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    NIEUWSBRIEF      23 DECEMBER 2021 
 

 

 

 

2021 helaas opnieuw beheerst door Covid!  
 

Het jaar 2021 eindigt helaas zoals het begon. Geen muzikale activiteiten, geen repetities en veel 

afgelaste concerten onder druk van de ingrijpende Covid-maatregelen. In de loop van het jaar 

werd het beeld iets optimistischer; in het voorjaar, tijdens en na de zomer gingen alle 

verenigingen weer volop aan het muzikale werk, alom werden repetities weer opgestart en er 

waren her en der weer concerten en andere evenementen.  

Veel verenigingen waren in de laatste maanden van het jaar hard aan het werk voor najaars-, 

kerst- en nieuwjaarsconcerten en andere activiteiten. Door de strenge maatregelen van de 

afgelopen weken wordt helaas opnieuw een forse streep gezet door al die activiteit.  
 

Ook in 2021 hield koepelorganisatie KNMO de vinger nauwkeurig aan de pols met informatie en 

een steeds geactualiseerd protocol voor onze sector. Waar nodig en mogelijk werd (juridische) 

hulp en ondersteuning gegeven. Het spreekt overigens vanzelf dat waar u daarom vraagt zowel 

ons MNHU-bestuur als de KNMO-organisatie klaar blijft staan voor informatie, advies en hulp. 
 

Waar Covid de activiteiten beperkte waren er veel goede en waardevolle initiatieven rond digitaal 

muzikaal contact en online muzieklessen. Maar het bruisende muziek- en verenigingsleven 

waaraan we zo gewend zijn werd in die perioden toch meer en meer gemist. 

Helaas moeten we ook in het optimistische scenario zeker de eerste maanden van het nieuwe 

jaar, maar waarschijnlijk langer, rekening met Covid houden. Hopelijk kan onze sector daarna 

wat meer ruimte gaan vinden voor structurele terugkeer naar een meer normale situatie. 
 

We wensen u als MNHU-bestuur een goede start toe van een voorspoedig en gezond 2022, een 

nieuw jaar waarin we hopelijk samen weer veel muziek kunnen gaan maken! 
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Kampioenschappen Majorette & Twirl 2021 “verplaatst” 
 

Begin november heeft de stuurgroep KNMO-NTSB besloten toch een NK te organiseren.  

Covid 19 gooide roet in het eten, zodat tot afgelasting op de geplande data 22 en 23 januari 

2022 moest worden besloten. 
 

Door de weinige wedstrijden die in het najaar van 2021 mogelijk waren en zijn georganiseerd 

heeft de stuurgroep de geldende regels voor deze NK-deelname aangepast. 
 

Het is niet toegestaan met dezelfde show deel te nemen in zowel het Artistiek Programma 

(KNMO) als de Freestyle categorie (NTSB).  
 

Bij de KNMO werden voorheen de 3 hoogst geëindigden van alle categorieën op de Provinciale 

Kampioenschappen beloond met een NK-ticket. Voor dit kampioenschap zal echter een andere 

regeling gelden. 

Om de zaak ook organisatorisch te kunnen behappen zal een minimaal behaalde score tijdens 

wedstrijden in najaar 2021 worden gehanteerd. Scores behaald tijdens een Provinciaal 

Kampioenschap tellen hiervoor niet mee. Het minimaal te behalen resultaat is als volgt. 

 
 

Sterparade  Deze categorieën komen voor dit Kampioenschap  

Technisch Programma  te vervallen. 
 

 

Artistiek Programma Jeugd 1 Iedereen die heeft deelgenomen 

 Jeugd 2 73 punten 

 Jeugd 3/Junior/Senior 79 punten voor basis 

   81 punten voor midden 

   82 punten voor top 
 

 

Show Twirl   Jeugd 1, 2 en 3 67 punten 

 Junioren en Senioren 70 punten 
 

 

Voor de deelnemers vanuit NTSB wordt de gebruikelijke selectie middels ranking gehanteerd. 

 

Alle deelnemers die aan de bovengenoemde normen hebben voldaan zijn ingeschreven voor                 

het NK 2021. De verenigingen van deze leden zijn hierover aangeschreven.  

Afmelden kon tot 20 november 2021, anders is het inschrijfgeld verschuldigd. 

 
Nederlands Kampioenschap KNMO-NTSB op 22-23 januari 2022 afgelast 
 

Dit Nederlands Kampioenschap stond gepland in het Topsportcentrum in Almere. 

Het kampioenschap is wegens de Covid-situatie afgelast. Op 19 januari 2022 wordt beslist of het 

naar een nieuwe datum kan worden verplaatst ofwel moet worden geannuleerd. 

Voor nadere info zie de website van de KNMO/Majorette/NK. 

 
EK en WK 2022 
 

De NBTA heeft in het najaar 2021 een inschrijving gehouden voor selectie voor de 

Europese Kampioenschappen en Wereldkampioenschappen in 2022. Hiervoor zijn in december 

2021 en januari 2022 selectiewedstrijden gepland in het NBTA-wedstrijdschema.  

Door de Covidsituatie kunnen niet al deze wedstrijden doorgaan. 

Voor opengevallen plaatsen in de selectie voor het verplaatste WK zijn er daarna nog wedstrijden 

in februari en maart 2022 gepland. 

 
Overige data Nederlandse NBTA Kampioenschappen:                                
 

Show Twirl 2021   7 en 8 mei 2022 

Runner Up 2021   14 en 15 mei 2022 

Baton Twirling 2021   28 en 29 mei 2022  

Runner-up 2022   10 en 11 december 2022 

Voor nadere info zie de website NBTA. 
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Terugblik op 2021 – Doelgroep Blaasmuziek 
 

Na het door Covid-19 teleurstellend jaar 2020 is ook het afgelopen jaar 2021 niet geworden wat 

wij als sector Blaasmuziek hadden gehoopt of zelfs hadden verwacht. 

Slechts in een korte periode voor de zomervakantie en van september tot medio november 

konden de meeste verenigingen weer hun repetities houden en naar geplande concerten of 

optreden toewerken. Heel frustrerend is het dat er vrijwel geen enkel concert-optreden kon 

doorgaan, en dat zal vrijwel zeker tot en met het eerste kwartaal 2022 zo blijven. 

 

Blaasmuziek-activiteiten MNHU 
 

Ons geplande concertconcours in Hoofddorp, dat we organiseerden in samenwerking met ZHBM,  

moest worden geannuleerd door te korte voorbereiding voor orkesten. Later was het concours 

door de Covid-regels ook als evenement niet toegestaan. 

In onze provincies Noord-Holland en Utrecht zijn vrijwel alle geplande festivals figuurlijk en 

letterlijk afgeblazen! 

Muziekexamens zijn gehouden in voor- en najaar, daarover elders in deze Nieuwsbrief meer. 

 

Blaasmuziek-activiteiten KNMO 
 

Naast ons eigen concours zijn vrijwel alle concertconcoursen in den lande afgelast 

Landelijke doelgroepvergaderingen werden uitgesteld dan wel via zoom gehouden.  

In die vergaderingen waren de thema’s vooral gericht op hoe om te gaan met huidige situatie 

ofwel “wat kan er wel en zo ja in welke vorm?”, met tal van creatieve oplossingen.   

 

Overige landelijke activiteiten 
 

Het Nederlands Brassband Kampioenschap (NBK) in Utrecht kon nog wel worden gehouden. 

Uit de MNHU-provincies namen de volgende bands deel:  

▪ Kampioensdivisie  Amsterdam Brass (5e) 

▪ 1e divisie  Brassband Amersfoort (2e) 

 Kunst na Kracht – De Goorn (4e) 

 Brassband Breukelen (5e) 

▪ 3e divisie  Backum Brass (3e) 

Alle deelnemende orkesten: van harte proficiat met jullie behaalde resultaten! 

Bestuurslid Blaasmuziek voor de MNHU 
 

Er is al enige tijd een vacature in ons MNHU-bestuur voor een coördinator en landelijk 

vertegenwoordiger Blaasmuziek. Voormalig bestuurder Teun Roodenburg is ons nog steeds 

behulpzaam bij het behartigen van alle lopende zaken, hij wil graag zijn opvolger inwerken. 

We hopen op aanmeldingen vanuit de sector. Belangstelling? Laat het weten aan onze 

voorzitter/waarnemend secretaris. 

 

 

Uw bestuurlijke verplichtingen op orde 
 

Juist deze bizarre periode is een prima moment voor uw bestuur om nog eens aandacht te geven 

aan het op orde hebben van uw bestuurlijke verplichtingen. 

Check nog eens of de AVG-vastlegging rond privacy nog de juiste is.  

Check ook of u de juiste licentie bezit voor het kopiëren van blaasmuziek (FEMU). 

Ook de verplichtingen die u heeft in het kader van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen 

(WBTR) verdienen aandacht. Heeft u als vereniging al een polis afgesloten voor de Bestuurs-

aansprakelijkheidsverzekering? Voor circa € 250 per jaar wordt het risico van hoofdelijke 

aansprakelijkheid van uw bestuurders vrijwel geheel afgedekt. 

Juist in deze tijd is het raadzaam om uw risico’s te beperken; onnodige boetes of extra kosten 

kunnen en willen we in deze periode zeker niet op ons bordje krijgen! 
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Festival voor Slagwerkensembles in Apeldoorn 

op 5 februari 2022 gaat niet door 
  

Het had zo mooi kunnen zijn! Met 14 deelnemende slagwerkensembles zou het Slagwerkfestival 

op zaterdag 5 februari 2022 in Apeldoorn een waardig vervangend evenement geweest zijn voor 

het destijds geplande Nederlands Kampioenschap.  
 

Tijdens een gesprek met de mensen van Theater Orpheus in Apeldoorn liet de directie van het 

theater echter weten dat zij ons in verband met de Covid-19 perikelen en de maatregelen 

dringend adviseerden dit evenement niet door te laten gaan. 
 

Helaas, wij kunnen niet anders dan dit advies opvolgen. Heel jammer, want niet alleen wij, maar 

bovenal de ensembles hadden er veel zin in deze stip op de horizon te verzilveren.  

Wat overblijft is de datum van 11 februari 2023, die de doelgroep SMP van de KNMO samen met 

Theater Orpheus heeft gereserveerd voor hopelijk dan wel weer een Nederlands Kampioenschap. 

  

 

Schrijf in voor het MNHU/ZHBM-Concertconcours 
Zaterdag 5 november 2022 – De Meerse, Hoofddorp 
 

Helaas moest zowel in 2020 als 2021 ons concertconcours worden afgelast. De door Covid 

veroorzaakte beperkingen in de mogelijkheden voor verenigingen om zich goed te kunnen 

voorbereiden stonden succesvolle deelname in de weg. Beide jaren zullen niet worden meegeteld 

als concoursjaar voor de vijfjaarlijkse concoursverplichting. 

We pakken de draad weer op in De Meerse in Hoofddorp. Na succesvolle evenementen in eerdere 

jaren is voor 2022 opnieuw gekozen voor deze mooie en sfeervolle accommodatie. 

 

Het concours wordt ook dit jaar 

gezamenlijk georganiseerd door de 

Zuid-Hollandse Bond van 

Muziekverenigingen (ZHBM) en de 

Muziekorganisatie Noord-Holland en 

Utrecht (MNHU). De beide bonden 

willen daarmee samen een podium 

bieden aan de eigen orkesten en aan 

die van de overige bonden.  

Inschrijving is mogelijk voor 

harmonieorkesten, fanfares en 

brassbands, als concours- of festival-

deelnemer.

We zien uw aanmelding voor deelname aan dit evenement graag tegemoet! 

 

Concourssecretaris: Frank van Enkhuizen, Aletta Jacobsstraat 104, 1566 SK Assendelft. 

Telefoon 075 687 53 20, gsm 06 53 46 56 44, fvenkhuizen@kpnmail.nl. 

Meer informatie en inschrijfformulier: www.mnhu.nl. 

 

 

mailto:fvenkhuizen@kpnmail.nl
http://www.mnhu.nl/
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Van Slag & Vlag naar Music Unlimited 
 

Slag & Vlag was een project van Philadelphia en Color Guard Nederland.  

Steeds meer instanties meldden zich aan om deel te nemen aan de organisatie; daardoor dekte 

de naam niet meer de lading en is er gekozen voor de nieuwe naam MUSIC UNLIMITED 

De activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Fonds voor Cultuurparticipatie, 

Philadelphia, de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO), Color Guard Nederland 

(CGN) en HandicapNL. 
 

Music Unlimited werkt aan structurele duurzame oplossingen waarbij mensen met een 

verstandelijke beperking de kans krijgen om muziek te maken en hun talenten te ontwikkelen, 

net als ieder ander. Dit alles moet mogelijk worden binnen reguliere muziekverenigingen, zodat 

regelmatig kan worden geoefend en opgetreden buiten de deur.  

Nederland heeft in de zomer van 2016 het VN-verdrag bekrachtigd. Dit betekent dat ons land 

zijn uiterste best zal doen mensen met een beperking dezelfde kansen en mogelijkheden te 

bieden als mensen zonder beperking. 
 

Music Unlimited helpt je graag je muziekvereniging inclusief te maken, en te laten zien dat je 

vereniging maatschappelijk betrokken is.  

Vragen, op- of aanmerkingen? Zend een Email naar Cor Tjipjes, cjtjtjipjes@cs.com. 

Hij zorgt er dan voor dat U de juiste informatie krijgt over Music Unlimited. 

 

 
Geslaagde organisatie voorjaars- en najaarsexamens 2021, 
maar examens in Huizen 29 januari 2022 nog onzeker  
 

Door de Covid-maatregelen kon de in januari 2021 in Huizen geplande praktijk-examendag 

helaas niet doorgaan, en ook in de maanden daarna konden geen examens gepland worden. 

Gelukkig kon de draad weer worden opgepakt in de maanden juni en juli, en hebben toen in 

Rhenen, Ursem en Huizen theorie- en praktijkexamens kunnen plaatsvinden. 

Ook in november en december konden de geplande examens doorgaan in Rhenen, Huizen en 

Monnickendam, hoewel met de Covid-aanscherpingen het in december spannend werd. 

Met de nodige flexibiliteit vanuit de organiserende en deelnemende verenigingen en met theorie-

examens deels op afstand en met zoom-camerabegeleiding kon toch het gehele najaars-

programma worden afgewerkt.   
 

In het gehele jaar 2021 hebben 147 kandidaten theorie-examen gedaan en 122 praktijkexamen;  

minder dan in “normale” jaren, maar ieder die examen wilde doen kon het uiteindelijk ook doen! 
 

Helaas is het doorgaan van de praktijkexamens in Huizen op 29 januari 2022 nog onduidelijk. 

De Covid-situatie en de beperkingen die docenten en kandidaten ondervinden bij de lessen 

kunnen de organisatie en de deelname dwars gaan zitten. 

Vooralsnog blijven de examens nog op deze datum gepland. Voor eventuele problemen gaan we 

oplossingen bieden met nieuwe en aanvullende examendagen verder in het voorjaar. 

Houd voor informatie onze MNHU-website in de gaten! 

 

 

 

  

mailto:cjtjtjipjes@cs.com
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Jonge musici kunnen auditie doen voor  

Concertgebouworkest Young 
 

Van 4 tot 21 augustus 2022 organiseert het Concertgebouworkest de derde editie van 

"Concertgebouworkest Young", een orkest voor Europese musici tussen 14 en 17 jaar.  

Tijdens deze tweeëneenhalve week zijn er repetities, masterclasses en coachings onder leiding 

van musici van het Concertgebouworkest. Er zijn concerten in het Concertgebouw in Amsterdam 

en elders in Europa.  

Het “Young summer camp” is gratis voor alle deelnemers. 
 

Jonge musici kunnen auditie doen met een video waarin ze zich introduceren, een solostuk, 

excerpts en toonladders spelen, en tot slot een korte video essay opnemen. 

Naast de auditie moet elke musicus officieel worden voorgedragen door iemand die haar/hem 

goed kent, bijvoorbeeld een muziekdocent.  

Mocht u een talentvolle musicus kennen, dan kunt u die voordragen met een e-mail naar 

young@concertgebouworkest.nl.  
 

Voor meer informatie over het auditieproces, de praktische organisatie van Young en antwoorden 

op veel gestelde vragen: www.concertgebouworkest.nl/nl/concertgebouworkest-young. 

 

 

KNMO Kennisbank – Verzamelplaats van kennis en ervaring 
 

De KNMO-kennisbank is een interactief platform voor het delen van kennis en ervaring door 

muziekbonden en verenigingen: https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/. 

Vragen, opmerkingen of aanvullingen zijn welkom, mail ze naar kennisbank@knmo.nl. 

 

 

Contact met MNHU / Reacties op deze Nieuwsbrief 
 

Voorzitter en waarnemend secretaris:  

Arnold van Workum, telefoon 06 82757700, secretaris@mnhu.nl. 
 

Op onze website www.mnhu.nl vindt u contactgegevens van de MNHU-bestuursleden.  

U kunt er terecht voor o.m. insignes, agenda en inschrijving voor concoursen en examens. 

Ook op Facebook kunt u ons vinden, like daar onze pagina! 

 

 

 

http://www.concertgebouworkest.nl/nl/concertgebouworkest-young
https://www.knmo.nl/diensten/knmo-kennisbank/
mailto:secretaris@mnhu.nl
http://www.mnhu.nl/

