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15.lrtlid Wijnands onderacheiden
BDSDSJllEIIDA
29 juni.Bondsconcours in Houthe. bij St.Martinus.
3 aug. Bondsconoouu b\j St.H1COLAAS in Meijel
17 aug. Bondsconcoura in Montfort bij EXELC10R
31 aug. Shovwedstrijd bij St.BARBARA Schaesberg
31 aug. r'Bti~al in Veert bij rA11MA.
7 sept.Bondaconcours bij BLAUV VIT Kerkrade
14 Sept.Bondaconcour8 in Venlo b\j STiLLA DUCE.
)-15 8ept.Fe8'i~al in Vaubach bij PRINS BERIHARD.
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EERSTE BONDSCONCOURS IN 1969
Zondag 1 juni werd in Heerlen het eerste
in de serie van zes bondsconcoursen van
onze Eond gehouden.
Dit eerste Bondsconcours was georganiseerd
door Drumband Olympia-~eesenbroek-Heerlen.
K'evtl niet begunstigj .et een .tralende .oo,d1. meu op 1juni
••1 IOU _ogen vervaohten,verd .et de _alsved.irijden precie.
op tijd ge. tart.
Het vas een goede gedacbte van COncoufsleider van Zijl om in
het mar'parcours op tv•• verschillende punten de korpsen t.
doen vertrekken,dit heeft een vlet verloop gebad,vaardoor er
veel tijd is gewonnen. Dat bleek later goed gelien,vant toe It\Jl>
laatste korp•• "WUb. lab.•" uH. Ninvenhagen
start ging ,
begon I\, te regenen.
O.dat het parcours iet.a bellend va. startte dus een korps zgn.
"boyen" en het volgende "beneden".
Enkele jeugdkorpe8n hadden met bet hoogteverschil vel enige
lIoeilijbedeD, vut die kOrpleD die "berga!"kvuen.gingen bet
hmpo 0pTOereo,'t.erldJl lij die ·'bergop"g1ngen,Dogal v.el I t
120 paslen lieten sakken 1.01. 116.Kaar 10&18 getegd,alleen de
jeugdtorpeen badden hier vat moeite _ee
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Over de organisatie door "Olympia" niets anders dan lof.
Enkele onjuistheden werden met veel gevoel voor improvisatie
opgelost. Vooral de Instructeur van Olympia,Bamen met zijn zo
jonge muzikanten,was steeds bezig het verloop van het optre.,
den vlot te doen gaan.En dat lukte steeds voorbeeldig.
DI loorl1tter van Oly.pia had alle deelne.ende korpeen on't.vangen .e't. een barteJijk voord
van dank voor bun ko.et en de.lna.e,hoopte op een vlot verloop en venste alle korpseu erg
veel succes. De heren Juryleden CaameDga en Janleeu hebben hun taak Beer coucentieua uitge
voerd.Dit verd trouvena ook van ben verwacht. Hun taak is,bij de grote .uzikale vooruitgang ~~
nu de tor~8eD niet licbt.
O.dat wij dele keer erg dicbt in bun buurt ~ehten sitten-b~ gebrek aan .eer plaata-hebben
~ .eer.alen-(ongevild)-hUD discussiel gevolgd en daaruit de conclusies getrokken dle wij
hierboven al 8chreven.
Onle Bonds8ecretaria,ala steeds onvermoeid verkend samen .et lijn secondanten,heeft weer
de pUDten verzameld en in de juiste volgorde gezet.Het vas ook de eerate teer,dat ve de
Adainistrateur Timaer.8D8 in lijn nieuwe functie aaD het werk IQgen.

Het valt iedere keer weer opnieuw op,wat een massa werk er
moet worden verzet bij zo'n Bondscclicours,terwijl soms zo
weinig waardering wordt opgebracht voor die massa werk.
Dit is geen verwijt aan wie dan ook,maar van de zijde der
korpsen wordt maar zelden een woord van dank gebracht aan
de werkers-van het hele concours.

3
"st.Barbara G.l." zorgde aet zijn Majorettes voor
een passende_kleurige_feestelijke opening van de
concertvedstrijden.
Het "Fanfare-enor" uit Asbeçh bracht aet de (line)
"riadel Kind_rH van Kancben-Gladbach ook nog eeD
charaante en goedbedoelde uitvoering.vooral de tvee
Duitse tamboere maakten op onle taaboera maar v'lnig
indruk,ook de laaenverking tUB8en taaboera en blas're.
val niet zoals wij die kennen. We veten leker dat lij uit
bun bezoek &aD dit Heerlenee Contoure vel de meeste les
hebben getrokken.
Bij het bekendmaken van de uitslag revanoheerden de Duitse
.eisjes zich door een oharmante erehaag te Toreen voor het
~diua terwijl Drumband Olr-pta de vr.~de en bet applaue
~erhooàde door elk. uitelag en elk applaul met .en roff,l of
"tuBeh- te verbogen.Ee.'! ers 1I00ie geste die leer werd s!vB.Bl'deerd.
Het bekendmaken 'fan de uitsalg door hr.van Zijl Sil18 gepaard aet dankwoord. aan JlU'Y.
Bondeseefetariaat en aan allen die dit conoours hebben doeD slagen.
De voorlitter van Olympia reikte de door de organieerende verenigil18 beschikbaar gestelde
.~ekers en Tamboer-Maitre medailles uit.

De beker voor het hoogste aantal punten van het gehele
concours ging naar de Drumband van de Kon.Oude Harmonie
van Eijsden.

1
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Al met al kan men in Meesenbroek-Heerlen terugzien op een leer geslaagd cODcour8C~t de
resen preeie. op t~d sil18 vallen was zeker ook in de orS8Disatie ingecalculeerd.
We bebben elecbts een fout geoonstateerd en omdat ve altÜd de vinger op de Ivakke plek
leggen doen ve dat bier oOk.Tijdens de concertvedetrijdan in de feesttent verden achter
in de tent de "1'8rll8kelijkheden R JOUS ballentent-acb1eUent-enll.MII:T stopgeut.En dit
vas 80ml storend,vooral bij het begin van elk korps.

Nog even iets anders en wel het voorname"AANPASSINGSVERMOGEN2·
over dit onderwerp graag de volgende vingerwijzing:
Tijdens de concertwedstrijden in de tent was het opmerkelijk
~at het "zWare slagwerk"overwegend te hard was.
Slechts EEN instructeur begreep dat het laaghangende tent
zeil de oorzaak daarvan kon zijn. Hij haalde zijn"zware werk"
naar voren.

Zullen we afspreken dat alle instructeurs daar een volgende
keer aandacht aan gaan schenken.
En dan volgen hier de volledige uitslagen:

Y1uit_ en Tambolrkorp' JULIABA 127 Vlrl111enboloh-Beer1ea
Fluit- en T8IIboerkorpB WILHKlJfiJfA R1euveJlbagen
T8IIboerkorpa KOI.OUDE BJRKORIE
E~.dea

242 put. 1e prijB + proaotie
250 put. 1e pr\i& + pro.otle
260jpunt 1. prijB aet lof.

OP EEZOU BIJ DE BEER ElI WOW JDIDEII

len kleine .ertegenvoord1g1ug wan on'e Baad
Oale Toorl1tter lal hieroTer aog kontakt
bllocbt in ruat.buj,a"De Bedelaar" in Haelen
opne.llen aet onu Beseberllbeer.
We-de wertegenwoord1giug-baddea een aoole
onze Toorlitter en lijn echtgenote.Er.Jongen
werblijft daar Toor een algebeel herltel.
goed geTUlde fruitaand •••glno ••n,ais Iin
In bet IgD.dagverblijf verden .en paar uur
kleine dankbetuiging .oor bat Tele verk.
aan elkaar gepraat.Al. leek IOU .en de indruk dat hr.Jongen Iteedl belangelolll TOllr lijn
krijgen d&t aDie .oorlitter weer b.l.aa&! de Bond beeft gedaam.Vanzelfeprekend werd ook ~,
oude ia,aaar .e dokterlrapporten aanen tot
Mevrouw J~eA iu die daRk betrokken. Ook
grote Toorliebtigbe1d.Daaroa lal onle Bandt- baar.ijn wü ergeuB .ee1 dank w.rschuldigd.
woorlitt,r Tel_ .an lijn functies .Iloeten gaan Beiden waardeerden de geate leer,aaar,loels
neerleggen. Wij zij:l1 erg gelukkig dat hU pas in u.Jongen lIi:Oat 11 beleU&1 niet nodigl
de laatste plaats aan onle Bond denkt. Tot 19'70 " ..rouven ••n.er Jongen," bopen all ij dit
lal hij nllg onu Bllud leiden.
le.. t goed en gnood 1n eigen ho.e lUl'\. lijn.
Graas aprekea ve de hoop uit dat D bei
Olsehoon we nog rui. in de tijd zit\en,lullen ve
allen &oeteA u1taien naar een geacb1k\ en vaarden,daar 1n Heerlerhe1de,nog een lang
en gelukkig le.eo 11 beschoren en dat
418 0pTlllger.D8 81genlllhappen .~&8D de IlpY01ger aoet .1l1dllen werden dllor hr.Jong8n u1twoerig
wij U aog Teel in Iln. aidden lullen
Ilpgeallad.
deo.
Cor Ti ••raana.

,
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NIEUWS VAN ONZE ADMINISTRATEUR
Secretariaatswijzigingen:
Drumband Fanfare ST.HUBERTUS Hegelsom-Horst
Toorheen:P.Saris Langstraat 29 Hegelsom-Horst
thans
:W.Lemmen Stationstraat 109
Hor st.
Jeugddrumband ST.MARTINUS Horn
Voorheen:J.H.Crijn
Heythuiserweg 6
Thans
:M.Hendriks
Haelerweg 61

..;J
'V

Hom
Horn

'V

&I

Fluit en Tamboerkorps PRINSES MARIJKE Hoens roek
Bergplein 34 Hoensbroek
Toorheen:J.Kalkwarf
thans
:H.v.Hemert
St t
1 Hoer:sbro~k
Drum- Brassband STELLA DUCE Venlo
Secr.G.Driessen is verhuisd naar Reigerstraat 32 Venlo-Zd.

V Drum-

Klaroenkorps WERK NAAR KRACHTEN Simpelveld
Secr.W.G.v.vd.Vlag is verhuisd naar Zaumbrecherstr.6 Simpelv.

IJ

NIEUWE LEDEN
Fluit en Tamboerkorps ORNAJE-NASSAU Roermond District lV
Secr.H.Tobben Rozenstraat 16 Roermond
Drumband Schutterij WILHELMINA Horst District ,VI
Vènloseweg 10 b Horst

v~ Secr. H.Schattevoet

Jeugddrumband HEEL te Heel
Secr.H.Habes Gouv.Houbenstraat 16 Heel
j

:û:

Fluit en Tamboerkorps ST.ANTONIUS Altweert District V
Secr.Jac.Mennen Heltenboschdijk 1 Weert

j
1/

.,;

Dames Drumband Fanfare VRIENDENKRING Swolgen District VI
Secr.H.Christiaens Mgr.Aertsstraat 32 Swolgen
Muziekgroep JAN BOVY Afd.St.Lambertus Verkennersgroep
Secr.A.Schreppers Min.Talmastraat 31 Maastricht District 11
Aan alle nieuwe korpsen een hartelijk welkom in onze Bond.

---,~--
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DISTRICTSIIEUWS.

Distriot'
rElTlfAL l 69, ondt r dit .oito orgen1 ••erde ST.PAULUS SobaAtberg T8D.tge haar 35 jar1& be.taan
,In r•• tiTel tiJdlnl d. PiDt.tlrdagea.Al op laterdag Wir den 4. t"'ien ~optD4 4001 Dllaaod
a1ad.r dan B~g•••••t.r priok,.aarn& d. oODolrilP btgoDDtD door de IOI.FaDtare Jloltian& ~lt
Sch~••b.rg a.l.T.JO Co.jaart•• ». loninkliJke Har.oat. TeD Thorn lorgden Toor ••• boost'iaat
O.l.T.V.Jacob•• ». beid. korp'IP cODe.rt ••rdtD TOOI .11. IDthouliaite au.i.tlitthlbb'r•• dil in
hun applu.. hu u.ihoud.... blilliCdu..

Pink.t.r.on4eg ••rd ing••• t .tt 'Ulttel. oplutet,ring Ten dt Eucbarl.tl'Ti.r~ in d. terk.
att Jubilerende torpa bracbt \~ ••••rkj•• In ••n 1011.\ uit het korp••Irtolkt. DOg Op I ••r
ontrolrendl .1J'~ .tn Andante TaD MOlart.la dl Ti.ring w.rd t.r ~ag.dacb~.ai. TBD d. o?erle
d'll lIden nD ST.1AIlLUS nog d. BIldante ICHOUAJID ?&D H.I1dll ID M.SIUII''' ut'\a....oercl.
Dp Pillt.t.raondag w.rd YBIlaf yier uur door yele g.. ~torp.en g,ooDoerte.rd.
, •••cle Pint.t.rcl-s w.rd het r.e.t yoor\8e.et .et ee. Klena.nde .ho. gebracht door de korp.eD~
Druabaad Re.erTePoli~ie Kerkrade,h.t Fluit lP T..b'.rtorp. St.Barbara Q.A••• t M-Cor.tt.. lil
b.t Show '11. Ilaro.akorp. MOLEN BERG uit HI.rl'D.a. 5 uur w.rd'D door diTlrl. korp••••••r lo.d.

.
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rubo.rtorp. JULIAIA .1bdi...nbolob hoopt in 1970 haar 10 jarl.& b'ltu.n te
R.d'D
~or d. l.t'Tn.tionöl. BODd haar '111. Ten d. ~ f'l\iT&ll \0' ti WiJ"D •
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DISTRICT II BEUT ZORGD OM HZT SLOGD Uil HAAR BOSDSCOSCOURS OP 29 JUU.
D! IlfSCHRUfiSOD BLIJYU I/ID.MAAR BET COIlCOURS ZAL DOORGüII.OIDJlKS ALLES.
HIT LIJIT VEL UI SDORT VJI DISCRIIUIATU.VUllW ZOU DAT TDCR LIGGUT

________.__.._.

•.__._•.•._..

... .

._a__..._•.

.

phtrlot lil
!iJdl.' h.t 9. I.tioaaal Couoo~l,g.houd'D door WIR! DI in Br.da, ... rluit .n T"bo.rtorp.
PriDI'1 Marijt. R••r1.rb~-B••rl.n a'lr lucc'l?ol.Zij b.haald.n hit hoog.t. aan~al pUD~.n eD
daardoor viDDar .aa d. vi •••lb.t.r.

----.---------.._._--....-_..----- _.._.._---- _.----._.------------ .
._- .-.,,-.__._._._._.-.__._.__._-_._.._._-_.....---------.__.~.-.-.~

Dhtriot n .

• 1.t. g,'n Di,uw',daar gaa\ all•• ?In .en leieD dakj•• VaDt g"D 8i.uw. i. goed•

Dhtriot V
Op 3 a~.t •• aal S~.JlCOLAJS MI~.l bet Bond,ooDoour. in d1~ di.trio~ orgaa1.er...
.~
U1~ MeUel d•• l~ ••n on••• d.,da~ d. irgaDi••~i. i ••0111 gang i. o. d.elnemer',Juryl.de.,
bond.be.tuur .11. b'loat.r. ee••obt .ooi. d-S t. b••org'D.I. hit Sportpark De strat.,in .eD
bo.rijk. o-at?iag word.u dl wedltrijdeu g.houd.n.H.t .portp«rk,.1.~ t •••r ,an bit dorp.olDtr~,
bi.dt e'D uitlt.t.ud. "oo.i4a~i•••\ , ••1 rui.t',waardoor h.t .ptr.daa Toor d. korp••• a••r
...1 aogI11jtb.d.n bi.dt.loor d. oni?8nglt d.r torp"D aull•• I.n Jtal rl.taUl8Dt. word.n AaD
g...... o. d. torp••n gel.g.nheid to~ &Coliaati"r'. t. bi.den.D"1 pUD~'D aijD niet •••r dBB
800 .etar ?8D h.t .portpark '.rvijd.rd~Ja op.~.lliDi e. adaer',ond.r glleid. yen"'n o.i.r l.d.n,
i ••lk DOS in d. g.l.glnhlid d. uit t. To.t.n Dwaa.r. DOg ••n. door \.- .....,4&t lal I.t.r op
prij. word'D g'lteld.

------------------,.
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MUZUKRECEliSn DOOR HEER J.CAMMEliGA

Volgens afspraak zou ik U zo

~po.dig

.ogelijk een opgave doen van pae uitgetogen

nieu.w. werkjes.

Uita,v.rlj 'ierolt! brtngt)DE JOIGE PRINS(Y8D Egber\&-Smite Toor pijperkorpsen.
DezI aara,d!. vooral voor d. lagere atdeltngeQ ~e'r seacnlkt ls en ook alt loopmara TOOT
d. korpsen te gebruiken 18,1a een ode aan een Jonge print.ln dlZI aars vindt U strofen
van. OranJe Boven-Wij villen Holland houden,zeer goed verwerkt in de andere melodieën.
Het .l~erk geeft geen moeilijkheid en 1s beslist begeleidend bedoeld. Wil aan de accenten
denkenlOe lyra-partij heeft .en eigen ••10d1e en rit.iaeh. tegenwerking.ln het CODA komt de
lyra alleen d. tweede maal terug met een strote van:ln naam van Oranje.
Dit nummer betekend een aanwinst voor onze korpsen.
Bij MOLEBAAB flV Wormer,eer &vam uit:Tbe ,irsl. One ,an MaeJohn in arr.'aD S.Egberts
Een fo~trot 'oor klaroenkorpsen .et basklaroenen.Voor dele korpeen ie dit nnmmer e.n goe
de aanvinst vant hun repertoire is nog klein.
Afwisseling in het slagverk,gedeeltel~k als eolo,verder als begeleid~.Melodiscb lil. dit
vukje goed in elkllar,,,ooral ale men bedenkt dat er .aar VIER tonen kunnen vorden gebruikt.
Vooral de achtste/puntjlestiende moeten de juiste vaarde hebben.Vooral in het slagverk is
dit niet eenToudig,omdat dele tvee noten al spoedig op tvee achtsten gaan l~ken.
De accenten ge,en sandele foxtrot het juiste karakter al lullen dl'. acoenten vel enige
moeilUtheden ople~.ren. Wie ook die MacJohn .ag JijD,.et dit eerste verkje is I~n begin goed.
En ve hopen DOg vel eene e.n verkje van hem te mogen besprlken.De bewerker/arrangeur Egbertl
heeft vooral aandacht besteld aan de j~iste ,erhouding tussen klaroenen .n basklaroenen,de
laatsten hebben een eigen ste•• die 'oora! de "rusten"in de klaroen partij mooi aanTullen.

•i
,
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Bij KOiEFA te Botterd81 kvamen vele verkjes uit die ik niet allemaal kan bespreken,maar
vaar 1k,in Terband met de .o8el~khed.n Taor p~pefkorpsen vel even de aamdacht op zou wille.
vestigen. De componist W.r.Sprink schenkt ons een o,er'loed ,sn nieuve verkj.s:
GOEDE RnS een Polk&--BALHERIJfHIRTNGEN een mooie vals---ZEEMAlfSVREUGD een menuet-
en laatst .aar niet de minete:BALfESTIJN een Ga'ottl. Voorwaar een prachtige aanwinst.
Voor Klaroenkorp,en •• t E. bezetting ,an de heren Sprink sn Schn,fder.
Twee .arun: MET VLAG EN WIMPEL ItI. FRANK EN VRIJjeen BOLERO en TRALALA een polka.
Voor Bee bezetting schrnen zij: VROLIffi IAM.ARADP M.ARS nrder LEVENSVREUGDE M.ARS eo nog
een POLlAdie ze de Titel:HOPSÀ-HEISA POLKA ga'en.
En Tambolrkorpaen aoeten .enl probtren~ A.Tan Vèluwea. ~uld. aija. repertoirs san .et:
MARCH er rHE BO~GO ---- BUKT MARSEII--- YERlIISSELMARSEII 1 .n 2.
Voor het nieuwe seisoen is dus alveer groie keuze,U ~llt dat alle U1tgevera en ,ocral de
Co.poni.ten niet stil zitten.Ze ruimen een grote plaats in voor ONZE MUZIEK en deardocr
ook 'oor "OHZ'I: KORPSEN"
J. Cumell8a
Aaerstoort

_--_....---------_-.

".---........
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1I1Ul/X 1IlIJ00RUTTIIl lOOR 'LlJIT D UIIBOIllIORPS SIn BARJBIl4 GLUCI AR' WIlT SCUISBIIlG
OEa DUL! IIDEIlUIIOSI URIIIGIIG ZAL nCH (01111 ROIIID OK DI BEUlDE" STill BILLI KO
ALS IIlElOORZITTEIl Ti BEBBD.
D••••ar 11 S~.Barbera G.4. t. b.urt .,.-lII.,Da lID ...laagd o,tr.dea in Wladbrol.vaar
bit torp•• a.t••• t 81111 Mo .1. Sbow ~.rIDred •• Jl biJ d. aant.•• t in hit Duit., ItadJI
••r41. d. Sohal.b.ra-r. 'Dtbov'!'" blsr"\.la d. auslkalt &bov ~o~ • • 1. roadgaqg ia
41. oacnlD&,waa:rblJ bit korp',d. aaJOII,"UlI'oIP n BUL,. Ilo ".. 11U00. . oO&I\la.
Tijdt.1 ••n 41Alr billd. Bl111 No I'D to•• praak tot d. Sobaeb.raerl .. Ritt, tot allir

"'1'1'"'1,, d••'0' Ir,,,oorlltt&r

"Ba

St.Barbara G.i.tl v1l1 ....rd.t••PI saba••berger.

"l,

ganD aet. luid appl-.nl bUJk ' f . ha iJL.huilal .. 'YOors!Uu Pal... 1111; er 'liD gru
nar Fode. q 1.lta11l1rd. B111,. No a.-t"1l Ader aubild1q 't'8D bit .,..ren1g1agBiu1c•• '0\ IRPOORZUTIB .,.&11 ST .BARB.ARA. G.A.
.,
Ol 11n.bfokka trnoorl1\hr .,g41 to. :la MI'lah.t iJl SobulDera BAnllUia \. lijD op b.,
, •• \i~11 dat ·.i~·~.r.~ dan all orgaal••r.a.
'oort. D.lootd. hij lijA b••t t. do.. h.\ korp. . . . .J......acro.p 1D ••a TT-SaOW t.
1&\•• opue4.a.1:D nor xdi' gel,pulld aO'lld.o de Sohallbergv. d. rlla aaar auburg
p.r ~lil~~ agg•• aak'.1
Prot1eiat St.Bwbva ID dat 11111 dool' SHOW.(r.d.)
______••-..-=•• =,....=r.__....-=-__.."'
..
.".=_ _ "'
_
_~

MUZIEK voor:

*
**
*

accordeon-orkesten
mandoline-orkesten

accordeon-soä

*

slagwerk-soli
"
-duetten

"

-trto's

pijperkorpsen
"
-kwartetten
vindt U bij de speciaal - uitgeverij
"KRlPS - MUZIEK"
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070 689655
Catalogus op aanvraag
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LANDELIJK BANDCONCOURS VOOR VERKENNERS EN PADVINDERS
MUUIilI(BANDS,GEHDUDEN IN VOORBURG OP i JUNI 1969
Als enigste Limburgse Band,(pas lid van onze Bond) trok
de muziekgroep "JAN BOVY" vol goeds moed naar Voorburg.

I,

~

1

\

i

I
j

r.elakteur 11 .en l1er rJlatruot.eu. "sn dit. p&.I acht .aaz:ldln oud. korp••
n. oput "sn dit loort OODOOur... i. gebeel aluiera -:dan "sn onlt bond en daaro.
10brlTln ve in in d. tveed. afd.ling,oot al o.dat bet "erpliobtl nuaalr "aD dl
tveede afdlling "lIL .ooilr vaa •••igeliJk ook liobtlr.
Di, andlrl opalt..die ik hierbo••• aanhaalde ie:
Er SiJR tV1' Jurl" "aD tV'e aan.H.t ••ret. duo
i. uitlluit.nd TOOI" de juia*. uit"oerina.sn dl
.usiek In bit t.yelell duo gleft punten "oor Itijl
.%ercitil-Bhov-WDitormlriDg en diacipline.
Bu",ndlsn lijn de puntlnltel.el. 10 opgebouwd dat.
6r in elke aldllina alecbtl drie prijzIn lijn
t.
".rell.n.n .001" d. mUlikale ult"oering en drie "oor
eetijl".Oadat er drle stdelingen zijn il er dUI ••n
totaal "aD n.g.n prij.àD te "erellenen.
Daar varen "eertien torpeen .aawe.tg en laat nu ook
.iJn korps e.n "sn de Tijl lijn 'ie ..t lege bandeA
naar buia ginaeD.
Maar daaro"er later I
Eerlt nog e".n OTlr de OPI't. 'an dat conoour',er i.
".el goedl te lIggen 0"11" d'.1 .&Dier.Tijdene d.
pauae bad ik e.n kort geaprekje .It bIer C....nga.
natuurlijk o,er OIlze BOIldaooncour.eu.Hij komt altijd
'''In graag naar Li.burg o.dat daar zoln Ilan en 10lA
grote liefde "oor de aUlilt i •• Wel beaaad. hij,dat dl
au.ikale at.taad,elat vil ••ggen bet. "eracb1l in het aU1ikale p.il tulaln de agn.
"holland.." en "lb'burS.... korplln il glhlll gtliJqetroktll1.allllR dl pijplr
torp.eD ,an OD. Limburg h.bb'n nog e'D &roil ToorsproD&,_aar ook daar lal .eer
vaar.ohijnlijk VII een .ind aan koaIA.Daar._ ia hl~ ~oor 0.' laak betsllrd.
Inihou.i.... In .ulikal••choling op t. brengen al. yell "an onl. Limburgs.
Haraonilln eD Fanfarl. ,villln wij ook op Dru.bandgebi.d "oorlprong nl.lu.

Uw dC'D

Maar goed,we gaan nog even terug naar de opzet en de
manier van optreden zoals die daar in Voorburg was.

10
Elk korp8 kreeg tw•• aaal ~ijr .inuten o. »ljD pro~aaaa \en gahota te brengen.
ID bet eersh optreden nrd het Tlrpliohte DUllJler-ltiletaalld-uitgtToerd en in het
tve.de optreden kon elke band ••n eigen ~itToeriag g8YeD,81 dan niet .e\ shov.
ir werd 008 yoorgeeteld o. in de ta.ko.et ••n t. proberen d. Tolg.nde procedure te
'1'olgen:

Elk optredend korps een bepaalde tijd-bijv.IO minuten-toe
te staan,in die tijd kan dan worden begonnen met een vrij
nummer (om de zenuwen onder bedwang te krijgen)en daarna
de verplichte nummers of het ene verplichte nummer uit te
voeren.
Maar ja,zover is het nog niet ,al zullen we daar in de naaste toekomst nog wel eens een boom over opzetten.

Á\
~

Maar go.d,zo ale ik hl.rhOTen al opm.rkte ,zijn wij d. lange ter~81. (250 km) looder
ook. _aar een enkd klein prijtj. begonnen. En .at er Dil TOl.g1. -88 11 .,oor aijn part gaan

betitelen ule :DE BIECHT VAN EEN INSTRUCTEUR.
Nu veei ik boe je je T081t ale je,loale vij ln On8
.illeu dat IlggIO: •• t 'en buil thullkomt.
In ••r.t. instantie i. dat ge.n prettig ge.oel.

En je ~eglDt direct .et bet loeken naar iets of
ie.and die Je de ecbuld daaryan kunt geyen.En dan
ga je 10 bet rijtje yan de .ogelijke schuldigen af.
Waa het die rare en onbekende puntentelling ?
Was het een .ogeligke beyooroordeling der jury?
was het aillchien a.dat gen ODS 1i.burgers een hat
vou ..ttea ?
Wal het o.dat die band nog geen jaar be.taat en dan
10 brutaal ia aa in de tveede afdeling ~it te kaaen?
Za ga je eerst de schuld bij vree.den loeken.
Maar all de ,reil nog l~er duurt.dan probeer je de 8ch~ldige{n) \e aoeken in je eigen
Band;De 1saboer-Maitre Val erg lenuvachtig-de jongeos letten niet 10 ~ed op all anders- ~,
Ie liepen lelfl uit de paa_de klaroenen hebben oie\ gelijk iaBeae'-de tro..en varen te
yeel rorto-Ie hadden .eer belangstelling "oor vat er o. hen heen geb.urde-enl-Inl-enl.
Maar all je dan 31 uur in d. 'ous hebt g.nho eo all.. 008 eens opnieuv d. re"ue hebt
laten paisereD.dan ka. je tot andere gedachteDjla "an;Heb ik biJ de exercitie vel goed
g.noeg de oadruk g.legd op de eenheid-bad ik d. tsaboers .aar ietl beter op het "ersahil
"aD triolen en achtste .lag.n gevelea-had ik de klaroenen aaar lets relier laten doen
bad ik in de ebov de aret.lUld tuaaen de gd.deren .aar ieh groter geu.akt-had ik in dat
at.rte .aatde.l aaar niet 10 geaccentueerd villen sija-had ik de kl ••t.ooa gaar niet op
het nuke .aatdeel gelegd-bad i t ..... -had, ik••••• had ik ..... enzaloor\s.
4
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Korto.,toen ve thuil varen,val ik ervan overtuigd dat de grootste fouten biJ mezelf lag.
Tegelijk kwam yeer de gedachte op o•• e nu vat straffer aan te gaan pakken,maar da5 zou
ook veer niet goed lijn, vant dat 1I0U betekenen dat je de GebuId veer bij de jongene
probeert te zoeken,neen,v. gaan gewoon door en de aanvijzingen van de jury lIullen ve
voor de volgende keer zeker in acht De.en.
Maar al .et al •..• GEEN PRIJS ••• het is een rot belnexds,ook al 18 het de eerate keer
in je hele loopbaan.
Maar een grote 188 1a het vel gev8e.t •••••.. dat veIl
a.dat de heer Cammenga ook voor on8 blad recenseert,vilde bij ons optreden in Voorburg
toch DOg aet de .ante1 der liefde bedekken en ons 8eD hart onder de riem steken.
Hij schreef tan.inste,nadat hij eeD bespreking aan nieuwe auzidk had op schrift gesteld,
de volgende wooràen .n daar zijn vij hem zesr erkentelijk voor:
Over jl zaterdag(dat was 7 juni}Laten we leggen dat het .en aooi' korpedag vas voor de
padvinderij en dat,ala alle korpsen Itaan aangetreden, men bl~ kan z~n dat nog zo velen
en hieraede bedoel ik in de eerate phats de leiders, instructeurs en ..Len achter de
scbetaen,die dit in stand veten te bouden.
Een verdienste van de Limbwrgse jongen a vas bet medenemen van de vlaggen.Dit doet alt~d
vrol~k aan en fleurt en vrol~kt de zaak op.
De jongene ,al! ZÜn nog 10 lekker speela b~ ?Ze lien ALLE vogeltjes vliegen.Op zichlelf
is dat een verbl~dend gezicht,doch daar komen ze niet Voor. Weten Zü veel! I t
Voor ben is het een belevenil,nietvaar? En dat buiten ze uit. Als ve het leven nemen zo
&1s het 11 en er dan vat van maken, dan is het leven het lenn waard.
Natuurlijk aoet er veel discipline vorden getoond. Ze aaakten zich 10 druJ met elkaar dat
ze nu juist die dingen vetgeten die bun zijn ingepompt. En wij zijn er nu een.aal voor oa
op dele zaken te letten en wij aoeten de vingar leggen op die plekken die nog niet in orde
zijn.Er aoest eigelijk ook een prijs zijn voor:HET MEEST ONGEKUNSTELDE OPTREDEN.Dan hadden
de Liaburgsa knapen die verdiend. Maar als ze een prettige dag hebben gehad en naderband op
de fouten vorden geattendeerd kan het natuurlijk beter worden.
MAAR WAT IS BELANGRIJKER?
Leven om het leven lelf.U lal met mij eens .~n,dat vanneer ve een groepje jongens en meisjes
gedrild als militairen zien marcheren, we dan kunnen zeggen:Dat zit eventjes goed,maar is 't
vel natuurl~k?Het is opgelegd! Als ik een aeieje vraag:Mag ik je trompet even zien? En ze
doet net ot ik er niet ben,dan is dat zo goed ingepeperd, dat ze 't dan ook niet doet en Vas
als de Taaboer-Maitre toestemaing geeft, reikt ze ae de trompet over. Keurig nietvaar,maar is
die trompet er aeer schoon gepoeta door?We moeten de zaak niet op de spits drijvea,dat is mün
mening. Of dacht U dat ik de groep in zün gebeel iete van de puntenwaarde zou arttekken als
een jongen ot meisje die trompet vel op mijn eerste verloek overreikt?
Maar aiader goed is 't,als de gebele groep keurig is verlorgd en er i. een knaap bij die bet
niet nodig vindt o. dezelfde kleur schoenen ot sokken aan te trekken.Dat doet bij meestal aet
moedwil en vergeet dat b~ de groep nadeel berokkend~

12
De beer Cammenga gaat dan verder:

Ik kan er boekdelen overscnrijven,doch als men _U-als jurylid-ook geen ruimte om te
leven gverliet.dan zou ik efvoor bedanken. Onze Liev. Heer heeft ona de ruimte van
leven gegeven mei onze verantwoording erbij.Jk ben Bem daar altijd dankbaar voor a.dat
ik ervan kan genieten en ik lal het doen ook.Genisten,juist van die kleine dingen,
die anderen misschien niet opvallen omdat Ie .iende blind zijn.
Als we zo kunnen leven,met anderen, ook voor hen openstaan,dan 1s het de moeite waard.
De mensen zijn vaak tegenover elkander niet zo prettig. Het gejaagde leven maakt mensen
zo prikkelbaar,zo erg zelfs d~t ze de merels niet meef horen.
Dan loek de stilte!De stilte is de rustplaat~ voor onze zlel sn in die stilte kunnen
we misscblen weer iets terugvinden van het heerl~ke leven dat ons is gegeven om er iets
van te maken.
Ja,ja ,laat ik me eventjes gaan •.... O.ik zou de mensen wel toe willen schreeuwen:
GENIET VAN JE LEVEN,geniet van alles wa.t ons is gegeven en laat een ander delen in je
levensvreugde.
En dan besluit hr.Gammenga met:Ontvang dit schrijven in gSlondheid en vele hartelijke
.!9"0etBn!

net is wel een lang artikel geworden,maar juist omdat er
. zoveel belangrijke instaat hebben we het onverkort in di t
blad opgenomen.We hopen dat ook anderen hiervan zullen
leren. Uiteindelijk is dat ook de bedoeling van dit blad.
Dat de heer Cammenga zo spontaan heeft gereageerd is voor
-ens een reden hem hartelijk te danken,niet alle juryleden
nemen hun taak zo op,om naast het zware werk van beoorde
len-dat S0ms koppen kost-ook nog het belang van het leven
zelf te z1en.

zn
n.moe
voor
uniformen
en
uitmonsteringen
UJNIFORMKLEERMAKERIJ
Heerlerweg 49
Bongerd
5

tel.04446-1281
tel.04446-1788

YOERERDAAL
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FES'nVAL IN CHEVRB:MONT
FüRSTIN EN FüRsT ZWR LIPPE ALSQASTEN
BtggDat1gd door .\ral.nde .oD,~.r' .oDd~ 8 juni
het FeatlY8l bij geleg.nheid van h,t vijfjarig.
be.tsanlf,•• t van Druaband St.BarDar8 Ch.vr ••ont
181'1erd.M ••r dal1 twintig korpaen hadden aan

de

u1tnodig1ag geboor gese.'D,a.dat bet t'Ten. ..n
r••• tdag van de International. Bond was varen er
ook .el. Duit •• In .en Belg1•• band aanv"1g•
•

Ba een hartelijke ont'9anglt voor ieder korp. door
VoordUer Ma....en traden de korpsen aan 'tOor un
d,f11f voor d. B'lchermvrouv en Haar Gemaal:de

rUretin In Flret lur Lipp.,de berIn Pastoor en
Kaplaan,het bestuur VaD Barbera In .nkel. Bonde
bestuur.leden.De Internationale Bond werd verte

genwoordigd door haar vooreltt.r Herr Mehlkopf
met enkele a.d.bestuurderen.
St.Berbera G.A. stal met zijn .ajor.ttes In zijn
.peoia&! Toor deee gelegenheid ingeetudeerde
ecbotae p&l'adepaa,de .hov.Er vu in dit defiU
nog iet. dat opTiel en dat vae het grote werecbil
wan opwatting tU'len de duite. en limburgle pijper
korpeen.Vaar de duitle het etraame-Zackige-flaitau
liek prefereerden wiel de aelodieul' muzlek Tad onze
pijperkorplen op,tervijl ook de Ixeroitie prachtig
nrsorgd V&8.
Bij d. aan~o.lt op het loboolpein vaar de concert.n
verden gegewen,vaa het ln bet begin een oo.plete
'\~ chao.,msar toen Druaband Molenberg aantrad woor zijn
grote Ihov,50rgde dit korp. vellelf woar de uodige
raimte.Deze .Ihov val prachtig eu dat er vel eenl letl
een beetje .ch.er ging,val het gewo1g WaD te veinig
ruimte.1Urltin eu fttrat V&l'en Tol lor ower dit korpl.
Alle aanvelige korpsen traden daarna aan woor het
geweu wan 88n ooncert en bier hoorden ve veer da8
grote werechil tuee.n de duit.e .u limburg•• pijpera.

Mln bad VIl 8en beetje peoh toen
de gelaideiultellatie uitTiel,
aaar .et vare ~atentor.tema vas
H.rr Mehlkopf d, aangeve.en man
om dat eUTel te werhelpen.Bij vas
niet alleen aankondiger maar ook
tegelijk wer.terker.
St.Barbara kan terug lien op 18n
goed geelaagd feeet dat Tooral
door de .edlverUng W811 de 10U
.e.l fleur en kleur in eh.wremont
beeft gebJ'ac:ht.
Wel veten v. nog dat st.B&l'bara
~rotl kan lijn op lo'n bard ver
kend b'ltuur en dame.oomltee.Zij
varen onwlrmoeibaar.

&meeesyoll. S H, 0 W van drua8and
~ F 0 R ~ I S SIM 0 "
.a.E•••••.••••••••••
==.

HQnderden toeschouwers hebben genoten van de
premiere van de show gebracht op Koninginne
dag,door de Meisjesdrumband en Harmonie uit
Venlo:FORTISSIMO.
De show werd gepresenteerd
op de Markt v66r het Stadhuis en het was ook
het eerste optreden van het Majorettenkorps.
Het geheel was ingestudeerd
door hr.J.Jochems is samenwerking met de
Tamboer-Maitre-Instructeur J.Janssen.De heer
J.Jochems voert sinds enkele maanden ook de
directie van de Harmonie.
"We'hebben de Limburgse Ja
gers verloren,maar we hebben er nu wel iets
eigens vOor teruggekregen".Dat zei Burge
meester De Gou,aan het slot tegen de Kapel
meester,die bij het aanhoren van deze uit
spraak terecht glunderde.Met hem samen werd
bestuur en leden van Fortissimo door velen
gelukgewenst met hun voorrecht een dirigent
als hr,Jochems in hun korps te hebben.
De Gemeente Venlo kan zich
nu gelukkig prijzen dat ze naast STELLA DUCE
een tweede ShowkOrps bezit.Wij-de L/T/B.zijn
om dezelfde reden trots op deze nieuwe telg
van ons nog zo jonge SHOWKORPSEN afdeling.
Wij wensen directeur Jochems
Tamboer-Maitre Janssen.bestuur en leden van
"FORTISSIMO" proficiat met deze geslaagde show
en we hopen dat zij onder de bezielende leidi~
van hun Ditecteur nog vele successen zullen
mogen behalen.
Gor Timmermans

•
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ERELID E.WIJNANDS
ONDERSCHEIDBN MET
GOUDEN BONDSINSIGNE.
D. TROMPArU.STD,gtorgu.l ...rd d.oor bet. 'luit. tB T..botrtorp.
RHEIDIR SVal.'D bood bet. BODd..b•• t.~ur .In .001. gllegtab.ld
oa &aD onl ire-lid Br.E.VIJI{lDS bet. Goud.n BODdl1D11IDt ~an
'trd1tnat.l uit. te raiten.
n. oDdtrtobtld1ag gold als beloDiag ~oor bit. ~.l. werk dat. ln
bet. btlaQS ~&n d.. jlQjd door WijDand. werd. ~.rrlcbt..H1J ...
• an d.r oprlobt.trl ~an d.. Li.burg•• ,.dlrat.i.,d.. ~oorlop.r TaD
on•• L.B.T.En OnStT"r 20 l~. Jar.n hant.••rde bij •• t. Brot..
Taardigbtld d.. Toorllt.t.trh...r bij "HEIDE·,lu 1. hiJ .tn gOld.
Ert-l'Oors! t.ter.
Burg•••••t..r Kr.P.P'.ob tn Wet.houder M&e ••'n vart. . . .,nl btt. G•••••t..b.t.uur aanv•• ll,TBn btt.
Bondlb•• t.uur,ondtr BanTolrlDg Tin Toorllt.t.,r H.Joagtn,vart. d. h.r•• Btotlrl,Tan Hotf, tn
C.Tl ...raanl aaDv••1g.0ot MtTr.Joagl. gat "BOt. d. pr.o.ns.M,n~ .iJ ....n •• t baar .ohtg.noot
Un "ErbolungMb.lttfd in Hulen.
D. b'.r ~.n,~oor.itt.r ~an MHIIDX n .n onl' Bond.~oor.itt.r Sob.t.t.n d. ~.l. ~.rdi.n8t.n
TaD br.ViJn8nd••n dankt.n b•• ~oor .iJn werk bij HEIDI .n bij d. rEDERATlE.
K'~rouv Wijnand•••lf aooht baar aaaD •• t b.t·Goud ond.r.cb.id.n.Daarna ••rd ook .iJ 18 d.
~blo••• tj•• g'l.t.Ond.r l.iding ~an L.o Sit••n bracbt h.t j.ag4torp. bUD ••r.t. aar. en t.n
~i t~o.ring.

D. h"r Vijnands dankt. all. spr.k.r••n &aDv'lig.n,
hij dankt. ~oor d. ond.r.cb.idiog en d. 10ftRiting.n
&aD lijn adr •• g.riobt •• ~oor d. ~.l. f.licitati •••
Mog. b.t OD. all.n,g.acbt. b••r WiJDaDd.,g.g.~eD lijn
o. a.t God. hQ1p bet door ij gestIFt. w.rk ~oort t •
•• tt.D 'n tot grot.r. blo.i te br.ng'D,l8 h.t b.l~
~an ODI' Li.burg•• J'uad.
~advertentieadvertentieadvertentieadvertentieadvertentieadverte

~ti
! ~

i ~

K
.

;

1::
CD

>

~

al

Gymn. Ver.FIDELES bied te koop aan:

COMPLETE DRUMBANDUITRUSTING,incl.UNIFORMEN
te!i!lln elk redelijk bod.
te bevragen:Heigrinderweg 23 Heksenberg-Heerlen
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MARKT 18·12

ZO JUIST VERSCHENEN
Examenboek voor JACHTHOORNS, Coördinatie Sandrie Egberts.
Etudes, voordrachtstukken en sal6's. Opgenomen zijn de
exameneisen A t/m 0 van de landelijke federaties.
In deze serie zijn verschenen de albums voor TAmBOERS,
ES KLAROEN/ BAS-ES-KLAROEN, BES KLAROEN/ BES-BAS KLA
ROEN en PIJPERFLUITEN.
NIEUWE üERKEN : van de bekende Limburgse Instructeur W.Packbier~
zijn juist gereed gekomen voor fluit en tamboerkorpsen en werken
voor tamboerkorps met .esklaroenen.
IN DE mAAT
BERG EN DAL
VICTORIA
mET mUZIEK
FRIS EN BLIJ
TROUWE VRIENDEN
Twee werken van G.BRINKmAN voor tamboerkorpsen met grote es
bezetting DAVIS RYTm (Rumba) en mARCHING WITH FARmER GDDSSENS
ZICHTZENDINGEN: Graag zijn wij van dienst met uitgebreide zicht 
zendingen van Drumbandwerken• U ontvangt dan de complete directies·~
gel moet U duidelijk opgeven voor welke samenstelling en voor
afdeling U belangstelling heeft !
GRAmOFOONP~TEN:We hebben drie platen van bekende bands :
De Trommelaeren van Roesendaele ~ mERWEDE KLANKEN van Trompetter
korps Gorcum - RRR BOEm BOEm van Kunst en Genoegen uit Leiden.

SLAGIIERK : Vraagt het beste op dit gebied 11 R 0 Y A L 11 en
vraagt onze uitgebreide katalogus met trommen in de vele fantas~
ttsche uitvoeringen van dit superieure slagwerk.
BLAASINSTRumENTEN:

De

beste

blaasinstrumenten

IiEBR. DE
P RIN 5
Klaroenen-Trompetten in alt- en baeinstrumenten- Jachthoorns 
Trompetten met staande en met liggende ventiel, ook voor alt 
en basinstrumenten.
VOOR ALLES OP DRUmBANDGEBIED:
TIE ROL F F - m U ZIE K eEN TRA L E / ROOSENDAAL.

VOOR HET HUREN
VAN
FEE6TTENTEN

K.BAKKERen ZN

DANSVLOEREN

04448-3757

PODIUMS
GELUIDSINST.

SLAKKENSTRAAT 67
HOENSBROEK
Zonder

kosten

VERLICHTING
uwerzijd.

maken wij een ontwerp

VOlt

U zoekt iets voor een beginnend

Vaandels

DRUMBANDKDRPB?

Vlaggen

•
•
•

U zoekt iets om uit te kernen in de

Schellen

ere-afdeling met UW

DRUMBANDKDRPB?

bomen
Vraagt foto', en prijzen te'
inzage.

C zoekt een solo,duo of trio voor Uw
beste drummer{s)in Uw

DRUMBANDKDRPB?

yraag folder aan

b~J

de

DRUMBANDBPECIALIBT
N,V4 Konefa Muziekuitgaven
Jensiusstr:54 Rotterdam.Tel 010-241871

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000m2 grondoppervlakte.

Vloeren,

verlichting, toiletwagens , verwarming, enz.

W. J. HEKKENS - REUVER
ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUR • ALUMINIUM JAlOEZIEEN
Indultrleltr.lt 16
Telefoon 04104·1111
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Muziekcentrale
Akerstraat 98

,

.i.: HA N S SEN

Spekholzerheide (L )

.

Tel 04445 - 2038

UW VERTROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastic vellen;
Weater King, Everplay. Levering van alle
binnen- en buitenlandse rnu z'i ek .
VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING
voor alle rrruz i ek i n s t r urn errt err.
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CONCERTTROMMEN.
Royal, Ludwig, Premier, Supton , Wiley
MARS TROMMEN
Royal , Supton, Wiley. Leverbaar in 36 cm,
33 cm en 30 cm
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PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse modellen zowel enkel, als dubbel
spanbaar, verende schroefbussen, ev e n t.
automatisch snarenmechaniek Perloid uit
voering in diverse kleuren
WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon vellen, demper, auto
matisch snarenmechaniek, perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Prachtige modellen in alle kleuren, gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met schroef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Engelen. In bes of
es of gecombineerd met ventiel of baril.
Ba e tr ornp ett eri, Jachthoorns,· Bazuinen,
Bashelicons.
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