Welkom bij Showkorps Wilhelmina

Showkorps Wilhelmina: al 120 jaar de trots van Sleeuwijk!
Welkom bij Wilhelmina. Een vereniging waar door jong en oud op een enthousiaste manier muziek gemaakt wordt.
Showkorps Wilhelmina is opgericht in 1898 en inmiddels dus al 120 jaar jong! In die tijd is Wilhelmina uitgegroeid
van een kleine dorpsfanfare tot een Showkorps dat zich bij de betere korpsen van Nederland mag rekenen.
Wilhelmina verzorgt jaarlijks tientallen mars- en showoptredens. Dit varieert van optredens in ons eigen dorp, zoals
bij Koningsdag, de 4-mei herdenking en de avondvierdaagse tot taptoe-optredens in binnen- en buitenland.
Onze ‘wall-of-fame’
Showkorps
2000 Nederlands kampioen (eredivisie-marswedstrijden)
2001 14e plaats bij de marswedstrijden op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade met 86,90 punten
2005 18e plaats bij de marswedstrijden op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade met 86,30 punten
2009 18e plaats bij de marswedstrijden op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade met 86,30 punten en
WMC-kampioen bij de showwedstrijden (first division) met 87,85 punten
2013 10e plaats bij de marswedstrijden op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade met 89,00 punten
2017 27e plaats bij de marswedstrijden op het Wereld Muziek Concours te Kerkrade met 81,25 punten
Showkorps Wilhelmina heeft twee CD’s opgenomen. In 2002 werd ‘Moments of Enjoyment’ uitgebracht, in 2007
opgevolgd door ‘Impressions’. De nummers van deze CD’s zijn gecomponeerd door diverse bekende arrangeurs,
waaronder Rob Balfoort, René Leckie, Marcel van Raaij en Michèl Smeets.
Daarnaast zijn er talloze videofragmenten gemaakt van onze optredens, deze zijn te vinden op onze website
www.showkorps-wilhelmina.nl, op onze facebooksite en op Youtube.
Taptoe Sleeuwijk
Jaarlijks organiseert de vereniging ook ‘Taptoe Sleeuwijk’, in 2018 al voor de 27e keer. Hierbij lukt het elk jaar weer
om een aantal topkorpsen naar Sleeuwijk te halen. Ook hebben korpsen uit België, Duitsland en Frankrijk al eens
acte-de-présence gegeven in Sleeuwijk. Wat deze taptoe uniek maakt is dat het publiek deze taptoe gratis kan
bezoeken, dankzij de vele sponsors.

Showkorps – bekend in binnen- en buitenland
Het showkorps repeteert wekelijks op donderdagavond van 20.10 tot 22.10 uur. De muzikale repetities worden
gehouden in ‘De Bolderik’ in Sleeuwijk. Show- en marsrepetities vinden plaats op wisselende locaties in de
omgeving. Het showkorps staat sinds 2014 onder de enthousiaste leiding van Michèl Smeets. De slagwerksectie
oefent daarnaast op dinsdagavond van 20.00 tot 22.00 uur onder leiding van Corné Pas. De showrepetities worden
geleid door Pim van Kan en Erwin de Jong.
Er wordt opgetreden tijdens taptoes, streetparades, avondvierdaagsen en concoursen. Het korps telt circa 30
enthousiaste muzikanten. De blazerssectie bestaat uit trompetten, trombones, saxofoons, euphoniums en
sousafoons. De slagwerksectie bestaat uit snare-drums, bekkens en een base.
Eens per vier jaar neemt Showkorps Wilhelmina deel aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. Hier heeft het
korps in het verleden altijd goede prestaties neergezet met als hoogtepunt de WMC-titel Show – First Division in
2009.
Marsoptredens
Bij straatoptredens, zoals bloemencorso’s, avondvierdaagsen, en streetparades brengt Showkorps Wilhelmina een
unieke combinatie van statige marsen en populaire muziek. Wilhelmina hanteert een Engelse marsorde en
marsdiscipline. De Engelse marsorde kenmerkt zich door de strakke discipline.
Showoptredens
Bij taptoe-optredens presenteert Showkorps Wilhelmina vanaf 2018 haar nieuwe Gala-show met als thema “Africa”
Deze show kenmerkt zich door herkenbare muziek, zoals nummers uit de films The Lion King, Madagascar, Tarzan.
En dit alles uiteraard op een fraaie choreografie, geschreven door Pim van Kan.
Uniformen
Showkorps Wilhelmina is trots dat het kan beschikken over meerdere uniformen. Allereerst het gala-uniform, dat
tijdens straatoptredens wordt gedragen met wit of zwarte broeken en petten. Dit uniform is afgeleid van het
uniform van de Irish Guards, een regiment van de British Army. Daarnaast heeft het korps een tweede uniform dat is
gebaseerd op een Amerikaans officiersuniform. Dit uniform wordt gebruikt bij concertoptredens.

Jeugdkorps – ‘wie de jeugd heeft, heeft de toekomst’
Jeugdshowkorps Wilhelmina bestaat uit circa 8 leden van 6 t/m 16 jaar. Ieder jaar staat er weer een enthousiaste
groep, een kweekvijver waar de vereniging trots op is. Het jeugdshowkorps repeteert wekelijks op donderdagavond
van 18.30 tot 20.00 uur in ‘De Bolderik’ of in het park achter basisschool ‘De Morgenster’ in Sleeuwijk. Het
jeugdshowkorps staat onder leiding van Dennis te Woerd. De jeugdslagwerkers repeteren wekelijks op dinsdagavond
onder leiding van Corné Pas.
De belangrijkste optredens van jeugdshowkorps Wilhelmina bestaan normaal uit taptoes, streetparades,
avondvierdaagsen en concoursen. Het jeugdshowkorps Wilhelmina neemt ieder jaar deel aan de eigen Taptoe
Sleeuwijk. In september 2015 heeft het jeugdshowkorps deelgenomen aan het voorprogramma van de Nationale
Taptoe in Ahoy. In 2018 zal het jeugdkorps niet op straat lopen, maar wel zittend enkele optredens verzorgen. In
2019 hopen wij wel dat het jeugdkorps weer straatoptredens kan gaan lopen.
Muziek is leuk….
In 2016 en 2017 speelde het jeugshowkorps een show / marsparade met diverse bekende popnummers. Bij
optredens in 2018 speelt het jeugdshowkorps een afwisseling van mooie marsen en populaire muziek, zoals
bijvoorbeeld ‘Hymn for the weekend’ en ‘Fireworks’.
….en ook gezellig
Naast optredens doet het jeugdkorps ook regelmatig leuke activiteiten naast het maken van muziek. Zo zijn we in
2017 bijvoorbeeld een keer gaan bowlen met de hele groep, houden we een filmavond of gaan we gezellig met de
hele groep schaatsen. We vinden het belangrijk dat je vooral plezier hebt bij onze vereniging.

Muziekopleidingen – een goede basis!
Als je lid wordt bij Wilhelmina biedt de vereniging jou een muzikale opleiding aan. Deze individuele lessen worden
gegeven door docenten die de nodige ervaring hebben. Er zijn drie docenten verbonden aan de vereniging: Henk van
Loon voor de koperblazers, Lenie Vink voor de saxofonisten en Corné Pas voor de slagwerkers.
Iedere muzikant krijgt per week 30 minuten les, de slagwerkers krijgen 20 minuten les per week. Gemiddeld worden
er 40 lessen per jaar gegeven.
Naast de lessen van de docent verwachten we dat je ook thuis de nodige tijd muziek repeteert. Hierdoor leer je het
instrument sneller bespelen en wordt het ook steeds leuker. Je moet er rekening mee houden dat je ongeveer 15 tot
30 minuten per dag thuis zult moeten oefenen.
Na twee of drie jaar, afhankelijk van de vorderingen van de leerling, bepaalt de docent in overleg met de
leerlingcoördinator of een leerling deel kan nemen aan het muziekexamen. De examens bestaan uit een theoretisch
en een praktisch deel. Het theorie-examen moet eerst zij gehaald voordat een leerling kan deelnemen aan een
praktijkexamen. Voor het theorie-examen biedt de vereniging theorielessen aan.
Meestal duurt het ongeveer 1,5 tot 2 jaar voordat je bij het jeugdshowkorps mee kunt repeteren.
Doorstroming naar het showkorps
Om door te stromen naar het Showkorps willen we graag dat je muziek kunt maken op B-niveau. Minimaal vereist is
het A-niveau. In bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Een A-diploma is in ongeveer 2 jaar te halen.
Om B-niveau te bereiken heb je totaal ongeveer 5 tot 6 jaar nodig.
Vanaf het jaar dat je 15 wordt kun je mogelijk de overstap maken naar het showkorps. In juni van dat jaar mag je
voorspelen bij de dirigent of slagwerkinstructeur van het showkorps. De dirigent of slagwerkinstructeur bepaalt of je
vanaf het najaar (meestal vanaf eind september) mee mag repeteren bij het showkorps.
Ook als je al ouder bent dan 15 jaar kun je uiteraard nog steeds lid worden van de vereniging. Hiervoor gelden in
principe dezelfde toelatingsvoorwaarden als voor leden die vanuit het jeugdkorps doorstromen.

Praktische informatie
Aanmelden
Je kunt je aanmelden als lid van Wilhelmina door het invullen van het aanmeldformulier. Dit formulier vind je
verderop in deze folder of op onze website www.showkorps-wilhelmina.nl
De eerste maand van het lidmaatschap geldt als proeftijd. Gedurende deze periode is geen contributie verschuldigd.
Om lid te worden moet je tenminste 6 jaar oud zijn.
De kosten
De maandelijkse contributie bedraagt op dit moment:
Leden t/m 15 jaar
€ 13,00
Leden vanaf 16 jaar
€ 20,00
Rustend leden
€ 5,00
Wilhelmina kent een lesgeldregeling voor de leden t/m 17 jaar die een muziekopleiding volgen. Deze kosten worden
voor 50% vergoed door de vereniging, met een maximum van € 300,- per cursusjaar. Lessen die niet gevolgd worden
en waarvoor niet tijdig is afgemeld komen volledig voor rekening van de leerling. Er geldt voor individuele lessen een
opzegtermijn van 3 maanden. Er wordt een lesovereenkomst afgesloten, waarin exact staat vermeld welke regels er
gehanteerd worden voor de individuele lessen. Theorielessen komen geheel voor rekening van de leerling.
De contributie en de lesgelden dienen maandelijks per automatische incasso te worden voldaan.
Het lidmaatschap loopt altijd tot het einde van het kalenderjaar. Alleen in bijzondere situaties kan hiervan
afgeweken worden. Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. De opzegging dient schriftelijk of per email gedaan te
worden bij de secretaris van de vereniging.
Muziekinstrument en toebehoren
Iedere muzikant krijgt een instrument van de vereniging in bruikleen. Hiervoor wordt een bruikleenovereenkomst
gesloten. Reparaties zijn voor rekening van de vereniging, zolang deze ontstaan zijn door normaal gebruik.
Reparaties die het gevolg zijn van onzorgvuldig gebruik komen wel voor rekening van de muzikant. Reparaties
worden altijd via het verantwoordelijke bestuurslid geregeld. De vereniging zorgt er ook voor dat er periodiek een
onderhoudsbeurt uitgevoerd wordt. Zaken als rietjes voor saxofoons en onderhoudsolie zijn voor eigen rekening.
Als je een eigen instrument hebt dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor onderhoud en reparaties. Wel kan het
instrument meeverzekerd worden door de vereniging.
Ieder lid krijgt een zwarte muziekstandaard in bruikleen. Bij het einde van het lidmaatschap dien je deze weer in
goede staat in te leveren.
Uniformen
Wanneer je instroomt bij het jeugdkorps of het showkorps krijg je een gala-uniform in bruikleen. Bij verstrekking
van het uniform wordt een bijdrage van € 100,- aan het uniformfonds in rekening gebracht. Deze uniformbijdrage
kan in vier jaarlijkse delen worden verrekend met de verschuldigde contributie. Dit kan overigens alleen door het
inleveren van één van de vier coupons voor 31 januari van het betreffende jaar.
Naast het uniform krijg je een aantal T-shirts met het Wilhelmina-logo en een Wilhelmina-jack ter beschikking.
Onder het uniform wordt altijd het Wilhelmina-shirt gedragen. Vóór, na en tussen optredens door mag het
Wilhelmina-jack gedragen worden op de uniformbroek.
Het is belangrijk om het uniform tenminste 1 keer per jaar zelf te laten stomen. Je mag het uniform niet
uitwassen. Op het moment dat je je lidmaatschap opzegt, moeten de uniformen gestoomd ingeleverd
worden.

Contactgegevens
Algemene gegevens:
Showkorps Wilhelmina Sleeuwijk
Postbus 5
4254 ZG Sleeuwijk
secretariaat@showkorps-wilhelmina.nl
www.showkorps-wilhelmina.nl
IBAN: NL07 RABO 0368 746 496
KvK: 40271504
Repetitieruimte:
Sociaal Cultureel Centrum ‘De Bolderik’
Nanningh Keyserstraat 2
4254 EP Sleeuwijk
Repetitietijden:
Jeugd – Slagwerk
Jeugd – Blazers (soms samen met slagwerk)
Showkorps – Slagwerk
Showkorps – Blazers + Slagwerk

dinsdag
donderdag
dinsdag
donderdag

18:30 – 20.00 uur
20.00 – 22.00 uur
20.10 – 22:10 uur

Bestuursleden:
Taak
Voorzitter (a.i.)

Naam
Gert-Jan Houtepen

vice-voorzitter

Gert-Jan Houtepen

penningmeester

Martijn van Driel

secretaris

Tel. nr.

Mob. Nr.
06-34843344

Email
gertjanhoutepen@hotmail.com

06-34843344

gertjanhoutepen@hotmail.com

06-13789819

martijnvandriel@xs4all.nl

Kirsten Raams

06-50446396

kirsten_raams_7@hotmail.com

2e secretaris

Eleonora Weima

06-49955100

eweima@msn.com

afgevaardigde slagwerk

Alex van Breugel

06-22757160

avanbreugel@kpnmail.nl

afgevaardigde blazers
afgevaardigde
jeugdcommissie

Wouter Steehouwer

06-22562708

wouterleonie@live.nl

Monique Groenevelt

06-51196289

moniquegroenevelt@gmail.com

0183-769109

0183-302460

Jeugdcommissie:
Taak
voorzitter

Naam
Monique Groenevelt

Tel. nr.

Mob. Nr.
06-51196289

Email
moniquegroenevelt@gmail.com

secretaris

Menno Raams

0183-304637

06-11520527

menno_raams_8@hotmail.com

algemeen lid

Saffira Schäeffer

06-50665942

saffira_schaeffer@hotmail.com

algemeen lid

Carlo van der Meijden

06-11852437

c.van.der.meijden@hotmail.com
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0183-309082

