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LIMBURGSE KAMPIOENSCHAPPEN OP 28 NOVEMBER TE ECHT

Het concours voor de Limburgse kampioenschappen wordt gehouden op 28 november
a. s , in zaal Royal Theater te Echt. Ofschoon deze kampioenschappen steeds twee
dagen in beslag nemen, heeft het bondsbesuu r voor dit jaar besloten - gezienhetge
ringe aantal gepromoveerden - alle afdelingen op een dag te laten deelnemen. De jury
zal, in afwijking met andere jaren, niet door twee maar door drie personen worden
gevormd, t. w. de heren J. Cammenga, J. Conjaerts en J. SemmeIing. Gaarne spreken
wij de hoop uit, dat wij zoveel mogelijk bezoekers uit onze korpsen op zondag 28 no
vember mogen begroeten in het prachtige Royal Theater te Echt.
SECRETARIAATSWIJZIGINGEN

Jeugddrumband De Klaroen, Venlo
Voorheen: Mevr. C. de Jong, Stalbergweg 259, Venlo
Thans: J. Hoetin Boes, Herungerweg 158, Venlo
.Teugdd'rumband Fatima, Weert

Voorheen: J. Piepers, Wilhelminastraat 28, Weert
Thans: L. Bijman, Kerkstraat 183, Weert

~ERHUISD
De secretaris van Drumband Harrn. St. .Ioaeph te Nederweert, dhr. J. Knecpkene ,
is verhuisd van Maaspoort 32, Weert naar Staat 17 te Nederweert.
De secretaris van het Jachthoorn- en Trompetterkorps St. Petrus-Banden te Venray,
dhr. van Haren, Ie verhuis van De Houtenhoek 21, Venray naar De Alden Weg 4 te
Venray.
RECTIFICATIE

De naam van de secretar ts van de Harmonie van Gulpen is niet Fr. Fouarage zoals
in het septembernummer werd afgedrukt, maar Fr. Fouarge, Rijksweg 29, Gulpen.
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K. BAKKER en ZN.
Tel. 045- 213757

Slakkenstraat 67

HOENSBROEK
VOOR HET HUREN VAN:
*FEESTTENTEN
*DANSVLOEREN
*PODIUMS

* GE LUIDSINSTALLATIES
*VERLICHTING

NIEUWE

WERKEN:

Vraagt de nieuwe DRUMBAND- en SLAGWERK-Katalogus!

WIJ

WILLEN

WETEN

bewijst reeds kort na haar verschijnen dat aan een dergelijk theorie-werk voor de drum
bands grote behoefte is. Zeker ook omdat dit werk is aangepast aan de eerder verschenen
examen-albums voor diverse instrumenten.
NIEUWE DRUMBANDWERKEN zijn verschenen van Egberts/Smits - J. A. Ruskus 
- G. Brinkman en diverse anderen, terwijl weer vele ande~ fn voorbereiding zijn.

SLAGWERK het beste I}P dit gebied "ROYAL", vraagt onze uitgebreide folder&prilslilst
BLAASINSTRUMENTEN de beste, "GEBR. DE PRINS" k1aI'Qeuen, trl}1ll.pett(!l1. als en basin<ltrumfmtf'lll." iechthooms enz. ook met ven
tiel in ea/ëes, ea/bea, enz.
.
. L YRABLichtgewicht lyra van "GEBRB. DE PRINS", met bijzonder ;erdugendf'l klank, ook lf'lvf'lrbasl' met 5 plstl!n voor Bes,.kol'psen

- - en met

~

platen voor Es:"korpBen.

~
TIEROLFF·MUZIEKCENTRALE

••

Roosendaal
Markt 92
Tel. 01650·34551

perfecte organisatie landskampioenschappen tamboerkorpsen
zes wimpels voor limburgse korpsen
De strijd om de fel begeerde wimpels is gestreden. De Limburgse korpsen kwamen
zegevierend uit de strijd. Zeven afgevaardigde korpsen van de Limburgse Bond van
Tamboerkorpsen ondernamen de verre reis naar het Westland om de Limburgse
kleuren te verdedigen. Van de negen te vergeven wimpels werden er zes aan onze
korpsen toegekend. Slechts één korps, te weten St. Catharina uit Leunen-Venray.
ondernam de terugreis met een ervaring rijker en een illusie armer. Ofschoon hun
optreden zeer stijlvol en verzorgd was, werden zij voorbijgestreefd door de drum
band St. Caecilia Lieaael van de Bossche Bond. Voor velen was dit een volledige
verrassing. Voor het hoogste aantal punten van het gehele concours was er geen ver
rassing. Voor insiders gold het bekende Jachthoorn- en Trompetterkorps M. C. C.
Laren als de grote favoriet. Zij steldende insiders en hun supporters niet teleur en
behaalden 148 punten. Voldoende om in deze sectie de wimpel in te palmen maa r ook
het predikaat "hoogst aantal punten" voor zich op te eisen. De jachthoorn-sectie van
d;...... orps is wel het beste deel. Hier kon men horen hoe mooi jachthoorns "kunnen"
kl~n.

Dit tweede landelijk topconcours is in alle opzichten een groot sukses geworden. De
organisatie was perfekt, het muzikale peil lag op een behoorlijk niveau en wat zeer
belangrijk was: er was sfeer in de inmene grote veilinghallen te Honselersdijk. Het
groot aantal toeschouwers - naar schatting waren er + 3000 bezoekers - hebben ge
noten van een ruim 3! uur durende show van kleur, ritme en muziek. Zij waren gul
met applaus, wat zeer bevorderlijk was voor de juiste sfeer. Misschien werden de
korpsen hierdoor geïnspireerd om het beste te geven. Het was opvallend, dat er meer
werd
gemaakt van de presentatie. Vooral de Limburgse korpsen presenteerden
zich op een uitstekende wijze.
Precies op tijd kon de vice- voorz itter van de Katholieke Federatie, de heer Twaalf
hoven, de bezoekers, korpsen en hun supporters, officials van de diverse bonden,
jury en genodigden verwelkomen. Onder de genodigden was aanwezig de heer P. van
der Stok, hoofdbestuurslid van de Koninklijke Nederlandse Federatie.
De vice-voorzitter onderstreepte bij zijn openingswoorden I dat het voor de korpsen
een eer moest zijn om aan dit concours te kunnen deelnemen.
Nadat de Drumband van de Muziekvereniging Fusica uit Naaldwijk met een korte show
het feest had geopend, kon de heer Van Zijl - die uit hoofde van secretaris van de drum
bandcommissie van de federatie als concoursletder fungeerde - het eerste korps aan
de start roepen. Totaal onderwierpen zich 15 korpsen aan het oordeel van de jury, die
bestond uit de heren J. P. Laro en A. van Veluwe.
Z("~_~ij reeds vermeldden was het concours perfekt georganiseerd. Alle lof aan de
o~isatoren. de Zuid-Hollandse Bond en de gastvrouwe. de Drumband van de Mu
ziekvereniging Fusica Nàaldwijk.
Het concours werd besloten met een indrukwekkende finale. Waar alle deelnemende
korpsen zich nog eenmaal aan het publiek presenteerden, kon de vice-voorzitter.
dhr. Twaalfhoven, de volgende resultaten bekend maken:

AFDELING

UITMUNTENDHEID

TAMBOERKORPSEN
Excelsior, .Limmen (Noord-Hollandse Bond)
Concordia. Obbicht (L. B. T. )

137! p.

6S! + 69
+ 69!

138t P. kamp.

66
68

132 p.
134 p. kamp.

69

TROMMEN EN KLAROENEN
Ptue X, Poeldijk (Zuid-Hollandse Bond)
Fus lca, Naaldwijk 11
"
"
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+ 66
+ 66

UNIFORMEN
kunt u overal kopen, maar......• vindt u ook overal die prettige
èn voordelige mogelijkheden als.

•

zeer uitgebreide showroom

•

deskundige voorlichting
afspraken en bezoek bij ons maar
ook bij u

•

a I les op uniformgebied en
a I jes in eigen bedrijf gemaakt

•

ook gespecialiseerd voor drumbands
en majoretten-uniformen

•

Telefonisch bereikbaar 01600 - 3 17 SO
na 18.00 uur 4 03 74 - 3 17 S3

.... P. MOL N.V.  BREDA
SHOWROOM SPEELHUISLAAN 151

Eduard Nazarskl
te!. 04749 - 1494
giro 807041

ROGGEL

Tramstraat 25

LEV ERANCIER VAN TROMMEN
EN MUZIEKINSTRUMENTEN

Onze reparatie-afdeling
staat met
SPECIAAL OPGELEID PERSONEEL

voor U klaar

Reparatieopdrachten worden binnen
8 dagen uitgevoerd.

PIJP ERKORPSEN
St. Job. Leuken (L. B. T.)
FRF

65

+ 67

132 p. kamp.

69
70

-t-

70i
+ 72

139! p.
142 P. kamp.

67

+ 67! ~ 134! p. kamp.

69

+ 70

- AFDELING

TAMBOERKORPSEN
St. Cathar ina, Leunen (L. B. T.)
St. Caecilia, Liesel (Bossche Bond)
TROMMEN EN KLAROENEN
St. Petrus, Kelpen-Olcr (L. B. T.)
PIJPERKORPSEN
St. Barbara G.A .. Schaesberg (L. B. T.)

~S ti PER I E ti R E

139

P. kamp.

AF PEL IN G

TAMBOERKORPSEN
70i + 74

Kon. Oude Harmonie, Eijsden (L. B. T. )

144! p, kamp.

TROMMEN EN KLAROENEN
M. C. C., Laren (Zuid-Hollandse Bond)
73
R. K. Gildebonds Harmonie, Boxtel (BosscheBond) 72

+ 75

+ 72

148
144

p. kamp.
p.

PIJP ERKORPS EN
Pancratius, Munstergeleen (L. B. T.)

69! -t- 6S~

in memoriam piet van der sterren

t

138 p.

kamp.

Op 5 oktober jl , overleed na een langdurig, met voorbeeldig, gedragen lijden de
heer Piet van der Sterren, in de ouderdom van 53 jaar.
De heer Van der Sterren - in leven brigadier bij de Venlose Gemeente-Politie 
heeft steeds zijn vrije tijd in dienst gesteld van Kerk, gezin en gemeenschap.
Speciaal de Jongerengemeenschap Stella Duce in Venlo-Zuid.
/~l-{oeveel

vrienden de ovesledene zich tijdens zijn leven heeft mogen verwerven en
ezeer zijn werken voor anderen werd gewaardeerd kwam overduidelijk tot uit
drukking tijdens de begrafenis op zaterdagmorgen 9 oktober.
Vele honderden vrienden en bekenden - uit alle lagen der bevolking - vulden de
Maria-kerk tot de laatste plaatsen tijdens de buitengewoon plechtige en feestelijke
Eucharistievierîng, welke muzikaal werd opgeluisterd door de Drum- en Brass
band Stella Duce.
Tijdens de plechtigheid welke werd geleid door de Zeereerw. Heer Pastoor M.
Kuepers, schilderde deze de vele verdiensten van de heer Van der Sterren.
Namens de gehele Jongerengemeenschap Stella Duce werd op ontroerende wijze
dank gebracht en afscheid genomen van onze vriend en "grote leider" bij monde
van de heer G. Lemrnen.
Venlo-Zuid zal deze leider missen.
Maar naar hen, welke hun goede man en vader het meeste zullen missen, gaan
onze gedachten thans in het bijzonder, zijn vrouwen nog jeugdige kinderen.
Moge God hun de kracht geven om dit zware offer te dragen.
-5
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Voor speciale noten op uw overhemdenzang, behoeft
u voortaan niet meer uit de toon te vallen • • • •
Ook voor u ziin er de originele Urbonial-engelshemden.
Op modernste wijze vervaardigd uit de allerbeste grondstoffen.
Voor heren èn dames.
In de boordmaten 32 tlm 46 (is halsamtrek in cm), in de mouw
lengten 2 tlm 7 (is'58 t!m 68 cm) en in zowel gewone, als ook
in meerdere- ,,-niformuitvaeringen.
Voor uw vereniging, korps of club, af fc;Jbriek Dalfsen recht
streeks leverbaar tegen inkoopsprijs.

N.V. ELCO· Uft BAN IAL
GOLDKAMPSTRAAT 7 - 9 • DALFSEN. TEL 05293 - 645

ol 646

GEOPEND ELKE DAG VAN

HET ADRES IN LIMBURG VOOR:

8.30 TOT 18.00 UUR

• VAANTJES

• EMBLEMEN

• ERELINTEN

• VLAGGEN

• SJERPEN

• VAANDELS

• BEKERS

• INSIGNES

• MEDAILLES

• BEDRUKTE SH IRTS naar eigen ontwerp c .,

• PLAQUETTES ook voor Carneval

met of zonder reclame

SPORT· MODE. CAMPING
GROOTSTE SPORTVERZENDHUIS
VAN NEDERLAND
Tel. 04706 - 2154
Wij zenden U op oanvraag onze speciale
sportprijzencatalogus

Grol.slr. S1 TEGELEN (N.d.rlo)

of onze sportartikelen folder.

bondsvoorzitter hub. jongen onderscheiden
Tijdens een herdenkingsbijeenkomst in de schouwburg te Sittard werd onze bondsvoor
z.Itte r, de heer Hub. Jongen, begiftigd met de pauselijke onderscheiding in de orde
van St. Silvester. De bijbehorende versierselen werden de heer Jongen opgespeld
door Mgr. Od ijk , Bij deze plechtigheid waren vele geestelijke en wereldlijke autori
teiten aanwezig, oe a. Mr. Dr. eh. van RaDY, commissaris van de komngtng in de
provincie Limburg.
De bijeenkomst te Sittard was belegd in verband met het 25- jarig bestaan van het
Nederlands Katholiek Thuisfront. De heer Jongen heeft voor deze instelling grote ver
diensten verwor-ven. Zo is hij o , a. 25 jaar voorzitter van de afdeling Limburg en een
der pioniers van het Nederlands Katholiek Thuisfront. Voor deze instelling 25 jaar ge
leden een nationale zaak werd, had de heer Jongen in Limburg reeds enkele jaren in
kleinere omvang een begin gemaakt met het thuisfront.
Ook de Limburgse Bond van Tamboerkorpsen feliciteert de heer Jongen van harte met
deze pauselijke onderscheiding.
,{ 'dJals wij hebben vernomen, zal er binnenkort een nieuwe langspeelplaat op de Neder
.ndse markt verschijnen. Het wordt een bijzondere plaat waaraan z eer zeker de
muziekliefhebbers in Limburg veel plezier zullen beleven. Niet minder dan 4 Neder
landse militaire muziekkorpsen zullen te beluisteren zijn: de Koninklijke Militaire
Kapel, de Luchtmachtkapel , het korps Mariniers en de Johan Willem Friso-kapel.
Dat wij U deze LP bijzonder aanbevelen hoeft geen betoog, temeer daal' de opbrengst
van de vet-koop bestemd is voor het Nederlands Katholiek Thuisfront en de prijs slechts
f 10, - bedraagt. De LP is echter' voorlopig niet in de algemene handel. U kunt Uw be
stellingen richten aan de heer Hub. Jongen, Grasbroekerweg 141, Heeden, tel. 045
711347, die dan voor de aflevering zal zorgdragen.

Mgr. Van Odijkspeldtvoorzitter Hub .•Jongen de pauselijke onderscheiding op.
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CUJerelclbekencle merken
c:Drumbancl-'["rommen :

Ajax - Wiley
Royal - V.D.G.
Premier - Ludwig

daar
zit
muziek
•

in

,,
Speciaalzaak voor drumbands
ook voor klaroenen, pijperfluiten,
lyra's, stokken enz.

w. Schreeven

PLEIN 1944
TELEFOON 20068
NIJMEGEN

onze gepromoveerden
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JEUGDAFDELING
Drumband PTT Ha rm . Midden Limburg (jeugd)
!!
Blauw-Wit
l!
Fanfare Concordia
l!
St. Antonius
Fluit- en Tamboerkorps Prinses Marijke (jeugd)
DERDE AFDELING
Drumband Harmonie Eendracht
!t
Fanfare Eensgezindheid
!l
Harmonie Fortissimo
l!
st. Lambertus
!!
St. Barbara
Tl
Don Bos co
~aroenkorps Heel
"
St. Barbara
Fluit- en Tamboerkorps Heide Swalmen
!l
11
!I
Eendracht
II
11
rr
St. Antonius

Roermond

Kerkrade
Leveroy
Panheel
Heerlen

Heerlen
Maasbracht
Venlo
Neeritter
Leveroy
Maastricht
Heel
Geleen
Swalmen
Posterholt
Slek-Ecbt

TWEEDE AFDELING
Drumband St. Joris
!!
Fanfare Ons Genoegen
Tl
Harmonie Kunst na Arbeid

Wessem
Oirlo

EERSTE AFDELING
Drumband Harmonie St. Joseph
"
Harmonie De Berggalm
"
St. Nicolaas
Fluit- en Tamboerkorps Juliana

Berg a/dMaas
Noorbeek

129 punten
129
"
128
"
128
"
129
"
135
134

"

128~

"
"
"

129
128
128
128~

129
132
128
131

"

"

"
"
"
"

"

131
133 l
1311

"

136
136
136
136

"

Roermond
Maastricht
Oost- Eijsden
Brunssum
Kerkrade
Eygelshoven
Heerlen
Hingen- Echt

146
136
136

"
"
"
"

Rcggel
Venray
Montfort

136
141
137

Treebeek
Gulpen
Eijsden
Herkenbosch

138
148
138 2
137

Belfeld

Heythuysen

Pey-Ecbt

"

"

"
"
"

AFDELING UITMUNTENDHEID
Drumband PTT Harmonie Midden Limburg
11
Fanfare Juliana Ltmmel
!l
St. Sebastianus Oost-Maarlanà
,; fl
1I
Harmonie-Orkest
"luit- en Tamboerkorps Ons Genoegen 156
II
11
Tl
Eendracht
11
11
'I
Prinses Marijke
11
1I
"
Wilhelmina

1:36~

136
136
136
137

"
"
"
"

ERE-AFDELING
Drumband st. Petrus
!I
Fanfare St. Catharina Leunen
Fluit- en Tamboerkorps Excelsior

"

"
"

SUPERIEURE AFDELING
Drumband st. Antonius
!I
Harmonie van Gulpen
Klaroenkorps Kon. Harmonie Sainte Cécile
Fluit- en Tamboerkorps St. Sebastianus

"
"
"
"

de <>cltiJl1lDerper<> op ...

drumband kerkelijke harmonie unitas et fidelitas, gep.nep
Na verschillende korpsen en personen uit diverse delen van Limburg "belicht" te hebben,
menen wij nu aan het jongste district de voorkeur te moeten geven. Wij kozen daarvoor
één der eersten en één der aktiefsten uit het meest noordelijke deel van Limburg, te
weten: de drumband van de Kerkelijke Harmonie "Unîta s et Ffdelitas" uit Gennep, een
stadje gelegen tussen Maas en Niers. De moedervereniging heeft een respektabele
leeftijd. Zij bestaat thans 153 jaar. Maar ook een 153-jarige kan springlevend zijn en
met de moderne tijd meegaan. Unitas et Fidelitas verrijkte haar aanzien door het
c.vrtchten van een drumband. Zij bouwden een eigen repenttelokaal. Zoals de meeste
muzîekverenigingen had Unitas et Fidelitas enkele marstamboers om. als zij niet
musiceerden, het gezelschap in de pas te laten lopen. Na de oorlog waren dit drie
tot vier man, later steeg dit aantal tot zes man. Van een drumband kon men evenwel
nog niet spreken. Door geleidelijke aanwas van leerlingen steeg dit aantal steeds me~-;:,
Op 21 november 1966 werd het tamboerkorps een feit. Het aantal steeg geleidelijk V
zelfs tot 21 personen. In deze luttele 5 jaren van hun bestaan maakte deze band een
dynamische ontwikkeling door. Het muzikale peil van dit jonge korps steeg met het
jaar. Dit blijkt wel uit het feit dat de drumband, gestart in de derde afdeling, in de
kortst mogelijke tijd naar de afdeling uitmuntendheid opklom. De grondlegger van
het huidige peil was de helaas te vroeg gestorven W. Jaspers zg. De eerste leider
was van origine slagwerker die zich buitengewoon voor het drumbandwezen interes
seerde. Hij was het, die een onuitwisbare stempel op het korps heeft gedrukt.
W. Jaspers was een muzikant pur sang, hij behoorde tot de leiders van de oude stijl,
haast fanatiek voor zijn "grote hobby"; die zijn gehele vr-ije tijd hieraan besteedde.
Hij eiste alles van zijn leerlingen, omdat hij op de-eerste plaats ook alles van zich
zelf eiste. Niets was teveel voor "zijn" band. Hij overleed in 1967, vier weken na
het bondaeoncours te Baexern , waar zijn korps promoveerde naar de tweede afdeling.
Hij zou met zijn jongens naar de Limburgse kampioenschappen gaan. De eerste voor
bereidingen en repetities waren reeds begonnen. De tijding van het overlijden van de
heer W. Jaspers was, begrijpelijk, een zware slag voor de drumband. Men bleef
evenwel niet bij de pakken neerzitten. Dit zou Jaspers ook niet gewild hebben. Dat
de heer Jaspers de kunst verstond zijn leerlingen zijn geliefde tamboermuziek goed
over te brengen bewees wel, dat een van zijn beste leerlingen, Th. Noy, die toen
pas 15 jaar was, samen met de heer Konings - die 'het marcherend gedeelte voor zijn
rekening nam - zijn taak overnam. Dat de jeugdige instructeur in spéde lessen van
zijn grote leermeester goed geleerd had, bewees het resultaat. Zij behaalden tijden~.
dit kamploensconcours in de derde afdeling de zo fel begeerde wlnpel , met 124 puntellf.?
7! meer dan hun naaste konkurrenten.
Met het ideaal voor ogen van zijn leermeester bouwde Limburgs jongste instructeur
verder aan het peil van het korps en de resultaten lîegen er niet om.
1967 Baexem promotie naar de tweede afdeling
1967 Kessel Limburgs Kampioen in de derde af deling
1969 Venlo promotie naar de Ie afdeling
1969 Treebeek Limburgse Kampioenschappen een eerste prijs, een goede tweede plaats
1970 Boukoul promotie naar de afdeling uitmuntendheid;met 113% punt waren zij tevens
het hoogste in hun afdeling
De band, die in het begin geheel afhankelijk was van de moedervereniging kreeg gelei
delijk meer vrijheid en men kon meer zelfstandiger gaan optreden. Hierdoor werd de
gelegenheid geboden om zich op eigen kracht te ontplooien. Voor de viering van het
150-jarig bestaan van de moedervereniging werd gestart met een "Iulpaardvel-vakt.le'",
-10

Een oud-inwoner van Gennep - Missionaris in Rhodesia - die met vakantie thuis kwam,
had een luipaardvel meegebracht. Dit met de bedoeling aan de meest biedende te ver
kopen en de baten voor de missie in Rhodesia te bestemmen. De geestelijk adviseur,
kapelaan Terlingen - thans pastoor te Eygelshoven - wilde echter in eerste instantie
het luipaardvel voor het Gennepse tamboerkorps houden. Hij was het, die de eerste
stoot voor deze aktie gaf. De aktie bracht een som op van f 1. 250, -, f 750,- meer
dan geraamd was, zodat het tamboerkorps een echt luipaardvel rijk was en de missie
ook aan haar trekken kwam.
Bemoedigd door deze geslaagde aktie begon het tamboerkorps een jaar later geheel
zelfstandig, overigens met toestemming van het bestuur van de moedervereniging,
een aktie om kolbakken aan te schaffen. Gesteund door de plaatselijke pers slaagde
deze aktie buitengewoon. De baten overtroffen zelfs de meest optimistische verwach
tingen. Na twee maanden waren ruim f 3.200, - bijeengespaard, zodat men tot de
aankoop kon overgaan. Er was zelfs nog iets over om het uniform te verfraaien met
njeuwe schouderbedekking. Ook het huidige bestuur is zeer aktief en is als volgt
...I .roengesteld:
1J:' Vrolijks, algemeen leider - P. Noy, secretaris - Th. Cuelen, penningmeester,
tevens tamboer-maitre van het korps - H. G. Bindels, tevens bestuurslid van het dis
trictsbestuur L. B. T. - D. Wevers, bestuurslid. De huidige instructeur is de heer
J. Roosenboom, hij is eveneens uit de school Jaspers. De 17-jarige instructeur is
scholier (Havo) en weet zijn studie goed te combineren met zijn hobby, De secretaris,
dhr. P. Noy, zegt dat het korps zich steeds zelf heeft moeten redden. Steeds hebben
wij instructeurs gehad van onze eigen kweek, dit is ons tot nu toe goed gelukt,
Het bestuur heeft heel wat plannen voor de toekomst. Op de eerste plaats de show 
waarmee een bescheiden begin is gemaakt - uit te breiden. In 1972 proberen een
hogere afdeling te bereiken. Verder hopen wij, aldus de secretaris, nog eens ons
korps om te bouwen in klaroenkorps . Maar. alsdus de woordvoerder, dit is nog
verre toekomstmuziek.

unitas et fidelitas, gennep
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stijlvol bondsconcours te leunen-venray
Van het eerste bondstreffen, georganiseerd door de benjamins onder de districten,
hadden de "Ins ide rs" hoge verwachtingen. Hierin zijn zij niet teleurgesteld. Het
bondsconcours in district Venray was een der best georganiseerde concoursen. De
organiserende vereniging, de Drumband van de Harmonie St. Catharina Leunen
Venray, heeft kosten noch moeite gespaard om dit gebeuren volgens wens te laten ver
lopen. Hierin zijn zij ten volle geslaagd. De organisatie was tot in de puntjas voorbe
reid en met veel gevoel voor regie uitgevoerd. hl Leunen schijnt men zelfs het recept
te bezitten om de weergoden naar hun hand te zetten. Het was een prachtige nazomer
dag. Mede dankzij het vriendelijke zonnetje was dit treffen een kleurrijk gebeuren.
Reeds van verre werden de bezoekers door wijze van bordjes "Naar Concours'! naar
het wedstrijdterrein geloodst. De korpsen kregen diverse lokalen aangewezen en wer
den opgewacht door een commissaris, die voor de nodige begeleiding zorgde. Na een
stertooht, -vanaf de lokalen naar het concourate rr etn, werd het défilé gehouden. Dit
was precies uitgekiend, want zonder noemenswaardig oponthoud kon dit défilé plaats
vinden en werden de korpsen direct naar hun plaatsen gedirigeerd om de opening af
te wachten. Deze opening werd verricht door de edelachtbare heer Drs. F. G. L. L.
Schele, burgemeester van Venray, en werd door de korpsen in de houding staande
gevolgd. In zijn openingswoord belichtte burgemeester Schols het doel van het con- ~_,
cours. U gaat aan een concours beginnen, aldus de burgemeester, om met elkaar
te meten en met elkaar te zien, hoever U gevorderd bent in het streven naar datgene,
wat U met Uw akttvttetten beoogt. Na de opening werd door de korpsen gezamenlijk
de Modelmars gespeeld en was de offlotële en stijlvolle inleiding van dit concours
beêindlgd, In de kantine van het sportpark, waar de tamboer-maitres en instructeurs
verzocht werden om een toast op de sukses sen uit te brengen, ging het iets minder
officieel toe.
Na dit intermezzo was het woord aan de concoursleiding en de jury.
Doordat de heer Van Zijl verhinderd was, werd de functie van concoursleider waarge
nomen door Van Zijl jr., die zijn vader op een uitstekende wijze verving. Vijftien
korpsen kon Cees Van Zijl aan de start roepen. Geinspireerd door het prachtig weer,
door de mooie inleiding en de juiste concourssfeer werden goede prestaties geleverd.
Vijf maal kon de concourssecretaris " met promotte'' aantekenen. Voor het hoogste
aantal punten kwamen twee korpsen in aanmerking, t, W.: Fluit- en Tamboerkorps
Juliana Pey-Echt en Fluit- en Tamboerkorps Prinses Marijke Heer-Ierbaan. Voor
het marcherend nummer behaalden deze korpsen 68 punten en voor het stilstaand
werk eveneens 68 punten. Het lot moest beslissen wie de beker, beschikbaar gesteld
door het gemeentebestuur van Venray, mee naar huis mocht nemen. Fluit- en Tam
boerkorps Prinses Marijke was de gelukkige.
Rest ons nog het bestuur van St, Catharina te danken voor de gastvrijheid en speciaal
een woord van dank aan Mevrouw Manders , de echtgenote van de Preases , voor het
vorstelijke onthaal van de jury en het bondsbestuur.
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E.R.O.S. Egchel-Helden
Kronenberg Sevenum
Jong Volkhoven Eindhoven
Juliana Pey-Echt
Wilhelmina Vlodrop
Semper Avanti Grashoek-Helden
Helpt Elkander Afferden
Unie Sevenum
Drumband Harm. Lottum
Ons Genoegen Oirlo
Kunst na Arbeid Belfeld
St. Joris Wessem
St. Paulus Roggel
Juliana Pey -Echt
Prinses Marijke Heer-le rbaan
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123!
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mI
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123
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Ie
Ie
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Ie
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Ie
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Ie
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promo
m, promo
m. promo

ID.

m. promo
m. promo
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Gebruikt Uw korps al de nieuwe tamboermethode van George J. Krijt
(lid van de kapel de Kon. Luchtmacht) - "Leren lezen-leren tellen"
(Methode voor mar-a- en concerttamboers)
De enige nederlandse methode in 3 delen, waar een begtunend en ook
reeds jaren spelend tamboer geleidelijk aan vertrouwd wordt gemaakt
met noten, maten, ritmestructuren, versieringen, roffels, enz .
De prijs van deze reeds veel gebruikte methode is:
deell en 2
f. 3,-deel 3
1. 3,50

MUZIEKUITGEVERIJ VAN TEESELJNG

Bredestraat 138 - Nijmegen [t.el,.; 08800-70450 b. g. g. 23076)

f

TENTEN VOOR ALLE DOELEINDEN GESCHIKT:
2
In de maten van 30 tot 3000 m
grondoppervlakte.
Vloeren, verlichting, t o Ll e t w a g e n s , verwarming, enz.

W.J. HEKKENS-REUVER

~.~~~":':~~~77t

ZEILMAKERIJ - TENTENVERHUUA • ALUMINIUM JALOEZIEEN

Firma van ROSMALEN
VELP (Gld.)
RozenriJsiseiaan 18 - Telefoon 3457

Het Centrale adres
voor ALLE BINNEN- EN BUITENLANDSE rnuzlekuitgaven vOor

Harmonie, Fanfare en drumband

TOURINGCARBEDRIJF

Cf.

l/aJlt J-fam

JULIANASINGEL 39

VENRAY
TELEFOON 04780-1726

Het adres voor Uw reizen naar:CONCOURS,
MARS- EN SHOWWEDSTRIJDEN
in binnen- en buitenland
Capaciteit: 17-26-34-36-37
40-41-42-45-49-50 en 54

persoonsautobussen

Tevens voor Uw uitstapjes, personeelsreis
en geregeld werknemersvervoer

hondsconcours te heer
Het laatste bondsconcours in 1971 op zondag 19 september te Heer werd gekenmerkt

door een bijna volmaakte organisatie. Het jeugdklaroenkorps St. Jan had er zich een
eer in gesteld alles op rolletjes te laten verlopen. Voorzitter P. Heuts en de grote
groep enthousiaste medewerkers zorgden voor het stijlvol laten vertopen van het

bondsconcours , dat liefst 34 deelnemers telde. Door dit groot. aantal inschrijvingen
was men genoodzaakt reeds IS morgens om 10.00 uur te starten met de wedstrijden.
Het pleit voor de uitstekende organisatie, dat men

Olll

half zeven zondagavond de uit

slagen bekend kon maken, zodat iedereeen tijdig huiswaarts kon keren. Ook een grote
pluim op de hoed van de heren juryleden J. Conjaerts en J. Semmeling, die het dan
toch maar presteerden om alle 34 deelneme r s van de hun toekomende kritiek te voor
zien en op de juiste waarde te beoordelen, hetgeen zij onvermoeid deden. Dat tevens
het weer op deze nazome rse dag volledig meewerkte gaf de prachtige resultaten nog
meer glans. Er werd geen enkele tweede prijs toegekend. 17 korpsen behaalden een
eerste prijs, terwijl ook 17 korpsen bij hun eerste prijs het predikaat "met pr-omotie"
op het diploma kregen bijgeschreven. Een glorieuze afsluiting van de bondsconcouJ~ .'
"-/"
in dit jaar.
Om 1 Uur zondagmiddag werd het bands concours officieel geopend, waarbij een groot
aantal geestelijke en wereldlijke autoriteiten en genodigden aanwezig waren. Nadat
Mr. L. Co rten, beschermheer van St. Jan en voormalig burgemeester van Heer,
onder de klanken van het Limburgs volkslied de provinciale vlag had gehesen, sprak
hij een kort welkomswoord. De heer Corten memoreerde hierhij de geweldige inzet
van de medewerkers, waaraan jeugdklaroenkorps St. Jan zo rijk is. Kort voor de
officiële opening waren de resultaten van de jeugd- en de derde afdeling bekendge
maakt. Hierbij trad jeugddrumband Prinses Marijke Heer-lerbaan-Heer-lcn als over
winnaar uit het strijdperk.
In de pauze van de wedstrijden was er een fleurig defilé voor autoriteiten en genodig
den, waarbij bleek, dat de terreinen van huize St. Jozef over een unieke accomodatte
beschikken, geschikt voor vele aktiviteiten. Dit werd beklemtoond door Mr. L. Corten
en bondsvoorzitter Hub. Jongen in hun dankwoorden, voor zij overgingen tot het uit
reiken van de prijzen en diploma's.
Het organiserend jeugdklaroenkorps St. Jan had vele bekers ter beschikking gesteld
voor de winnaars van alle sekttea in de diverse afdelingen. De er-e-medal je voor het
hoogst aantal punten van het gehele concours, bes chikbaa r gesteld door Mr. Dr. eh.
van Rooy, commissaris van de koningin in Limburg, werd gewonnen door drumband
St. Catharina Leunen-Venray, die met 141 punten in de ere-afdeling een eerste prijs
met promotie verwierven.
Rest ons nog een dankwoord uit te spreken aan het adres van jeugd-klaroenkorps I:
St. Jan Heer voor de perfekte organisatie en de uitstekende verzorging van jury en~.../
hoofdbestuur. Hartelijk dank. Het was af ~

enkele van de genodigden
openingstoespraak dhr. Ccrten
de zwoor met prijzen beladen
jeugdige T. M. van het sukses
voile Prinses Marijke
Heerlerbaan
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sPEKHOLZERHEIDE

Akerstraat 96 - 98

Tel. 045-413438

UW VERTROUWENSADRES

-1iJu it voorraad leverbaar het grootste assortiment op het gebied van slagwerk,
klaroenen, fluiten en toebehoor.

CONCERTTROMMEN
MARSTROMMEN
PARADE- en DIEPTETROMMEN

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

Luxieuze modellen met perlord bekleding in diverse kleuren.
Metalen profielbanden, dubbelspanhaar, plastic vellen met automatisch of semte
automatisch snaarmeohantek,

OVERSLAGTROMMEN

ROYAL, KINGS, WILEY.

in diverse afmetingen, met houten of metalen profielbanden.

KLAROENEN

SUPTON, MAHILLON, VAN ENGELEN

In bes. of es-hes, altklaroen, jachthoorn, bazuin, basklaroen in fond, recht of

trombone-model, sousaphoon

PIJPERFLUITEN
..· ·\yRA's

SANDNER (metaal), KLINGSON, PASTALIT
KLIER

~ chromatische en diatonische uitvoering,

prachtige modellen.

In elke gewenste stemming leverbaar,
Zware nylon staarten in elke gewenste kleur.

LEERWERK en FOUDRALEN
Ons leerwerk is uniek, zeer soepel, onverslijtbaar, afwasbaar, en daarbij
zeer goedkoop.
In alle uitvoeringen leverbaar,

TOEBEHOOR
Alle merken plastic vellen, w. o. Weather King, Buifalo, Star, Everplay, Kings.
Alle methodes voor slagwerk, klaroenen enz.

VAKKUNDIGE EIGEN REPARATIE-INRICHTING
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naam korps

punten
120
Eendracht Geleen
Concordia Leveroy
128
Antonius Panheel
128
Prinses Marijke Heerlerbaan 129
St. Barbara Lindenheuvel
129
Juliana Munstergeleen
120!
St. Martinus Itteren
120
St. Barbara Leveroy
128
Velden te Velden
120!
St. Anna Merum-Herten
121!
St. Caecrlta Ottersum
123!
Don Bosco Maastricht
128
Maasbree te Maasbree
122
Diligentia Eckelrade
122!
St. Micbael Heugem
129!
Ir ene Koningsbosch
124
St. Petrus en Paulus Wolder
129!
St. Nicolaas Meijel
125
St. Jozef Berg a/d Maas
136
TIerggalm Noorbeek
136
Juliana Maastricht
136
Concordia Einighausen
133
St. Sebasttanue Oost Maarland 136
H. O. B. Brunssum
136!
St. Hubertus Ubachsberg
128
St. Rochus Pey- Echt
Jong Leven Brunssum
Wilhelmina Hingen-Echt
St. Petrus Roggel
St. Catharina Leunen-Venray
St. Lucie Nederweert
Fier Monster Band Monster
Gulpen te Gulpen
St. Cecile Eijsden

belangrijk BERICHT OVER buma tarieven

130!

130
137
]36
141
128
128
138!
138!

prijs
Ie
Ie In. pram.
Ie m. promo
Ie m , prom,
Ie m , promo

Ie
Ie
Ie m , promo

Ie
Ie
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Ie m, promo

Ie
Ie
Ie m. proit.y
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Ie
Ie
Ie m . promo
Ie m. promo
Ie m. promo

Ie
Ie m. promo
Ie m. promo
Ie
Ie
Ie
Ie m. promo
Ie m. promo
Ie m , promo
Ie
Ie
Ie m. pram.
Ie m. pram.

~

Volledigheidshalve delen wij aan onze korpsen nog mede. dat de door ons in het
augustusnummer gepubliceerde tarieven voor Feest- en Balavonden niet van toepas
sing zijn op uitvoeringen waarbij
a) de gemiddelde prijs van de gangbare consumpties meer dan i 1,50 bedraagt en/of
b) de hoogste entreeprijs (inclusief alle rechten) meer dan f 3,60 bedraagt en/of
c) aan uitkoopsommen of gages voor optredende musici en artisten meer dan f 1800,
ten koste wordt gelegd en/of
d] het maken van reclame of propaganda wordt beoogd.
Voor de sub a t/m d bedoelde uitvoeringen dient de toestemming tijdig vóóraf bij de
Buma te worden aangevraagd. De daarvoor geldende tarieven worden U door de Buma
verstrekt.
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Waarom nog langer het systeem volgen
van VOORDOEN en NADOEN.
Met onze methodes leert U geleidelijk
NOT EN LEZ EN, de waarde van noten en
rusten kennen, kortom alles om Uw in
strument te leren bespelen.
Alle methodes voor HARMONIE en FAN
FARE. Voor Uw DRUMBAND: TROM,
KLAROEN, ES TROMPET en PIJPER
METHODES.
Alle methodes voor de prijs van f 3,20
Een uitgebreide methode van
M. Schneider voor de prijs van f 4,50

.,

En dan

(; t.

Muziek in elke moeilijk
heidsgraad.
Heel trommelendNederland spreekt er
over ~ ~
v raagt folder of proefdirectie bij:

n.v. KONEFA
Muziekuitgaven

Mensen
met smaak.

tt

kiezen

MOEDERSCHElM
voor uniformen
Fa. N. Moederscheim en Zn
Heerlerweg 49,

Voerendaal (U
TeleFoon 04446-1281. !'Ie 6 uuren Isterdag en zond~g 1731:1

Jensfusstr. 54, Rotterdam. Tel. 010·241871

Zonder kosten uwerzijds

LACONA

maken wij een ontwerp van

:' ...

Vaandels
Vlaggen
Schellen
bomen

UNIFORMEN
reeds lange tijd toonaangevend door:

kwaliteit
pasvorm
exclusieve modellen

Vraagt folo's en prijzen
Ier inzage.

gericht op de toekomst.

Gebr. van Lange
Kade8-10

OUDENBOSCH

Telefoon 01652 - 2313, na 6 uur 2604

de districten aan
het woord ......
DISTRICT

MAASTRICHT

pancratius munstergeleen maakte trip
Fluit- en Tamboerkorps Pancratius Munstergeleen was door de L. B. T. atgevaardigd ;
om op 12 september in de superieure afdeling deel te nemen aan de nationale kampioen~':~
schappen te Honselersdijk. Het korps uit Munstergeleen had deze gelegenheid aange
grepen om reeds een dag tevoren op uitnodiging van de V. V. V. naar Hoek van Holland
te retzen . Pancratius werd op deze reis vergezeld door burgemeester A. L. E. wegemans ,
loco-burgemeestor J. W. Hamers, wethouder J. Voots en gemeentesekretaris A. Do r mana,
allen met hun echtgenoten. Rond 12 uur arriveerde men te Hoek van Hotland en nadat de
slaapgelegenheid was geregeld, was er een officiële ontvangst in het Koetshuis, waarbij
de gastvrouwe in traditionele klederdracht aanwezig was. Er werden verschillende ge
schenken uitgewisseld (waarbij uiteraard de Limburgse vla niet werd vergeten) en kreeg
Pancratius een prachtige wimpel aangeboden. In paviljoen Boulevard werd een diner
aangeboden en kon men welgemoed aan een muzikale rondwandeling beginnen, die werd
besloten met een concertuttvoe rtng , waarbij honderden belangstellenden aanwezig
waren. Het programma werd vervolgd door een ontvangst van burgemeester en wet
houders van Munstergeleen en het bestuur van Panc t-attue door de Wijkraad, een af
vaardiging van het gemeentebestuur van Rotterdam. De voorzitter van de Wijkraad
prees de muzikale kwaliteiten van de Limburgse gasten en sprak er zijn bewondering
over uit, dat burgemeester en wethouders van Munstergeleen het korps vergezelden,
iets, dat hem bijna onbegrijpelijk voorkwam. Dit pleit zeer voor het gemeentebestuur
van Munstergeleen. dat haar verenigingen een bijzonder warm hart toedraagt. Nadat
men nog enkele uurtjes in gezelligheid had doorgebracht, was het bedtijd geblazen,
want men moest de volgende dag weer fit zijn om op de nationale kampioenschappen te
Honselersdijk het beoogde doel te kunnen bereiken.
.;,"
Na het bekend worden van de voor Pane ratius gunstige resultaten (kampioen in de supL...
rieure afdeling) waren het burgemeester en wethouders van Munstergeleen. die het eerst
hun persoonlijke gelukwensen overbrachten. Hoe groot het vertrouwen in de goede afloop
voor Pancratius wel was, bleek hieruit, dat beschermvrouwe. Dr. S. R. Liefstingh voor
ieder lid een speciale hertnnertngsplaquette had. Waren de eerste huldigingen overrom
pelend, bij terugkeer in Munstergeleen werd alles nog eens goed overgedaan. Vanaf het
bordes van het gemeentehuis sprak burgemeester Wagemans het korps en bijna alle
inwoners van Munstergeleen toe. De burgervader prees de prestaties van het korps
alsmede het verblijf te Hoek van Holland, hetgeen hij onvergetelijke dagen noemde. De
heer Wagemans vestigde nogmaals de aandacht op de zeer goede onderlinge verstand
houding tussen de muziekverenigingen in Munstergeleen. In de raadzaal werden nog
enkele glaasjes geledigd en werd er in heel Munstergeleen tot in de kleine uurtjes ge
feest.
-18

I
•

MAASTRICHT

Antoon van Elenstraat 30-32

Tel. 04400-33834 - 33958

maastrichtse drumbands musiceerden
Het jaarlijkse stedelijk concours te Maastricht, dat wordt gehouden om in aanmerking
te komen voor subsidie. tr-ok zondag 26 september grote belangstelling. De prestaties
waren ook uitstekend, zodat men kon genieten van hetgeen de 13 deelnemende korpsen
boden. De wedstrijden werden te Heugern gehouden in het kader van de jubileumfeeston
van harmonie St. Mtchael , De jury bestond uit de heren J. Ruskus , J. Jocherna en
W. Hijstek. De prijzen werden na afloop uitgereikt door wethouder M. Debats, voor
zitter van de commissie voor eubetdte rtng van particuliere muziekgezelschappen. Bij
het vermelden van de uitslagen beperken wij ons tot de bij de L. B. T. aangesloten
korpsen:
Jeugdafdeling: 1. Jeugddrumband Mariënwaa rd - 104 pnt, ~. Drumband Don Bosco ;
102 pnt. 3. R.K. Verkennersband Jan Bovy - 101~ pnt.
A-afdeling: Drumband fanfare St. Marttnus "zeer goed".

B-afdeling: Drumband fanfare Juliana "z eer go edit .
I

optreden drumbands~;

Tijdens een concours te Keulen om de "Europa Pokal", behaalde de drumband van oe
Koninklijke Harmonie St. Cectle Eijsden een goede tweede plaats in de kategorie
Drumbands. De tamboer-maitre van St. Cecile .Iac , janasen behaalde 49,6 van de 50
te behalen punten en was hiermede de beste tamboer-maitre.
Tijdens het nationaal concours te Schiedam Wa1=! het Elult-.; tamboer- en klaroenkorps
St. Jozef Vaals zeer suks esvol , Het Jeugdklaroenkorps behaalde in de jeugdafdeling
een Ie prijs en tevens het hoogst aantal punten.
Deide korpsen proficiat ~ :

DISTRICT

Heerlen

juliana '27 versiliënbosch bestaat 45 jaar
Elui t- en tamboerkorps Jul iana '27 vers tl tënbosch-Hee rlen bestaat volgend jaar 45
jaar. In verband met dit negende lustrum is men voornemens grote festiviteiten te
organiseren op 2, 3 en 4 juni 1972 In grote lijnen is het programma al gereed en
binnenkort volgen de definitieve plannen. De verenigingen gelieve met bovengenoemde
data rekening te houden.
DISTRICT

kunst na arbeid belfeld receptieêrde

VENLO

.

In verband met het behalen van een eerste prijs en promotie naar de eerste afdél~
hield de drumband Kunst na Arbeid Belfeld receptie in zaal Van Dijk. Er heerste een
uitstekende stemming, hetgeen vooral te danken was aan het optreden van de hofkapel.
Onder de velen. die kwamen feliciteren. was ook burgemeester van Ri.jkevoz-eol , ge
secondeerd door de wethouders. De burgemeester spoorde de damesdrumband en hun
instructeur aan verder te gaan op de ingeslagen weg en verder te werken aan de muzi
kale uitgroei. Ook de geestelijke autoriteiten getuigden hun waardering voor de geleverd!
prestaties. Veel waardering was er allerwege voor instructeur L. Sitzen, die sinds
t april de leiding van de dames drumband op zich heeft genomen. Voorzitter H. Sloesen
bood mevrouw Sitzen bloemen aan. Ook tamboer-maitre Bertha Van Dijk kreeg een
passend geschenk aangeboden. Mevrouw Braue r, ega van de beschermheer van Kunst na
Arbeid. kon een door de dames van de bestuursleden aangeboden prijzenkast onthullen.
Na een dankwoord van voorzitter H. Sloesen werd de avond nog in gezelligheid doorge
bracht.
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