
 
Coaches in de blaasmuziek 

De blaasmuziek in ons land mag er wezen. En waar het nodig is willen we het imago en de 
aantrekkingskracht verbeteren. Er zijn veel beoefenaars en verenigingen die enthousiast en prachtig 
muziek maken. Dat moet minimaal zo blijven. Het project WINDKRACHT 6 is gestart om daaraan te 
werken met als doel meer jongeren enthousiast te maken voor blaasmuziek (harmonie, fanfare, 
brassband en concertant slagwerk) en te zorgen dat ze dat blijven.  
Om dat met succes te kunnen aanpakken is actie nodig op meerdere fronten. Dirigenten, besturen en 
docenten spelen daarbij een sleutelrol. Maar ook muziekscholen en provinciale steunpunten worden 
erbij betrokken. En het onderwijs mogen we niet vergeten.  

Het project kent drie ankerpunten:  
1. de jeugdmentoren,  
2. de coaches,  
3. het educatieve promotiemateriaal.  

1. Jeugdmentoren  
Centraal in het plan staat de jeugdmentor bij een muziekvereniging. Elke vereniging moet een 
dergelijk mentor hebben. De mentor is de spil van het jeugdbeleid van de vereniging. Hij of zij zorgt 
voor promotie en publiciteit naar jongeren, vangt ze op en begeleidt ze, vooral in het eerste jaar, en 
zorgt dat ze het steeds naar hun zin hebben. Om elke vereniging aan een goede mentor te helpen 
komt er een mentortraining. Deze wordt gegeven door speciale coaches (zie onder). In 10 regio’s 
volgen toekomstige mentoren een training in de vorm van workshops. Aan de hand van ‘good 
practices’ krijgen ze inspiratie, ze doen praktische oefeningen, worden sociaal-pedagogisch geschoold 
en ze ontvangen hulpmiddelen zoals een promotie-DVD.  

2. Coaches  
Om de jeugdmentoren op te leiden zijn experts nodig, die we coaches noemen. Dit zijn deskundigen 
uit de (blaas)muziek, die speciaal worden opgeleid om straks mentoren te trainen. Ook gaan ze 
muziekverenigingen adviseren en begeleiden bij het opzetten en uitvoeren van jeugdbeleid. Er zullen 
twee keer 10, dus totaal 20 coaches worden opgeleid.  
Gekwalificeerde coaches treden toe tot het College van Coaches. Zij zijn in te huren voor informatie, 
advies, ondersteuning en inspiratie. Nadere uitwerking: zie verderop.  

3. Promotie en educatie  
Voor promotie van de blaasmuziek en voor de educatie ervan is het Promotie & Educatie Project 
ontwikkeld. Dit PEP-pakket omvat een DVD met als thema de ontdekking en beleving van 
blaasmuziek, lesbrieven en opdrachten voor het basisonderwijs. Het PEP-pakket moet zijn weg 
vinden naar het onderwijs, muziekscholen, muziekdocenten en de muziekverenigingen. Het is een 
belangrijk instrument voor de coaches en voor de jeugdmentoren.  

Betrokken organisaties  
Naast de landelijke muziekorganisaties (KNFM, FKM, NFCM) zijn de Nationale Jeugd Blaasorkesten 
(NJBE) en de Bond van Orkestdirigenten (BvO) nauw betrokken bij dit project. Unisono staat garant 
voor de coördinatie en de uitvoering.  

Ondertussen hebben de eerste en tweede lichting coaches de opleiding met goed gevolg afgerond. 
Vanaf begin oktober (2006) gaan de coaches in het hele land aan de slag. 

Muziekverenigingen die het zinvol vinden om de mogelijkheden voor de toekomst tegen het licht te 
houden en verder te ontwikkelen kunnen zich hiervoor laten adviseren en ondersteunen door een 
coach. 

Meer informatie en aanmelden 
Via Maryan Hess (030 2335630) bij Alex Schillings, Jan van den Eijnden en Hans Heimans, allen 
werkzaam bij Unisono in Utrecht. Mailen kan ook: hess@amateurmuziek.nl 
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