 

Mike Heuverling  theorie A 

Robin Libregts  theorie A 

Wouter Molenaar  theorie A 

Nigel van der Pennen  theorie A 

Tijn Woppenkamp   theorie A 

 

Peer van Geldrop  theorie B 

Inge van As  theorie B 

Daphne van Trigt  theorie B 

Rhonda de Haas  theorie B 

 

Nogmaals allemaal hartelijk gefeliciteerd! 

DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST 
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The day after 
U zult zich afvragen the day after…after wat??? 

 

Mocht u het gemist hebben, wat ik me bijna niet kan voorstellen, maar vooruit. Gisteren 17-Juni was 

onze jubileumtaptoe in stadion de Vliert en voorafgaand de streetparade door het centrum van                                                                                                                                                                                                                   

DenBosch, met een start en defilé op de parade onder de rook van de St-jan.  

 

Na deze grandioze dag werden de leden getrakteerd op een ‘’afterparty’’. Een aantal vrijwilligers    

waren ’s ochtends al weer vroeg in de weer om alles nog af te ronden en op te ruimen. Omstreeks 

15:30 begonnen de genodigden binnen te druppelen waar ze uiteindelijk werden toegesproken door 

de, tijdens de taptoe geridderde, voorzitter. Een aantal vrijwilligers werd special bedankt door het  

orkest en bestuur voor hun inzet van de afgelopen jaren. Hiervoor was ook daadwerkelijk geld       

ingezameld binnen ons bandje om aan te geven dat zij ook echt vanuit de gehele vereniging          

gewaardeerd worden. Aan het eind van de speech legde Leon nog even uit aan onze gasten uit     

Dordrecht hoe we bij Amantius de spirit erin houden door een gezamenlijke toast uit te brengen met 

de gebruikelijke oeha en het atten( atten= in 1 keer achterover slaan van een drankje) van ons  

kruidnootje. De donuts, die onze middag muzikaal ondersteunden deden vrolijk mee en zette de tent 

in no time op z’n kop. Het dak ging er helemaal af toen Borsicka polka werd gespeeld en met wat   

vocale ondersteuning van de aanwezigen was het feest compleet. Ondertussen was onze huiscateraar 

buiten bezig om de BBQ voor te bereiden. In de pauze van de Donuts was er een surprise optreden, 

ook een beetje voor onze voorzitter, van GKA ( GelegenheidsKapelAmantius) Zij waren die middag op 

het idee gekomen om een optreden te verzorgen en dat viel zeer in de smaak bij de aanwezigen. 

Toen de magen goed gevuld waren met zowel de heerlijke BBQ, als ook de nodige alcoholische en non 

alcoholische versnaperingen werd een tweede optreden verzorgd buiten op de binnenplaats waar   

uiteindelijk ook nog de show werd geïmproviseerd, zelfs met zang. Al met al een super geslaagde  

afsluiter van een bijzonder weekend.  

Taptoe Drunen 

De Taptoe Drunen werd dit jaar op 5 mei gehouden. Voor onze vereniging begint dit een zekerheid te 

worden voor wat betreft een bijna vast optreden. Immers we zijn in Drunen een graag geziene gast 

en de ervaring leert dat het voor ons ook vaak een leuk optreden is om te doen. 

 

Het Taptoeterrein is, zoals we weten, wat aan de kleine kant voor ons optreden en vergt dan vaak 

ook wat kleine aanpassingen om toch goed voor de dag te komen. De start met een kleine muzikale 

wandeling op weg naar het Taptoeterrein voor de presentatie , kwam al bijzonder goed voor de dag. 

De SMB was ergens in de buurt en het muzikale geweld zorgde er al voor dat het aanwezige publiek 

niet anders kon dan de hoofden om te draaien om te zien wat daaraan kwam. Een keurige presentatie 

van het korps viel het publiek ten deel. 

 

Wat het publiek echter niet wist , is dat dit optreden voor ons een belangrijke try-out was van onze 

nieuwe show Legends. De show was voor 75 tot 80% af , maar dit was voldoende om hem te presen-

teren. We hebben hem daar neergezet en te zien was dat het al een heel eind in orde was. Natuurlijk 

hier en daar wat onzekerheden en misschien niet helemaal correct maar zeer zeker goed gedaan! 

 

Dit was ook wel te merken aan het enthousiasme van de presentator van deze Taptoe die er van 

overtuigd was dat we zeer zeker veel verder zouden gaan komen met onze band.  
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De weg naar het lintje 

Medio vorig jaar borrelde in het bestuur van Amantius het idee omhoog om onze voorzitter aan te 

dragen voor een Koninklijke Onderscheiding. Dit met name voor zijn niet te stuiten enthousiasme 

voor onze vereniging en natuurlijk niet te vergeten zijn inbreng in heel het Taptoe Den Bosch verhaal, 

en verder aangevuld met zijn 40-jarig jubileum bij , in het begin Harmonie Glorieux en in 1984 over 

gegaan in , onze huidige vereniging.  

In het bestuur was het absoluut geen issue en dus is de penningmeester zich bezig gaan houden met 

de aanvraag. Let wel aanvragen is één, maar het vervolgens voor elkaar krijgen is nog eens een    

ander verhaal. Wat belangrijk is in deze aanvraag is uiteraard de reden en dient dus zonder haken en 

ogen op papier te komen, dan dient er een ondersteuning te zijn vanuit de werkgever in dit geval  

Defensie en de Burgemeester moet er ook wat van vinden. Verder dient er een verklaring van goed 

gedrag afgegeven te worden, familie wordt op de hoogte gebracht. Onze beschermheer Bert Pauli is 

ook nog in dit gehele verhaal betrokken geweest. Uiteindelijk zijn alle formaliteiten afgewerkt en zoals 

jullie gemerkt hebben ook goedgekeurd door onze Koning.  

En dan komt de volgende stap; wanneer wil je dan deze onderscheiding uit gaan reiken? Het idee in 

eerste instantie was om dit tijdens de Jubilarissenavond te doen in oktober van 2017 en in principe 

dus een prima evenement. We hadden dit al onderling besproken en dat bespreken doe je dus op de 

momenten dat Leon niet in de buurt was , want dat is natuurlijk ook een dingetje je moet het ook wel 

geheim houden. Dit geldt natuurlijk ook voor het thuisfront en hoe moeilijk kan dat zijn, een           

opmerking, een verspreking het kan allemaal zomaar gebeuren en dan is natuurlijk het effect weg, 

natuurlijk nog hartstikke mooi maar het mooist als de persoon in kwestie echt niets in de gaten heeft.  

De zichtbaar geroerde “ridder” krijgt de onderscheiding opgespeld door de burgemeester van  

‘s-Hertogenbosch de heer T. Rombouts 
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Echter de timing, het evenement prima maar dan komt de Taptoe in zicht, volle tribune, pers        

aanwezig………….Ergens is het idee naar boven gekomen, en ik weet niet waar vandaan, om de        

onderscheiding uit te reiken op de Taptoe. Dat geeft uiteraard nog meer glans aan het geheel maar 

heeft ook weer het uiterste gevergd om dit georganiseerd te krijgen maar vooral geheim te houden. 

Ellen heeft weer mensen op de hoogte moeten brengen van deze wijziging. Over wie hadden we het 

dan? Ten eerste Bjorn en Jesper allebei meespelend in de SMB, ook zij hebben gelukkig niets         

losgelaten, familie, de leidinggevende vanuit Defensie, een bevriend stel dat diezelfde ochtend       

teruggekomen was van een vakantie uit Amerika. Uiteindelijk hebben we met het nodige kunst en 

vliegwerk het voor elkaar gekregen dat Leon niemand van deze mensen gezien heeft, wat dan bij 

hem de nodige vraagtekens had opgeroepen want waarom zou nu toevallig zijn baas op de Taptoe 

komen kijken!  

Het krijgen van deze onderscheiding is in ieder geval als een donderslag bij heldere hemel gekomen 

en was eigenlijk voor eenieder emotioneel overdonderend zoals jullie zelf hebben kunnen constateren. 
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Taptoe Den Dungen 
Op een mooie lente avond vond taptoe Den Dungen plaats. 

 

Harmonie Wilhelmina organiseerde het evenement als voorbereiding op het eeuwfeest van volgend 

jaar. Het was een goed georganiseerde taptoe met een fijne sfeer. 

 

Er waren 500 bezoekers op af gekomen die genoten hebben van een gevarieerde taptoe met         

medewerking van Jong Exempel, Exempel, Jeroen Bosch Verkennersband, Dutch pipes en drums en 

Drumfanfare Amantius. 

 

Het SMB trapte de taptoe af. Na de lange voorstelronde starten we met de show Legends. 

 

De show verliep soepel en onder luid applaus verlieten we het veld waar we enigszins wel verhit     

geworden waren. Gelukkig hadden we de tijd om weer bij te komen voor de finale. 

 

De finale begon met een gezamenlijk Highland Cathedral . Daarna blies een trompettist van Harmonie 

Wilhelmina het taptoesignaal en aansluitend een gezamenlijk Wilhelmus. 

 

Na de finale was er nog een gezellige  afterparty met loterij. 
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The Challenge 

Na het succes van de vorige editie heeft Drumfanfare Amantius besloten om een tweede editie van 

“The Challenge” te houden. Vorig jaar hadden ongeveer 30 enthousiaste kinderen zich aangemeld. 

Ook was het vormen van een orkest en samenspelen gelukt.   

 

In deze week kunnen kinderen (7-15 jaar), die nog nooit een instrument hebben bespeeld, de       

basisbeginselen van een instrument leren. Deze week is uiteraard ook voor kinderen die al les      

hebben, maar graag een week lang met muziek bezig zijn. Aan het einde van de week zal er een   

orkest gevormd worden, die op vrijdag een concert geeft. Buiten het leren van een instrument, wor-

den er veel andere activiteiten georganiseerd om nieuwe mensen te leren kennen en als afwisseling.  

 

Deze week is volledig kosteloos en je krijgt een instrument voor deze week, je hoeft deze dus niet zelf 

te regelen. Je kunt kiezen uit de volgende instrumenten: trompet, trombone, bariton, bas, saxofoon, 

fluit en slagwerk.   

 

Op de Facebook van The Challenge zijn foto’s te vinden van de vorige editie. 

  

Aanmelden is mogelijk via kvw@amantius.nl 

mailto:kvw@amantius.nl
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Taptoe ‘s-Hertogenbosch 
Ik kijk naar buiten en zie het perfecte weer, het begin is al goed… 

 

Na weken van voorbereiding en repeteren is het dan eindelijk zover. 

 

Maar eerst de opwarmer in het centrum van de stad , de Streetparade met 18 korpsen een geweldige 

bezetting. Al wachtend op onze beurt genietend van alle muziek, Met uiteraard als eerste onze      

kanjers van de jeugd(het eerste kiepevel momentje). 

 

Dan eindelijk mogen wij door onze mooie stad ons mars repertoire ten gehore brengen. 

 

Het is wel even wennen in onze binnenstad 80% van de route is eigenlijk te smal voor 5 bassen op 

een rij .  

 

Dan eindelijk is het moment daar , Jong Amantius staat gereed….de ouders zijn zenuwachtiger dan de 

jongens en meiden volgens mij. 

Inge zet ze in de houding ……nu gaat het echt beginnen, het doek gaat open en daar gaan ze…. Wat 

een fantastisch moment de hoofd act van de avond gaat op.. 

Shit gaat dat doek nu al weer naar beneden. Ik probeer nog een glimp op te vangen van de show 

maar kan ze alleen maar horen …(ik weet dat het goed zit) wat klinkt het super:) kiepevel 2.0 . 

 

De avond is nu al geslaagd. En al helemaal als Amantius een Ridder Graniet rijker is geworden. 

Wat een mooie erkenning! 

 

Nu mogen wij naar “buiten” wat een ervaring om die volle tribune te zien vol met liefhebbers. Na het 

voorstel rondje gaan we op de zijtribune kijken naar de overige korpsen die ons voor gaan met hun 

shows. 

 

Amantius opstellen!!! 

Daar staan we dan in de tunnel, hier hebben we zo hard voor gewerkt . Na de peptalk van Martijn 

hebben we nog 1 minuut… de spanning stijgt… daar gaan we. We lopen de beste run ooit van deze 

show en marcheren voldaan van het veld, wat een weergaloze avond afgesloten met een geweldige 

Finale compleet met fantastisch taptoe signaal van Brian. Weer kiepevel.. met Polka37 op naar het 

voorterrein om de avond in stijl af te sluiten… 

Op naar de afterparty morgen.. 

Stefan 

Taptoe den bosch 2017... een uitstekende uitvoering de korpsen waren goed het publiek was goed en 

iedereen had er zin in. Dat zijn de hoofdingrediënten voor een top taptoe. Vooral als muzikant is het 

een te gekke ervaring! Je staat daar namelijk in de tunnel om het veld op te gaan en dan gebeurt 

het , het doek gaat open en het eerste wat je ziet zijn de grote aantallen mensen die daar zitten om 

naar jouw show te kijken. Dan sta je op het veld en dan begint het... de show. Eenmaal de show ge-

lopen kom je bij de afmars waar iedereen voor je applaudisseert.Eenmaal bij de zijtribune aangeko-

men krijg je nog een adrenaline kick van Jong Amantius die nog een schepje er boven op doet met 

het applaudisseren. En dan zit het erop. Je hebt je show gelopen even geduld en dan is de finale aan 

de beurt. Ondertussen dat je de opkomst muziek speelt komen alle andere korpsen op om de taptoe 

af te sluiten met het taptoe signaal en het Wilhelmus. En dan is het echt afgelopen .Tot slot doen het 

SMB en Jong Amantius nog hun traditionele rondje om het stadion en sluiten af met Fat Bottomed 

Girls...  kort samengevat het was een TOP TAPTOE. HOE HA!!!   

 

Rik        



 
Pagina 16  

Wat een Top weekend 

Uniformen? CHECK! Instrumenten? CHECK! Koelboxen gevuld? CHECK! Kortom alle ingrediënten voor 

een topweekend waren aanwezig.  

 

De leden van de show- and marchingband verzamelden op zaterdag 24 juni om 15:00 uur bij het 

clubgebouw Amantius. De uniformen waren intussen al ingeladen door onze crew. De instrumenten en 

de slaapspullen werden snel ingeladen, zodat we konden vertrekken met de bus. We waren de      

parkeerplaats nog niet af of de eerste hapjes kwamen al uit de koelboxen. Het was een en al         

gezelligheid in de bus richting Doornik (België), de plaats waar we gingen overnachten. In Doornik 

was het teamwork van Amantius goed zichtbaar. De bus met uniformen en slaapspullen werd in rap 

tempo uitgeladen en iedereen hielp mee! Vervolgens werden de uniformen aangetrokken en stapten 

we weer terug de bus in voor een ‘taptoe’ in Rumes. 

Zaterdagavond was dan ons eerste optreden in Rumes. Amantius liep voorop in de streetparade      

gevolgd door zes poppen, die ons deden denken aan knillis. Helaas stond er weinig publiek langs de 

kant, maar dat gaf ons de kans om een Advendo’tje uit te proberen. In een lange lijn werden er     

allemaal bochten gelopen met ondersteuning van het slagwerk met twee nieuwe stukken ‘’let’s move 

en groove time’’ of zoals onze maître zou zeggen let’s groove  Aan het einde van de streetparade 

liepen we recht op het taptoeterrein af waar nog van twee kanten auto’s overheen kwamen. Amantius 

bleek het enige orkest te zijn op deze taptoe, maar dat mocht de pret niet drukken. Onze show werd 

midden op een kruispunt uitgevoerd. Onze leden van de crew stonden bij de paaltjes die op ons     

taptoeterrein stonden om ons te kunnen waarschuwen wanneer we te dichtbij kwamen. Al met al toch 

een prima show gelopen en het publiek heeft van ons genoten. 

De instrumenten en de jasjes werden opgeruimd en toen was het tijd voor een feestje! Bij het       

taptoeterrein was er een tent ingericht in Oktoberfest opstelling met lange tafels. Daar zijn we zeker 

niks te kort gekomen. Er kwamen hele dienbladen met croque monsieurs (tosti’s) en met friet langs. 

Iedereen was super enthousiast en er werd flink meegegaan met de muziek die daar gedraaid werd. 

Dit was ook zeker één van de mooiste feestjes die ik ooit mee heb mogen maken met Amantius.  

 

Eenmaal weer aangekomen bij de sporthal om te overnachten kwamen de inmiddels welbekende 

koelboxen weer tevoorschijn. Een groot gedeelte ging nog vrolijk door met feesten. Rond een uurtje 

of 4 lag iedereen dan eindelijk veilig in bed. 

Op zondag stond er een bloemencorso op de planning. Om 9 uur werd iedereen wakker gemaakt voor 

de koffie. Niet iedereen was topfit, dus die koffie kwam goed van pas. Nadat iedereen gedoucht was 

en iedereen zijn spullen had opgeruimd, vervolgden wij onze weg richting Aniche (Frankrijk). Eerst 

stond er een lunch bij de mac op het programma, maar die was op dat moment nog dicht. Gelukkig 

was er een lunch café in de buurt. Iedereen had zijn buikje volgegeten en we liepen terug naar de 

bus. En ja hoor! De mac was open en opeens had iedereen nog een plaatsje vrij. 

In de middag stond het bloemencorso op het programma. Ik heb geen bloem gezien, maar goed… 

Een lange tocht met een aantal plekken om een klein showtje op te voeren. Uiteraard deden wij weer 

ons Advendo’tje. Aan het einde van het corso was er een defilé, waar wij een klein gedeelte van de 

show hebben gespeeld. 

 

Toen zat het er toch echt op en gingen we richting huis. Gelukkig stonden de koelboxen nog veilig in 

de bus! Onderweg zijn we natuurlijk weer eventjes gestopt bij de mac en rond de klok van 11 uur (in 

de avond) kwamen we weer veilig aan bij het clubgebouw van Amantius.  

Graag wil ik de organisatie, onze crew en alle leden van de show- and marchingband bedanken voor 

een geweldig weekend! 

 

Anthony van Zon 

De SMB naar Rumes (B) en Aniche (F) 
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DE TAPTOE IN DE MEDIA 

Zomaar wat berichten over de taptoe 

welke op Facebook verschenen. 
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Wilt U geen optreden van Amantius missen noteer 

dan deze data alvast in uw agenda 
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SMB  

 

02 + 03 September 2017  

(zaterdag en zondag)  

Taptoe Deurne (Belgie) 

Streetparade Souchez (Frankrijk) 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

AGENDA 

Jong Amantius  

 

 

 

 

 

  

 

Stageband  
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VERJAARDAGSHOEK 

Jarigen in de maanden  

Juli, Augustus, September & October 

Iedereen  hartelijk  gefeliciteerd 

Juli  

11.   Valerie v Steenpaal 

12.   Martijn v As 

15.   Mike Kentie 

18.   Fenne vd Besselaar 

19.   Henri vd Donk  

19.   Johan v Uden  

20.   John Minten 

20.   Minou Graafmans 

22.   Dana Grefkens 

23.   Glenn Heuverling  

24.   Brian Kastelijn  

24.   Sophie Bekker 

Augustus 

04.   Luuk vd Wildenberg 

10.   Alexander Franken 

12.   Bas Luites  

13.   Antoine de Haas  

15.   Janus v. Dalsen   

18.   Ben Messing 

19.   Ton Peters 

21.   Joep Mutsaers  

23.   Jessie Falkenburg  

25.   Stefan Danckaert 

26.   Dennis Smits 

26.   Ron de Vlam  

30.   Ellen LaHaije  

31.   Cynthia vd Pennen 

September 

01.    Erik vd Leest 

06.    Mitch Doomernik 

06.    Floor Elbersen 

07.  Harrie Koks  

10. Andre Doorenbosch 

11. Ella Verharen  

12.    Jarno Kasstelijn 

14. Wim Donk  

14. Maureen vd Dungen  

17. Denzel de Haas  

21.    Anita v Zon 

23.    Steffie vd Broek  

28.    Ricardo Brangers   

 
October  

02.   John Kivits 

03.   Dewy de Haas   

05.   Gert v As  

05.   Siem Iedema 

06.   Tijmen Meens 

11.   Stan Reuser 

17.   Gabija v Tooren 

17.   Rens Assman 

23.   Joyce v Gent 

23.   Anthony v Zon 

24.   Peer v Geldrop  



 

Drumfanfare Amantius  

 

Correspondentieadres:              Bezoekadres: 

Postbus 3135     Seringenstraat 27 

5203 DC  ‘s-Hertogenbosch   (ingang v. Broeckhovenlaan) 

Tel. 06—15064726    5213 HL  ’s-Hertogenbosch  

Antwoorden op uw vragen over de opleidingen tot muzikant bij Drumfanfare      
Amantius of voor het aanmelden van nieuwe leerlingen vind U op onze website. 

 

www.amantius.nl 

REDACTIONEEL NIEUWS 

De redactie blijft op zoek naar leuke, interessante, kolderieke artikelen 

en / of anekdotes die geplaatst kunnen worden in Amantius Nieuws. 

Denkt U een leuk verhaal te hebben stuur dit dan naar de redactie van 

Amantius Nieuws en wellicht komt U uw verhaal in één van de volgende 

uitgaven van Amantius Nieuws tegen. 
 

Redactie Amantius Nieuws 

redactie@amantius.nl 

 

Ten name van Annette van As 

 

Amantius Nieuws 

 

Redactie 

 

Annette van As 

Hélène van Gent 

Ella Verharen 

Alexander Franken 

Jack Verharen 

Henk van der Dussen 

Internet www.doorenboschelektro.nl 
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NAMENS DE REDACTIE VAN AMANTIUS NIEUWS WENSEN 

WIJ IEDEREEN EEN FIJNE EN ONTSPANNENDE VAKANTIE. 


