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evenement bij Stella Duce

14 Districtsnieuws.
Agenda,
22 en 23 november zal in het Casino
in Treebeek ons Kampioens
concours worden gehouden.
In de maanden oktober en november
zullen de Districtsvergaderingen
worden gehouden.Deze vergaderingen
zijn door het Hoofdbestuur als
Yerplichte-dus boeteplichtige
Yergaderingen benoemd.

~

NIEUWS VAN ONZE ADMINISTRATEliR
Nieuwe lidkorpsen :
Distriet VI
Drumband Fanfare ST.ODA Merselo-Venray
Seer.: H.van de Zanden Grootdorp 38 Merselo-Venray
Jeugddrumband Harm.ST.DAVID Voerendaal
District III
secr.:N.H.W.Muitjens Hogeweg 56 Voerendaal
Seeretariaatswijzigingen
Drumband Harm.FORTISSIMO Venio
voorheen : B.Rijniers Herungerweg 78 Venio
thans
: F.Perree Jan van Scoreistraat 48 Venio
Drumband Harm.ST.CAECILIA Geulle
De secretaris is verhu1sd van:Snijdersberg 18 naar
BrommeIen 6a Geuile
Drumband FLOS CARMELI Leenhof-Schaesberg
voorheen:H.Pagano Haarlemstraat 6 Heerlen
thans
:H.J.Goessen Quadvlieglaan 30 Schaesberg tel.3839

~

Aan 1e heren Districtssecretarissen is verzocht Om voor het
einde van de maand oktober een vergadering te beleggen.
Aan de heer F.Schmitz Asenray-Roermond werd het voigende
schrijven gezonden:
Mijnheer'Naar aanleiding van het feit dat U z1ch in de Dis
trictsvergadering dd.17-9-l969 te Herkenbosch heeft misdra
gen,is het bestuur van de L.B.T.genoodzaakt U als individu
eel lid van de Bond te royeren.
Tn die vergadering heeft U de goede naam van de L.B.T.zeer
geschaad en in gevaar gebracht.Redenen waarom het Bondsbe
stuur deze maatregel vol gens artikel 9 lid 4 van de statuten
heeft moeten toepassen.
Een afschrift van dit schrijven hebben wij gezonden aan het
bestuur van het Fluit- en Tamboerkorps Oranje Nassau Roermond
t.a.v.de heer H.Tobben Rozenstraat 16 Roermond.
w.g.Namens het Bondsbestuur
M.Beckers Secretaris

u

Naar aanleiding van enkala publicaties in de dagbladen over event.
deelname san het Kampioensconcours,worden de korpsen verzocht om
hierbij niet het verschil der diverse secties uit het oog te
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Je ugda:f."d'eling
(beg.) Wilhelmina
De Klaroen
Heide
(geT.) St.Jansband
l,;ari jke
The Walking Duck's
Derde afdeling
Blauw-Wit
st.Nicolaas
Manuela
Jong LaTen
St.Jan
Eendr.Maakt Macht
Crescendo
Een.sgezindheid
st •Martinus
Drumband Grathem
st .Sebaatianus
Eendr.Maakt Macht
Eetldracht
st. Barbara-G.A..
Juliana
Tweede afdeling
Edelweiss
st • And re as
O.L. Vr.ln't ~and
st .Oda
St.Jan
Kon.Harmonie
KOtl.Harmonie
UnitasetFidelitas

:

~

ONZE

PosterhoH
Venlo
SwaJ.men
Heer
Heerlen
Tegelen

If

GEFR01~OVEERDEN
i

224,5
227,5
234
233,5
224
227

239
232,5
235
244
232,5
248
235,5
236,5
251,5
231,5
236,5
Ell
233,5
Heijen
Melderslo 233,5
Schaesberg 234
236
Pey-Echt

Kerkritde
Mei jel
Heerlen
Brunssum
Tungelroy
Wessem
Milsbeek
Maasbracht
Urmol1d
Grathem

Heerlen
Melick
Roermand
Merselo
Baexem
Thorn
Horst
Gennep

_

248
243
243
233,5
239
248
243,5
248

Eer~t~

r:

afdeling

Maasniel
239
catharina
S'ramproy
238,5
Eendracht
Eijgelshoven 238
St.Roahus
Pey-Eaht
246
Aideling Uitmuntendh.
De Nederlanden Amstenrade
244
st. Petrus
Roggel
238
Excelsior
Montfort
248
Molenberg
Heerlen
243,5
Kon.Harmonie
Roermond
240,5
Ere Aideling
Steyl '61
Steyl
247
Superieure Afdeling
Kon.Oude Harm. Eijsden
260,5 ....
Juliana '27
Versilil!nbosch241
Wilhelmina
Nieuwenhagen 250
st.Barbara
Re uve r
250,5
Sainte Cecile Eijsden
238
~t.Urbanus

Vanaf de Jeugdafdeling tim de 3e Aid.
promoveerden due 21 korpsetl, terwijl
vanaf de 2e Aid. tim de Superieure
Afde1ing, 23 korpsen, promatie be
haalden.
Wij wensen hun allen, namens het fe
deratiebestuur, veel sueces bij hun
optreden, in het CasitlO in Treebee~,
op respect. 22 en 23 nov. a.s., W~
neer het gaat om het Kampioenschap
van Limburg.
C.Timmermans
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WATZEGT ONS DEZE S-rATIS'rIEK??
Graag zouden wi: U wil:en adviseren,
om het Aprilnummer 1969 van "DE TAMBOER-MAITRE"ter hand tenemen.
Op pagina 15 van dat nummer treft U een dergelijk overzicht aan
oVer 1968.
Geachte lezer,V zult dan o.m.het volgende constaterenl
In 1968 bedroeg de deelname aan concoursen 85 ~ der lidkorpsen.
In 1969 groeide onze Bond naar een ledental van 145 korpsen.
En nu bedroeg de deelname,in sector A en B slechts 65 ~ ofwe1 94
korpsen.
Terwijl Mevr.Logister in 1968 9maal "Met Lof DeI' Jury" mocht op de
diploma's sChrijven,gebeurde dat in 1969 slechts 2 maal.
Niettemin zult U ook zien dat dit seizoen 56% van de deelnemers
prornoveerden tegen 48% in 1968.
Uit de beide statistieken zult V ook zien dat de hogere afdelingen
kwantitatief in deename de mindere waren.
De middengroepen waren dit jaar het best vertegenwoordigd.Een mede
oorzaak hiervan zal weI de opheffing der vierde afdeling zijn.
Meerdere feiten kunt V aan de hand v~n deze gegevens nog vast
stellen•
De verplichting om EEN keer in de VIER jaar deel te nemen aan een
Bondsconcours,in Sector A,nemen on~e korpsen vrij serieus.
Toch zullen we,zodra de verplichte werken voor 1970 bekend zijn,
de korpsen die aan deelname toe zijn,hiervan bericht zenden.
Maar dat neemt niet weg,dat we,die korpsen die nog niet aan ver
plichte deelname toe zijn,willen adviseren om toch aan een of ander
Bondsconcours deel te nemen,al dan niet in sector A of B.Al was
het aIleen maar voor het deskundige advies dat Uw korps ontvangt
en om het kunnen van Uw korps te blijven testen in de afdeling
waarin Uw korps thans uitkomt.
Wij dachten dat dit waardevoLler voor Uw korps zou zijn,dan deel
te nemen aan Bui tenlandse festivals en het bezoeken van o nze

Birilleiandse WILDE concoursen!(jammer dal we dit in 1969 nog
moeten schrijven)
r Timmermans

6
BLAUW WIT HAD EEN MooI OONCOURS IN CHEVREMONT
IlARDE STRIJD ON PUNTEN EN PROM<JrIE
BLAUW WIT had haar eoBcour. georgsniaterd in CheYreBODl op het plein en binDeaplein Tan

de leal Tr.fpunt.
De karp••» waren uitgeaodigd om ia d. nabijheid Tan het Trefpuct \, yerlamtlen ea dan yia
.eD g.... ,11Jke opmare tach de Chewremoata, ge.e,n8ch~p t. latIn vlten dat Ir grote diDgen
tt g.b.uren etonden.
z c begon dit concoure dan met een kleurige en reutel1jke"intocht der gladiatorenllonder un
lent. Liaburg•• Ereboog door.
Het concour.terreiB VQ8 Di.t 10 gl~d ale ve dat moehten Y.rvacht.~,hi.r en daar Iiepen d,
auto.poren Ir doorh ••••• die maakttn het marcheren Diet gemakkeliJk.Maar het Bo,t g'legd,
u1tgezonderd 'en .nkel. korp.leider •.IIlaakte nit.and enige Ban.lrking.Het werd .poriier op
genomen,oJk a1 aadat daze handicap Toor all. korp.en gold.

~

Goed,w, lijn T.rweDd g.vord.n op andtr. plaatl.n,~aar het b.grip Qat ~eu opbr&~h\ Toor de
.otilijk. ometandighed'D ~&n BLAllV ~T vaa loffelijk.
D. ~oor.itt.r Tan BLAU~ VIT h••tt. allen velkom,hij hoopt. op lucc.a 'oor .lk korpl.dankt.
d. korp••• Toor bUB Io.at nsat Kerkrad. 'A gar daarna d. leidiDg Tan h.t concourl o'er aaa
d. h••r faB Zijl.Del' aprak nam.n. d, L.B.T••nkelt voorden TID dank &an BLAUW ~T en op••d.
m.t ••n d. etrijd om de punt.n en d. proaoti••.
De jur"de h.reD Cammenga en J~aaen,all al\ijd bijgeetaaa door hr.B.~k.r. en a~D a••ilt.nte
metr.Logiater en natuurl~k door de alo. teStnwoordige adainlltrateur Cor Tim.erlan',bebbeD
ia Kerkrad. opni.uv deg.lljk v.rk f.rricht.
De aarew.detrijden werden in tv.e delen algewerkt en ondanke de al genoemde handicap verden
toch go.de pr ••tatiee Terricbt.
Ra de aarevedetrijd'll werden dll concertwlldetri jden afgeverll.t op eea k10ak dat up de bil'lll.en_
plaate vae opg.et.ld.Jaam.r vaa hier w.1 ieta te veinig aandacht D.at.ed &aD de geluidehiad.r
dl ••en buffet uu een.aal oplYert.Vooral de pijp.tkolpsen h.bben daar Te.l last Tan oDd.rTOA
d.n,maar het mo.t vel e.n. gezegd word.n dat de korp.l.de. Tan and.r. d~ de optredenden ook
.eewerkten &aD h.t oT.rtollig. g.luid,door oDdanks felt mal.n Trag.n toch nlet d. uodige
etil~e b.trachttea.
Maar ondanks &1 de.e tekor\ko_iDgeu(vaar 1I.10pt eigenlijk allea7)waa de organi.atie go.d eD er
w.rd g,heel TolgeDe plan gev.rkt zodat oa ach~ uur all",1nclu.ier d. pruauitreiking vae at~~
gelopen.De Jeugd en Derde afd.ling warea al om lee uur afgeverkt.Op dit punt had .'D b~ de
BLAUW WITter. begrip opg.bracht,(waarlchijnl~k omdat het %elf eeA jeugdband i.)
Ook BLADV ~T .telde er prij. op de jury ea bondlleidiag te T.rve~'D.E.n eehte Limburg., 1I.0f
f1e\afel,die 0011. .et ij~er en goede appetijt wtrd werd veggew.rkt.
Na d. prij.uitreikiag Tan J.~d en Derde afdeling werd de pause we'r opg'Tuld door de BaDd
"Tan h.t korp. RelerT. Politie Yan Kerkradt.D1t korp. ge.rt bij elk gebeuran iD haar g••••nte
act. de pre"Dc•. Dit korp. zou all baanbreker TOOr oT.rh.id.korpsen tot onz. bond mOlten toe
tr.d.nl Een ahow Tan St. BARBARA G.A. ••t de Majorettee lijkt op CODcourt.n en feetiTa+s in 4e
.1jn.treek traditle t. ~orde•. Van keer tot k.er ia ae ~ooruitgang gOld l ••erken.Dit korpa
1e op weg om rel propagandiet t. word,. Yeor SHOW.Al. d. blaa.eonditie aer pijpere aog 1et.
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Tot slot BOg d1t:BLAUV WIT,U HEsT UW BEST GEDAAN.HARTELIJK DANK.NAMENS ALLEN.
::===:~=:======~~~==========~==========~===~==============~

UITSLAGEN
JEUGD.AF:lELING (beg1nnel1ngen)

Drullband nat.onie WILHELMINA ?o,terholt
JEUGDJlFDELING
Jeugddruaband MANUELE Nieuli Elude Heerlea
Jeugddruabilild ElNORACHT

HeerleD.

Jeugddrullband Harmonie ST.DAVID Voeuadaal

225; punt

Jeu,gddrulib. In Klaroenk.PRINSES MARIJKE HeerleD

22_

Jeugdafdel1ug SlUT JOZEF Vaal,

202; punt

DERDE JlFDELING
Drumband ST.JAN Tungelroy
Jeugdband KOD.Harm.E.H.M. V.S!'.
Jeugdband St. BARBARA G.A. Kakert-Schaesberg
Jeugdband St. BARBARA. Chewrellont

...

212; punt
221 punt

Baad T.Kon.Sehutterij ST.SEBASTIANUS Voerendaal
TWEEDE AFDELING
Druaband Harllonie St.AEMALIA Bleijerhlide

punt

232; put
248 punt
220 punt
221; put
218; punt

1e
1.
1e
te
2e

prija.
prije.
prij. met proBotie
prija Bet proBotie
prija.

prija met pro.otte
prija .et proBoUe
prijl
prija
2. prlja
1e
1.
2.
2e

218-1 punt 2. prijs
EERSTE JlFDELING
Drub.Fanfare JULIANA Limmel-Maastricht
233 punt 1e prija
Klaroenkorps ST.ROCHUS P,y-ECHT
2)6 PWlt 1e prija
Klaroenkorps ST.CATHARINA Sta.proy
238i pnnt 1e prija lIIet pro.oUe
Fluit en Tamboerkorpe EENDRACHT EygelaboYen
238 punt 1e prijs met promotie
FluB en Tamh'Jukorpl JULIANA Abdi.aenboac.h
229i put 1, prija
Fluit en Taaboerkorp! PRINSES MARIJKE H.erlen
239i punt 1e prijs
SUPERIEURE AFDELING
Klaroen en 'l'uboerl.orpa Kon.Han.STE. CECILE Eijlden 238 put 1e pr\ja B.t prosoUe.

EXTRA 8ERICHT VOOR ONZE LEZERS!

D' redaktie heeft fan eDk.le 1.I.ra gehoord,dat de kleiae
druk,dil we nu gehruiken alecnt t. 1el.n IoU aija.Al. dat ao is bieden v. daar leker 0.1.
excus •••oor aan.Maar,WiJ IUn daarto. g.d.oag.nl ja,lek.r ,we hebbea tegenvootdig. eea 10
grot. ho••••lbeid faa copy dat we w.l twee aparte Dum.ers louden ~oeten mak.n Oil. alle. te
kunnea publicer.n.Hu Aog,b1ijft .en gede.lte 1iggen •• U begr~pt dat dat .oor d' Ichrij.lrs
ni.t leuk il.Maar WI doea one b.at o. h.t i.der .aar dl Ii. t ••ak.a.
Laten we dit afapr.k.n.ala v. Biader copy hebb.ft,sebruiken w. de grater. letter eft ala d.
kieifte letter wordt gebruikt,nou., ... ,POlt. Uv bril I.a .xtra op en dink aan &Bd.rln die It
.ell llelgeaot uithalen.L••• dan vat langer.Aatublieft•..•••oel toch B.t ons .ee.
SCHIET NIET DP DE PIANIST(DRUKKER) RIJ DOET ZIJN 8ESTI
REDAKTIE
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ING!20NDEN BRIEF
DIE OPA TOGH •••••••••

GEACHTE MUZIKKVRIENDEN,
~e
het er all ••aal ven oyer eens dat men op 50 jarige
leeft\jd al OPA lean l!IlJD? !Jl ala due OPA au oak DOg tot grate Iport
prutatill iD staat 11 dan vordt er a.l gauv gezegd; DU: OPA TaCH .•.
M&lll' die OPA is. du 50 jaar en niet meer lld jong.
Bij cne e korp"D ligt dat ender e, een korpa kan oud Jija en tocb jong,
maar daarToor moet dat korps dan OTer Teel jeugdige leden beacbikken.
~n dat is,onder de tegenvoordige oaetandighedeD weI heel aoeil~k.
Immer.,de jeugd il niet gr~ door regleaenteD In statu tiD geboRden en Deemt alles vat
haar wordt gebodeD ale uIlzelfaprelund aan.Bonndien kOlt dat n d geld want:
a.Jlugdige laden groeie. anel uit hUD uniform en villeD dan een pasaeDder.
b.Er zijn aeerdere aalen nieuw. instrumenten Dodig (
Es. dan kt'ijgt het hestuur eea gec ter-e nrant-voording h dr,;gen doordat I t nrantvoord . "
aoeten verken aan de Cauzikale)opToeding en aan het kweken yan teaageest bij de Jongeren.
Maar,toch lukt bet,ala Den .aar .oeite do.t.En daaraee komen we teTenll &aD het grote
doel yan de boad,nal.de je~d veghalen Tan de straat en ze iets betere geyen.
Dat hlerdoor het muz1kale peil yan de korpsen niet hoeft te lijden is reeda door aeer
dere korpsen beweleD.~en dezer korplen,en hiermee komen ve dan ~eer bi~ het begin,ia
nun EN 'l'AMBOr.RKORPS ~LHELMINA HOLZ K~KRADE.
nit korps hoopt in '97' het 50 jarig be.taan te Tieren;heeft een groot aantal juegdiga
leden en heeft beWIzeD tach grate prlstatiet te leTIren.
DIE OPA TOeH•••••.•••.••
Dese OPA viI zijn 50e Yerj~ardag op vaardige vUze yieren.
Hij viI Teel gaatan nodigen.n hen eDkele aooie dagen ~anbiedeD.
M&ar,o.dat dle OPA yen de steun mo,t leyen k an h~ dat zelf niet betalen.
Wat zegt U ? Op de Pof ? Neen,dat kan niet,want ala het feest door veerao.standighedea
of dergelijke Zou a1111open,dan IOU OPA tot yer oyer ~~n oren in de schuld litten en hU
IOU dan geen geld meer hebben am zijn Terjong*nglkuur door te zetteR.
Maar er is hulp komeD opdagen.Er heeftzicb nal.een coaitf geTorad dat gaat verken oa
de zo Dodige centen ee daarmee bet ftnt TaD. OPA. tot iet! groota te aaken.
Dit Fea_teoaitf wil dit bereiken door het organiaereD Tan diTerse actiTiteiten.
Een daarTBD start nu .et hUlp Tan de gelaaelijke Kerkraadae Kegelkluba,die allen geTes
tigd sija in Cafe Haaers,vaar oak ~ILHBLMINA. baar Yerenigingalokaal beeft.
Rier i8 dan het plan Tan de eer.te aktie:
Da g••a.elUke kegelklubl,geTatigd ia Cafe Haaers,Hollstraat 2 in Kerkrade,orgaataeran
eea groat kegelconeoura ten bate Tan he t 50 jarig butaallYan de II WILHELMINA."
KegeldageD .~D: 5,'9,26 oktober en 2-9-'6-22-23-24 aoTember yanaf tieD uur tot een half
uur Toor IluittnB.t~d.B8Tendien kan men oak ncg tereeht na telefonisehe atapraak mIt

sua

num••r

04445-3524.

'~

-
DIE OPA TaCH ..•••.•• PRIJZEN:

Reua:! 400,=

J 200,""

J 100,_

DWiu : l' 150,'"
J 75,=
l' 50,~
Va or deelruull8 il de prij! Tan een kaart : EEN GULDEN.
en dat betekead:
Tweeaaal. Tijf kogelll,V&arTBn 4 iD detlTolle Degen",laatlte kogel loader Toorate kege1.
Kaartea lijn nrkrtigbaar 18 cere HWiers en Ti& het lIecretariaat Tan WIWlELMINA in de
Prof.Cobbenhagenltraat 79 Kerkrade.
All men zeH niet kan kegelen dan kan aen een kennh -dae er wel ietl Tan vut-nor zich
laten kegele•. stuur Uw gwldenl en laat anderen de pr~s Toar U winneDI
Het FLUIT RN TAMBOmKORPS WILHELMINA HOLZ-KERKRADE DANKT U ALLEN REEDS BIJ VOORBAAT.
He t Feeatcollli tf WILHELMIN A
(zoln geviekste OPA toch .. _... )
~="'~="'~~===-===~======~~=="'======~."=,-=~=====~==~====="'===~=~~=~=~============"'===="'=====

fe.EDUARD NAZ ARB K I
Trl!llm.t; raat; 25

ROGGEL

tel. 04749-494
giro: 807041

LEV ERA N C I E R
VAli TRaMMEN EN MUZIEUNSTRUMElITEIl

OIae reparatie-&1'del1ng
Iltaat met

SPECIAAL OPGB:LEID PERSOIBEL
voor U klaar !

MEDEDELING

'1>1.11;

ORZE

Opdrachten worden bij
U opgehaald en binnen
8 dagen-uitgevoerd
teruggebracht !

B0NDSSECkEii.dIS

ZESDE WER~LD MUZIE! CONCOURS IN KERKRADt 'iAN 17 JULI to en lIet 9 AUGUSTUS '970
De aarl en ehov vedltrijde. worden gehoudea
Er aoeten tvee verke. 'lOrdeD uitgeToerd,
in het GeaeeDtelijke SpDrtpark op laterdage.
t.w.een loop.arl een een verk dat atil
eD londagen op aog nader aan te geTen t~den. etaaad .oet vorden uitgeToerd.
UitaluiteDd de korp.ea in de hogere atdelingen t.w.Afd.Uitmuntendheid_Ere atdellng eD
Superieure Afdsling c.q.V8dndel afd •• vorde. op bet concourl toegelatea en kunnen Toor
de.1D..e,Tanaf bede. een Inschrijfforllulier aanTragen b~ het lecretariaat W.M.C.1970
in Roda Hal Kerkrade.
Het iDlchrljfgeld Toor elk deelnemeud korpa
Het inachrijfgeld vordt Biet gere.titueerd,
bedraagt! SO,=,te atorte. tegelijk met het
behaln BaD die korpaea,die op lalt Tan de
inlchr~florllulier bij de AMRO BANK Kerkrade
Stichting W.M.C.niet tot de vedatrijden
teD name:Stichting W.M.C. Klrkr&de.
vorden toegelate••

---<c.

de vedstr~den vordt b~ de beoordeling onderscheid gemaakt tusaen de ~olgende secties:
1.TAMBOERKORPS (korp. londer grate trom)
2.TAMBOER EN TROMPETTERSKORPS(een ~~rpa met een bezetting van 1 grote trom,tenminate 6
trommen,hoornblazer. en/of trompetters)
3.TAMBn~R EN PIJPERKORPS(korp. met bezetting ~an 1 grote tro.,tenminste 6 trommen,pijperl
aangevuld met b~inatrumenten zoals lyra,bekkens,enz.)
4.TAMBOER mROMPETTER EN PIJPERKORPS (korps met bezettiDg van 1 grote trom,tsnminste 6
trommen al dan niet aangevuld met tenortrommen,hoornblazera en/of tro.petten
en pijperl,al dan niet in combinatie met jachthoorD',bastroapetten.tenor_

B~

trompetten,lyrals,bek~ens,enz.

5.De onder 2-3-4 genoemde korpaea met aan~ull'ag
bij har.onie en f8l1fare.)

~an

instru.enten welke organiek bebore.

6.FANFARE EN BRASS BAND
7. HAll"GNU.

Iedere Ilctie wordt ~erdeeld in de afdelingen:
3e Di~i.ie (Afdeliag Uitmuntendheid)
2e Di~iaie (Ere Afdeling)
1e Di~i.ie (Superieur of Vaandel Afdeliag)

D. part1turen ~a.n de 2 uije verken
moeten uiterlijk 1 februarQ 1970 bij
de sticbtiag Wereld Muziek Concoura
Roda Hal Kerkrade zijn ingezoade••

deelname in een bepaalde lectie houdt het beatuur ~an het W.M.C.zich bet
lectie ~aD het programma te Bchrappen.Uiteraard worden de betrokkeDen rut.
~an ~.~oren ingelicht.
In o~erleg met S.O.M.N.O. zijn in bet college der juryleden vo~r de
marswedstrijden benoemd de beren:FRANK ~IGHT (LONDEN) J.P.LARO (ROTTERDAM S.EOBERTS(ASSEN)
Aan bet .ecretariaat ~an de jury worden 2 afge~aardigden van SOMRO toege~oegd.die tot taai
hebben toelicb\ te houde. op de juryrapporten en naleving der reglement.n.
B~ oa~oldoende

recht

~oor,deze

"Meneer,kan ik ook bij de
klaroenblazers komen?"
"ola zeker,heb je blazers ~/
de familie?"
II

J a ,meneer ,mijn vader."

"Wat blaast die dan?"
If

De soep als ze heet is!"

-.
"STELLA DUCE" Ven10 ORGAN1SEERDE LAATSTE. BONDSCONCOUBS

E=~=======C=.
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1m SEIZ0EN

1969
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ra Noord-L1aburg SCh1Jnt aen het recept te bezitten,dat nadig is
oa .,n goede orgacieBtie .oor elkaar te krijgea.
D. h.er L.... D, . oor I 1t t er TaD Stella Due. b•• tt, ied'reen w.lko. in de
-vII varme_Teilinghallen,venet, deeIne.era alle lueees .n hooptt dat
het talrijke publiek yeel 191atergenot moebt beleTen.
Wtthoud•• 1MeTr.M.TaD Soeat-Janabeeke TaD VenIa opendt bet concoura met
het anoreren "an het 20 jarig butaan 'raD Stella Duee In boo pte dat no.
Stella DucI de Tienerleettij6 Toor die der Twene had TBrvte.tId ook door IOU gaan .et de
jeugd 1. d. gtlegenbeid t. blij"en .t,llID hun hobby uit te leTen.Zij .trvacht Tan bet
beatuur dat lij d. grot.r. ~erantvoord'lijk v.ten t, dragen.Ook zij v.nlte alle d.elneaere
~eel luccel tn ~trklaarde htt concours ~oor gtoptnd.

De jong.tt Venloa, Band de KLAROEN ~iel de
ter te bturt het concour. te optnen.En bet
ble.k dat delt ~and onder goedt leiding is
gtplaatst.
In de grott geeloten ruiate klonk de tro.
mUlitk vel drit maal terug,lodat de jury
dt heren ....nga .n Janas.n d. korpstn
geen moment uit h.t oor konden ~erlitztn.
Weer etn nieuv btvije ~an de strieul, ¥Ule
vaarop dl beidl hlrtn hun taak op~attln.
Na 11k optrldln klonk ten klat.trlnd applaus
op.dat ook drieaaal tlrug klonk.Maar ook
het geroellmoea ~an het. publitk klonk dril
maal terug tn dat vae 'Ier hind.rlij~l~ooral
~oor dl Fluit tn Taaboerkorpsen.

Mat elan en concentratie begon elk korpe
eaa het gr.t. a~ontuur dat"col1coura"heet.
Het vas opnieuv ~erh(ugend te kijken naar
de je~dige mUlikanten.Daar kan elk korpa
btetuW' en le1der trot. op zijn.
Concentratie en te&m8ee.t z~n eisen die 't
le~.n5telt en de korplleidere ge~en hierin
de eerste le •• en tn .tellen ~oorbellden.
Het dOlt altijd goed oa op onle ooncoureen
"de ~a.klui" elk' kllr opaieuv tl onb.oettn.
Hun belangstelling in het verI. dat hen het
l1efet is blijft groot In I~ lijn,als glln
ander op dl hoogtl ~an de ~orderinge~,maar
001. ~an de fouten in onzi korpeen.
Maar aatuurlijk lijn er ook leidere dil het
~eel betlr veten.

Nog .teede ~orat het ondardl,l"Fanta.ilgrotpln" een discuI.itpunt en in len kart ge3prek
bltek ook,dat echte "directeuren" een Haraonien,so.e maar erg veinig rupect kuuln of
vi lIen opbrengen ~oor het verI. dat loamigl instructeurs doen alt jeugd In ~ooral aet di'
jeugd die nilt in de gelegenheid is oa .ulitkonderv~s te ~olgln.
Anderzijda plett het yoor louigl "dir.ctlurtD" dat I1j I1ch tach inzetten ~oor onu
korp'ln,alleen moeten z~ oaze aulilk niet zo ~an uii de hoogte beAUken.Elkl muziet il hit
vaard de nne aandacht te krijgen.
Van b~londere belangstelling gaf de heer Dietl uit Am.terdam bl~k.Perloonl~k vilde h~
lich op de hoogte 3tellen ~an vat er leeft in 0011 Bond.H~ had grote vaarderiDg ~oor het
gepreseoteerd,.Vooral de pijperkorp.tn Italen zijD hart,die bewondlrde h~.Wel noeade b~
onle taaboera:Concerttaaboerljo.dat hij h.t oude ~ertrouvde militaire Iyete.a ailte.

De uitalagen van de Jeugd verden bekendgemaakt
tijdeDs het optreden der Derd. afdeling en de
heer Gerarda,de Directeur van de Venloae Veiling
reikte de prijzen uit.
Voor elk korpa vas er een kunatzinnig uitgevoerd
tegeltje ter b.achikking,een geate die ~. ook al
eene in M$latricht hebben gezien,en ook daar even
als in VenIa veel vaardering vond.
In de Jeugdafdeling ~erd uHEIDE SW.A1MEN" de grote
vinnaar.Opnieuv een bev1je van de kunde van de
jongen talentvolle 1nstructeur Leo Sitsen.

In de Derde afdeling verd ook uitatelend
verk geleverd.Niet minder dan 9 van de 15
aangetreden korpaen in deze ~fdeling ver_
dienden met hun optreden:Promotie!
De heer Cantera,raadalid van Venlo,reikte
bu de prijzen Uit.Hij deed dit met harte
luke ~oorden voor elk Tamboer-Maitre.
De temperatuur in de hal ateeg met het
muzikale peil.H.t vaa maar goed dat het
bestuur van Stella Duce de"vochtvoorzieningl1
goed verzorgde.

In de peuae gaf de aeae trdcht.e e druebandode Warme Bakkertjee" een eho~.De Jeugdige tr-oeee Iar-en
~
van 7 tot 15 jaar oud,lieten dUideliJk zien dat "shcv" echt niet ac aoeiliJk f e.
Veel verachillende figuren ~erden gedemonltreerd.Een enthoueiaet publiek beloonde hun optreden
met een daverend applau5 na elk figuur.Het gemak ~aarmede de eome ingevikkelde figuren verden
gtbracht bleek menig instructeur geDoelO te hebben.
Het optreden der hogere afdellngen ~a5 all altijd
het klapstuk van het concour a.Pr echtage m1lziek,
afge~isseld met fijne technische kneepJee dedes
de talrijke toeechouvtre genieten.
Wel viel hier op dat contact ze~r nodig is.
Een korps,dat tot nu toe,lo'einig contact met de
bond had,bleek in zijn optreden nog teveel near
de oude Itijl te hellen,vaardoor hun optreden
niet het-door de aan~ezige vaklieden-vervachte
r eeul. taat had.
STELLA. DUCE HEEFT

M~T

Om hart na acht verden de laatste y.itllla
gen bekend gemaakt en de Wethouder Mevr.
van ~vest-Jansbeeke reikte de priJzen,
samen met het mooie tegeltje uit.
DE GROTE WISSELBEKER VAN DISTRICT VI
....er-d deae keer voor een jaar eigendom van
SINT MARTINUS UR~OND.Deze dr~.band onder
le1ding van ~illy Smite uit Obbicht, pae
b0ndslid gevorden legde met deze overviD
n1n~ h~ar visitekaartje op tafel.

DIT CONCOURS DE LIMBURGSE BONL -,__ :'rlHBOERKORPSEN PROPAGAND!: BEZORGD.
HARTUIJlI. clANK

MUZIEK voor :

*
*
*
*

accordeon-orkesten
mandoline-orkesten
accordeon-soW
pljperkorpsen

*

s lagwerk -solt
"
-duetten
"
-trio's
"
-kwartetten

vindt U bij de s p e c t a a I - u t t g ez e r t j
"KRIPS
MUZIEK "
Thorbeckelaan 71, Den Haag. Tel. 070-689.655
Catalogue op aanvraag
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UITSLAGEN VAN HET CONCOURS IN VENLO
JEUGDAFDELING
Tamb. en Kkaecencend DE KLiiRCEN

rL

Venla

~

Fl.ea Tambcerkorps 'IRE 'JIALKING DUCKS VenIa

"51
119
1081
111l

Klaroenkorps HOLLANDS GLORIE Horn

1~01

Fl.en Tamboerkorps
Drumb.Fanfare

HEIDE
EL"ONA

Svalmen

Ell

,,,

.!2_:.:~

227i

1, prij'... pr-oeotc e

115
"81
115l
111

234
227
227
221l

1eprijs +prolllotie
1, prija +prolllot1e
1e pt~1 +promotie

~

prijs

le prijll

DERDE AFDELING Sictor A

.,

Drumband CRESCENDO

Mihbeek

Drumbarld Fanf. EENSGEZINDHEID Maasbracht
Druac, Harm, S'l'. JOSI:PH

'JIeert

Druaband ST.MARTINUS
Drumband ST,ANTONIUS

ITt.ond
AIbeatt

Drumband SEMPER AVANTI Grashoek
Drumband GRAlHEM

Gre.then

Drumband ST. SEBASTIANUS

Ell

Drunoand EXCELSIOR Z.1lberg Jlrd-Brabant

Drumband E:ENDRACH.T MAAKT !IIiACf.'t' H.eijan
Drumb.Fanfare EENDRACHT Meldereloo-Horet
Drueb.Hara, ST.CAECILIA. Ohf en Laak
Juegddrulllb.ST.BARBARA G.A. Kakert-Schaeeberg
Trollp.eu Jachthoornk.ST.OnA 8oehoTen-We.rt
Fl.en Tamboerk. JULIANA. Pey-Echt

,
'I

y,

118
119
108l
125;
111l
110
114
118l
110l
115
117
113

116i
113l

117i

TVEKDE Ai'DELING Sector A.
Klaroenk.Kon.Harm.HORST Horst
DrumO.Harm. UNIT AS ET FlDELIT AS Oeanep
Dru.b.Har•• EENDRACHT hgllen

117

tiRSTE AFDELING Sector A
Fl.en T..·bo~rk.~LHELMINA Hingen_Echt
Klaroenkorps ST.ROCHUS pey-Echt

117
124

AFDELINJ UITMUNTENDHEID Sictor A
Ro eraood
uruab. Harm. ST.BARBARA Sa.nderbout-S1ttard
ERE AFDELING Sector A
Fl.en Tamo.korps STEYL 161

DruDo.Kon.Harll.ROER~OND

Steyl

Superieure Afdeling Sector A
Fl.eo Tamboerk. HEIDE Swatmen
Superieure Afdeling Sector B
Fl.en Tamboerk.ST.JOZEF Vaale

117

117
117l
108
126
115;
115
117!
liS
llSl
'18~

116i
117
lin
110l
118l

235
:236l
216l
251;
227
225
231l
2361
229
2331
233l
2]0
234

n,

236

11 pro + Pr-ce,
1e pro + Prom.

2. prijl

,.

pro + Pt-ce,

1. pr\is
10 pr\js

I, pt .... Prom.
I, IJr.... Ptom.
I, prijs

le pr •• Proli.
te pro -+ Prom.
prije
1, pr •• Pi-ca,
I, prijl
1e pr. + Prom.

,.

126l
12Sl
112

243l
248
229

'e pr •• Pr ce ,
,. ~iJa

10U

224t

, e prlJa

122

246

'1 pro

'20
115

120;
117

240l
232

" pr , + PROM.
prijll

124

123

247

11 pr , + PROM.

116l

114l

231

,. prijll

108;

100

208l

2,

122i

------------------- ------------------------------------

1e pr , + Pro II.

+

Pto_.

'1

pr:ljl

NHUl/S OIT ONa OISTRICTEN

OISTRICT I

latera.tio_tal Muzlett"lt 1_ WADBACH
In hit kader Tan h,t 35 jar!g b•• taan olgani••,rd. het Fluit .n Taaboerkorpl PRINS BERNARD
••n gOld g•• laagd , •• ttTel,oadlr auepict,. TaD d' International, Boad. H4t aaaglkoadigde
blloe" T&I het Bijloadere Ir,lid FUr,to Ern.t Auguat Jur Lippe(n•• r Taa PriDI Bernard) In
rUratia ChrilUna kOD viseu It,regnal gun doorgang dndlD.

n. fl ..tllijkhed.. verd.. nijdS8a'foad reed, ingeluid •• 1. een "hip blatt... t" TOOr d' j.ugd
1a de tint au. n. Maaitrichhrlaaa.Hlt or.... t "SREW ARC!" zorgde 1'oor d' juiatt Ifnr.
Zattrdag ga! d, Gyaa,Tlr.D.E.S•• 'n d,.oBltratie.Daarna gaTen .en CODclrt:Jachthoorn en
tra.petter,korpa EDELWEISS In d' Flu1t In Tambotrkorp.l. WILHELMINA Niluvlnbagln e. ook
WILHELMINA Holl-Kerkrade,de l&agYlr •• iging Vriend.nkring St.Richul Gro,oltraai .n d.
fa.ll.fu. VICTORIA lit Riaburg.D. 1'Irder .1'oad ...erd 1'Irzorgd door"DIE DORFDUDLER" d. boereD
blaalkap.l 1'an Lauradorp.Prachtig g'llaagd. cODC.rteD hebbeD .... b.lvilt.rd.
Die Dorfdudl.r 1'ereorgden ook d. auzi.k bij het "FrUbacboppea"Tijd.nl dit aorgengtheuren
concerteerd nog h.t. Duiiu galtko~p. FREl WEO uit BODn.H.t duUu .ajorett..korpl gal len
goed. ahov.
De kleurr~ke optocht die in de aiddag door Wauhach trok.verd 1'ooraigegaan door 1'l~adragerl
mat de 1'laggea der deelnemende landln:Belgi'-Duitlland e. Naderland.Voor het r~adhuil defi
leerdan een 20 tal korpsea 1'oor d, autoriteit.n v.o.het bestuur Tan de Internatioaale Bond.
(We hebben vel een af1'aardiging 1'an de L.B.T.Geaietl)
Burgeseest.r Mr.J.Saeet8 1'erricht.te de opening en na .en toelpraak 1'aD d. heer Mehlkoph verd
door ST.BARBARA G.A. Kakert-Schaelberg (natuurlijk .et de Majorettee)de reeks concerten.
Het .luiti.geconcert 1'erzorgde het zongkoor St.JAN uit Abdil,enboecb •• Fanfare ELIZABETH Tan
Gro.utraat.Het "EURO TRIO" zorgde 1'Irder 1'oor leD u!t.tekende atell.iag.
PRINS BERNARD kaD terug zien op een geelaagd FeJti1'al.
SUCCESVOL OPTREDEN VAN ORUMBAND MOLENBERG IN ROTTEROAII

All len klein onderdeel 1'an de Heerl'D-...eek in Rotterdam vaa eeD Ibo... 1'an Drumband Mollaberg
i. het prograaaa opgeDo•• n.We tWijfelen er niet aan dat de Heerlenaren hi.rsed. bUD 1'ilite
kaartje in de Grootet_ Ha1'enltad 1'an Europa hebben gepreeentelrd.Jaa.er geaoeg bescbikken we
niet 01'er 1'oldoende gegeveas oa een verllag te echrijv.n.ln ieder ge1'al w.tea we dat Molanberg
.....r goed 1'oor d. dag il gekom.n'Dit boorden .... naael~k 1'an een .chte out.ider.)
DISTRIC! II
KLAROEN EN TAIIBOERKORPS STE,CECILE EIJSD!:II TRIOMFATOR IN KEULEN

Dit korpl von 1'oor d, tveed••asl d. EUROPA POKAL en de door Kana.lier Kielinger be.cbikbaar
geetelde b.k.r.
Het etoad 10 aispel in de krant allof h.t mieta b.tekeDde.
ODdanke de 1'ele repetitiea aan de Dummerl:Ne... Souad en National Signals beide Dumaers Tan de
cosponilten S.Egbertl en Smite wiet bet korpe tach de b.lolie na te kos,n all op 13 eept,sber
deel 1.1 Demen aan de aha'll op de Markt in Maaltricbt bij hit bezo,k 1'an H.M.d. Koniagin.
nat d. gem.enechap Eijeden d. mannen e.n grate huldigiag 10V aanbied •• veet i'der die Eijad.n
kent.

Burge.eelter Duij •••••aakt•• ieh tolk TaD d. trotse .uzikale geaeenlchap door t.
ugg..: "Dit geweldige eueeea ill Keulen ill reden genoeg OB op het Gelleentehui. t. worda
oatTanaen.Jullie varen de beate. uit 87 korpsen uit leTen landen.Hij ae.areerde d, T&le
Terdiensten Yan Eijsdenl Ste.Cecile .u be.loot lijn toeepraak lI.t de vena:Breng TolgeAd
Jaar die EUROPA potAL definitief in Eij_den en k~k uit:lost uch in KUlle aeet kulle,jonge.1
Dat Da die ontTangat een drukke receptie vae hoert eig&lijk niet toe wordea Teraeld.
Namenl L.B.T.TaD harte proficiat en beachouw dele grote pr~1 all een uitdaging bij Uw deel
name aan het Kaapioenaconcours in Treeb.ek.
DISTRICT III

EDILWEISS,het Jachthcofn en Tro_peterko_pa uit Hetsenberg sal in 1970 baa: 2e lustrua gaaD
Yieren.De feeltel~khedeA I~D gepland op 5-6-7 joni 1970.
EDELWEISS hoopt dat de Yerenigiagen rekening lullen baud.n .at dele data•

~ OISTRICTEN

.

IV EN

VI LUTEN NIETS VAN ZICH HOREN

DISTRICT V

Op Jilterdag 6 ",pt..hielden de Schut.ter\] en Klaroenkorpa nST"NiCOLAAS "Heythuieen recepUs
het behalen Tan Tele pr~z.n op het O.L.S.en het behalen Tan 2 Ileal .en eerate pr~.
op onl. Bondeconcoursen.
De burgerl~ke en gee.telijke autoriteiten Tan Hertbuisen gal' en met. Teel bartel~ke woord.a
bl\ik van hu. trots.Het G......tebeatuur zal dch gaan beradeB onr een r'Prutat1e-sublid1e"
Deken Y,d,Broek had de shov,die St.Nicolaal Toor de receptie had gepre.ent,erd fantaaties
gsyondln en b~ weee op d. oude traditionele band tusse. Kerk eA Schuttera.
Na de recepti. dankte yoorzitter H.T.d.Kop iedereen en alle lusterTere.igingen Toot de
.edewerking en steuB.
En au op naar de prollotie"St.Nieolaal".Mogen ve yolgend jaar daarvcor ko.en?
~egen.

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

tel.04446-1281
tel.04446-1788

'fOERElIDAAL

16

TIEROLFF

- MUZIEKCENTRALE
~1O·12

IIOO8ENDML

lB.EFOON (II'• • • I'

NTEUWE WERKEN

De 1aatste maanden zlJn weer vele nieuwe werken gereed
gekomen,voor alle diverse bandbezettingen.
W~ streven er naar een grote varia tie te k~gen-in het
genre van de werken-in de zwaarte van de nieuw uit te
komen komposities-en in de komponisten.
Tiero1ff
TAMBOERKORPSEN
Taboertopper8

BES KLllROEIIEN
S.Egberts

Do.. the Stre.t

H.". Bo'nll
H. ".80,,.n

Braba:a.tse "lag

Slagvlrlr:puadll

Tub Rit' ••
The L1tt'1 Scot

H..?Bo",..
A.".Velu....
A.'r.Veluvea

The Druaplayerl

Arti et Amicitiae
Par 1a 'iUe
Le Cb."alier Teap't,
E Pluribus Uaua
Faatalil Populair I

Campen-d'Eclu.e
Campen-d'Eclu'l
CampIA-d'Eclu••
E.Aagoule.e Chrylaat

A..'J'. Yelv.w..

Fantast. Populair II
HIt Leger O.tvaakt

Whirlwtad

Th.". Cup".

Vall Cha Cba Cba

S.Egbert.-Th.Saita
S,tgblrta-Th.Smits
S.Egberta-Tb.Saits
S.Egberts-Th.Sllits

Gon Elpresa10ne

Th.".Cap..

Trouwe niend••

W.Paclr:bierl

Parad1ddluBl"ltD. 2 en

J

M. Sf;lhJI.e1der

PIJPERKORPSEN
Le Debut

n.lcordul&

Carpe Diu
De BosteUe.
Treb Rit'me
Statige mara
I. de Haat
Met MUliek
Berg e. Dal
Fril eA BliJ
Victoria

•
'I

H.Kle1n-M.Saur••
H.Klei.-HySaure.
H.Klein-M.Sauren
arr.J.JoCiheaa
A.?Veluv..
A.?Velu.e.
IJ.Packbierl
W.Pa.ckbierl
W. Pa.okbierl
W.Pa.okbien
w.Pa.okbierl

GROTE ES BEZETTING
Ruaba 'roor Bud

Katrata ?oor Blazerl ell Paulr:en
Brabo
Davie R,_ (rweba)

Marching with Faraer Gooale••
Hollaad Cha Cba Cha
Ja.chttaferelen
Met vapperende 'aaen
Lei Petita Cha.leurl
Auverpe

J.Mourik

J.Hourik
F.Gee.a
G.Brbkmaa
G.BriDkmaa
Egbertl-Smi ta
Egberta-Sa! tt
Egbertl-Smi tI
Egberta-Saits
Tb.?Cupe.a

\ '
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Zichtzending van de complete directies mogelijk,na
opgave bandbezetting en zwaarte
SLAG1/ERK

BLAASINSTRUMENTEN

Vrugt het beatt op d,H gebied:"R 0 Y A L n
Vra~ o•• e uitgebreide katalogu••et tro••en
ia vele faatastische uit?oeriage. ?BB dit
auperieure sl~erk.

"GEBR. DE PRINS" de beate I
Klaroellen-Troapette. i. alt eA bas
iAstrumellte.-Ja.chthoor.s-Troapette.
met staaade of ligge.de ventiel.

~

VOOR HET HUREN
VAN
FEESTTENTEN

K.BAKKER en Z N

DANSVLOEREN

04448-3757

PODIUMS
GELUIDSINST.

SLAKKENSTRAAT 67
HOENSBROEK
Zender

kosten

VERLICHTING
uwerziidl

maken wii een cntwerp von

U zoekt iets voor een beginnend

Vaandels

DRUMBANDKDRPS?

•
•

Vlaggen
Schellen

U zoekt i.e t s om ui t te -kornen in de
ere-aEdeling met Uw·

DRUMBANDKDRPS?

bomen
Vroogt toto's en crliaen te'
inzoge.

.

U zoekt een eolo,duo of trio voor Uw
beste drummer (s)in Uw

DRUMBANDKDRPS?

V!aag folder aan

•
b~J

de

DRUMBANDSPECIALIST
N.V. Konefa Muziekuitgaven
.ren s i ua s t r sSd Rotterdam.Tel 010-·241871

TENTEN voor ALLE DOELEINDEN GESCHIKT.
In de maten van 30 tot 3000 =2 grondoppervlakte.
verlichting, toi letwa g ens , verwarming

W.J. HEKKENS

8

t

Vloeren,

errz .

REUVER

ZEILMAKERIJ - TENTENYERHUUR • ALUMINIUM JALOEZIE~N
I.--

Indultrle.tr8lt 18
Tolo'oon 04704·1711
~--------_._------'

Muziekcent r ale
Akerstraat 98

.J..J. HANSSEN

Spekholzerheide (L. )

TeL 04445 - 2038

UW VER TROUWENSADRES
Grote sortering kalfsvellen en pastie v e Il en ;
Weater King, Ev e r pla y . Levering van alle
binnen- en buitenlandse rnuz.i ek
VAKKUNDIGE REPARATIE-INRICHTING
voor alle muziekinstrumenten.
CONCERTTROMMEN.
Royal, Ludwig,
'Premier, Supton, Wiley
,
MARSTROMMEN
Royal, Supton, Wiley. Leverbaar in 36 ern,
33 ern en 30 ern
PARADE-, DIEPTE- en OVERSLAGTROMMEN
ROYAL:
Diverse rnod ell en zowel enkel, als dubbel
spanbaar, verende sehroefbussen, event.
automatiseh snarenmeehaniek Perloid uit
voering in diverse kleuren
WILEY:
Luxe parade trommen 8 x dubbelspanbaar,
profielbanden, nylon v e l l e n , demper, auto
matiseh snarenmeehaniek, perloid uitvoe
ring in div kleuren Luxe overslagtrom
dubbelspanbaar met dempers
SUPTON:
Praehtige modellen in alle kl eur en , gelakt
of perloid voorzien van gleufplaatjes en
voetjes Leverbaar met sehroef- of touw
spanning
KLAROENEN
Supton, Mahillon, Van Eng e l en , In bes of
es of geeombineerd met ventiel of bariL
Bastrompetten, Jaehthoorns, Bazuinen,
Bashelieons.
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