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Het eerste federatieconcours van het seizoen 1966
vond plaats te Swalnen. De orGanisatie was in handen v&~
flui t- en tamboerkorp's "Heide 11 Si1alnen • .
De organisatie'was goed en de wedstrijden hadden een vlot
verloop. De burgemeester Hr. Pv Pe ac h op end.e nc t iccnc our s
met een toespraak. Nancri s de f'cd e.re t i ewo o r-a i. tter sprak dhr.
van Zijl~ penningmeester do r f'ed e r a t ie ,
Fluit- en TanboerkQrps "Ee i de " SVI[11r.len en TrSt.IIuber-tus" KeGsel
~
vertolkten op een verdiens telijke wijze het Wilhelmus.
& Hierna n anen de '17edstrijclen een aanvang. Voor het eer-st
[
werden de onderdelen nar s en concert achter elkaar af gewe rk t ,
~.".
Voor de deelnenende korpsen was dit prettiger en de wedstrijden
hadden hierdoor een vlotter verloop.
I:
De jury, de. heren U.Arbeel en U.Everaarts, beiden uit
f
11aastricht~ s t.on de n borG ,voor een g~ed 'verloop en rras de
f>~oordeling van. de korps en nel t o ever t r ouwd ,
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Marswedstrijd "l1odel Duiten llodelna.rs" van 11.Schneider.
Uitstekende opstelling. Bochten nenen zeer goed.
Tenpo werd na lockmars.opgedreven. Verder goede
ui t.v oe r-Lng ,
Concert
"ie drumband~arsll van W.Packbier.
Enkele oneffenheden door overslag en tencrtron
'. Verder goede ui tvoering". 'renpo goed vasthouden.
Màrs werd be haa.Ld. 122 punten, concert 120 punten,
totaal 242 punten.
ie prijs met PRalOTIE.
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"Bedoja ma r-s" van \/. La r o s ,
Drumband iets onderbezet. Bochten kunnen mooier.
Alles is TIel gelijk, BQar teopo iets hoog.
concert
; Adspiranten Bars" van S.Bgberts.
Vlamslag kan gelijker. Overigens TIer~ dit numoer
netjes uitgevoerd. 'I'arab , mai tre goed."
i.lar a 116 punten, concert 115 punten. Totaal 231 punten een 1e prijs

iIar"s- -

IVe AFDELIlIG

P..r~o.È. al"d.,"§.t -,,_REG.È.u_s_" __P_e'y_:-_:c.cA~_ •
llJub81klo..nken" van Verheijen, Schneider.
Uitstekende discipline. Inzet klaroenen iets
ongelijk. Accenten van klaroenen en trommen
kunnen iets meer hebben.
Concert
"Parade nar-a" van Ä. Thissen.
Keurige uitvoering. Accenten kleine trom goed.
28 stem kon af en toe iets zekerder.
Uars 119"~' punt, concert 126 punten, 1e prijs met PR01.IOTIE.

i.la r-s

IIle AFDELUlG
I';'L!i.R.QE}IK.Q"Il~S_ "§.T_~1!!;R'fI!U_S"._A.S_BJTRAY__ rtQ.E~I.QN12.

__
"Jurri oren mar a!' van Verheyen Sc hne i.d e r ,
Keurige discipline, bochten goed.
Concert
"De Jeugd Verkeersbrigade" van Sni ts Egberts.
Goede uitvoering voor deze afdeling. Op einde
minder goed." 2e stem te zwa!c. Accenten kleine trom
kunnen iets meer hebben.
Hars" 124-î- punt, concert 112 punten, totaal 236c& p t , 1 e PRIJS.

I,Tars

He AFDI:LIlTG_
DRUllBAllD KOIl.IIARHONIE "ST. CAECILIA " SWALJIEN.
lI~r;- - -- - îïT~bo~n;-a;;~-no':'-17i' ~·a~ U.3chneider.
TenppQ te .hoo g , Kan r-us t Lgo r , Tanh".l1ai tre correct.
Concert verplicht werk, "J.C. Stalle ma r s " van Egberts.
2e reprise iets vaag in de uitv~ering. De syncopis8
trekjes kwarren niet of 'on-voldoende uit.
Hars 115i- punten , concert 112t p t , Totaal 228 pt • een 1 e PRIJS,
l'LUIT- en TAUBOERKORPS " S'i'I:YL 61" STI:YL
Ï;aJ.:s·- -- - -"-l,[;:r:;hë- du--J[~-büttf"---V,;n J.Tesink.
Correcte discipline. Triolen niet helemaal in
orde, vérder ui tc"tekende uitvoering".
Concert verplicht numne r- "Bonne Fortune" van Sprink Sohn o Ld e r,
Mooie gave uitvoering, stemning zuiver. Tenpo nazurka
goed getroffen, Liet complimenten.
Ears 131-1; p t , Concert 132.~· pt. Totaal 264 pt. 1e prijs- net LOF;
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" In Uarching cirder" van Egberts Sr.ri t s ,
Een uitstekendè muzikale uitvoering. Een com~liment
voor instructeur en tamb. maitre.
Concert verplicht nunne r "JJonne Fortune" van Sppink Schneider.
Eveneens eon pracht prestatie. Proficiat !!
mars 13Y~- p t , concert 134-jJ- p t , 1e prijs tiet LOF.
TEVENS HOOGS1'E AAlr.i'AL PUJlTEN Vji11 HLT GEHELE CONCOtJRS.

liiars

1e AFDELING

R.rE!"È.a~d_ v.§.n_ de lI.a.!.tl..!-

~'.V!i lhelm_~nE:"_PE.s:t.e!:hE.l.1.__
"J.[ontfoort Come Back" van Jochems Jr.
Uitstekende r.1arsdi scipline. De accenten nerden
niet altijd gehandhaafd. In laatste reprise de
tenor troD syncopisch onjuist.
Concert verplicht nunme r " The Ban dnan Coming" van Sclmeider.
Ile syncopen werden niet altijd exact uitgevoerd.
Op'het einde werd het tempo iets opgedreven.
Verder een muzikaal ensemble, kan echter dYnamisch
en r-y tmä scn iets 'winnen.
Mars 116 pt., concert 116 pt., totaal 232 pt. een 1e prijs.

AFDELIIIG UITJ.lUNTEIIDHEID
FLUIT- en TALlBOERIWRPS " R.I:.VENLO" VENLO
"Das Lieben bringt Grosse Freud" van Groszwardt.
Mars
Disciplinaire gedeelte kan exacter. Ster.ming Goed.
2e steD iets zTIak.
Concert "Langste Dag" van P. Anka.
Rallentando niet te lang aanhouden, nae r direct n a a r
tempo'toe gaan. Roffel tiet crescendo kan iets
Vloeiender. Ook hier 2e s t em te zvak ,
Overigens een zee~ te uaarderen uitvoerine.
Mars 104 pt., concert lOO} pt.,totaal 21~~ pt. een 2e prijs.
" --ST.PAULUS"
-FLUIT- - - &- TAl.lJ3OERKORPS
- -- -- - .,- _. -'.
.. -- _. -,. - - SCHAESJJERG
- - - ..... - Ilar s
" Op stap na r-s" van Egberts SrJits.
Accenten in de 16den tie er laten uitkomen. In laatste
gedeel ten ci.e Oe n otenvt.e kort. 'De dyn arri ek meer
uitbuiten. Het korps musiceert anders keurig.
Concert
"The Voice of Anerica" van J. Jocher.!s.
Slaguerk te hard. Vooral in 2e reprise. In 1e reprie,
1 e partij, speelden de 16e' noten niet duidelijk.
Tenpo goed vasthouden. Ovori[l'ens goed Herk.
Mars .116 pt.',. concert llfl-~~ pt., Totà&l 234-!/ rt. een1e pri.j".·
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"Li;:lburgse Jagersmars" van J.Jochems.
Keurige' discipline. Sla~7erk domineerde.
Keurig korps.
Concert
"Pan t ae i e n o , 2 11 van Id. Eve r-an.r-t s ,
De notengroep' 16de 8ste I6de niet altijd correct.
De dynamiek kan nog iets verbeteren.
2e stem was te zwak.
mars 123 p t , , concert 116j',- p t , , e en 1e prijs.

Hars
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Door omstandigheden was het federatiebestuur gedwongen
het federatieconcours te Roermond, te organiseren door het
Flui t- en Tanboerkorps "st. Christoffel" af te gelasten.
De errk e Le k o rps en , die voor 'di t concours ingeschreven hadè.en,
werden in' de gelegenheid gesteld in te schrijven op de federatie
concoursen te Pey-Echt en te Treebeek.
Het C'evolg hiervan is,- dat deze t'wee concoursen overbelast
verden en het federatiebestuur zich genoodzaakt zag nog een
concours in te lassen o
Dit is reeds gebeurd en dit concours vordt georganiseerd
op 28 augustus a. s , door het jeugdklaroenkorps. "St.llubertus"
Roermond.
Doór dit feit kwam het foderatiebestuur wederon voor moeilijk
heden te staan en heeft enkele korpsen, die hebben inge.schreven
voor de concoursen te Pey Echt en te Treebeek, over moeten
hevelen naar het federatieconcours te Roermond.
Hiermede vil het federatiebestuur geel' dwang uitoefenen,
c- , 
onder indien er korpsen zijn, die hier tegen bezrlaar flakon,
worden zij dit jaar vrij gesteld voor deelname aan een federatie
concours en zal inschrijfgeld, indien reeds overgemaakt,
gerestitueerd ~orden.

,f8:,.,.

VERENIGINGSNIEUWS
----Fluit- en 'I'arab oe r-kor ps "St.Paulus" Schaesberg kreeg niemre
un i f'o rncn , Het damescomitd van St.Paulus Schaesberg heeft dit
korps zondag 27 maart j.l. nieune und f or-men aan go bod cn ,
Dit gebeurde tijdens een feestvergadering, die werd bijgewoond
o s a , door' hot college van B. e.o. 11., crc-voorzitt<er Il an s s en en
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het ere-lid TIobroeks, l.Ievr. Vankan leidde het feestelijk Ge
beuren in Det het overhandigen van de bescheiden.
'Mevr. Muris ~Gnor8ordc do afgelopen maanden van financi~le

moeilijkheden. Een bijzonder woord van dank sprak .zij tot de
.ere-voorzi tter dhr. Hanssen. De overige dames boden vervolgens
de uniformen aan.

Lokaalhouder dhr. JnnSteyven bood een nieuwe tanboer-maitre
stok anno DurgeI:leester Prick deelde Dede, dat de subsidie
belangrijk verhoogd zal worden.

...

" D. en H. TAPTCJI:: '66" te IJAARLO

, Zondag 4 ao pte nbc r- 1966 organiseren het klaroehkorps "Voonraarts"
te IJaarlo en de Drumband "Uaasbree" te Maasbree gezanenlijk
Gen groots opgezette Taptoe.
.
Het organisatieeoI:litó heeft ook dit j~ar de medewerking

r

kunnen verzekeron van gorononecrde korpsen o.a.

de b ck cn d o Tilburgse JeUGd Doedelzakband "De Scotjes",
IIDie Tambourijncn van dio Stadt Eyndh ovon" ~
het Klaroenkorps "St.Antonius" Treebeek, de exeertitiegroep
van de schutterij lt8T. Sobastianus" te
list .Bavo u, t.o Nu t h ,

T,largraten~

do Kon. Earnonic

Dit kleur- en sho'7rijk Gebeuren wordt gehcuden op de l!iemro
Harkt te BAARLO en-.boGint on half negen.
ADRESVITJZIGINGEN :
Fluit- en Tanboerkorps "st. BARBARA GLUCK AUF "
KAIXRT-SCHAESDERG
• lJ.-'
vjh E. Van ZIJL, Aalbersestraat 6, SCHAESBERG
~hans
L.J. SCHIFFERS, Dr. Poc Ls s t r , 32, SCIL~ESBERG.
R. K.- TrOf:lnel en Fluitenkorps " R.K.VENLO " te VENLO
vjh
A. lJERLIAHS, VcLden s errc g 171, VElTLO.
thans
H. SCHeL, Vredestraat 13. V=:NLO.

..
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NIEUV7E LEDEN •

·öaroenkorps-Schutterij

"St .liubertus" Ubachsberg
s e c r , Dhr. B.5endel1, Ke r k s tr aa t 64, ·U:JACHS3ERG.

Drunband Harmonie "Kunst na Arbeid" Belfeld.
secr. Dhr~ J:Aarts, Schoolstraat 41, Belfeld.
DruLlband "Stella Duce" Venlo.
Geer. G.Dricsscn, Broc~straat

34,

Venlo.

Drur.lband R.K. Ha rrnonLo St.Caecilia" "Gele Rijders" J.la.astricht
ao c r , A.v;d. Graaf, P~ins Bisschops\1eg 27,Ha.c.strieht.4
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LI;IJEITVJ::RGADEEING VAN DE LB1BURGSE FEDERATIE van FLUIT- on
TA;.IBOBRKORPSEN EH DRlTI.!BANDS, GEHOUDEH OP ZATEHDAG 23 APRIL 1966'"
IlT_D~ !'ML_-" __DA]T9)E.G. Y7ILJ..ID ~I. E0!o't~_t.:r:.a!!t.3.L R:EI-Ç_C!iT..:,.
_
In zijn openine;snoord richt de voorzittor dhr. ·Eub. Joncen
een bijzonder noord van nelkon aan ·Broeder Overste van
Bleijcrhcidc.
Hij n~st op enkele belangrijke punten vnn dG agenda o.a.
het invoeren Vnn con districtsindoling, net als voornaamste
punt de verkiezing van oe~ distric~8bostuur.
NOTU.LE:H
De notuïen ven de vorige vergadering nerden onder d&~kzegging
G'0odgokourdjl een opmerking; gomaak.t door con der loden
tlerd door de voorzitter toogelicht.
l'.i!l.C1!lS2.eE.l.c v.'?.r-"}.9:g~v.!l:n_d~ 12e!ln.:!:pf:L1~0 EotE. r~ _ .
•
De pennin(}T.leester dhr. Van Zijl Gaf vervolgens eon financieel
vorslag over 1965, dat sloot met een batiG saldo. De begroting
1966 ~loot Det een tota~lbedrag aan inkomsten en uitgaven
van f 11970',-, waar van is op gon omcn een nadelig saldo van

f 2270,-
!eEs}.ac. ~_nE.c2-.n!.r..Q.l~~-.2.0E!m..~s~i..9.. :
De heer Arendsbergen brengt nanens de ceLluissie in zijn
hoedaniehoid als voorzitter verslarr uit over het behoer van
de stukken en bescheiden door de penningmeester. Hij bracht
lof aan àe penninemeoster voor hot cccurato vork en de TIijze
rraarop hij de finanoitlle verant~oording heeft verzorgd en
vroeG do v8~gadering heo dc~harGe,tûveTlûnon-VOOr zijh c oc d
en.nau~keurig beleid.

- 7
Vervolgens dc o d de heer Arendsbergen een verzoek, aan de
vergadering o~ dezelfde conmissie bestaande uit de heren
1ejeillle, Janssen en ondergetekende, deze functie, voor het
volgend jaur o pn Lo urr waar te n cnon , Voorzitter Hub , Jongen
deelde Dede, dat hij en ook het Federatiebestuur met dit
verslag zeer vereerd ~ijn, naar rra t het laatste betreft,
het ver~oek om nog een jaar deze functie te te blijven
waarnemon , eerst het huishoudelijk reglement gc r a.adp Leo gd
dient te rrorden. Ho t huishoudelijk roglement".caf geen aa.nleiding
zich hiertegen te verzetten en rrerd bij dez~as-controle~-_Qmmissio hc r bon oomd,
'

~!~;RB~REIDIllG ]ESTUURSv~RKIEZIllG

,

NU-dcst~tu~ën-koninklijk ~ijn~goedgekeurd heeft de Federatie
oen on i.gaz Ln s gccoI:1plicct)rdc· cons'tructio gekregon. Zij is
namelijk opgo b ourrd uit leden, de zo Lf s t and i ge korps leden, die
rechtspersoonlijkheid b6zitten en uit zelfstandige die geen
rechtspersoonlijkheid bezitten, teruijl de korpsen, die een
onderdeel zijn Van schutterijen of ha.rmon Lan de derde categorie
in do Federatie vornen. De gehele organisatie zal opniGurr
onder de loupe norden genomen, teneinde de denocratie zover
mogolijk door te voeren.
Onze secretaris heeft de Lnd o Li.n g van de, districten bepaald
on de provincie verdeeld in 6 districten.
Zuid-1inburg
met als centra I s Hicu\ïCnhagcn, Geleen en Hoensbroek en
Noord-1inburc met Kessel als centrum.

In septcnber,a.s. aldus de voorzitter, hoop ik meer tijd ter
beschikking te krijeen en kunnen ue in de 6 districten districts
vcr-ga d o r-Ln gcn Gehouden wo.rdcn , net als voornaamste punt,
~8verkiezinG van een districtsbestuur, rraaruit dan ueer
'~didaten kunnen rrb r den Gesteld voor het Federatiebestuur.
Om de c orrt Lnuá tei t in' het federatiebestuur te handhaven, zal
het dagelijks bestuur momenteel bestaande uit de VOOrzitter,
secretaris en penningmeester nog een jaar aanblijven.

COlITRIEUTIE :
De contributie 1966 bleef ongcuijzigd en gehandhaafd op f

10,

, .§.0Ie.I.§.'rI}P..:.W]D.§.TBI1.D_ :_
Besloten
d op 20 -nevenber a.
CC::'1
Li t enrro
t r-á j
te
organiseren te Pey-Echt. De organiserende ver-c n.i g i ng is de
Jeugddrumband St.Roehus;
De voorzitter deelt Dede, dat bij ondervinding geconstateerd is,
w o
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s
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dat een s oLds t or.wcds t rti j d het an i mo en' het peil in uw korps
hoger opvoert. Hierdoor krijgen de leden nog ee," beter
zelfvertrou17Qn ,dataal, n ce r amb i, tic mc obz-ong t , doordat zij
iets zuifstnndig kunnen presteren en hun kunnen uitdraGon
naar buiton, TIat op de oórste plaats ten Goode komt aan
hun zelf en op de t1700dc plaats ook TIeer a~l het korps.
Hij spoorde de besturen van de korpsen aan dit punt niet ovor
hot hoofd to zien en Irun Lc d o n 11an to sporon doel te nomen

aan deze TIedstrijd.

w.u.e.··

lffiPJ-:l\.ADE
;"
Over hót \7.u:ë-:tü Kerkrade d ooLdo do vo or-ai t t c r mc dc , dat
Or van dit jaar naast de marsTIedstrijd ook een concertnod
strijd plaatsvindt, uitsluitond vaar do korps on
aango sloton bi j de LinburGse Podc r a tie.

ROl~'TRAAG

;_

Verder nerd en er nog medodelinGon Gedaan over de Federatio
concoursQn~ die eo~oudon uordon te S~al~on op
29 Dei, te ROermond 12 juni, te Poy -Doh t op 17 juli
on to Treobook op 21 'auGustus.
.

Door 'con misvorstand rlord hot korps Van Kerkrado-Holz
oon booto opgelegd, die nadorhand nerd ingotrokkon.
:
_.SLUITIlfG
-"- -- -- -

-

lTiots no c r a an de ordo zijnde d ankto de voo r z i t.t.o r de
vc z-gado r-Ln g voor do prottigo s amcnwo rk i ng on d .o goodo geest

dia or hco r-s t c on rra s or van ovortuigd, dat dczo vergadering
vool hOeft bijgoccrs-gcn tot ons doel On syoordo do leden aan
op deze ingoclagen neg door to blijven gaan. Dit zal de
~
onergio on het onthousiasmo doen bev or-dor-on OT.l ui t.oLndc Lijk " '
to k omcri tet het grote doel nl. " Het d oor voc r on van dc
dcn cc rn tic'

11.
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. JiUZIÈKCENTR.i\JI;E J.J .HAIISS:BI{,
. . .Akors 171'a,,17 ·98,
SPEIillO LZEllHJHJlS
Te1~04445-2038

Yiii1YlllXèd.:j..EtPj1è't':ç''9mm811en,pa~pn, 'j;rOlllll\ep. f lfl.$ ,C" . .
Willy L)lxe'ove~Üa!K17:rOll\lllen"
f 2'25 •.- '

I\Óya 1.1'1a1' chrli~;'t", .J08.lllteÏLli èl1tbv~~~ià~irQIDmen.

·K~eh.allen, 'l1let -plastic vsl:j..engl'levèrd ,,'ö1'de)ll.

.

I:lei:len'Pijpersilllite:'~?Pta~it f19'50Al17.
Ka1f$veellèn4.§' Cl1l.

l~etto

j'J.l;"'- .

Lwcetal!l1;>9u:r.,;n~~tre~17okken •. llliii:f6udt>aak
/ille. ma tènplastiG "aÜenvoorradig

vakkundig~repär~tieinrichti,ng
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