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Kontaktorgaan van
de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen
OflUK £IJDl;MS EYGEI.StlOYEN

Tegen fabrieksprijzen leveren wij U:

eomplete

uniformen
..

voor:

HARM 0 N lEE N
DRUMBANDS

en

FAN FAR ES,

en

MAJO RETTE N KO RPSE N.

verder aile lederwaren

zools:

*KOPPELS in iedere breedte
met en zonder schouderriem
gevoerd of .ongevoerd.
~,,~,

*BANDELIERS - KRUISRIEMEN
*KNIELAPPEN - TROMSCHORTEN
*MUZIEKTASSEN - SOUS-PIEDS
*BEENKAPPEN - BASRIEMEN
*SAXOFOONRIEMEN

J.G.A. Martens
Paardenstraat 43

SITTARD

Telefoon 04490-5618

Prinsenstraat 31 • KA1WIJK AAN ZEE • Telefoon 0 1718·13878
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dezepettlD
liebblD
len plaimverdiend
I UNIFORMPETTENFABRIEK
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I Prinsenstraat31-KATWUK AAN ZEE- 01718~1l878
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vooa UNIFORM-L1VREI-EN SPORTPETTENI
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045 - 213757

Siakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS
* GE LU IDSIN STA LLA TIES
*VERLICHTING

NJELJoNE WERKEN

In de kcmenoe maanden verechijnen weer tJentaJlen nleuwe werken van diverse kornponlston, c.e.
van S. Egbert.'> - A van vetuwen ~M. Schneider - Th. Smits - J. Cammenga - G. Brinkman 
J. Kaal - !-i. van Kape! - K. Smits - J. H. Jansen - B. v, d. PJuym.
Beeos verechenen in de ser!e korrpositieopdrachten van de S.O.N.M.C.: "GRAND PRIX" van
Sandrie Egberts voor uitgebreide Es-bezetttnq.
DRUMBAND-PLMT
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2 0 ilJh.tvers::nenen van he! TAMBOER-,

TROMPETTER~

en JACHTHQORNKORPS

"ADYENDO" ult Sneek een stereo/mono langspeelplaot onder de ncem "Happy and
glorious". Dez e pIlla! be vet 2 ramboerwerken, 2 piiperwerken en 16 werken vucr grate
Es-bezetting, waoronder diverse bekendc ....erken uit om:e ultgave, zonls "Bandihaw",
"Ella Cha Chc", "Avondklenken", "Gorden Party", Dixielandmedley I", "Halland Cha
Cho", "Vi vezzc ", "De Erfprtre", enz , enz , Prijs f 11,50•
Vraagt cok onze speciale lijst van Drumbandplaten !
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~LA..GNERK



Vroag' het baste op dlt gebied- "ROYAL". Vraogt o!V.c uitgebreide katulogus met
trommen in diverse uitvoeringen van dit superieure slagwerk.
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~LAASINSTRUMENTEN

Je beste: "Gabrs , de Prim" ', Klcroenen, trompetten, oak <lIt en basins'ru"""ntcn,
icchthcorns, tromcetten me~ stconde of liggende ventiel •

nOOSENDAAL

MARKT

90-92
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TELEFOON

01650-34551

Vaonitter:

Maandelijks Kontaktorgaan van de

Secretarial
M. Beckers, Reuver
Karel DoOrmanl..n 24

Limburgse Bond van
TAMBOERKORPSEN

7e jaargang no. 11

Beschermheer: Mr. Dr. CH.]. M. A. VAN ROOY. Commissaris der Konlng;n
in de proy;nc;e Limburg

,
,

Hub. Jongen. Heerlerheide

Tel. 045-2129>4

Tel. 04'104·tm
P41n Rinl'm.-Ad mi niur.teu r :
C. Timmermans, Steyl·Te,elen

Redaktie: W. Pilich, Irenestraat 74, Nieuwenhagen
tel. 04443 - 2415
W. Starmans, Wijenweg 197, Treebeek
tel. 045 - 212536

hrkstl'Ut 7 • Tel. 00470&·1741
POltglro 1 750 143
Bo.. renleenb.nk, TIIl1e1en

Benkglro: 150502 966

meuws van de administratie
SECRETARlAATSWIJZlNGEN
Drumband Fanfare Ellona, Ell
voorheen: J. Koolen Lugtenstraat 8 Ell
thans:
J. Triepels,
Antoniusstraat, Ell
Drumband St. Rochus Hulsberg
voorheen: H. Neven Raadhuisstraat 6 Hulsberg
thans:
H. Limpens Raadhuisstraat 45 Hulsberg
Fluit- en Tamboerkorps Wilhelmina Kerkrade-Holz
voorheen: H. Dover-en Prof. Cobbenhagenstraat 79 Kerkrade
thans:
J. Plum Gulperstraat 33 a, Kerkrade
De volgende secreta-rissen zijn verhuisd:
Drumband Harm. St. Jozef Weert - dhr. J. Sillekens is verhuisd van St. Jozefslaan 16,
naar Lambert Goofersstraat 16 Weert.
~band Kon.

Harmonie Roermond
is verhuisd van Christoffelstraat 8,
naar Kast. Malborghstraat 12, Roermond.

Dlir' H. Gorissen

Fluit- en Tamboerkorps St. Antonius Altweert
Dhr-. J. Mennen is verhuisd van Heltenboechdijk 1 Weert
naar Bisschop Moor-sstraat 20 Tungelroy Tel. 04956-1833
NIEUWE LIDKORPSEN:
Drumband Schutterij St. Michael Thorn, ingedeeld in district Weert
Seer.: J. Sniekers, Kruisweg 26, Thorn
Drurnband HarmBerggalm Noorbeek, ingedeeld in district Geleen
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Secr.: Th. Houba , Pleij 5, Noorbeek
Drumband Fanfare Concordia Wanssum, ingedeeld in district Venray
Secr.: H; Timmermans, Mr. Ruttenstraat 7, Wanssum
Vrienden van harte welkom in onz e organisatie.
RECTIFICATIE: Op de lijst "Onae Gepromovee rden" van het October-nr. werd onder
jjlfkorpseii-uiTde superieure afdeling, met recht tot deelname aan het K. C. vergeten,
het Klaroenkorps Irene Beek. Gaarne ons excuus.
NIEUWE AANDUIDING DISTRICT EN.
Zoals in de districtvergaderingen afgesproken zullen wij de districten met meer aan
duiden met een oijfer , maar met plaatsnamen, dit is voor ons allen veel logischer.
Vooral nu het district Venlo (51 korpsen) gesplitst is en onze Bond hierdoor wordt ge,lii
vormd door zeven districten, is deze werkwijze veel eenvoudiger.
~
District 1 - thans District Schaesberg
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Gel een

Heerlen
Roermond
Weert
Venlo
Venray

De districten Venlo en Venray tellen na splitaing r-es ept. 31 en 20 aangesloten kor-ps en.
i

i;

HET LIMBURGS KAMPIOENSCHAP.
--------------------------------
Voor het Kampioensconcours in de Rods-Hal te Kerkrade hebben in totaal 38 korpsen
ingeschreven. Op zaterdag 28 november zullen aan de start verschijnen 15, korpsen van
de Jeugd- en derde afdeling, terwijl op eondag 29 november 23 korpsen uit de afdelingen
2 tim de superieure, zullen strijden om de hoogste eer.
Het Bondsbestuur zou het zeer op prijs stellen indien er op beide dagen een grote pu
blieke belangstelIing was van de zijde van onze lidkorpsen, temeer daar U nu E~~~i~_
kunt genieten van de door U zozeer geliefde muziek.
De-we-cfstrlfcfen beginnen op beide dagen om 14.00 uur.
Wf wensen de deelneme r-s veel succes bij hun optreden en aIle toeschouwers veel
genoegen.
FESTIVITEITEN IN 1971.
Op de districtsvergaderingen werden de Bondsconcoursen - Districtsfestivals en

Districts-solistenconcoursen toegewezen aan:
Bondsconcoursen: Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara, Reuver - 20 juni
""
"
Juliana, Pey-Echt
27 juni
"!1
"
Wilhelmina, Holz
4 juli
!!
11
!!
St. Job, Leuken-Weert - 22 augustus
Klaroen-en Tamboerkorps St. Jan, Heer
- 19 september
Drumband Fanfare St. Catharina, Leunen-Venray
Jeugddrumband Manuela, Nieuw-Einde-Heerlen
Fluit- en Tamboerkorps Juliana, Pey-Echt
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Districtsfestivals: Flutt- en Tamboer-korpa St. Hubertus, Kessel - 6 jum
Drumband St. Hubertus Gulpen
Dr-umband en Baauinenko rps Jong Leven Brunssurn
Drumband Harm. St. Jan Tungelroy
FIuit- en Tamboerkorps St. Barbara-GlUck-Auf, Kakert-Schaesberg

Drumband Kronenberg, Bevenum
Fluit- en Tamboerkorps St. Sebastianus, Herkenboscn
Vrije Festivals:

'.

Fluit en Tamboerkorps Steyl61, SteyI - 30 YIei Le Pinksterdag
Fluit en Tamboerkorps Wilhelmina, Hingen- Echt
Fluit en Tamboerkorps \Vilhelmina Kerkrade-Holz - 11 juli

DistrictsKlaroenkorps St. Ntcolaaa, Rcythuysen - 10 januar-i
eolfstenconcour-sen- Drurnband St. Georgius en Sebastianus, Beesel
Drumband Kon. Harm. at. Joseph, Berg aid Maas
Jeugddrumband Olympia, Heerlen
Fluit- en Tamboerkorps St. Paulus, Schaesberg - 17 Januar i
~
Drumband Fanfare Eendracht, Melderslo-Horst
Drumband Fanfare Eenagez indheid, Maasbracht
Deze dist.ricta-eoltstenconcoursen dienen in ve rband met het Bonds-csollstenconcou rs
v66r 15 februari gehouden te zijn , Puntenstelsels en diploma's in plastic etul kunnen
de organiserende vcrenigingen tegen kostprijs bestellen bij de adrninistratie.
Het Bondsbestuur verzoekt alIe organiserende verenig tngen van festiviteiten in 1971,
de data spoer'Ig vast te stellen en door te geven aan de administratie., zodat wij tot
een regelmatige plaatsing kunnen overgaan. U gelieve weI rekening te houden met de
korpsen welke reeds een orgarnsatiedatum hebben vastgesteld.
CORRESPONDENT EN VOOR DE TAMBOER-MAITRE

'..

...

Ala vaete correspondent voor de T. M. zullen gaan optreden:
District Schaesberg: W. PiJich Irenestraat 74, Nieuwenhagen - Tel 04443-2415
District HeerIen
W. Starmans, Weijenweg 197, Treebeek - Tel 045-212536
District Geleen
P. Heuts, Dorpstraat 106, Heer - Tel 04400-21093
District Weert
M. Kessels, Kennedyatraat 24, Heel
District Venio
C. Tjmmer-mana, Parkstraat 7, Steyl-Tegelen -Tel. 04706-2748
Deze correspondenten zullen dus in de toekomst het nieuws nit de betreffende dts trtcten
gaan verzorgen. U dient deze personen dus zeer zeker op de hoogte te houden van het
verenigingsnieuws. (B. v. Jubilea, r-ecepttes e. d.)
~L~en wij de districten Venray en Roermond eveneens verzoeken tot het aanwijzen van
e..-districts-correspondent.
HEEFT U ER WEI. EENS OVER GEDACIlT

?

Met deze woorden werd Uw administrateur benaderd door iemand uit een ko rpe , die ztch
afvroeg of er een verzeke rmg bestond voor uniformen en instrumenten. Deze vraag kwam
op het moment. dat h i] ontdekte dat een tr-ommelvel tijdens het vervoer naar een festival
was gesneuveld.
Naar aanleiding van dit voorval hceft Uw administrateur zich nade.r georrenteerd, waar
bij uit de ingevcrderde informaties is gebleken, dat een vereniging zich tegen nog geen
pakje sigaretten per week aan premie kan verzekeren, voo.r wettelijke aansurakeltjkhetd,
schaden aan instrumenten en schaden aan uniformen, op de meest uitgebreide condities,
zoals brand-, water- en stormschade, inb raak, diefstal enz.

-;:1

Concreter gezegd, kost zotets:
1. W.A. verzekering voor de hele vereniging, ongeacht het aantalleden: f 25,-- per
jaar-, voor een verzekerd bedrag van f250. ODD, -- per gebeurtenis. zonder eigen
risico.
2. Instrumentenverzekering: f7, 50 per f 1. 000, -- verzekerd bedrag. Hieronder kan
ook het vaandel, tamboermaitre-stok etc. vallen. Deze verzekering geldt voor aIle
gevaren in geheel Europa.
3. Uniformenverzekering: f 2, -- per fLOOD, -- verzekerd bedrag, dit eveneens on
geacht waar de uniformen z ich bevinden.
'fer illustratie een voorbeeld:
1, W.A. verzekering
2. Inatrumentarfumverzekertng f 60PO, -- it
3. Uniformenverzekering: b. v. 30 personen
f 7500,-- it f 2, __%0=

0
.
......... . . .f
f 7,50 /00 .
. .... f
a. f250,-- per untform

25,-
45,-

»

.
totaal

. ~t}.!'~::__
f 85,-~

Mocht Uw vereniging e. e. a. in overweging nemen of nadere inlichtingen wens en, dan
stelt U z tch met Uw administrateur in verbinding, die Uw aanvraag verder zal behandelen.
Een punt nog ter attentie: AIleen verenigfngerr met rechtspersoonlijkheid (Koninklijke
Goedkeuring) kunnen dergelijke verzekeringen sluiten.
Als Bondsbestuur menen wij U met het bovenstaande op een nuttige zaak te attenderen.
VERZOEK VAN DE REDACTIE

Ondanks herhaaldelijk verzoek van de redactie, om tijdig adres wijzigingen van de
ahonncs van de T. M. aan redactieadres door te geven, gebeurt het nog steeds dat re
dactie T. M. retour ontvangt met de vermelding "verhuisd",
Van het oktober nummer ontving de redactie 23 exemplar-en retour. Deze zijn inmiddels
naar betreffende secretarissen verzonden met het verzoek om het juiste adres.
Dit betekent voor de redactie veel werk en voor de bond onnodige portokosten :
Nogmaals een dringend verzoek; stuur tijdig adreswijzingen aan het redactieadres:
Irenestraat 74, Nieuwenhagen.
Onze VOORZITTER is VERHUISD

Voorheen: Leeuwerikstraat 1, Heerlerheide
Thans: Grasbroekerweg 141, Heerlen. Nieuw Telefoonno. is: 045 - 711347

* TE KOOP: 15 nikkelen marstrommen en 2 overslagtrommen, ook p. stuk t. k. *#
**
..* Te bevr.: Drumband Manuela, J. Pool, Nieuwstr. 55, Heerlen
*
*
-*********************************************************
TE KOOP: 50 jongens en meiisjes UNIFORMEN en 8 st. Es-Bes klaroenen m. hoes

Te bevr'. : Drumband St. Barbara, Chevremont, Deken Deutzlaan 69, Chevremont.
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SPEKHO LZERHE (DE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 04445 - 2038

,UW VERTROUWENSADRES
'w

Ult voorraad leverbaar het grootste assortlment op het gebied van siagwerk,
klaroenen, fluiten en tcebehoor,
"~

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPIETROMMEN

ROYAL, PREMIER, LUDWIG, WILEY,
ROYAL, SUPTON, WILEY, KINGS,
ROYAL, WILEY, STAR, BEVERLEY, KINGS
AJAX, PREMIER.

Luxieuze modellen met per-loid bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanbaar, plastic vellen met automattsch of semie
automattach snaarmechaniek.

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY,

in diverse afmetjngen, met houten of metalen p roftelbanden.

KLAROENEN

'.

SUPTON, MAHiLLON, VAN ENGELEN

In bes, of eS-bes, altklaroen, jachthoorn, bazutn, basklaroen in fond, recht of
trombone-model, sousaphoon

I

PUPtRFLUITEN
LYRA'S

".
•

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTA LIT
KLIER

In chromatische en diatonische uttvoer-lng, prachtige modellen.
In eike gewenste stemming leverbaar,
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur-,

LEERWERK en FOUDRALEN
OIls leerwerk is uniek, zeer soepel , onverslijtbaar, afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop,
In alle ultvoeringen Ieverbaa r,

TOE8EHOOR
Alle merken plastic Yellen, w;«, Weather King, Buffalo, Star, Everplay, Kings,
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz ,

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING

DE SCHIJNWERPERS OP

.

wie1 packbier
Een zeer bekend figuur bij de tamboerkorpscn in Zuid-Limburg is weI de 63-jarige,
thans gepensioneerde mijnwerker, Wiel Packbier. Deze 63-jarige is dit jaar 50 [aar
bezig met onze muziek en thans 42 jaar instructeur. wiel Packbier is hiermede onge
twijfeld in Limburg de instructeur met de langste staat van dienst. Reeds voor bet be
gin van de beruchte crisisjaren, om precies te zijn in 1928 began Wiel Packbier met
instrueren van korpsen. Dtt is weI een unicum en zeker een reden om Packbier te be
zoeken en een praatje met hem te maken.
Geboren in Vaals, kwam Packbier ala 13-jarige het ecrst in contact met de "trommler
und pteifferchor't-muz iek. Als lid van een korps van de toenmalige Werkliedenbond
(later werd dit korps zelfstandig onder de naam St. Jozef vaalsj, leerde bij de eerste
beginselen van het spelen van de pijperfluit en het "slaan" van de tram. Packbier be
toonde dat toen nag een trom geslagen werd, nu probeert men een tram te bespelen.
Door de werkzaamheden, als ondergronds mijnwerker bij de O. N. Mijnen, verhuisde
Packbier naar- Palemig, een kleine buurtschap onder de rook van Heerlen. Hier was ~
het waar Packbier her eerst een korps onder zijn hoede kreeg. Nadien z ijn het velen
geweest. De bekendsten naat- volgorde zijn wei: St. Paulus Schaesberg - St. Jan Gebrook
Hoensbroek - Klaroenkorps Molenberg - St. Barbara G.A. Kakert en natuurlijk Prinses
Marijke Heerlerbaan, waarvan Packbier vanaf de opr-tchttng (1950) tot heden instructeur
is. Met Marijke was het, dat Packbier de meeste lauweren oogstte. De bekendste en de
sprekendste zijn wei de suksessen, behaald tijdens het WMC te Kerkrade. Marijke
presteerde het am alle wedstrijden van het WMC er "bij" te z ijn , De resultaten mogen
gezien worden:
1951 het eerste WMC, Marijke bestond net Mn jaar, een dikke tweede prijs in de
tweede afdeling
1954 Le prijs in de eerste afdeling. Hoogst aantal punten van de Nederlandse korpsen
1958 Ie prijs met lof det- jury
1962 Le prijs met lof der jury, hoogste aantal punten van de Limburgse korpsen,
winnaar van de medaille geschonken door Generaal Antoni, Commandant van de
Limburgse Jagers
1966 Net een Ie prijs
1970 een nieuw verjongd Marijke (gem. leeftijd 15t jaar) een dikke Le prijs in de
3e diviaie.
Deze unieke prestatie is door geen enkel Nederlands korps gei:"lvenaard. Terecbt kan
Packbier en Marijke bijzonder trots zijn op deze wapenfeiten. Hierbij kan worden aan
gemerkt, dat Marijke voornamel ljk eigen werken van Packbier speelde.
. 
Op de vraag in welk jaar was het dat u tijdensde show uw pet vertoor, antwoordde de ~
heer Packbier lacbend: Dat was in 1958, Moerenhout, het Belgische jurylid liep me na
met de pet en wou moe de pet aangeven, maar ik reageerde niet, Moerenhout probeerde
me z elfs de pet op te zetten, dit was een kluchtige vertoning. De week daa rna kreeg ik
van anonieme afzenders rollen plakband en diverse attributen om lets te plakken of vast
te zetten toegestuurd. Enfin ik heb het. hele geval maar met de nodige humor opgenomen.
Meneer Packbier, hoeveel werken van u zijn officieel uitgegeven? Totaal zijn 16 werken
geregistreerd bij de BUMA, hiervan z ijn zes uitgegeven. Arrangementen z ijn er heel
wat, die beb Ik niet bijgebouden.
In mijn jeugdjaren(begin twintiger jaren) heb ik slechts zegge en schrijven 4 lessen
muztek genoten. Dit was in vaals bij een mus icus tegen een bedrag van f 2,50 per les.
Dit was in dez e tijd een born geld, gezien wij thuis met ttenen waren kon bruintje dit
niet trekken. V90r de rest heb ik alles zelf moeten leren, al 'was het met vallen en

"1

,,"

-8

•

-.

opstaan. Eerlijkheidshalve moet ik zeggen dat ik veel hulp heb gehad en veel heb opge
stoken van dhr. Wouters (Dud directeur van de Kon. Fanfare Aloysiana Schaesberg),
vooral bij de eer-ate arrangementen. Voar de oorlog en oak nog vlak erna waren de
fluit- en tamboerkorpsen afgestemd op Duitse marsen, die de korpsen van elkaar Dver
namen, Ik heb geprobeerd Nederlandse nummers te laten spelen. Ik denk aan Pelikaan
mars - Koning Voetbal en niet te vergeten "Hoor de muziekanten" en verder diverse
potpourri's van vaderlandse liederen. Ala ZQ'n korps waarvan ik instructeur was
(meestal oak tamboer-maitre, red) de "muzfekanten" of z o'n potpourri speelde, hoor
ik de reacties nog van andere instruoteurs, "daa'r heb je hem oak weer". Bij deze ge
dachte grtnn ikt Packbier neg.
Hoe denkt U over de Limburgse Bond?
In dez e 42 jaren dat ik zo'n beetje meeloop, heb ik veel bonden zien komen en gaan, hun
leven was noait van lange duur , Lag dit aan de leiding? Of waren de korpsen niet eens
gezind genoeg? Ik heb versohillende malen op vergadertngen van zo'n bond voorgesteld
om in de hogere afdelingen bij concoursen van de te spelen nummers de partituren te
ovcrleggen. Graag had ik gezien dat men van het verouderd systeem van Locke - Mars
Ill; ; Locke afstapte. Ret is mij nooit gelukt. Dat de L. B. T. zich zo lang handhaaft en nog
.teeds sterker wordt is reeds een compliment op zich waard. Verder dat de bond de
concoursen in [uiste banen he eft geleid, hiervoor alle lot. Natuurlijk zijn er nog altijd
wensen, die zullen altijd blijven bestaan. Keulen en Aken zijn ook niet op een dag ge
bouwd.
Packbier besluit met: cnze muziek is een mooie hobby, ik heb mooie dingen beleefd
maar oak vele teleurstellingen ondervonden. Maar deze laatste vergeet men hever.
AlB Ik niet zo veel steun had gehad van mijn vrouw, had ik nooit zo lang mijn hobby
kunnen uitoefenen. Hier ben ik haar nog dankbaar voor.
Packbier, het zij u gegeven, dat u in goede gezondheid nog vele jar-en met uw hobby
aktief bezig kunt zijn.
Voor Leden L.B.T_=

laat Uw

s p e c i a l e prijzen.

Verenigings drukwerk

BRIEFROOFDEN

verzorgen door:

ENVELOPPEN
DONATEURS

BOEK-

en

OFFSETDRUKKERIJ

VERGADERING
h~ KAARTEN.

Hoofdstraal 48

e ij d ems

EYGELSHOVEN

T eletocn 1533

Firma van ROSMALEN
YELP (Gld.)
Rozendaalselaan 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE muziekuilgaven voor

Harmonie, Fanfare en drumband
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Muziek-Drumband- Majoretten- Uniformen

J.P. MOL n.v. BREDA
HEr BEDRIJF,
'"

*

OAT uniek is en alles hgeft op UNIFORMGEBIED,
omdat alle C1rtikelen in eigen bedrijf worden verveerdtqd.

OAT daercm een vrijwel onbeperkte keus ha9ft
helgeen reeds vele korpsen hebben cndervonden.

>P<

OAT een seer uitgebreide showroom heeh
en deskundige voorlichting kan !leven.

*

OAT door heel Nederland reist
dus voor nal:org geen angst.

*

OAT telelonisch is te beretken onder nr. (01600) 317 50 (3 lijnen)
of na 18.00 uur 4 03 74 . 317 53 om een afspraak Ie maken
op een door U gewensle dag en uur. (natuurlijk

*

DOll.

's C1vonds)

OAT graag n eer U toe komi of U wl! ontvClngen

in de showroom Spe elhulsleen 151, Breda.

Eduard Nazarski
tel. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEVERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSON EEL
voor U klaar

Reparatieopdrachten worden blnnen
8 dagen uitgevoerd.
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eerste leerlingen-examens succesvol
Dat onze Limburgse Bond van Tamboerkorpsen vooruttetrevend is blijkt weer uit de
leerlingen-examens, die gehouden werden op zondag 27 september j.l. in zaal Withoot

j

\

te Roer-mond voo r de districten 4, 5 en 6 en op zondag 4 oktober jl . in het Pancrattus
huts te Heeden voar de districten 1, 2 en 3.
Deze leerlingen-examens werden gehouden om tot een verantwoorde uitbetaling van de
subsidie te komen. 17 verenigingen hadden in totaal 157 leerlingen naar dez e examens
afgevaardigd en slechts 20 wet-den afgewezen. Een duldel ijk succes voo r de deelnemers
alsook voor de samenstellers van het examen. Als gecommiteerden wa ren de leden van
onz e muziekcommissie aangewezen en zij examineerden de leerlingen g rondig, zowel
Bchriftelijk, mondeling als praktisch. Een en ande r verliep toch vrij vlot en 137 deel
nemet-s konden na afloop het diploma in ontvangst nemen. Gezien de kwaliteit van de
leerlingen die geslaagd z ijn gaat onz e Limburgse Bond van Tamboerkorpsen uit muzikaal
oogpunt bez ien goede tijden tegemoet. Vaker werd op het diploma het predtcaat "zeer
goed" vermeld en er waren z elfs enkele die het diploma "met 10£1' behaalden. Er waren
aUs leerlingen die z eker vgoed'' waren voor het A diploma.
'~n woord van dank is z eer- zeker verschuldigd aan de heren J. Ruskus , W. Ptl ich en
J. Jochems sr., die de lange r i] leerlingen met niet aflatende ijver examtneerden.
Verheugd was ook de penningmeester C. Timmermans, omdat hij onmiddell ijk na de
examens kon overgaan tot uitbetaling van de subsidies, die de verenigingen die daar
recht op hadden reeds binnen 1 week in hun bezit hadden.
deeln,
DISTRICT I
Fluit- en tamboerkorps "Wtlhelmtna" Kerkrade-Holz
F'Iuit- en tamboerkorps 11St. Paul-is" Schaesberg
Drumband "St. Barbara" Kerkrade-Chevremont
Showband "Barbara G.A." Kakert-Schaesberg
DISTRICT 2
Drumband "St. Barbara" Lindeheuvel-Geleen

j

I

DISTRICT 3
Drumband "Jong Oranje'' Heerlen
Jachthoornkorps "Edelweiss" Heksenberg-Heerlen
Showband "Antonius" Treebeek-Heerlen

gesl.

afgew.

9
6
5

9
6
5

15

15

0
0
0
0

4

2

2

22

10

11
6

11
6

14
8

13
8
5

12
0
0

D TRICT 4

mband Fanfara "Eensgez tndhetd': Maasbracht
Drumband Fanfare "Wilhelmtna!' Posterholt
Drumband Schutterij "St. Anna» Merum-Herten
Fluit- en tamboerkorps "Excels ior" Monfort
Fluit- en tamboerkorps "St. Andreas!' Melick

<J

DISTRICT 5
Drumband Harmonie I1St. Jan" Tungelroy-Weert
DISTRICT 6
Eluit- en tamboerkorps "Steyl '61" Steyl-Tegelen

Totaal
-11

5
14

5

12

1
0
1
0
2

6

5

1

8

8

0

157

137

20

6

grote gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit
Het komende jaar zal zich kenmerken door vele jubilea van diverse korpsen.
In district Schaesberg (1) zal Flult- en Tamboe rkorps Wilhelmina Kerkrade--Holz haar

50 jarlg bestaan herdenken. Zlj zijn ongetwljfeld de oudste verenlglng welke de L. B. T.
in haar gelederen telt. De feestelijkheden zljn gr-oote opgezet en zuIlen plaats vinden
van 3 tim 11 jult. De plannen zijn In grote trekken klaar , Het hoogtepunt zal zljn het
bondsconcours, dat gehouden zal worden op zondag 4 juli a. s , Op zondag 11 juli is een
festival gepland. Verder zullen Beierse avonden en Beatfeesten gehouden worden.
De zusterverenigingen, vooral in district Schaesberg worden vriendelijk verzocht met
deze datums rekening te willen houden.
Verdere jubilerende korpsen zijn Fluit- en Tamboerkorps St. Barbara Reuver in district
Venlo (6). Zlj hopen In 1971 hun 25 jarlg bestaan te herdenken. Het bondsconcours dat
door dit korps wordt georganiseerd Is vastgesteld op 20 juni.
In district Weert (5) Is Flult- en Tamboerkorps St. Job LeukenWeert de zilveren jubiIarls . Zij organiseren het bondsconcours op 22 augustus 1971.
~,
Oak deze korpsen verzoeken hun zuaterverentgfngen met deze data's rekening te willen ~

houden, Nog beter: reserveer deze data voor een bezoek aan een der jubilerende korpsen;
Op deze jubilea komen wij nader terug.

. laatste bondsconcours 1970 te maasniel

I'

I

Zondag 20 September 1970, een stralende najaarsdag.
Maasniel beleefde een ware invaste van tamboer- trompetter- en pijperkorpsen.
Klaroenkorps list. Urbanus" had hun bondsfeest voor het "topconcours" van de Katholieke
Federatie een week moeten uitstellen. Ten onrechte maakten de organisatoren zich be
zorgd voor hun feest dat de belangstelling gering zou z ijn. Van de zljde van de ko rpsen
was de belangstelling overweldlgend. Llefst 30 korpsen maakten van deze laatste ge-
legenheid van dit seizoen gebruik om de zo fel begeerde promotie te behalen. Door de
deelname van een 2 tal Duitse korpsen kreeg dit sluitstuk van de bondsfeesten zelfs een
inte rnatronaal ka.rakter-. Om half twee, een half uur later dan gepland was, trad het
eerste korps voor het forum van de jury, de heren Janssen en Semmeling. Na het op
treden van de jeugdafdeling en de Duitse gas ten vond de officiele opening plaats, die
werd verricht door locoburgemeester Alaerds. Voorzitter J. Cox leidde locoburgemees
te r in en verwelkomde de ko rpeen met hun supporters.
De wedstrijden vonden plaats op een sportterein. Ret marsparcours was goed afgezet-
met dranghekken maar was n iet zo viak als men weI van dergelijk terrein zou mogen~
verwachten. Wlj kregen de Indruk dat de opstelling van de muztekkiosk en de plaatsfng
van de tent door de concoursleiding ietwat ongelukkig gekozen was.
Schijnbaar geinspireerd door het prachtige weer leverden de ko rpsen, vooral in de
lagere afdelingen goede prestaties. Ret hoge aantal promoties spreekt voor zich. Elutt
en Tamboerkorps Juliana uit Pey-Echt verraste weI bijzonder. Zij wisten in de 2e af
deling 143 punten te behalen, slechts een punt verwljderd van het predicaat "met lot".
Dit betekende het hoogste aantal van het gehele concours. Op de voet volgde Pluit- en
Tamboerkorps St. Sebastianus Herkenbosch, die in de superieure afdeling met hun
sukses nummers, ook gebracht tijdens het W.+M. C., 142~ pnt. behaalden. Flult- en
Tamboer-ko rpa Excelsior Montfort kon hun bijzondere prestatie in Echt niet herhalen,
zij behaalden 141~ pnt. Het waren dus de pijperkorpsen die in Maasniel de boventoon
voerden.
-12

MAASTRICHT

Antoon van Elenstraat 30-32

Tel. 04400-33834 - 33958

".

VINGERZETTING VOOR SANDNER PIJPERFLUIT

De meeste pijperkorpsen kregen weI eens een opmerkmg op de juryrapporten over de
stemming, sommigen met de raad eens een andere vingerzetting voor een bepaalde
toon(en) te pr-obe ren. Het is een feit dat de rneee te instructeurs klagen over de stem
ming. Het bondsbestuur heeft een deskundige geraadpl eegt en hem verzocht een tabel
voor de jutste vingerzetting sarnen te stellen. Dit garandeerd natuurlijk geen perfecte
stemming, dit hangt veelal af van de uitvoerende(n). Een goed muzikant meet kunnen
Iuisteren naar z ijn medespelers en kan bij een onzuivere toon iets corrigeren doorzijn
fluit iets naar binnen of uaar- buiten te draaien. T'evens kan hij door de linpcn lets mee r
te epannen of ontspannen iets corrigerend werken. Te sterk aanblazen bij hoge tonen en
te zacht aanblazen bij Iagere tonen is ook veelal de schuldtge van onzuiverheid. Zufver-;
heid hangt veela.l af van de technfek en ambouchcre van de uitvoerenden.

""

grepentabel veer sanderfluit
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AFWIJKENDE GREPEN GROTE
BORING.
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de d istricten aan
het woord ......
DISTRICT SCHAESBERG (1)

st. paulus schaesberg ondernam 4.daagse trip naar beieren
Op uitnodiging van het "Volkafeatoomite'' van Cham, Beieren, toog fluit- en tamboer
korps St. Paulus Sehaesberg near deze moote plaats in het Bayertsche Waldo Donder-( I
dags 23 Juli om 24 uur ver-trok het gezelschap, waar men tegen 3 uur vrijdagmiddag """'
arriveerde. Reeds dezelfde avond werkte St. Paulus 'mee aan de openingsoptocht van
het Chamer volksfeest. De officiele ontvangst der buiteolandse korpsen vond zaterdags
plants op het marktterrein. Onder het spelen van de na.tionale volksliederen van de
deelnemende Ianden, oostenrrjk, Tsjecho-Slowakije, Nederland en Duitsldnd werden de
nationale vlaggen gehesen. Zondags hadden de Paulusmannen een btjzondere drukke dag,
die begon met een Eucharistieviering, welke werd bijgewoond door alle deelnemende
korpsen. Na deae ke rkel.tjke plechtigheid vonden de zg. \lP1atzconcerten'1 plaats, leder
korps kreeg een plein of wtjk aangewezen. St. Paulus, die reeds de voorafgaande dagen
de nodige aandacht had getrokken kreeg de eer om op het grote marktterrein te concer
teren. Hier waren de Schaesbergenaren in hun element, door het klaterend applaus van
een 1000-koppig publiek werd St. Paulus tot grootse prestaties gestuwd. De Bayerwald
Anzeiger schreef: II Dar Holkandtsche Spielmanzug bot einen optischen und akustts cben
Genuas";
De Schaesbergenaren, die reeds vrijdags en zaterdags een uitstekende indruk maakten,
werden tijdens de grate optocht die zondagsmiddags naar het stadion trok, waar het
eigenlijke muztektestival plaats vond, als ware door het applaua gedragen. Tijdens dit
festival, onder het motto: 11Wie es euch gefallt", werd het optreden van St. Paulus met
een ware ovatie beloond, vooral de korte geimproviseerde show vtel bij het publiek in
de amaak. Het was dan oak geen wonder dat St. Paulus als beste korps werd aangewe
zen door het publiek.
Maandagavond laat arriveerde het gezelechnp in de thufshaven. Moe van de lange reis,a,'~:,'
maar zeer voldaan over de belevenis in het mooie Beret-en,
WJ

huldiging show- en klaroenkorps molenberq-heerlen

TIJDENS

~~Q~-~~!~----------------------------------------------- -------- -------Op de landelijke karnplcenechappen voor tamboerkor-paen van de Federat!e van Katholieke

l\1uztekbonden welke gehouden werden te Pey-Echt, behaafde Show- en Klaroenkorps
Molenberg 131 punten. Hiermede streefden zij hun naaste concurrenten met een ver
schil van Irerst 7 punten voorbij en eisten het kampioenschap in de afdeltng uitmuntend
heid sectie klaroenkorpsen voor ztcb op. Voor deze prestatie werd het korps tijdens de
receptie op een uttbundtge wijze gehuldlgd. AIle Molenbergse verenigingen maakten
-16
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van deze gelegenheid gebruik om "hun" drumband te feliciteren. Namens het gemeente
bestuur van Heerlen waren aanwezig dhr , P. Masthoff, wethouder culturele zaken en
dhr. Dohmen, namens de muz Iekcommtas ie der gcmcente Hee rIen. Wethouder Maathoff
was blij deze gelegenheid te kunnen gebruiken om de waarde.rtng voor de drurnband te
kunnen tonen. Woordvoerder betoonde, dat eindelijk de subsidieregeling op de helling
staat, maar voor dergelijke gelegenheid is in deze regeling ntet voo rz ien. Dit was dan
oak de reden dat hij nu nog met lege handen kwam, maar er werd "Ieta" in het vooruit
zicht gesteld. Het bondsbestuur was vertegenwoordigt door de bondsvoorzitter Hub.
Jongen, Hub. ZijI, W. Ptlich en H. Logister namens het districtsbestuur. Bondsvoor
zitter Hub . .Iongen zei trots te zijn dat z o'n vereniging als Molenberg bondslid was,
Show- en klaroenkorps Molenberg had bij deze geselecteerde korpsen van de Katholieke
Federatie de Limburgse (bond) zaak op een uitstekende wi jze vertegenwoordtgd. Hj]
feliciteerde de jongens, die het eigenlijke werk hebben moeten doen, de instructeurs
en bestuur die hiertn de leiding gaven.
Vele particulieren brachten hun gelukwensen over. Onder de gas ten waren enkele pro
&: j inentcn , we zagen o. a. dhr , L. Schunck, Een der trouwste supporters, die deze dag
~jn zilveren huwelijksfeest vierde, liet het feest feest z ijn en moest "z ijn" band toch
even komen feliciteren. Dit kenmerkt de populariteit van de drumband bij de inwoners
van Molenberg.

De belangstelling van de korpsen uit district 1 (Schaesberg) was indrukwekkend Het zou
te ver voeren deze allen te verrnelden, want vrijwel aIle korpsen hadden hun afgevaac-dig
den gestuurd. Fluit- en Tamboerkorps St. Paulus Schaesberg ve r-rae te de Molenbergers
door 11. grand complet een klinkende muzikale hulde te brengen. Uiteraard werd deze
geste van de Schaesbergenaren bijzonder gewaardeerd.
Molenberg kan terugzien op een receptie, een kamploen waardig.

DISTRICT GELEEN (2)

sukses voor lim burgs korps in brabant
!

\

I

Tijdens het bondsconcours van de Bossche Bond te Kerkdriel behaalde de Drumband
van de Harmonie Berggalm Noorbeek, onder Ieidlng van instructeur F. Muyres, 136
punten, een eerste prijs met promotie. Als jury fungeerde de heren Lara en J. H.
Jansen.
Namens bondsbestuur en redactie, proticiat :

1

DISTRICT HEERLEN (3)

onderling muziekconcours gemeente hoensbroek
Op zondag 4 oktober werd in Hoensbroek het onderlinge muziekconcours gehouden in
verband met het vaststellen van de jaarlijkse g emeente-eubsfdte. Ook de drfe tamboe r

korpsen moesten hun kunnen tonen voor de jury, die werd gevormd door de heren M.
Koekelkoren, Maastricht en P. van Mever, Amsterdam. In verband met het slechte
weer konden de lopende mars en het stilstaand werk niet op de Markt worden uitge
voerd, maar week men uit naar de hiervoor bijzonder geschikte economiezaal van
kasteel Hoensbroek. Hier behoefde enkel een stilstaand werk uitgevoerd te worden en
de korpsen kwamen tot goede prestaties. Een dankbaar publiek (de grote zaa.l was tot in
de utterste hoeken gevuld) beloonde elk optreden met een hartelijk applaus ,
-17

Fluit- en tamboerkorps "Prinses Margriet" behaalde 0.1. v. de beer- H. Gor-iaaen het
predikaat "rutm voldoendet' in de Le afdeltng, Uitkomend in de superieure afdeling was
voor fluit- en tamboerkorps "St. Jan-Gebrook het predikaat "geed" weggelegd. Zij
speelden o. I. v. de heer J. van Loo. Het gunstigste predikaat kreeg jeugddrumband
"Marf jke", Zij brachten in de Le afdeling 0.1. v . de heer G. W. Gerritse moeilijke
werken (Burlesco van S. Egberta en Drumcocktall van Cbr. de Joode) en zorgde voor
een keurige uitvoertng , "Zeer goed'' was bet resultaat.

DISTRICT WEERT (5)

solistenconcours heythuysen
Klaroenkorps St. Nicolaas Heythuisen zal het dtstrtcts-aoltatenconcours organiseren ,~>
voor district Weert (5). Het concours zal plaata vtnden op zondag 10 januari 1971 in 
zaal Pubben, nabij de kerk. Ale jury is aangezocht dhr. Cammenga uit Amersfoort.
In afwijking van art. 1 van het bondsreglement (met goedvinden van het bondsbestuur)
zullen ook solisten van de Schutter-sbond E. M. M. aan dIt concours deelnemen. Het
inschrijfgeld is r-edel ljk gesteld. Als buitengewone prljzen zijn Ilefst 4 wtaselbekers
bescbikbaar gesteld, welke zijn geschonken door de Schuttersbond E. M. M. Deze zijn
evenwel aIleen te wlnnen door solisten uit district Weert (5).

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
In de maten van 30 tot 3000 m 2 grondoppervlakte.

v l o o r-c n , verlichting, toiletwagens, v e r w a r m m g , e n z ,

W.J. HEKKENS-REUVER

~':'=-::'~~711

ZEILMAKEAIJ • TENTENVEAHUUA • ALUMINIUM JALOEZIEEN

Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboe rmethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht] - "Lez-en lezen-Ieren tellen"
(Methode voor mars- en concerttamboers)
De enige nederlandse methode in 3 del en, wear- een begglnnend en ook
reeds jaren spelend tamboe r geleidelijk aan vertrouwd wordt geroaakt
met noten, maten, rttmestructuren , versieringen, roffels , enz .
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deell en 2
f. 3,-
deel3
f. 3,50
MUZIEKUITGEVERIJ VAN
TEESELING
Bredestraat 138  Nijmegen (tel.; 08BOO-70450 b. g. g. 23076\
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VOOR ONZE FUNPR.OEvERS:
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Swinging Horses

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen
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HeL'l~JTIQrs

o-n lecrmo-s
Neerlcnds Zone»
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en nag vele onderen,
plumband
Voar DrumbClnd z ulleo
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moar !:le,,;r rt rels vermelde n.

Tlenrolle ncmmers worden wekelijks door geheel Nedi1r
lond ge~peeid, zcoor wij sle::hts kun1eQ ~ldv;seJei1:
Vrcog folder of ~Toernum",er; con bj i ;

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven
Jensusstr. 54, Rotterdam. Tel ,}iO-.2,:tr·"
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ClOereLcJ.bekencJ.e merken
9)rumbancJ.-'C::rommen :

Ajax - Wiley

Royal - V.D.G.
Premier - Ludwig
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Speciaalzaak voor drumbands

W.Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN
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Kunttelaers sport n.v.

GEOPEND ELKE DAG \tAN

Orotestraat 51 • legelen

8.30 TOT 18,00 UUR

04706·21~

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

* VAANTJES

H

Reeds 48 jaar
speciaalzaak
in sportpri jzen

* ERELINTEN
* SJERPEN

*

BEKERS

* MEDAILLES
* . PLAQUETTES ook voor Carneval
* EMBLEMEN

*

VLAGGEN

* VAANDELS
* INS IGNES

*

BEDRUKTE SHIRTS naar eigen ontwerp,
met of zonder reclcme

..

Wij zenden U tip aanvraag onze speciale sportprijzencatalogus
of onze sportartikelen folder•

SPORT. MODE· CAMPING
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND

Tel. 04706 - 2154

KUNTZELAERS

Groleslr. 51 TEGELEN (Neder!.)
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Door middel van de BON· 01 per
brlefkaart - kunt u de gratis kleu
renfolder - aanvfagen.
VandMg nog dcen!

~.

Ook .w bend .al mel ra." "010
~ fk met
kunnen xlJn. wanneer xU ,. uitgeruat
dele V.D.G.·tI"ommen. Zeer uhr
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